
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
KINEZIOLOŠKI FAKULTET 
POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE 

ZAPISNIK 

I. Povjerenstvo za prigovore za izbor članova Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i 
Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2019. 
godine donijelo je slijedeće zaključke: 

I. U ostavljenom roku za podnošenje prigovora na kandidacijsku listu za za izbor članova 
Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta koju je donijelo Izborno povjerenstvo 
pristiglo je 5 prigovora od ukupno neuvjetnih kandidata kojih je bilo 8. 

2. Prigovori se usvajaju u cijelost~ na temelju podnesinih obrazloženja, na temelju 
mišljenja Sveučilišta u Zagrebu zaprimljenog dana 19. ožujka 2019. godine i na temelju 
općeprihvatljivog stava u pogledu odredbe Zakona o studentskom zboru i drugim 
studentskim organizacijama (N.N. br. 71107.) točnije odredbe članka 14. stavka 3. 

3. Prigovori koji su usvojeni u cijelosti pod točkom 2 odnose se na kandidate koji se nalaze 
na Popisu odbačenih kandidatura i to pod rednim brojevima: l, 2, 3, 4, 5 i 8. 

4. Kako je jedna kandidatura utvrđena nevaljanom, a povodom koje nije izjavljen prigovor, 
ista se smatra valjanom sukladno točki l. 2. ovog zapisnika, odnosno iz identičnih 
razloga zbog kojih su ostali prigovori usvojeni. Na ovaj način Povjerenstvo za prigovore 
ujednačiloje stav ukoliko se radi o istim razlozima zbog kojih se prigovor podnosi. 

5. Kandidati koji se nalaze na Popisu odbačenih kandidatura pod rednim brojevima 6 i 7 
utvrđuju se kao ne uvjetni kandidati o čemu će se donijeti konačna Odluka o ne uvjetnim 
kandidatima. 

6. Izborno Povjerenstvo dužno je objaviti konačnu kandidacijsku listu sukladno gore 
navedenim zaključcima, odnosno sačinit ju na način da se kandidature studenata kojima 
je prihvaćen prigovor uvrste u konačnu kandidacijsku listu. 

II. Povjerenstvo je zaključke navedene pod točkom l ovog zapisnika donijelo jednoglasno. 

U Zagrebu, 20. ožujka 2019. godine 

Predsjednik Povjerenstva za prigovore 

Sara Petak 
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