
Sveučilište u Dubrovniku 
Izborno povjerenstvo  
 
 
Broj: 1556/2021. 
 
U Dubrovniku, 8. prosinca 2021.  
 
 
Predmet:  Izvješće o ponovljenim  izborima za studentskog predstavnika diplomskih studija na Odjelu za 

komunikologiju  u Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku koji su se održali 8. prosinca 2021. 
– dostavlja se 

 
 
Na izborima za studentske predstavnike u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku koji su se održali 
30. studenoga 2021. došlo je do nepravilnosti kod glasovanja na biračkom mjestu broj 1 – Branitelja Dubrovnika 
41. pa je izbore za studentskog predstavnika diplomskih studija na Odjelu za komunikologiju trebalo ponoviti. 
Odlukom rektora Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikše Buruma, ponovljeni izbori zakazani su za 8. 
studenoga 2021., a za provedbu izbora zaduženi su već ranije imenovano Izborno povjerenstvo i birački odbor.  
 
Izborno Povjerenstvo, na temelju izvješća biračkog odbora utvrdilo je sljedeće:  
 
1. Izbori su provedeni 8. prosinca 2021. u vremenu od 8:00 do 15:00 sati;  glasovalo se na biračkom mjestu broj 

1 - zgrada Sveučilišta u Dubrovniku Branitelja Dubrovnika 41.; glasovalo se za predstavnika diplomskih 
studija Odjela za komunikologiju, a u zapisniku biračkog odbora utvrđen je sljedeći rezultat izbora: 

 
Biračko mjesto broj 1. – zgrada Sveučilišta u Dubrovniku Branitelja Dubrovnika 41 

 

ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU 

 
BROJ BIRAČA 

BROJ 
GLASAČA 

NEVAŽEĆI 
LISTIĆI 

BROJ GLASOVA 

DIPLOMSKI   
STUDIJI 

58 22 0 1. Toni Jurić 22 

 
3. Na biračkom mjestu broj 1. glasovalo je više od 10% birača upisanih u birački popis te su  izbori valjani. 
 
4. Izborni materijali (odluka o provedbi izbora, kandidacijski listići, odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva, 
popis birača, zapisnik biračkih odbora i glasački listići) nalaze se u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku na adresi 
Branitelja Dubrovnika 41 (kod Marijane Lujo, ured 66).  
 
5. Ako netko smatra da je bilo nepravilnosti u tijeku izbornog postupka ili kod utvrđivanja rezultata izbora, može 
pregledati izbornu dokumentaciju i podnijeti prigovor Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od objave ovog 
izvješća. Prigovor se podnosi pisanim  putem u Rektorat Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29. Ako u 
ostavljenom roku ne bude prigovora, rezultati izbora proglasit će se konačnim te objaviti lista izabranih 
studentskih predstavnika u Skupštinu Studentskog zbora, a ako  bude uložen prigovor, konačni rezultati proglasit 
će se nakon odluke Povjerenstva.  
 
 Predsjednik Izbornog povjerenstva 

 
doc. dr. sc. Aleksandar Selmanović 

 
 
 
 
 
 
Službena zabilješka:  
Izvješće Izbornog povjerenstva objavljeno je na službenoj internetskoj stranici  
Sveučilišta u Dubrovniku  9. prosinca 2021.   
Glavni tajnik 
Dalibor Ivušić, dipl. iur. 


