
   

 

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI U RIJECI 
 
KLASA: 013-01/22-01/06 
UR. BROJ: 2170-24-01-22-02 
Rijeka, 26. listopada 2022. 

 

Temeljem članka 27. Pravilnika o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor 
Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (Klasa: 003-01/22-
01/01 Ur.broj: 2170-57-01-22-96, od 20. travnja 2022. godine) Izborno povjerenstvo Akademije 
primijenjenih umjetnosti u Rijeci dana 26. listopada 2022. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o konačnim rezultatima glasovanja 4. kruga u izbornim jedinicama na razini sastavnice 

 
I. 

Izborno povjerenstvo Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci utvrdilo je rezultate 4. kruga izbora 
provedenih online putem 20. listopada 2022. godine valjanim po izbornim jedinicama, kako slijedi: 
 
I. Izborna jedinica – preddiplomski studiji 

1. ANA MARIJA LONČAR, studentica II. godine preddiplomskog studija Primijenjene umjetnosti, kandidatkinja 
MAJA MARŽIĆ, studentica II. godine preddiplomskog studija Primijenjene umjetnosti, zamjenica 

2. ELA NOVOSEL, studentica I. godine preddiplomskog studija Likovna pedagogija, kandidatkinja 
LINDA LJUBIĆ, studentica I. godine preddiplomskog studija Likovne pedagogije, zamjenica 
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II. izborna jedinica – diplomski studiji - biraju studenti diplomskih studija  
 

1. MARIANA BAN, studentica II. godine diplomskog studija Primijenjene umjetnosti, kandidatkinja 
FILIP NOVAK, student II. godine diplomskog studija Primijenjene umjetnosti, zamjenik 

2. EMILI MUDRIĆ, studentica II. godine diplomskog studija Vizualne komunikacije i grafički dizajn, kandidatkinja 
IVA BAOTIĆ, studentica II. godine diplomskog studija Primijenjene umjetnosti, zamjenik 

3. DOMINIK VIŠNJIĆ, student I. godine diplomskog studija Likovna pedagogija, kandidat 
VANNA JANKOVIĆ, studentica I. godine diplomskog studija Likovna pedagogija, zamjenica 
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II. 
S obzirom da nije bilo prigovora na Odluku o privremenim rezultatima glasovanja 4. kruga u izbornim 
jedinicama na razini Akademije koja je dostavljena Izbornom povjerenstvu Sveučilišta u Rijeci, donosi se 
ova Odluka o konačnim rezultatima te stupa na snagu danom objave. 

 
 

Predsjednik/ca Izbornog povjerenstva Akademije 
red. prof. art. Aljoša Brajdić, v.r. 

 
 
Dostavlja se: 

- Sveučilištu u Rijeci, Izborno povjerenstvo Sveučilišta 

- pismohrani, ovdje 


