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VELEUČILIŠTE „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU 

Bana Ivana Karlovića 16., Gospić 

Gospić, 30.ožujka 2017. godine  

Kl.: 003-11/17-01/01 

Ur.broj: 2125/61-01-17-27 

 

 ZAPISNIK 

sa 3. sjednice Izbornog odbora održane dana, 6. travnja 2017. godine u 10.00 sati 

Na sjednici prisutni: 

1. Mile Vičić 

2. Predrag Brlek 

3. Anita Lemić Stagličić 

 

Dnevni red: 

1. Donošenje odluke o imenovanju biračkih odbora 

2. Donošenje odluke o broju i načinu ovjeravanja glasačkih listića 

3. Utvrđivanje liste kandidata i utvrđivanje mogućih nedostataka u listi kandidata 

4. Razno 

Ad.1.  Donošenje odluke o imenovanju biračkih odbora 

Prijedlog liste za sastav biračkog odbora dostavio je NSZVO, dana 29. ožujka 2017., odnosno 

u zakonskom roku kao i na način propisan Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća. 

Drugi prijedlozi za sastav biračkog odbora nisu dostavljeni Izbornom odboru. 

Stoga Izborni odbor donosi jednoglasnu Odluku o imenovanju biračkih odbora: 

Glasovanje na izborima za predstavnike zaposlenika u Upravno i Stručno vijeće na biračkom 

mjestu u Gospiću provesti će dana 13. Travnja 2017. Godine od 12.00 do 15.00 sati birački 

odbor Gospić od tri člana i istog broja njihovih zamjenika: 

1. Magdalena Župan-predsjednik 

Slavica Netahli-zamjenik predsjednika 

2. Ivana Arbanas-član 

Katica Mataija-zamjenik člana 

3. Jelena Sokolić –član 

Maja Tomaić Serdar-zamjenik člana 
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Glasovanje na izborima predstavnika zaposlenika u Upravnom i Stručnom vijeću Veleučilišta 

„Nikola Tesla“ u Gospiću provesti će dana 13. travnja 2017. godine od 12.00 do 15.00 sati  

birački odbor Otočac od tri člana i istog broja njihovih zamjenika. 

1. Ksenija Žubrinić- predsjednik 

Danijela Šutić-zamjenik predsjednika 

2. Anita Maras- član 

Tomislav Lopac-zamjenik člana 

3. Mandica Sertić-član 

Mehmed Alijagić-zamjenik člana 

Ovu odluku potrebno je dostaviti svima imenovanima. 

Dužnosti biračkog odbora propisane su Pravilnikom o postupku izbora za radničko vijeće. 

 

Ad.2.  Donošenje odluke o broju i načinu ovjeravanja glasačkih listića 

Prema članku 13., stavak 1. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (NN 3/2016), 

Izborni odbor donosi Odluku o broju i načinu ovjeravanja glasačkih listića. 

Prema popisu birača za biračko mjesto u Gospiću potrebno je pripremiti 24 komada glasačkih 

listića. 

Prema popisu birača za biračko mjesto u Otočcu potrebno je pripremiti 5 komada glasačkih 

listića. 

Glasački listić ovjerava se pečatom poslodavca u prisustvu predstavnika poslodavaca i 

potpisom predsjednika izbornog odbora. 

 

Ad. 3. Utvrđivanje liste kandidata i utvrđivanje mogućih nedostataka u listi kandidata 

U zakonskom roku kao i sukladno Pravilniku o postupku izbora radničkog vijeća (NN 3/2016) 

dostavljena je lista kandidata za predstavnike zaposlenika u Upravno i Stručno vijeće od strane 

NSZVO. 

Za kandidata za predstavnika zaposlenika u Upravno vijeće NSZVO predlaže se: 

1. Jadranka Pejnović-nositelj liste i kandidat za predstavnika radnika u Upravno vijeće 

2. Slađana Čuljat- za zamjenika predstavnika radnika u Upravno vijeće  

Za kandidata za predstavnika zaposlenika u Stručno vijeće NSZVO predlaže se: 

3. Željko Župan – nositelj liste i kandidat za predstavnika radnika u Stručno vijeće 

4. Katarina Grandić Bubaš- za zamjenika predstavnika radnika u Stručno vijeće  






