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 Dekan Stomatološkog fakulteta u skladu sa člankom 11. Statuta 
Stomatološkog fakulteta, a vezano uz Odluku o sastavu i načinu izbora članova 
Senata i članova vijeća područja Senata Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/17-
01/13, Urbroj: 380-020/173-17-1 od 17. srpnja 2017. gofine) donosi  
 

O   D   L   U   K   U 
o 

provedbi izbora člana Senata Sveučililšta u Zagrebu i članova Vijeća 
biomedicinskog područja 

 
I. 

      Na XXIV. izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća, 07. rujna 2017. godine 
provest će se postupak izbora 1 člana Senata Sveučilišta i 7 članova Vijeća 
biomedicinskog područja i njihovih zamjenika iz reda zaposlenika u znanstveno-
nastavnim zvanjima.  
 

II. 
      Radi provedbe izbora, izrade izborne liste, nadzorom izbora i utvrđivanja 
izbornih rezultata i dostave rezultata izbora Sveučilištu u Zagrebu, dekan će 
imenovati Izborno povjerenstvo za provođenje izbora od 3 člana i 1 zamjenskog 
člana.  
      Članovi i zamjenici Izbornog povjerenstva za provođenje izbora ne mogu biti 
kandidati za člana Senata Sveučilišta u Zagrebu i člana Vijeća biomedicinskog 
područja.  
 

III. 
      Kandidature za člana Senata Sveučilišta u Zagrebu i članove Vijeća 
biomedicinskog područja i njihovih zamjenika iz redova redovitih profesora, 
izvanrednih profesora i docenata primaju se u Tajništvo do 28. kolovoza 2017. 
godine do 12 sati na obrascu za podnošenje kandidature.   
 

IV. 
      Nakon završetka roka za podnošenje kandidatura, dekan Stomatološkog 
fakulteta će do 04. rujna 2017. godine imenovati Izborno povjerenstvo za provođenje 
izbora od 3 člana i 1 zamjenskog člana. 
      Dekan će imenovati članove Izbornog povjerenstva za provođenje izbora iz 
redova redovitih profesora, izvanrednih profesora i docenata, koji nisu podnijeli 
kandidaturu za člana Senata Sveučilišta u Zagrebu i člana Vijeća biomedicinskog 
područja.  
 
 



V. 
      Izborno povjerenstvo za provođenje izbora sastavlja Izbornu listu od kandidata 
za 1 člana Senata Sveučilišta u Zagrebu i kandidata za 7 člana Vijeća 
biomedicinskog područja a Izbornu listu kandidata čine svi prijavljeni kandidati za 
člana Senata Sveučilišta u Zagrebu i kandidati za članove Vijeća biomedicinskog 
područja.  
      Na Izbornoj listi navode se prijavljeni kandidati abecednim redom.  
 

VI. 
      Izbori će se provoditi na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća, 07. rujna 
2017. godine, putem glasačkih listića.  
      Na glasački listić unose se svi kandidati iz Izborne liste.  
      Poseban glasački listić sastavlja se za izbor člana Senata Sveučilišta u 
Zagrebu a poseban za članove Vijeća biomedicinskog područja.  
 

VII. 
      Na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća članovi Fakultetskog vijeća iz 
redova redovitih profesora, izvanrednih profesora i docenata glasuju za izbor 1 člana 
Senata Sveučilišta u Zagrebu i za 7 članova Vijeća biomedicinskog područja i njihove 
zamjenike.  
      Svaki glasač, član Fakultetskog vijeća iz reda redovitih profesora, izvanrednih 
profesora i docenata, na sjednici Fakultetskog vijeća dobiva dva glasačka listića, 
jedan za glasovanje za 1 člana Senata Sveučilišta u Zagrebu, a jedan za glasovanje 
za 7 članova Vijeća biomedicinskog područja i njihovih zamjenika.  
      Svaki glasač treba na glasačkom listiću zaokružiti 1 kandidata za člana Senata 
Sveučilišta u Zagrebu i 7 kandidata za članove Vijeća biomedicinskog područja.  
 

VIII. 
      Izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate izbora.  
 

IX. 
      Izborno povjerenstvo dostavlja izborne rezultate Sveučilištu u Zagrebu 
zaključno do 10. rujna 2017. godine. 
 

X. 
      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
         D e k a n:  
 
        Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, v.r.  


