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Z A P I S N I K 
 
 
II. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u ak. 2014./2015. 
god., održane  u četvrtak, 18. prosinca 2014. godine u predavaonici br. 6. Fakulteta, s 
početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutno: 15 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
Ostali prisutni: Iva Križanec Ropac, dipl. iur., tajnica fakulteta, Emil Bratović, dipl.iur. 
  

V.d. dekana Fakulteta prof. dr. sc. Alan Šustić otvorio je II. sjednicu Fakultetskog 
vijeća u akad. god. 2014./2015., utvrdio da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih 
odluka, odnosno zaključaka, te prepustio vođenje sjednice prof.dr.sc. Danieli Malnar koja 
je predložila slijedeći  

 
 

D n e v n i    r e d 
 

1. Imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci 

 
2. Provođenje postupka glasovanja za izbor dekana Fakulteta zdravstvenih studija  u 

Rijeci 
 

3. Objava rezultata glasovanja i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća 
Povjerenstva za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana.  

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
Ad. 1.   
 Na prijedlog prof.dr.sc. Daniele Malnar, dr.med. Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo slijedeću  
 

 
  O D L U K U 
    o imenovanju Povjerenstva  
            za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana 

 
          I. 
 



Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana, u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Amir Muzur,dr.med. 
2. Doc. dr. sc. Goran Hauser, dr.med. 
3. Hrvoje Vlahović,prof.reh. 

 
Ad. 2. 
 
 Prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. je pozvala da se krene s postupkom glasovanja. 
Nakon završenog glasovanja svih nazočnih članova Vijeća, Povjerenstvo za provođenje 
postupka glasovanja, nakon prebrojavanja glasova podnosi slijedeće izviješće: 
 
     I. 
       
 Povjerenstvo za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana pregledom 
kompletnog izbornog materijala, utvrdilo je: 
  

a) da je u spisku članova Fakultetskog vijeća upisano 15 članova, 
b) da je od ukupnog broja članova Vijeća glasovanju pristupilo 15 člana, 
c) da je potrebna kvalificirana većina od 8 članova Vijeća 
d) da nevažećih listića nije bilo. 
 

II.  
 

Prebrojavanjem glasova utvrđen je slijedeći rezultat: 
 
1. Prof. dr. sc. Alan Šustić,dr.med., dobio je  15 glasova, 

 
III. 
 

   Na temelju rezultata glasovanja, sukladno članku 16. stavak 8. Statuta Fakulteta, 
Povjerenstvo za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana utvrdilo je prof.dr.sc. Alan 
Šustić, dr.med. dobio natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova Fakultetskog 
vijeća. 
   

Na prijedlog predsjednika Povjerenstva predlaže se prihvaćanje ovog izvješća, te 
Fakultetsko vijeće donosi jednoglasno slijedeću  

 
O D L U K U 

 
1. Prof. dr. sc. Alan Šustić,dr.med., redoviti profesor u trajnom zvanju, izabran je 

za dekana Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci na vrijeme od tri 
godine. 

 
2. Dekanski mandat iz točke 1. ove Odluke počinje teći 19. prosinca 2014. 

godine. 
 



3. Ova Odluka dostavit će se na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med.  čestitala je na izboru i dala riječ prof. dr. sc. Alanu 
Šustiću, dr.med., koji je zahvalio na ukazanom povjerenju i podršci. 

 
 
 

Zapisnik sastavila:       v.d. dekana 
 
 
 
Iva Križanec Ropac, dipl.iur.        Prof. dr. sc. Alan Šustić,dr.med. 

 
 
 


