
Ivan Bažulić, Drenovačka 8, Poljanica Bistranska
Damir Cvetovac, Trg hrvatskih mučenika 4, Duga Resa
Goran Jeras, Budakova 17, Zagreb
Borna Božidar Novak, Balokovićeva 49, Zagreb
Siniša Miličić, Gundulićeva 12, Zagreb 
Iva Radočaj, Sv. Nikole Tavelića 8, Split
Robert Šorn, Baščanske ploče 31, Zagreb

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84/VII

HR-10000 Zagreb

KAZNENA PRIJAVA

protiv više počinitelja zbog manipuliranja izborima za Studentski zbor Sveučilišta u 
Zagrebu, otuđivanje biračkog materijala, nesavjesnog poslovanja vodstva Studentskog 
zbora  Sveučilišta  u  Zagrebu,  zloporabe  položaja,  fizičkih  prijetnji  i  nasrtaja, 
otuđivanja cjelokupne arhove Studentskog zbora s ciljem prikrivanja informacija o 
njegovom poslovanju.

1. Izbori

Prema Zakonu o studentskom zboru (NN 139/97), članak 23., po isteku dvogodišnjeg 
mandata  izbori  za  studentske  predstavnike  se  provode  krajem  mjeseca  studenog 
tekuće akademske godine.  Bez obzira  na tu  zakonsku odredbu,  u studenom 2004. 
godine  izbori  za  Studentski  zbor  Sveučilišta  u  Zagrebu nisu  održani  bez  ikakvog 
objašnjenja.  Prva  rasprava  o  provođenju  izbora  vodila  se  na  sjednici  Senata 
Sveučilišta  održanoj  15.  prosinca  2004.  godine.  Na  toj  sjednici  su  se  postojeći 
studentski predstavnici na čelu s tadašnjim predsjednikom Studentskog zbora Petrom 
Bezjakom  zalagali  za  odgađanje  provedbe  izbora  do  donošenja  novog  Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu, pozivajući time na kršenje zakona i nelegalno produljivanje 
svojeg mandata. Senat Sveučilišta je usprkos protivljenju predstavnika Studentskog 
zbora većinom glasova odlučio da se izbori za Studentski zbor održe tijekom siječnja 
2005. godine. Izbori na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu su održani 26. siječnja 
2005. godine

1.1. Odnošenje kutija - neovlašteno odnošenje i otuđenje biračkog materijala

Kaznena prijava protiv: 
Damira  Krizmanića  (1982.),  Vijenac  kardinala  Alojzija  Stepinca  3,  Đakovo  (ili 
Vodnjanska 26, Zagreb) 
Maje Petković 
Ivane Orešnik, Križevci (ili Ljubljanska avenija 2, Zagreb)
Domagoja Barića, Rakajka 3, Sveta Nedelja ?
Siniše Režeka (1978.), Vladimira Ružđaka 9c/7, Zagreb
Petra Bezjaka (1978.), Kninski trg 7, Zagreb



i nepoznatih počinitelja

Svjedoci: 
prof. Nenad Antonić, PMF-MO
doc. Tomislav Šikić, PMF-MO
doc. Dijana Ilišević, PMF-MO 
Goran Jeras, Divka Budaka 17, Zagreb
Bojan Markičević, Čileanska 5, Zagreb
Siniša Miličić, Gundulićeva 12, Zagreb 
Borna Božidar Novak, Balokovićeva 49, Zagreb 
Robert Šorn, Baščanske ploče 31, Zagreb
Ines Šimičić, Ksavera Š. Đalskoga 64, Zagreb
Vedran Šego, PMF-MO
portir u Rektoratu (Hrvoje)
prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimovi, prorektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc.  Dragutin Feletar, dekan PMF-a
članovi biračkih odbora

Opis događaja:
Izbori za Fakultetsko vijeće PMF-a pod vodstvom Izbornog povjerenstva u sastavu: 
Damir  Krizmanić  (predsjednik),  Maja  Petković  i  Ivana  Orešnik  su  održani  na  tri 
lokacije  –  Dekanat  (Zvonimirova  8),  Biološki  odsjek  (Rooseveltov  trg  6)  i 
Matematički odjel (Bijenička cesta 30),  26. siječnja 2005. godine. 

Na izborima su sudjelovale dvije suprotstavljene koalicijske liste – koalicijska lista 
START  dotadašnjeg  predsjednika  Studentskog  zbora  Sveučilišta  u  Zagrebu  Petra 
Bezjaka i koalicijska lista STOP s podrškom Studentske sekcije Hrvatskog fizikalnog 
društva i Udruge studenata biologije “BIUS”.

Nakon  što  su  sva  biračka  mjesta  otvorena  na  vrijeme  i  glasanje  je  započelo  po 
predivđenoj proceduri, izbori su se normalno odvijali 12 sati kao što je predviđeno. 
Jedina neuobičajena situacija dogodila se na biračkom mjestu na Biološkom odsjeku 
PMF-a gdje je Maja Petković,  članica Izbornog povjerenstva obilježila  kemijskom 
olovkom  biračke  kutije  kako  bi  se  jasno  označilo  koja  je  kutija  za  studente 
profesorskih,  a koja  za  studente inženjerskih smjerova.  Kada je  to vidio g.  Siniša 
Režek (koji  nije niti  student niti član bilo kojeg biračkog odbora ili  povjerenstva), 
izdao je uputu da se u Narodnim novinama kupe nove biračke kutije s obrazloženjem 
da sve kutije moraju biti identične. Nakon što je to obavljeno, izborno povjerenstvo je 
u  suradnji  sa  Sinišom  Režekom  i  pred  nadzorom  neovisnih  promatrača  obavilo 
prebacivanje već ubačenih glasačkih listića iz starih glasačkih kutija u nove. Pravi 
motiv  inzistiranja  na  identičnosti  biračkih  kutija  se  može  naslutiti  tek  iz  daljnjeg 
razvoja događaja.

Pred samo zatvaranje birališta na Dekanatu u 19h je na biralište došao g. Domagoj 
Barić  s  nekolicinom  pratitelja  i  predstavio  se  kao  Sveučilišna  izborna  kontrola 
imenovana od strane Sveučilišta  i  SZ-a koja je  odgovorna za ispravnost provedbe 
izbora. Prilikom toga se identificirao samo pomoću plastificirane iskaznice na kojoj je 
pisalo „Sveučilišna izborna kontrola“. Odmah potom je počeo naređivati Izbornom 
povjerenstvu što i kako da radi. Nakon zatvaranja izbornog mjesta i pečaćenja kutija, 
kutije su njegovim prijevozom prevezene na sljedeće biračko mjesto na biologiji gdje 



se cijela procedura ponovila i nakon toga su kutije prevezene na posljednje biračko 
mjesto na Matematičkom odjelu gdje je  prema prethodnom dogovoru sa  izbornim 
povjerenstvom  trebalo  biti  provedeno  i  brojanje  glasova.  Brojanju  su  trebali 
prisustvovati  članovi  izbornog povjerenstva,  po  jedan  predstavnik obje  koalicijske 
liste – START i STOP, jedan nepristrani promatrač i predstavnik nastavnog osoblja 
PMF-a. U međuvremenu smo telefonski dobili  potvrdu od prorektora za nastavu i 
studente prof. dr. sc. Vjekoslava Jerolimova da Sveučilište nije imenovalo nikakvo 
povjerenstvo za kontrolu izbora i da dotični g. Barić nema apsolutno nikakve ovlasti u 
vezi  provođenja  ovih  izbora.  Neposredno nakon zatvaranja  i  posljednjeg izbornog 
mjesta, odjednom je izborno povjerenstvo na poticaj g. Barića odlučilo da se glasovi 
neće brojati nigdje u prostorijama PMF-a, nego na nekoj drugoj lokaciji. U tome su ih 
pokušali  spriječiti  nazočni  profesori  Matematičkog  odsjeka  predvođeni  prof. 
Antonićem.  Međutim,  povjerenstvo  je  ignoriralo sve  njihove  zahtjeve,  a  Domagoj 
Barić  i  njegovi  pratitelji  su  prijetnjama  i  zastrašivanjem  davali  poticaj  Izbornom 
povjerenstvu da iznese kutije iz prostorija Matematičkog odsjeka PMF-a.

U tom trenutku smo stupili u kontakt s dekanom PMF-a prof. Feletarom i ispričali mu 
što se događa na što je on izričito rekao da se kutije ne smiju iznositi s PMF-a i tražio 
da razgovara s nekim iz povjerenstva, međutim povjerenstvo je to dosta drsko i grubo 
odbilo i u jednoj incidentnoj situaciji nastavilo unositi kutije u automobil (crveni Fiat 
Stilo – ZG-9236-AT). 

Za  cijelo  to  vrijeme  na  parkiralištu  PMF-a  i  oko  njega  je  uočeno  još  nekoliko 
zaustavljenih  automobila  u  kojima  su  sjedile  nepoznate  osobe  (crni  Audi,  plavi 
Renault Clio – ZG-8248-AD,...). U trenutku kada su sve kutije unesene, vozač Fiat 
Stila  se  velikom  brzinom  udaljio  s  parkirališta,  a  do  tada  parkirani  automobili 
predvođeni  plavim  Daewoom  Atosom  Siniše  Režeka  su  odmah  krenuli  za  njim 
blokirajući  put  promatračima koji  su željeli  biti  odmah iza automobila  s  biračkim 
kutijama.  Uslijedila  je  jurnjava  gradom  u  kojem  je  zbog  spomenutog  ometanja 
automobil s biračkim kutijama uspio pobjeći izvan nadzora promatrača. 

Kutije su prevezene do Rektorata Sveučilišta i tek tamo su ih promatrači mogi opet 
vidjeti. Na pitanje zašto su dovezene baš tu, g. Barić je odgovorio kako je Rektorica 
ustupila Malu vijećnicu Rektorata za brojanje glasova. 

Nakon što su ušli u Malu vijećnicu, povjerenstvo je vjerojatno započelo s brojanjem 
glasova. Međutim, odustalo se od prijašnjeg dogovora, pa je uz izborno povjerenstvo 
brojanju  glasova  prisustvovao  g.  Barić  i  samo  jedan  promatrač.  Iz  razgovora  s 
portirom na porti Sveučilišta Hrvojem postalo je jasno da su izborno povjerenstvo i g. 
Barić ušli u Malu vijećnicu bez ikakvog dopuštenja ovlaštenih osoba iz Rektorata, a 
na osobnu molbu Petra Bezjaka. Budući da iza takve organizacije izbora nije stajao 
Rektorat  kao  institucija  i  zapravo  je  sve  skupa  vodila  osoba  koja  se  lažno 
predstavljala, nismo vidjeli  druge mogućnosti  nego o cijelom događaju obavijestiti 
policiju. Policija je došla i napravila uvid u stanje i uzela podatke svih aktera događaja 
i sastavila zapisnik. Nakon odlaska policije, nastavljeno je brojanje glasova koje je 
završilo oko 3:30h ujutro. 

Osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela:
Smatramo da su osobe protiv kojih podnosimo kaznenu prijavu pod ovom točkom 
počinile kazneno djelo neovlaštenog odnošenja biračkog materijala opisano u članku 
120. Kaznenog zakona.

Ujedno smatramo da su Damir Krizmanić, Maja Petković i Ivana Orešnik počinile 



kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti opisanog u članku 337., te kazneno djelo 
nesavjesnog rada u službi opisanog u članku 339.  Kaznenog zakona. 

Smatramo i da je Domagoj Barić počinio kaznena djela lažnog predstavljanja opisano 
člankom 328., pribavljanja samovlasti opisano člankom 329. i nasilničkog ponašanja 
opisano člankom 331. Kaznenog zakona. 

Dodatni  materijal:  izvješće  policije  iz  Rektorata  u  noći  26./27.  siječnja  2005., 
izviješće ĆONG-a, članci u medijima

1.2. Izborna prijevara

Protiv: 
Damira  Krizmanića  (1982.),  Vijenac  kardinala  Alojzija  Stepinca  3,  Đakovo  (ili 
Vodnjanska 26, Zagreb) 
Maje Petković 
Ivane Orešnik, Križevci
Domagoja Barića, Rakajka 3, Sveta Nedelja ?
Siniše Režeka (1978.), Vladimira Ružđaka 9c/7, Zagreb
Petra Bezjaka (1978.), Kninski trg 7, Zagreb
Ozrena Bečića
i nepoznatih počinitelja

Svjedoci: 
prof. Nenad Antonić, PMF-MO
doc. Tomislav Šikić, PMF-MO
doc. Dijana Ilišević, PMF-MO
Vedran Šego, PMF-MO 
Goran Jeras, Divka Budaka 17, Zagreb
Bojan Markičević, Čileanska 5, Zagreb
Siniša Miličić, Gundulićeva 12, Zagreb 
Martin Požar, Srebrnjak 73, Zagreb
portir u Rektoratu (Hrvoje)
članovi biračkih odbora

Indicije: 
1. nepodudarnost  rezultata  poništenih  izbora  sa  rezultatima  izbora  na  MO  i 

ponovljenih izbora – prema službenim rezultatima izbora na PMF-u održanih 
26.  siječnja  2005.  godine  koalicijska  lista  START  je  pobijedila  na  svim 
studijskim godinama sa sljedećim omjerom glasova:

I.izborna jedinica - PMF nastavnički studij 
1. Mirta Paskojević (START) - 106 
2. Blanka Vrgoč (STOP) - 63 

1. Dinko Cicvarić (START) - 105 
2. Josip Kličinović (STOP) - 63 

1. Desiree Agić (START) - 105 
2. Luka Bočkor (STOP) - 62 



1. Josip Buhin (STOP) - 64 
2. Martina Jurić (START) - 103 

4 nevažeća listića 
5 parcijalno nevažećih listića 

II.izborna jedinica - PMF inženjeri 
1. Damir Cvetovac (STOP) - 241 
2. Karlo Lozovina (START) - 308 

1. Petar Bezjak (START) - 311 
2. Ivica Crljenica (STOP) - 238 

1. Siniša Miličić (STOP) - 238 
2. Ivana Zagota (START) - 310 

1. Ivan Jurić (STOP) - 240 
2. Davor Kiseljak (START) - 307 

10 nevažećih listića 
6 parcijalno važećih listića 

Po glasaćkim listićima glasalo je 559 studenata i to za START 307, a za STOP 236. 
Po popisu glasača glasovalo je 587 studenata.

Prema rezultatima glasovanja na PMF-MO (smjeru na kojemu studira Petar Bezjak i 
na kojemu je logično očekivati da ima najveću podršku) tamo je pobijedila koalicijska 
lista STOP i to sa sljedećim omjerom glasova:

I.izborna jedinica -1.godina, PMF-MO 
Ivan Bažulić (STOP) - 53 
Karlo Lozovina (START) - 5 
1 nevažeći listić 
po popisu birača pristupilo 58 studenata 

II.izborna jedinica - 2. godina, PMF-MO 
Iva Radočaj (STOP) - 108 
Fisnik Šabani (START) - 5 
0 nevažećih listića 
po popisu birača pristupilo 113 studenata 

III. izborna lista - 3&4 godina, inž. - PMF-MO 
Ines Šimičić (STOP) - 79 
Irena Konjević (START) - 2 
1 nevažeći listića 
po popisu birača pristupilo 82 studenata 

IV.izborna jedinica - 3&4 godina nastavničkog studija, PMF-MO 
Nenad Solić (START) - 6 glasova 
4 nevažeća listića 
po popisu birača pristupilo 10 studenata 



Rezultati izbora pokazuju da je krajnje neobično da koalicijska lista START pobijedi 
na  PMF-u sa  osvojenih  307  glasova  dok vrlo  uvjerljivo  gubi  na  svom matičnom 
odsjeku gdje je osvojila sve skupa 18 glasova.

Na ponovljenim izborima za PMF i PMF-MO održanima 7. ožujka 2005., kandidirala 
se samo lista STOP i osvojila sljedeći broj glasova:

A) u I. izbornoj jedinici za profesorski smjerovi, glasalo je 221 od ukupno 1778 
studenata. Utvrđeni su slijedeći rezultati:
Kandidat za 1. godinu Blanka Vrgoč,
zamjenik Ivana Vukov, dobila je 154 glasa
Kandidat za 2. godinu Josip Kličinović,
zamjenik Branimir Repić, dobio je 168 glasova
Kandidat za 3. godinu Luka Bočkor,
zamjenik Hrvoje Mikulec, dobio je 176 glasova
Kandidat za 4. godinu Josip Buhin,
zamjenik Marko Krištović, dobio je 158 glasova

B) u II. Izbornoj jedinici za inžinjerske smjerove, glasalo je 553 od 2471 
studenata. Utvrđeni su slijedeći rezultati:
Kandidat za 1. godinu Damir Cvetovac,
zamjenik Ivan Kovačić, dobio je 433 glasa
Kandidat za 2. godinu Ivica Crljenica,
zamjenik Borna Božidar Novak, dobio je 444 glasa
Kandidat za 3. godinu Siniša Miličić,
zamjenik Mosor Prvan, dobio je 458 glasova
Kandidat za 4. godinu Ivan Jurić,
zamjenik Robert Šorn, dobio je 468 glasova

Zanimljivo je da je više birača izašlo na ove izbore na kojima nije bilo natjecanja (jer 
je lista S.T.A.R.T. odlučila da se neće kandidirati) nego na prošle kada su obje strane 
morale dovući što više svojih pristaša kako bi izborile pobjedu. To samo baca dodatnu 
sumnju na regularnost izbora održanih 26. siječnja 2005.

2. nedostatak  20ak  glasova  u  prebrojavanju  –  usporedbom  rezultata  brojanja 
glasaćkih listića (559) i evidencije popisa glasača koji su pristupili glasovanju 
(587) vidimo da je razlika 28 listića koji su se negdje “izgubili”.

3. nepostojanje mogućnosti  da se skupi ~360 glasača čije su glasove navodno 
dobili pobjednici poništenih izbora

4. velika mogućnost prijevare bazirana na točki 1.1. - prevoženje glasačkih kutija 
bez  nadzora  u  Rektorat  Sveučlilišta  gdje  je  već  unaprijed  u  privatnom 
dogovoru s portirom Petar Bezjak zamolio da se njegove prijatelje pusti da 
nešto obave u Rektoratu. 

5. Nepropisno “pečatiranje” kutija naljepnicom od strane izbornog povjerenstva i 
inzistiranje  na  identičnosti  biračkih  kutija  na  svim  izbornim  mjestima  što 
otvara mogućnost zamjene glasačkih kutija i podmetanja lažnih kutija s lažnim 
glasovima 

6. javno protivljenje ponavljanju izbora od strane Petra Bezjaka i tada vladajuće 
strukture  u  SZ-u  te  višemjesečno  opstruiranje  konstituiranja  novoizabranih 
predstavnika nakon što su izbori konačno provedeni.



Kontekst:
Studentski zbor (osnovan 1996. godine kao krovna studentska organizacija), medijski 
je uglavnom poznat zbog svojih mnogobrojnih skandala vezanih uz netransparentno i 
nenamjensko  trošenje  proračunskih  sredstava  koje  je  često  izazivalo  snažnije  ili 
slabije proteste raznih studentskih udruga i skupina. Do ove godine Studentski zbor je 
kao  posredni  korisnik  Državnog  proračuna  skoro  autonomno  raspoređivao  svoj 
proračun koji se sastojao od 7-8 milijuna kuna godišnje. Na koji način je taj novac 
trošen, gnajčešće nije mogao saznati nitko osim najužeg vodstva Studentskog zbora, 
zahvaljujući iznimno lošoj zakonskoj regulativi koja nije predviđala praktički nikakav 
mehanizam nadzora rada i poslovanja Studentskog zbora. Osim nekoliko iznimaka, 
svi protesti studenata i studentskih udruga koje nisu bile zadovoljne takvim načinom 
raspodjele proračuna, ostajali su bez vidljivog učinka. 

Zbog svega navedenog, jasno je da je Studentski  zbor organizacija koja raspolaže 
nemalim  financijskim  sredstvima  kojima  raspolaže  bez  učinkovitog  mehanizma 
nadzora.  Stoga  je  praktički  od  samog  osnivanja  1997.  godine  Studentski  zbor 
organizacija privatizirana od međusobno povezane skupine osoba koje pod krinkom 
službenog studentskog predstavničkog tijela provode vlastite projekte s mogućnošću 
ostvarivanja  osobne  materijalne  koristi.  U  takvom  okružju,  izbori  za  studentske 
predstavnike  bivaju  poprište  najprljavijih  potkupljivanja  kandidata,  zastrašivanja, 
ucjenjivanja  i  izbornih  manipulacija  s  ciljem  zadržavanja  vladajuće  strukture  na 
čelnim položajima u Studentskom zboru. 

Osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela:
Smatramo da su osobe protiv kojih podnosimo kaznenu prijavu pod ovom točkom 
počinile kazneno djelo izborne prijevare zamjenom biračkih kutija opisano u članku 
121. Kaznenog zakona.

Dodatni  materijali:  rezultati  izbora  (svih:  MO,  poništenih  i  ponovljenih), 
dokumentacija o poništenju izbora, dokumentacija o sazivanju izbora

2. Neobavljanje zakonskih dužnosti

Protiv: 
Petra Bezjaka (1978.), Kninski trg 7, Zagreb

2.1.Neobavljanje  dužnosti  predsjednika  Podružnice  Studentskog  zbora 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Svjedoci: 
Robert Šorn - Baščanske ploče 31, Zagreb
Hrvoje Grujić – Dr. Franje Račkog 8, Zagreb
Branimir Mađer - Trnsko 49e, Zagreb
Denis Begić
Goran Jeras – Divka Budaka 17, Zagreb



Tijekom obavljanja  dužnosti  predsjednika  podružnice  Studentskog zbora  PMF-a u 
razdoblju  od  2002.  -  2004.  godine,  Petar  Bezjak  je  sazvao  svega  dvije  sjednice 
predsjedništva podružnice iako je prema Zakonu o studentskom zboru dužan sazivati 
sjednice najmanje  jednom u  dva mjeseca.  Sve  zahtjeve članova predsjedništva  da 
sazove sjednicu predsjedništva je ignorirao.
Također,  u  razdoblju  svog  mandata  nije  potpisivao  naloge  za  isplatu  novaca  sa 
podračuna podružnice SZ-PMF-a na račune studentskih udruga čime su Studentska 
sekcija  Hrvatskog  fizikalnog  društva,  Udruga  studenata  biologije  “BIUS”,  Klub 
studenata PMF-a “GAUSS” i Klub studenata geografije oštećeni za oko 30000,00 kn. 

Ujedno, na sjednici predsjedništva podružnice SZ-PMF, održanoj 22. svibnja 2003. 
koju  je  svojim  potpisima  sazvala  većina  članova  predsjedništva,  Petar  Bezjak  je 
razriješen dužnosti predsjednika podružnice SZ-PMF i time automatski smijenjen i s 
položaja predstavnika PMF-a u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta. Međutim, tu 
odluku Petar Bezjak nikada nije priznao i sve do lipnja 2005. godine se predstavlja 
kao  predsjednik  podružnice  SZ-PMF  i  u  toj  funkciji  potpisuje  mnoge  službene 
dokumente.

Osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela:
Smatramo da je Petar Bezjak pod ovdje obrazloženom točkom počinio kaznena djela 
krivotvorenja  isprave opisanog u člancima 312.  i  313.,  ovjerovljavanja  neistinitog 
sadržaja  opisanog  u  članku  315.,  lažnog  predstavljanja  opisanog  u  članku  328., 
pribavljanja  samovlasti  opisanog  u  članku  329.,  zlouporabe  položaja  i  ovlasti 
opisanog u članku 337., te kazneno djelo nesavjesnog rada u službi opisanog u članku 
339.  Kaznenog zakona.

2.2.Sabotiranje izbornog procesa

Svjedoci: 
prof. dr. sc. Dragutin Feletar, dekan PMF-a 
prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu
Siniša Miličić, Gundulićeva 12, Zagreb
Marko Sever, Vukomerečka cesta 4, Zagreb
Damir Cvetovac, Trg hrvatskih mučenika 4, Duga Resa
Iva Radočaj, Sv. Nikole Tavelića 8, Split
Borna Božidar Novak, Balokovićeva 49, Zagreb

Nakon opisanih događaja tijekom izbora održanih 26. siječnja 2005., koalicijska lista 
STOP i desetak studenata uložili su pisane prigovore Sveučilišnom povjerenstvu za 
prigovore  koje  je  3.  veljače  2005.  donijelo  odluku  o  njihovom  poništenju  i 
raspisivanju  ponovljenih  izbora.  Prema  izbornoj  proceduri  Petar  Bezjak  je  trebao 
predložiti  dekanu  PMF-a  nove  članove  Izbornog  povjerenstva.  Međutim  usprkos 
višestrukim pismenim i  usmenim upozorenjima,  on  to  nije  učinio  u  predviđenom 
roku. Zbog takvog postupanja Petra Bezjaka, većina članova Predsjedništva SZ-PMF 
predlaže dekanu članove Izbornog povjerenstva koje dekan imenuje na taj položaj.
Petar  Bezjak  na  takav  način  imenovanja  Izbornog  povjerenstva  ulaže  žalbu 
Sveučilišnom povjerenstvu za prigovore koje  4. ožujka 2005. godine tu žalbu odbija 
kao neosnovanu.
Petar Bezjak ne prihvaća pravomoćnu odluku Povjerenstva za prigovore PMF-a nego 



odbija  priznati  legitimitet  provedenih  izbora  i  poziva  studente  da  ne  izađu  na 
glasovanje.

Osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela:
Smatramo da je Petar Bezjak pod ovdje obrazloženom točkom počinio kaznena djela 
pribavljanja  samovlasti  opisanog  u  članku  329.,  zlouporabe  položaja  i  ovlasti 
opisanog u članku 337., te kazneno djelo nesavjesnog rada u službi opisanog u članku 
339.  Kaznenog zakona.

2.3.Opstruiranje  rada  članova  novoizabrane  Podružnice  Studentskog  zbora 
Prirodoslovno-matematičkog  fakulteta  i  novoizabrane  Skupštine 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu
 

Protiv: 
Petra Bezjaka (1978.), Kninski trg 7, Zagreb
Maria Žepića

Svjedoci: 
prof. dr. sc. Dragutin Feletar, dekan PMF-a 
prof. dr. sc. Jasna Helena Mencer, rektorica Sveučilišta u Zagrebu
Borna Božidar Novak, Balokovićeva 49, Zagreb
Siniša Miličić, Gundulićeva 12, Zagreb
Damir Cvetovac, Trg hrvatskih mučenika 4, Duga Resa
Iva Radočaj, Sv. Nikole Tavelića 8, Split
Robert Šorn, Baščanske ploče 31, Zagreb
Ivica Crljenica, Marčana 350, Marčana

Opis događaja:
Nakon provedenih izbora za studentske predstavnike na svim fakultetima Sveučilišta 
u  Zagrebu,  staro  vodstvo  Studentskog  zbora  na  čelu  s  Petrom  Bezjakom  – 
predsjednikom predsjedništva i Mariom Žepićem – predsjednikom Skupštine na sve 
moguće načine odugovlači održavanje konstituirajuće sjednice novog saziva skupštine 
SZ-a. Iako je mandat starom sastavu SZ-a istekao još u listopadu 2004.,  izbori na 
većini fakulteta su provedeni još u siječnju 2005., a na svima do sredine ožujka 2005., 
konstituirajuća Skupština Studentskog zbora je održana tek 7. lipnja 2005! Sve do tog 
trenutka Petar Bezjak i staro vodstvo SZ-a su i dalje obavljali sve financijske i druge 
poslove iako više nisu imali legitimitet to obavljati.

Mario  Žepić  kao  predsjednik  Skupštine  Studentskog  zbora  u  starom  sazivu, 
mjesecima  je  odgađao  sazivanje  novoizabrane  Skupštine  iako  je  opetovano  bio 
upozoravan da takvim ponašanjem krši volju birača koji su na izborima izabrali nove 
studentske predstavnike.

Petar  Bezjak  nikada  novoizabranom  vodstvu  SZ-PMF-a  nije  predao  arhivu 
Predsjedništva podružnice niti obavio formalnu primopredaju vlasti čime je opstruirao 
upoznavanje sa stanjem i neometan rad novoizabranih predstavnika.

Osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela:
Smatramo da je Petar Bezjak pod ovdje obrazloženom točkom počinio kaznena djela 



oduzimanja  službenog  spisa  opisanog  u  članku  324.,  prikrivanja  arhivske  građe 
opisanog u članku 327., pribavljanja samovlasti opisanog u članku 329. te kazneno 
djelo nesavjesnog rada u službi opisanog u članku 339.  Kaznenog zakona.

Mislimo  da  je  Mario  Žepić  počinio  kaznena  djela  zloupotrebe  ovlasti  i  položaja 
opisano  u  članku  337.  te  djelo  nesavjesnog rada  u  službi  opisano  u  članku  339. 
Kaznenog zakona.

3. Fizički napadi

Protiv: Petra Bezjaka

3.1. Napad na predstavnika SZ-PMF-a

Oštećeni: 
Siniša Miličić, član predsjedništva SZ-PMF, Gundulićeva 12 Zagreb

Svjedoci: 
Borna Božidar Novak, Balokovićeva 49, Zagreb
Ante (tajnik SZZG)
Goran Jeras, Divka Budaka 17, Zagreb

Opis događaja:
Članovi  novog  saziva  predsjedništva  podružnice  na  PMF-u,  Borna  Novak 
(predsjednik)  i  Siniša  Miličić  -  Hans  (član)  posjetili  su  20.  travnja  2005.  ured 
predsjednika SZ-a,  trazeći  od bivšeg predsjednika SZ-PMF-a Petra  Bezjaka da im 
preda arhiv podružnice i sve druge nužnosti za rad.
Na taj zahtjev, v.d. predsjednik SZ-Zg-a, Petar Bezjak izvrijeđao je predstavnike 
podružnice da su "smeće od studenata", te zaprijetio da ce u slučaju ponovnog 
pojavljivanja u uredu sa takvim zahtjevima ih "zdrobiti kao crve".

Kako to nije odgovor na potraživanja, Miličić je Bezjaku krenuo objašnjavati da je on 
dužan predati sve tražene stvari, na što je Bezjak počeo izlaziti iz prostorije i za 
sobom zatvarati vrata.

Miličić ga je spriječio u zatvaranju vrata, na što je Bezjak nasrnuo na njega, primivši 
ga za vrat, pokusavši ga udariti, no Miličić je to uspjesno blokirao, a Bezjaka je 
neimenovani kolega odvukao u susjednu prostoriju da se smiri. Nakon nekoliko 
sekundi Bezjak se vratio, stalno vrijeđajući i prijeteći, rekavši da se Novak i Miličić 
imaju izgubiti iz prostora SC-a.

Shvativši da je nemoguće ostvariti komunikaciju sa bivšim vodstvom SZ-Zg-a, Novak 
i Miličić su se povukli iz tih prostora.

Podsjetimo, Borna Novak i Siniša Miličić su bili kandidati liste S.T.O.P. na proslim 
izborima na Prirodslovno-matematičkom fakultetu, koja je pobijedila na ponovljenim 
izborima, 7. ožujka. Zanimljivo je da je Petar Bezjak, koji je po 7. put upisao 2. 
godinu studija kolege koji redovno studiraju nazvao "smećem od studenata". Postavlja 
se pitanje, što je onda on?



Napad na kolegu studentskog novinara

Oštećeni: 
Martin Požar, Srebrnjak 73, Zagreb

Svjedoci: 
Ivan Spajić 
Saša Bodulica
Hrvoje Krešić, novinar Novog Lista, 
Goran Jeras, Divka Budaka 17, Zagreb
prof. dr. sc. Jasna Helena Mencer – rektorica Sveučilišta u Zagrebu

Opis događaja (članak iz Novog lista): 
Na konstituirajućoj sjednici Skupštine Studentskog zbora (SZ) Sveučilišta u Zagrebu, 
donedavni predsjednik SZ-a Petar Bezjak, koji je u ime svih zagrebačkih studenata 
nedavno  iskazao  simpatije  prema  Mirku  Norcu  i  ratnim  zločinima  zbog  kojih  je 
optužen, konačno je odstupio s dužnosti. Na sjednici koja je bez ikakvog razloga bila 
zatvorena za javnost, izabrano je novo vodstvo te organizacije. Novi predsjednik SZ-a 
Zagreb je Vedran Tare s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, dok je novi predsjednik 
Skupštine  dosadašnji  član  Bezjakovog  predsjedništva  Šime  Višić.  
Bezjak,  međutim,  nije  otišao  bez  skandala.  Prije  početka  sjednice  i  njezina 
proglašavanja  zatvorenom  za  javnost,  prigovarao  je  našem  fotoreporteru  zbog 
fotografiranja, navodeći da on »nikome nije dao dopuštenje da ga se slika«, te da ne 
posjedujemo  pravo  na  njegovu  osobu  i  pojavu.  Zatim,  kako  se  od  rektorice 
zagrebačkog sveučilišta  Helene  Jasne  Mencer  nije  odvajao  niti  na  jedan  trenutak, 
pogotovo za vrijeme kratkih stanki tijekom zasjedanja, jako ga je nerviralo kada bi joj 
bilo koji  student pokušao pristupiti,  možda čak nešto i  sugerirati  ili  prigovoriti.  U 
jednom je trenutku, kada je valjda ocijenio da se rektorici približio netko za njega 
opasan, za vrat zgrabio studenta, inače suradnika web-portala www.student.hr, koji se 
ispriječio između njega i rektorice, i gurnuo ga u stranu. Mada se nasilje događalo na 
nekoliko  centimetara  udaljenosti  od  nje,  rektorica  nije  reagirala.  
Smjena  na čelu  Studentskog zbora,  međutim,  ne  znači  da  interesna skupina,  koja 
dosad  na  čelu  s  Bezjakom  kontrolira  Zbor,  definitivno  odustaje.  
Da se bitka za studentsku vlast  isplati,  pokazuje i  činjenica da se  rad studentskih 
predstavnika u upravnim vijećima institucija, poput Studentskog centra ili SRCA, čiji 
je rad od iznimne važnosti za studente, plaća s po nekoliko tisuća kuna mjesečno. 

Osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela:
Smatramo da je pod ovom točkom Petar Bezjak počinio kazneno djelo nasilničkog 
ponašanja opisano u članku 331. Kaznenog zakona.

Dodatni materijali: događaj objavljen u Novom Listu 9. lipnja 2005. te u  Jutarnjem 
listu 10. lipnja 2005.



4. Nesavjesno poslovanje i financijske malverzacije

Protiv: Petra Bezjaka

4.1.Financijske  malverzacije  u  Podružnici  studentskog  zbora  Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta

Oštećeni: Podružnica  Studentskog  zbora  Prirodoslovno-matematičkog  fakulteta, 
studentske udruge na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, studenti Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta

Svjedoci: 
Borna Božidar Novak, Balokovićeva 49, Zagreb
Ivan Jurić, Gajnice 13, Zagreb
Ivica Crljenica, Marčana 350, Marčana
Goran Jeras, Divka Budaka 17, Zagreb
Marija Golik – šefica računovodstva PMF-a
Stjepan Kašner - vlasnik tiskare Interprint, Erpanjska 4, Zagreb 

Opis događaja:  Zlorabeći položaj, Petar Bezjak je 21. siječnja 2005., nakon isteka 
svoga mandata u listopadu 2004. te samo tjedan dana prije izbora za novo vodstvo 
Podružnice  Studentskog  zbora  Prirodoslovno-matematičkog  fakulteta,  zatražio 
prenamjenu sredstava u iznosu od 18.200,00 kn namijenjenih izvršenju više projekata 
udruga “BIUS” i Studentske sekcije Hrvatskog fizikalnog društva u novi nepostojeći 
projekt – Vodič za brucoše. Potom je na račun tog novostvorenog projekta spomenuti 
iznos  od 18.200,00 kn uplatio  na račun tiskare Interprint  u  vlasništvu  g.  Stjepana 
Kašnera, Erpenjska 4, Zagreb. Međutim, navedena tiskara po primljenoj uplati nije 
tiskala  nikakav  materijal  nego  je  prema  iskazu  vlasnika  tiskare  taj  novac  samo 
spremila i čuvala prema zahtjevu Petra Bezjaka.

Osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela:
Smatramo da je pod ovom točkom Petar Bezjak počinio kaznena djela prijevare u 
gospodarskom  poslovanju  opisano  u  članku  293.,  zlouporabe  položaja  i  ovlasti 
opisano u članku 337.,  prijevare u  službi  opisane u članku 344.  te  kazneno djelo 
protuzakonite isplate opisane u članku 350. Kaznenog zakona. 

Dodatni  materijali:  dvije  verzije  ponude  tiskare  Interprint  izdane  na  ime 
Prirodoslovno-matematičkog  fakulteta,  dokaz  u  uplati  sredstava  na  račun  tiskare 
Interprint (izvadak s računa).

4.2.Nesavjesno  poslovanje  Podružnice  studentskog  zbora  Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta

Oštećeni: Podružnica  Studentskog  zbora  Prirodoslovno-matematičkog  fakulteta, 
studentske udruge na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, studenti Prirodoslovno-



matematičkog fakulteta

Svjedoci: 
Hrvoje Grujić – Dr. Franje Račkog 8, Zagreb
Mirna Mazija – Koledinečka 3, Zagreb
Goran Jeras – Divka Budaka 17, Zagreb
Vibor Jelić – Horvatovac 14, Zagreb
Denis Begić
Buga Berković – Streljačka 5, Zagreb
Josipa Kolega
prof. dr. sc. Ivan Habdija – PMF - Biološki odsjek

Opis događaja:  Petar Bezjak u funkciji predsjednika Podružnice nenamjenski i bez 
konzultacije s predsjedništvom Podružnice troši i prenamijenjuje novce za provedbu 
studentskih  programa  i  projekata.  Tim  aktivnostima,  izvođači  projekata  ostaju 
zakinuti za više desetaka tisuća kuna.

Osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela:
Smatramo da je pod ovom točkom Petar Bezjak počinio kaznena djela nesavjesnog 
gospodarskog poslovanja opisano u članku 292., zlouporabe položaja i ovlasti opisano 
u članku 337.,  te kazneno djelo protuzakonite isplate opisane u članku 350. Kaznenog 
zakona. 

4.2.Nesavjesno  poslovanje  Podružnice  studentskog  zbora  Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta – Matematičkog odjela

Protiv:
Petra Bezjaka (1978.), Kninski trg 7, Zagreb
Ilinke Pavlović ??

Svjedoci:
Robert Šorn, Bašćanske ploče 31, Zagreb
Iva Radočaj, sv. Nikole Tavelića, Split
Ines Šimičić, Ksavera Š. Đalskog 64, Zagreb

Opis događaja:
Tijekom svog mandata, Petar Bezjak i Ilinka Pavlović su nenamjenski trošili sredstva 
namjenski dobivena od MZOS-a za pojedine studentske projekte. Tako su tijekom 
2003. i 2004. godine u nekoliko navrata vršene isplate s podračuna Podružnice SZ-
PMF-MO  u  svrhu  “opremanja  ureda  i  fotokopiranja”  iako  su  sva  sredstva  na 
podračunu bila namjenska i uplaćena od strane MZOS-a. 

Posebno, Petar Bezjak je  nakon isteka svog mandata i  nakon provedbe izbora 26. 
siječnja 2005. na kojima je izabrano novo vodstvo SZ-PMF-MO, potpisivao naloge za 
isplatu s podračnuna SZ-PMF-MO što se vidi na primjeru isplate 4.453,00 kn u korist 
tvrtke Inart sa svrhom plaćanja “plakata i ulaznica za brucošijadu”.

Osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela:
Smatramo da su pod ovom točkom Petar Bezjak i Ilinka Pavlović počinili kaznena 



djela nesavjesnog gospodarskog poslovanja opisano u članku 292. te kazneno djelo 
zlouporabe položaja i ovlasti opisano u članku 337. Kaznenog zakona.  

Također smatramo da je Petar Bezjak počinio kazneno djelo pribavljanja samovlasti 
opisano u članku 329. te kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju opisane 
u članku 293. Kaznenog zakona. 

4.3.Nesavjesno poslovanje Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Protiv:
Petra Bezjaka (1978.), Kninski trg 7, Zagreb
Slavka Mamića (1979.), Baščanske ploče 37, Zagreb
Tomislava Madžara
Šime Višića, Mirca

Oštećeni: Studentski  zbor  Sveučilišta  u  Zagrebu,  studentske  udruge  Sveučilišta  u 
Zagrebu, studenti Sveučilišta u Zagrebu

Opis događaja:
Petar Bezjak kao predsjednik predsjedništva Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
prilikom predstavljanja prijedloga proračuna za 2003. godinu obmanjuje Skupštinu 
navodeći cijeli niz netočnih podataka. Ključna tvrdnja je bila da je prijedlog proračuna 
izradila  nepristrana  i  stručna  komisija  na  temelju  evaluacije  kvalitete  studentskih 
projekata pristiglih na natječaj Studentskog zbora. Članovi Skupštine tu tvrdnju nisu 
mogli provjeriti  jer su materijale za sjednicu dobili  tek na samoj sjednici, a tek je 
naknadno utvrđeno da se kriteriji i ocjene evaluacijske komisije uopće nisu poštovali 
tijekom raspodjele  novčanih sredstava  o čemu je  napravljena i  detaljna analiza  (u 
prilogu).
Analizom  je  utvrđeno  da  su  iznimno  visoke  svote  iz  proračuna  dobile  udruge 
povezane s najviše pozicioniranim osobama u Studentskom zboru, te da je tadašnji 
potpredsjednik  SZZG-a  Slavko Mamić  samo na  ime  svojih  projekata  proračunom 
dobio oko 400000kn. 
Tadašnji  ministar  znanosti  i  tehnologije  prof.  dr.  sc.  Gvozden  Flego  zbog 
skandaloznog  načina  donošenja  proračuna  obustavlja  isplate  SZZG-u  i  zahtijeva 
financijske izvještaje za proteklu godinu i time počinje otvoreni sukob između SZZG-
a i MZT-a tijekom kojega na vidjelo izlaze mnogobrojne nepravilnosti u financijskom 
poslovanju SZZG-a.
Postaje evidentno da SZZG nenamjenski troši proračunska sredstva na materijalne, 
putne i slične troškove, da Petar Bezjak isplaćuje sam sebi novce pomoću isplatnica 
na kojima je potpisan istovremeno kao primatelj, blagajnik i likvidator. Bez obzira na 
obustavu dotoka sredstava od strane MZOS-a, SZZG sklapa ugovor s VIPNet-om o 
uvođenju VPN mreže s troškovima od oko 25000 kn mjesečno (niti danas se ne zna 
koliko točno službenih mobitela SZZG posjeduje niti tko ih sve koristi). 19. ožujka 
2003. Petar Bezjak potpisuje mjenicu u svrhu plaćanja troškova Cageball turnira koje 
je  SZZG organizirao  na  terenima  Nogometne  škole  Maksimir  (mjenice  za  stavke 
Državnog proračuna smije potpisati samo ministar financija!!!). 
Istovremeno SZZG prestaje davati plaću svojoj tajnici zaposlenoj u Uredu SZ-a sa 
službenim obrazloženjem nedostatka sredstava i zbog toga se trenutno vodi privatni 
sudski  spor.  Zanimljivo  je  da  istovremeno  i  dalje  ima  sredstava  za  plaćanje 
odvjetničkog ureda koji  vodi  taj  spor,  za  troškove PR agencije  i  rent-a-cara te  za 



brojna putovanja u zemlji  i  inozemstvu mnogih osoba iz vodstva SZZG-a. Ako se 
uzme u obzir i činjenica da SZZG nema svoje sjedište u Rektoratu Sveučilišta kao što 
je i predviđeno Zakonom o studentskom zboru, već u prostorijama Studentskog centra 
o čemu ne postoji nikakav pisani ugovor, postaje jasno da je to razdoblje u poslovanju 
SZZG-a obilježeno brojnim nejasnoćama i nepravilnostima.

Osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela:
Smatramo  da  je  pod  ovom točkom Petar  Bezjak  počinio  kaznena  djela  prijevare 
opisane u članku 224., povrede obveze vođenja poslovnih knjiga opisane u članku 
287., nesavjesnog gospodarskog poslovanja opisano u članku 291., zlouporabe ovlasti 
u  gospodarskom  poslovanju  opisano  u  članku  292.,  prijevare  u  gospodarskom 
poslovanju  opisano u članku 293.,  zlouporabe položaja  i  ovlasti  opisano u članku 
337.,  te kazneno djelo protuzakonite isplate opisane u članku 350. Kaznenog zakona. 

Također smatramo da su Petar Bezjak, Slavko Mamić, Tomislav Madžar i Šime Višić 
počinili  kazneno  djelo  udruživanja  za  počinjenje  gore  navedenih  kaznenih  djela 
opisano u članku 333. Kaznenog zakona.

Dodatni  materijali:  Analiza donošenja proračuna Studentskog zbora Sveučilišta  u 
Zagrebu  za  2003.  godinu,  audio  zapisi  sjednice  na  kojoj  je  donošen  proračun, 
proračun SZZG-a za 2003. godinu, medijski napisi

5. Nestanak arhive Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Protiv: 
N.N.  (vjerojatno  Petar  Bezjak,  Ozren  Bečić  (Kliška  11,  Split)  ili  Vedran  Tare  – 
tadašnji predsjednik SZZG-a)

Svjedoci:
Božidar Borna Novak, Aleja pomoraca 17, Zagreb
Lucija Barjašić 
Mate Omazić
Portirska služba Studentskog centra, Savska 25
Marko Krička, Andrija Kačića Miošića, Sisak
Marko Pavić, Graberje 24, Zagreb
Tihomir Ladišić, HTV
Slobodan Uzelac, Državni tajnik MZOŠ
Zrinka Kovačević, pomoćnica ministra MZOŠ
Jasna Helena Mencer, rektorica Sveučilišta u Zagrebu
Tomislav Saucha
Davor Jandrić

Opis događaja:
Nakon što je 7. lipnja 2005. konstituirana novoizabrana Skupština Studentskog zbora 
izabrano  je  i  novo  vodstvo  Studentskog  zbora  te  je  Petra  Bezjaka  na  mjestu 
predsjednika  predsjedništva  naslijedio  Vedran  Tare  (Fakultet  strojarstva  i 
brodogradnje).  Međutim,  novo  vodstvo  SZZG-a  je  u  potpunosti  nastavilo  voditi 
politiku prijašnjeg Predsjedništva, pa je čak i prijašnje vodstvo SZZG-a bilo to koje je 
efektivno upravljalo SZZG-om. Kao ilustraciju toga dovoljno je spomenuti podatak da 
niti nakon mjesec dana od izbora novog vodstva SZZG-a, nije obavljena i službena 



promjena podataka u Upisniku studentskih zborova MZOS-a niti su izmijenjene osobe 
ovlaštene za potpisivanje naloga za financijske transakcije. Takav rasplet događaja je 
kulminirao  pokušajem  “novog”  vodstva  SZZG-a  da  pokuša  na  Skupštini  usvojiti 
prijedlog Proračuna za 2005. godinu kojeg je u siječnju 2005. (3 mjeseca nakon isteka 
mandata i tjedan dana prije izbora) izradio bivši saziv SZZG-a.
Na maratonskoj sjednici održanoj 20. i 21. srpnja 2005. smijenjeno je vodstvo SZZG-
a i izabrano novo čime je na čelnom mjestu SZZG-a Vedrana Taru zamijenio Mislav 
Banek.

Iste večeri 21. srpnja 2005. iz prostorija Studentskog zbora u Savskoj cesti 25 nestaje 
kompletna  arhiva  i  dokumentacija  SZZG-a.   Nakon  službenog  poziva,  policija  je 
obavila  očevid  i  koliko  je  nama  poznato  istraga  još  uvijek  traje  s  nepoznatim 
rezultatima.  Zanimljivo je da je neposredno prije nestanka arhive, za vrijeme trajanja 
sjednice Skupštine SZZG-a, Marko Pavić, asistent na Geofizičkom odsjeku PMF-a 
primio telefonski poziv Ozrena Bečića upućen iz prostorija SZZG-a.

Inače, nije nevažno napomenuti da je dio službene arhive i dokumentacije SZZG-a 
javno viđen svega 9 dana prije nestanka – 12. srpnja 2005. u emisiji  Otvoreno na 
HTV-u  u  kojoj  je  gostovao  bivši  predsjednik  SZZG-a  Petar  Bezjak  koji  je  tom 
prigodom u povećoj torbi sa sobom donio velik broj dokumenata iz arhive.

Osobe  povezane sa  arhivom ili  događajem:  Ozren Bečić,  Petar  Bezjak,  Vedran 
Tare, Slavko Mamić, članovi predsjedništva Studenskog zbora SuZ (sadašnji i bivši), 
Šime Višić, tajnica ureda predsjedništva (Maja Kukić).

Osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela:
Smatramo da su u ovom trenutku još nepoznati počinitelji (najvjerojatnije pripadnici 
ili osobe bliske pripadnicima bivšeg vodstva SZZG-a) radnjama opisanim pod ovom 
točkom  počinili  kaznena  djela  teške  krađe  opisane  u  članku  217.,  oduzimanja 
službenog spisa opisanog u članku 324. te kazneno djelo prikrivanja arhivske građe 
opisanog u članku 327.



Kronološki pregled napisa u medijima o ovdje navedenim događajima:

Portal student.hr, 6. prosinca 2002. - Povjerenstvo za prigovore beskrupulozno laže!
http://www.student.hr/skripte/article.show.asp?evt_id=729

petak, 06. prosinca, 2002. 

Povjerenstvo za prigovore beskrupulozno laže?! 
 PODNESENA JE ZAJEDNICKA ZALBA STUDENATA PMF-a NA 

NEPRAVILNOSTI TIJEKOM IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR 

Nakon što su već svima poznate spletke oko izbora na PMF-MO, 
sada je već potpuno jasno da niti na ostalim odsjecima PMF-a 
izbori nisu prošli kako treba te da su uočene brojne nepravilnosti 
prilikom njihove provedbe. Kako bih vam sve to prezentirao, 
najbolje je da krenem kronološkim redoslijedom. 

Već dan uoči izbora, dakle 19. studenoga, član studentskog zbora na PMF-u Branimir 
Lukić, izvještava sve nadležne organe o uočenim nepravilnostima i povredama 
Zakona. Lukića su studenti Fizičkog odsjeka izvjestili kako je informacija o 
održavanju izbora došla u studentsku referadu tek 15.studenog u 13h. Rok za predaju 
kandidatura bio je 14h što znači da su kandidati imali svega sat vremena za 
ispunjavanje obrazaca. U tih sat vremena trebali su skupiti i 30-ak studentskih potpisa 
za poptporu svoje kandidature te osmisliti izborni program. Za isti je posao, na 
studentskim izborima prije dvije godine, kandidatima ostavljeno tjedan dana vremena. 
Studenti fizičkog odsjeka koji su htjeli istaknuti kandidaturu na izborima, obratili su 
se i predsjedniku Izbornog povjerenstva PMF-a Antunu Čajkovcu sa zahtjevom da im 
se produlji ekstremno kratko vrijeme za isticanje kandidatura. Čajkovac je njihove 
zahtjeve odbio. 

Ovakvim je postupcima direktno prekršen i članak 25. Zakona o studentskom zboru. 
Naime, trebala je biti sazvana sjednica Podružnice SZ PMF-a na kojoj se trabalo 
osnovati Povjerenstvo za izradu popisa birača. Međutim sjednica nije niti sazvana niti 
održana što mogu potvrditi i brojni članovi podružnice. Obavijesti o biračkim 
mjestima i vremenu glasanja nisu bile istaknute tri dana prije datuma održavanja 
izbora čime je prekršen i članak 29. Zakona o Studentskom zboru. Svoju tezu o ovim 
događajima, u svom je dopisu postavio i sam Lukić pa ću ga ovom prigodom i citirati: 
"Ako mi dopustite, iznijet ću tezu koja bi objasnila navedene događaje. Studenti 
Fizičkog odsjeka su mi proslijedili istaknute kandidature za članove Podružnice i po 
njima mogu reći da su ovi izbori doslovno “namješteni” po volji sadašnjeg 
predsjednika Podružnice Hrvoja Grujića. Naime, u Podružnicu se bira 8 članova sa 
zamjenicima. Po listi kandidata, 6 kandidata neće imati protukandidata u svom izboru, 
među njima i predsjednik Podružnice Hrvoje Grujić. Za usporedbu, na izborima 2000. 
godine 7 kandidata je imalo jednog ili dva protukandidata. Stoga je sasvim izvjesno 
da su kandidati izabrani po volji predsjednika Podružnice, pošto je on sam imenovao 
Izbornu komisiju PMF-a koja je istaknula konačni popis kandidata. Glasačka mjesta 
su ove godine postavljena samo na dva mjesta. Godine 2000. glasačka mjesta su bila 
postavljena na više lokacija, pošto se PMF nalazi na sedam lokacija u gradu Zagrebu, 
i njegovi studenti obično vrijeme provode samo na svome odsjeku. Postavljanje 
glasačkih mjesta samo na dvije lokacije je svjesno zakidanje prava studenata da 
glasaju za upravna tijela Studentskog Zbora." 



Zbog kršenja nekoliko članaka Zakona o Studentskom zboru, ali i zbog misterioznog 
nestanka izbornih listića na izbornom mjestu u Bijeničkoj 30, student Biološkog 
odsjeka Vedran Nikolić upućuje dvije žalbe. Žalbe su upućene 22.studenog, a 
dostavljene su Izbornom povjerenstvu fakulteta, dekanu te pročelniku Biološkog 
odsjeka PMF-a. 

U prvoj žalbi, Nikolić uočava iste nepravilnosti o kojima je govorio i Lukić dok u 
drugoj na vidjelo izlaze još neke zanimljive stvari. Naime, na izbornom mjestu u 
Bijeničkoj 30, nakon prebrojavanja glasova, ustanovljeno je kako NEDOSTAJE 31 
listić koji su proglašeni nevažećima. Nikolić ističe kako navedeni listići nisu nevažeći 
jer bi u tom slučaju bili dostupni na uvid. Stoga je jasno kako listići uopće ne postoje i 
time dolazi u pitanje regularnost izbora na ovom izbornom mjestu.

Žalbe Branimira Lukića i Vedrana Nikolića razmotrilo je Povjerenstvo za žalbe 
Sveučilišta u Zagrebu na svom sastanku održanom 21.studenog. I sve bi to bilo u redu 
da obrazloženje koje je poslano iz povjerenstva nije poprilično mutno. Naime, 
Povjerenstvo tvrdi kako je sjednicu održalo 21.studenog i kako su razmotrili obadvije 
žalbe. No, na taj dan mogla je biti razmotrena jedino žalba Branimira Lukića jer je 
Nikolić svoju žalbu poslao tek 22. studenog, dakle dan nakon održavanja njihovog 
sastanka. Dakle, Povjerenstvo ili laže ili posjeduje nekakvu kristalnu kuglu pomoću 
koje vide budućnost. Uostalom, ako je sastanak i održan 21. studenog, zar im uz 
posjedovanje sve moderne tehnologije treba punih tjedan dana da pošalju 
obrazloženje koje je stiglo tek danas, dakle 29. studenog. Povjerenstvo dalje navodi 
kako prihvaća obrazloženja navedena u žalbama, ali odbija sve prigovore kao 
neosnovane. 

Tijekom današnjeg dana kompletirana je i nova, zajednička žalba koju poptpisuju 
Vedran Nikolić (član izbornog povjerenstva na PMF-u i član podružnice studentskog 
zbora), Maša Ljuština (apsolventica prof. biologije), Branimir Lukić (član podružnice 
SZ PMF) te Hrvoje Mikulec (član podružnice SZ PMF). Uz sve gore navedeno, 
potpisnici se žale još i na nedovoljan broj biračkih mjesta na dan izbora. Na direktni 
zahtjev predstavnika biološkog odsjeka da izborno mjesto bude i na Roosveltovom 
trgu 6, ostali predstavnici su odgovorili da zbog malog broja studenata na odsjeku to 
biračko mjesto nije potrebno. Odlučeno je da izborna mjesta budu u dekanatu, 
Zvonimirova 8 i Matematičkom odsjeku, Bijenička 30. U popisu birača jasno se vidi 
kako ih je na biološkom odsjeku upisano 823, a u Zvonimirovoj, 706 birača. Ovime 
su stavljeni u podređen položaj studenti s Biološkog i Geografskog odsjeka čija se 
nastava odvija u zgradama smještenima daleko od izbornih mjesta. Ova će Žalba biti 
dostavljena ministru znanosti i tehnologije, rekotorici Sveučilišta, dekanu PMF-a, 
pročelniku Biološkog odsjeka PMF-a te pročelnici Fizičkog odsjeka PMF-a, a s njom 
će biti upoznati i hrvatski tiskovni mediji. (Andro)

Portal student.hr, 27. siječnja 2003. - Bezjak naš kralj!
http://www.student.hr/skripte/article.show.asp?evt_id=2051
 
ponedjeljak, 27. siječnja, 2003. 
Bezjak naš kralj!
 Petar Bezjak postao je predsjednik Studentskog zbora Sveucilista u Zagrebu! 

Kako saznajemo iz posve opskurnih izvora (kao i većinu informacija o zagrebačkom 

http://www.student.hr/skripte/article.show.asp?evt_id=2051


sveučilišnom SZ-u), jučer je održana ustrojbena sjednica 
Skupštine SZ-Zg, iako je u rektoričinom pozivu (greškom?) bilo 
navedeno da će se ista održati 24. veljače. Bezjak (PMF) je 
izabran za predsjednika SZ-a, Mađar (MEF) za predsjednika 
Skupštine SZ-Zg, a Mamić (FSB) za predstavnika u SC-u.

Iako još nemamo potvrdu, na sjednici Skupštine SZ-Zg nisu bili prisutni predstavnici 
HS, EFZG, te RGNF, a upitno je jesu li na tim fakultetima izbori uopće završeni. 
Saznajemo da je prije ustrojbene sjednice održan sastanak unutar grupacije društveno-
humanističkih fakulteta na kojem je "objašnjeno" da će SZ-Zg voditi Bezjak, Mađar, 
Mamić & co. Studentski predstavnici Filozofskog fakulteta nisu bili upoznati ni 
pozvani na taj sastanak...

Ove informacije su neslužbene i neprovjerene, no bolje da vam damo išta nego da 
vam Bezjak da ništa. Više o izborima za SZ pogledajte na stranicama 
http://www.student.hr/izbori2002 ...

> infoS

Portal student.hr, 12. veljače 2003. -
http://www.student.hr/skripte/article.show.asp?evt_id=919

Problemi s natječajem SZ-Zg-a?
 Pristize sve vise informacija o velikim problemima u provedbi jedinog natjecaja na 

kojem studenti mogu dobiti novac iz drzavnog proracuna... 

U petak u 13 sati istekao je rok za predaju studentskih programa 
na natječaj SZ-Zg. Neslužbeno, predano je njih oko 500, a 
pomoć Zborašima pri njihovu razvrstavanju pružali su "obični" 
studenti poput Joška Pavkovića i Tihomira Krstanovića. Da se 
Bezjakovo Predsjedništvo SZ-Zg pripremilo govore i zbivanja 
nakon petka, o čemu ćete čitati uskoro...

O samom natječaju se vrlo malo zna. Nije objavljen u medijima, a fakultetske 
podružnice nisu dobile dovoljno informacija i jasnih uputa za njegovo provođenje. 
Zagrebački Studentski zbor nije studentima ponudio informacije o tome kako će se 
vrednovati programi, niti tko će ih vrednovati. Neslužbeno se saznaje da će programi 
najprije morati proći selekciju Predsjedništva SZ-Zg, a u drugom krugu će ih 
vrednovati nekakvo "neovisno povjerenstvo". Druga verzija, također neslužbena, kaže 
da će biti oformljeni zasebni odbori za osam područja: kulturna zbivanja, 
međunarodnu suradnju, studentske medije, sportske aktivnosti, stručne programe, 
nabavu opreme i pomagala za rad podružnica, te za kategoriju ostalo.

Zanimljivo je da se propozicijama natječaja tražilo da programi moraju biti napisani 
na računalu, a još je zanimljivije da je doista bilo slučajeva rukom pisanih programa, 
te se moralo moliti predsjednika SZ-Zg da budu zaprimljeni. Upitno je koliko su ove 
rigorozne odredbe diskriminirajuće jer je poznato u kojoj su mjeri računala dostupna 
prosječnom studentu. Mnogo više zabrinutosti donosi odredba po kojoj SZ-Zg može u 
svakom trenutku preuzeti kontrolu nad programima, čime se dovode u opasnost svi 
oni koji iz bilo kojeg razloga nisu po volji članova Predsjedništva SZ-Zg-a. 

http://www.student.hr/izbori2002


Čini se da je najveće probleme izazvalo nejasno formuliranje uvjeta da zatražene 
stavke budu dopunjene ponudom ili predračunom, što dosad nije bila praksa na 
natječajima SZ-a, niti na drugim natječajima. Neslužbeno saznajemo da molba SZ-FF 
da se omogući dodatno vrijeme za prikupljanje te dodatne dokumentacije nije 
uvažena.

Portal student.hr, 25. ožujka 2003. - Studenti plaćaju više od 400.000 kn za debatu - 
http://www.student.hr/skripte/article.show.asp?evt_id=1024

Studenti plaćaju više od 400.000 kn za debatu!
 NA STO CE SZ-ZG POTROSITI STUDENTSKI NOVAC KOJI SE IZDVAJA IZ 

DRZAVNOG PRORACUNA? 

Predsjedništvo SZ-Zg u svom prijedlogu proračuna za 2003. 
prikazalo je ukupna sredstava (3,6 mil. kuna) odvojeno za 
sveučilišne projekte (1,8 mil.), fakultetske projekte (1,2 mil.), te 
projekte studentskih udruga (0,6 mil.).
U kategoriji sveučilišnih projekata brk je najviše omastio sam 
SZ-Zg, dodijelivši si 500.000 kn za projekt naziva 
"Restrukturiranje poslova SZ-a". U kategoriji fakultetskih 
projekata najbolje su prošli PMF (92.000 kn) i FSB (88.000 kn). 
Posebno je zanimljiva kategorija projekata studentskih udruga, u 
kojoj je Hrvatska akademska debatna liga     dobila 320.000 kn, Debatno društvo 
Sveučilišta u Zagrebu 95.000 kn, te udruga SUMA 60.000 kn. 

Osim za studentske projekte SZ-Zg je odvojio 60.000 kn za fond "Godina studenata 
sa invaliditetom", te 50.000 kn za fond za poslovanje SZ-a. Detaljnije o sredstvima 
koje je Bezjakovo predsjedništvo predložilo, a Skupština SZ-Zg prihvatila - pogledajte 
ovdje!!!

javascript:show_article(id=1025);
http://student.math.hr/~suma/index.html
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Jutarnji list, 31. ožujka 2003. - Studentski lider dodijelio svojoj udruzi za kartanje  
60.000 kuna



Jutarnji list, 5. travnja 2003. - Studentski zbor bez izvještaja i bez novca



Jutarnji  list,  11.  travnja  2003.  -  Zbog  Ministarstva  Studentski  zbor  proglasio 
izvanredno stanje

Portal student.hr, 12. travnja 2003. - Studentski predstavnici se ograđuju od Petra  
Bezjaka

subota, 12. travnja, 2003. 
Studenti predstavnici se ograđuju od Petra Bezjaka!
 Predstavnici sveucilisnih studentskih zborova ne zele nepotrebu radikalizaciju 

situacije. 

Studentski zborovi u Osijeku, Rijeci, Zadru i Splitu ograđuju se 
od izjava koje je Petar Bezjak, predsjednik Hrvatskog 
studentskog zbora, izrekao bez konzultiranja s ostalm članovima 
HSZ-a. U dopisu kojeg su uputili ministru Flegi predstavnici 
studentskih zborova kažu da ne žele sudjelovati u nepotrebnoj 
radikalizaciji situacije i ulaženju u neutemeljene medijske istupe. 
Traže od MZT da po hitnom postupku zajedno izrade pravilnik o 
financiranju studentskih projekata.

Saznajemo i da je Vladin ured za unutarnji nadzor zatražio od 
ministra Flege da dostavi svu dokumentaciju koja se tiče kontrole i nadzora 
poslovanja SZ-a, a povodom članka o proračunu SZ-Zg objavljenog u Jutarnjem listu 
31. ožujka. Ministar Flego je 1. travnja od Bezjaka zatražio očitovanje o navodima u 
članku, na što mu je predsjednik SZ-Zg pismeno odgovorio da je to shvatio kao 
ministrovu prvotravanjsku šalu.

Pretpostavlja se da je jučerašnja sjednica Skupštine SZ-Zg bila zatvorena za javnost 
ne zbog delikatnosti teme, već zbog toga što su joj željeli nazočiti novinari koje 
Bezjakovo predsjedništvo smatra "nepodobnim".



Vjesnik,  14.  travnja  2003.  -  Zbor  sebi  dodijelio  pola  milijuna  kuna  –  za  
restrukturiranje poslovanja



Vjesnik, 15. travnja 2003. - Istražitelji za studentsku kunu



Jutarnji list, 15. travnja 2003. - Dekan PMF-a Ivan Vicković: Studentski zbor treba  
ukinuti

Novi list – 30. travnja 2003. - Flego: Ne kršimo autonomiju studentskog djelovanja

MINISTAR  ZNANOSTI  I  TEHNOLOGIJE  OPOVRGAVA  TVRDNJE  PREDSJEDNIKA 
HRVATSKOG STUDENTSKOG ZBORA

Flego: Ne kršimo autonomiju studentskog djelovanja
U Zakonu o studentskom zboru nigdje ne stoji da su novci za studentske programe 

namijenjeni Studentskom zboru, kaže Gvozden Flego

ZAGREB – Ministarstvo znanosti i tehnologije nije blagajna na koju se dolaze naplaćivati 
računi za luksuzne hotele i rent-a-car, nego će u skladu sa svojim ovlastima financirati 
studentske aktivnosti i programe koji će imati opis djelatnosti i financijski plan, i to u onim 
iznosima koji se Ministarstvu čine odgovarajućim. Nastojat ćemo ... 
[više ako ste pretplatnik] 

Portal student.hr, 11. svibnja 2003. - Nebulozne izjave Petra Bezjaka 
http://www.student.hr/skripte/article.show.asp?evt_id=1106

Nebulozne izjave Petra Bezjaka

U tjedniku Globus od srijede 7. svibnja 2003. izašao je članak 
pod naslovom "Ministar Flego nezakonito podijelio milijun 
kuna?", u kojem predsjednik zagrebačkog SZ-a Petar Bezjak 
tvrdi da je ministar prekršio Zakon o studentskom zboru kada je 
potpisao Pravilnik o financiranju studentskih projekata i 
programa i time sebe ovlastio da raspolaže sredstvima koja 
država izdvaja za studentske projekte. No, u Zakonu o 
studentskom zboru, članak 40., stavak 1. stoji: "Programi  
udruga mogu se financirati iz sredstava proračuna Republike 
Hrvatske putem Ministarstva znanosti i tehnologije i uz 
pribavljeno mišljenje predsjedništva studentskog zbora sveučilišta za programe 
udruga koje djeluju na području sjedišta sveučilišta." Dakle, Petar Bezjak ili ne 

http://www.fizika.org/stuzbor/globus2003-05-09.jpg
http://www.fizika.org/stuzbor/globus2003-05-09.jpg


poznaje zakon koji se odnosi na instituciju kojoj je predsjednik, ili lažima pokušava 
obmanuti javnost. Kako znamo da Bezjak rado citira navedeni zakon, reklo bi se da je 
riječ o ovom drugom.

Nadalje, Petar Bezjak u istom članku tvrdi da je ministar Flego već dodijelio 
studentskim udrugama Filozofskog fakulteta i Savezu studenata Hrvatske oko milijun 
kuna. Ne znam da li je SSH dobio kakav novac, no studentski predstavnici FF-a tvrde 
da Petar Bezjak laže te da oni nisu niti tražili niti dobili bilo kakav novac od MZT-a. 
Dekan FF-a Neven Budak rekao je da će mu Petar Bezjak morati objasniti svoje 
navode na sjednici senata Sveučilišta, koja će se održati u utorak, 13. svibnja. 

Radio101, 22. svibnja 2003 – Smijenjen čelni čovjek zagrebačkih studenata

22.05.2003 - Smijenjen čelni čovjek zagrebačkih studenata

Smijenjen čelni čovjek zagrebačkih studenata
Petar Bezjak više nije čelni čovjek zagrebačkih studenata. Danas je na sjednici 
podružnice Studentskog zbora PMF-a jednoglasno smijenjen s mjesta predsjednika 
podružnice, čime je automatski ispao sa svih viših funkcija – predsjednika 
zagrebačkog, ali i Hrvatskog studentskog zbora. 

S obzirom da je znao da mu se sprema smjena, Bezjak je u ponedjeljak na sjednici 
skupštine izgurao pravilnik prema kojem sjednicu podružnice može sazvati samo njen 
predsjednik, ali ne i većina članova podružnice, pa sada kaže da će to s pravne strane 
svakako biti nelegalno. 

Pitanje je sada hoće li Ministarstvo znanosti prihvatiti Bezjakovo pravno tumačenje i, 
iako je smijenjen u svojoj podružnici, priznati ga kao punopravnog predsjednika 
zagrebačkog Studentskog zbora. On je, naime, početkom tjedna Ministarstvu napokon 
predao dugo iščekivano financijsko izvješće za prošlu godinu i sada očekuje novce za 
ovu godinu. Bezjak kaže da Ministarstvo znanosti i tehnologije više nema argumenata 
za odbijanje suradnje i nedoznačivanje sredstava. 

Između ostalog, traži i pola milijuna kuna za stavku koju naziva restrukturiranje 
studentskog zbora. Na pitanje možemo li znati što to točno znači, odgovorio je da će 
to reći "dobronamjernom novinaru". Kako među novinarima na presici očito nije bilo 
dobronamjernika, nitko nije dobio primjerak ovogodišnjeg proračuna, kao ni 
financijski izvještaj za prošlu godinu. 

Ovaj student druge godine PMF-a, koju je upisao po četvrti puta, ipak pojašnjava da u 
ovogodišnjem proračunu nema nikakvih sumnjivosti, jer su se pri donošenju slušale 
preporuke natječajne komisije. Kako je i sam na nekim primjerima pojasnio 
zastupnicima na sjednici Skupštine krajem siječnja, za ocjenu 6 Komisija smatra da je 
ne bi trebalo financirati, pa tako nije financiran niti jedan projekt s tom ocjenom. Iako 
se u Proračunu ipak vidi da su najmanje tri projekta s negativnom ocjenom komisije 
financirana, danas je objasnio da ocjene na natječaju nisu jedini kriterij, već jedan od 
kriterija.



Večernji list, 23. svibnja 2003. - PMF smijenio predsjednika Studentskog zbora P. 
Bezjaka



Jutarnji list, 23. svibnja 2005. - Smijenjen predsjednik Studentskog zbora



Vjesnik, 23. svibnja 2003. - Bezjak hitno traži 3,4 milijuna kuna od Flege



Feral Tribune, 31. svibnja 2003. - Studenti i novac



Jutarnji list, 4. lipnja 2003. -  Bezjak je na isplatnici blagajnik, primatelj i likvidator

MAT, studeni 2004 – Ukinimo Studentski zbor!!!

utorak, 23. studenog, 2004. 

UKINIMO STUDENTSKI ZBOR!!! 

Da je Kennedy( Igor Mirković) bio predsjednik Studentskog zbora, a ne SAD-a (MFF-
a), zasigurno bi rekao: “ Ne pitajte što Studentski zbor može učiniti za vas, već što vi  
možete učiniti za Studentski zbor”! 

KAKISTOKRACIJA ( grč. kakos- loš, zao; krateo-vladam) 
-vladavina najgorih i najlošijih 
-sinonim za demokraciju koju krasi sveopća vrijednosna raspuštenost 

KRATKI UVOD 
Hrvatska saga o Kennedyjevima započinje u drugoj polovici devedesetih, kada je 
nakon jednog neuspjelog (neustavnog) pokušaja 12. prosinca Hrvatski sabor proglasio 
Zakon o Studentskom zboru. U deset glava Zakona stalo je četrdeset osam članka. Od 
četrdeset osam članaka samo osamnaest članaka ima zbiljsko značenje. To su članci o 
nadzoru nad radom Studentskog zbora (samo jedan op. a) te o izborima studentskih 
predstavnika (čak njih sedamnaest). Svake druge godine “krajem mjeseca studenog” 
(tekst zakona, čl. 23.) studenti na svim sveučilištima sudjeluju u činu vrhunske 
demokracije birajući najbolje “muževe” koji će sljedeće dvije godine skrbiti o 
njihovim akademskim potrebama. Koliko je to važan događaj svjedoči i odredba 
Zakona: “Izbori po izbornim jedinicama valjani su ako je glasovalo najmanje deset 
posto upisanih birača”, a ako se ni toliko raje ne skupi: “U ponovljenom postupku 
izbori su valjani bez obzira na broj upisanih koji su glasovali”. Dakle, Zakon teoretski 
dopušta da samo jedan čovjek glasa sam za sebe i postane studentski predstavnik.

Velikodušnost zakonskih odredaba o izborima studenskih predstavnika dobiva na 
vrijednosti kada se uzme u obzir smisao institucije zbog koje Zakon postoji. Iako je 
Zakonom jasno utvrđen smisao Studentskog zbora (kućica, čl. 2.), većina studenata 
tijekom akademskog bivstvovanja nije osjetila da ta institucija uistinu postoji. Stoga je 
sasvim opravdano postaviti pitanje kome služi Studentski zbor i kamo odlazi oko pet 
milijuna kuna iz Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta namijenjeno Sveučilištu u 



Zagrebu. 

TKO SU TI LJUDI? 
Zaista, tko su ljudi koji se kandidiraju na studentskim izborima, koji sjede u upravama 
fakulteta, koji na račun države uspostavljaju “znanstvene” odnose sa sličnima iz 
drugih zemalja i ubiru blagodati dnevnica? Tko su ljudi koji bi trebali prkositi 
profesorskoj autokraciji, poboljšavati studentski standard i biti avangarda 
prilagođavanja sustavu obrazovanja EU-a?

Ako netko ne izvršava dužnosti za koje je izabran onda je bjelodano da ili ne obavlja 
svoj posao ili je sustav takav da niti uz najbolju volju nema priliku išta učiniti. 
Naravno, u “kakistokr(o)aciji” nikada nije bio problem u ljudima, nego uvijek u 
sustavima. Pritom je jasno da sustave ne stvaraju ljudi i da su sustavi vječni i 
nepromjenjivi. 

BLIŽI SE STUDENI
“Javna” je tajna da su gotovo sve nadfakultetske studentske udruge i svi oblici takvog 
studentskog udruživanja koji sudjeluju na studentskim izborima izdanci političkih 
stranaka. To je nešto što svi znaju, ali o čemu svi šute! Kako to biva i među 
“velikima”, u predizborno vrijeme pošteni studentski narod postaje žrtva bezočnih 
laži, obećanja i snubljenja o novoj studentskoj utopiji u kojoj će studenti sastavljati i 
ispravljati testove, postavljati i smjenjivati profesore i dekane i u kojoj će neizostavno 
barem jednom tjedno biti organizirana studentska igranka. Otprilike kao da vam netko 
prepričava radnju filma “The Beach”.

Kada prođe “kraj mjeseca studenog” sigurni smo da smo odgojili još jednog 
slatkorječivog beskičmenjaka koji će za nekoliko godina raspolagati s malo većim 
postotkom BDP-a. Ako nam to ne smeta glasajmo za onoga koji će ljepše i više lagati 
i zalijevajmo agoniju koja će nas pratiti sve do posmrtne pripomoći.

Većina ljudi koji se kandidiraju odavno su prodali dušu Markovom trgu. Njima je 
naslov studentskog predstavnika dobar početak za oblikovanje političkog životopisa. 

Da, studentska “politička” scena maternica je kakistokr(o)acije na koju mi pristajemo. 
Isti oni koji vam prodaju maglu poslije predavanja činit će to i za deset godina kod 
Hloverke ili Romana. 

Ako Vam je imalo stalo do vas samih, organizirajte se i izaberite ljude za koje ste 
sigurni da ne čine to zbog taštine i karijere. Izaberite one koji vas neće prodati za 
sigurnu stranačku fotelju. 
Ako ni takvih nema, barem ukinite Studentski zbor. To je najmanje što možete učiniti 
za državu, Studentski zbor, JFK-a, a možda i Igora Mirkovića. 

Ivan Planinić



Portal student.hr, 26. prosinca 2004. - O proteklom mandatu Skupštine SZ-ZG
http://www.student.hr/skripte/article.show.asp?evt_id=2050

nedjelja, 26. prosinca, 2004. 

O proteklom mandatu Skupštine SZ-Zg
 Osvrt na aktivnosti Skupštine zagrebačkog Studentskog zbora tijekom mandata 

2002/3-4/5 

Prije otprilike dvije godine najavili smo izbor članova nove 
Skupštine i Predsjedništva zagrebačkog Studentskog zbora 
člankom: "Bezjak naš kralj!" . I doista, na isteku mandata ove 
Skupštine SZ-Zg možete se reći da se predsjednik SZ-Zg Petar Bezjak doista 
ponašao u najmanju ruku kao oligarh koji je poslovanje krovne organizacije 
zagrebačkih studenata vodio preko "ureda" u kojem je zaposlio profesionalne, plaćene 
tajnice i savjetnike, dok je članove Skupštine (možda i Predsjedništva) jednostavno 
marginalizirao i manipulirao.

Izglasavanje spornog proračuna za 2003. godinu i njegovo podržavanje 
proglašavanjem "izvanrednog stanja", nepriznavanje odluke SZ-PMF o smjeni Petra 
Bezjaka, toleriranje politizacije SZ-a u dnevopolitičke svrhe te opća pasivnost, 
nezainteresiranost i neefikasnost po našem su mišljenju obilježile rad Skupštine 
zagrebačkog Studnetskog zbora u proteklom dvogodišnjem mandatu. Izbori za nove 
studentske predstavnike najavljeni su za siječanj 2005. godine a njihovo će 
provođenje uvelike ovisiti o tome kako će se postaviti Skupštinari koji su na odlasku. 
O tome više idućih dana, a dotad opširniji osvrt na mandat ove Skupštine pročitajte 
ovdje!

O proteklom mandatu... #1
 Osvrt nastao upotrebom tražilice na student.hr uz ključnu riječ "skupš", sadrži 

neslužbene i neprovjerene informacije te spekulacije... 

PRVI DIO

Prije otprilike dvije godine najavili smo izbor članova nove Skupštine i Predsjedništva 
zagrebačkog Studentskog zbora člankom: "Bezjak naš kralj!" . I doista, na isteku 
mandata ove Skupštine SZ-Zg možete se reći da se predsjednik SZ-Zg Petar Bezjak 
doista ponašao u najmanju ruku kao oligarh koji je poslovanje krovne organizacije 
zagrebačkih studenata vodio prekom "ureda" u kojem je zaposlio profesionalne, 
plaćene tajnice i savjetnike, dok je članove Skupštine (možda i Predsjedništva) 
jednostavno marginalizirao i manipulirao.

Već je prva, nastupna sjednica nove Skupštine SZ-Zg počela skandalima: npr. 
navodno je u pozivu greškom(?) bio naveden sasvim drugi datum njena održavanja, 
održana je prije nego su neki fakulteti izabrali svoje predstavnike, a nedugo zatim 
javio se i Forum mladih SDP-a s uznemirujućim tvrdnjama o pritiscima na 
Skupštinare tijekom druge faze izbora, tj. odabira članova Predsjedništva tj. užeg 
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vodstva SZ-Zg. Predsjednik Skupštine postao je Tomislav Madžar (MEF), a glavni su 
utjecaj na Skupštinare imali članovi Bezjakovog predsjedništva i savjetnici poput 
Slavka Mamića (FSB), Joška Pavkovića (Pravo, HS), Ozrena Bečića (nepoznato) i 
drugi.

Svoj su karakter i svoje sposobnosti Skupštinari pokazali na samom početku mandata, 
usvojivši proračun SZ-a za 2003. godinu težak više od 3 milijuna kuna bez da su ga 
pročitali. Natječaj za projekte, koji je bio osnova za izradu proračuna, provođen je u 
centrali SZ-a u Studentskom centru (tzv. "uredu"), a sjednica na kojoj ga je Skupština 
trebala potvrditi pokazala se farsom - Skupštinari su tek za vrijeme sjednice pred sebe 
dobili dugačak ispis projekata iz kojeg se nije moglo ništa zaključiti, čak i da je bilo 
vremena pročitati ga. Digli su ruke i usvojili ga jer im je rečeno da zbog rokova to 
moraju učiniti, inače novac neće stići (audio-snimku te sjednice poslušajte ovdje).

Skupštinari nisu reagirali niti idućih tjedana kada je objavljena "Analiza Bezjakovog 
(iz)laganja skupštinarima" koja je pokazala da se pri provedbi natječaja radilo o 
prevari, te da ih je Bezjak svjesno i namjerno obmanjivao kada im se obraćao 
obrazlažući svoje postupke. Koliko je bio uvjerljiv ne znamo jer su sjednice Skupštine 
bile (posve nepotrebno) zatvorene za javnost, pa tako i ona na kojoj je sudjelovao 
tadašnji ministar Flego i na kojoj je zagrebački Studentski zbor objavio "izvanredno 
stanje" (vidi: 1, 2, 3). Bilo je to vrijeme kada je ministarstvo zbog odugovlačenja s 
predavanjem financijskog izvještaja o poslovanju SZ-a i uočenih malverzacija na 
natječaju za projekte oduzelo pravo Studentskom zboru da odlučuje o raspodjeli 
novaca.

Na PMF-u, matičnom fakultetu Predsjednika SZ-Zg Bezjaka, u to su vrijeme počela 
previranja i članovi podružnice SZ-PMF sastali su se i smjenili ga s položaja svoj 
predsjednika i predstavnika u Skupštini SZ-Zg, što ovaj nije priznao. U neobičnom 
spletu okolnosti tada je održana sjednica Skupštine SZ-ZG povodom stanja na PMF-u 
na kojoj je Bezjak uz pomoć svojih savjetnika pravnim trikovima uspio poništiti volju 
većine članova SZ-PMF-a. Kako? Na način da su Skupštinari digli ruke za osnovanje 
nekakvog istražnog povjerenstva koje im je obećalo da će u najkraćem roku ispitati 
slučaj i preporučiti Skupštini što da učini, međutim nije sigurno je li se uopće ikad 
sastalo, a svakako se do danas nije obratilo Skupštinarima s rezultatima istrage...

DRUGI DIO

Za to vrijeme, poduprti odlukama Skupštine, u centrali SZ-a (tzv. "uredu") trošio se 
novac, tj. izdavalo se mjenice ili slična dužnička jamstva bez pokrića, unatoč 
upozorenjima iz ministarstva da troškovi neće biti pokriveni jer Studentski zbor više 
nema ovlasti raspolagati sredstvima koja je svojatao. Ministar Flego proveo je natječaj 
za financiranje projekata studentskih udruga i pozvao fakultetske podružnice da 
također prijavljuju svoje projekte direktno ministarstvu, ali vodstvo SZ-Zg po svemu 
sudeći s tom informacijom nije upoznalo predstavnike fakultetskih  podružnica u 
Skupštini SZ-Zg,.
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Informacija jednostavno nije bilo, sa sjednica Skupštine SZ-Zg smo povremeno 
dobivali izvještaje samo od predstavnika Filozofskog fakuleteta, na primjer ovaj o 
izboru novog člana Predsjedništva SZ-Zg Šime Višića. U to je vrijeme došlo do 
promjene vlasti u državi, Bezjak i zaposlenci "ureda" SZ-a ispratili su staru SDP&co. 
vlast na prilično skandalozan način, između ostalog pokušavši inscenirati studentski 
prosvjed nezadovoljstva protiv dotadašnje Vlade na Markovom trgu ni manje ni više 
nego na dan predizborne šutnje (vidi 1, 2, 3, 4). Članovi Skupštine nisu se usprotivili 
toj politizaciji Studentskog zbora koja je logično nastavljena kopernikanskim obratom 
nakon promjene vlasti, odnosno prihvaćanjem HDZ-ove parole "Pokrenimo 
Hrvatsku!" i pretvaranjem SZ-a u poslušnu organizaciju koja drži studente pod 
kontrolom i dobro surađuje s ministarstvom i Vladom, dok je na web stranicama SZ-a 
nastavljeno je s povremenim provokacijama protiv komunjara, Srba i sličnih 
"neprijatelja naroda" (npr. vidi 1, 2). Sjednice Skupštine SZ-Zg tijekom 2004. godine 
održavale su se rijetko i neredovito. Planirano je da jedna od njih održi u Varaždinu, 
ali propala je jer nije došlo dovoljno ljudi pa je događaj pretvoren u "brainstorming o 
ulozi i radu SZ-a" na kojem ništa nije zaključeno, ali se zato zabavljalo u podrumskim 
barovima i slastičarnicama. Čini se da je novac počeo pristizati, putovalo se, povezalo 
u VPN mobilnu mrežu, uređene su prostorije i slično.

Kraj godine obilježio je studentski prosvjed "Ustanak!" organiziran povodom 
uzastopnih najava udara na studentski standard u vidu poskupljenja prehrane i 
smještaja, na koje SZ nije reagirao. Nakon što je vodstvo SZ-Zg pokušalo spriječiti 
prosvjed krovna studentska organizacija našla se na meti prosvjednika odmah uz 
ministarstvo. Nešto prije toga studentske udruge su se počele raspitivati o tome zašto 
SZ-Zg nije krenuo u provedbu studentskih izbora, koji su po zakonu trebali biti 
održani u studenom, a zbivanja su kulminirala na sjednici Senata Sveučilišta u 
Zagrebu kada su se studentski predstavnici izjasnili protiv provođenja izbora, iako im 
je mandat istekao, dok su svi ostali članovi Senata bili za izbore. Na aktualnoj 
božićnoj, svečanoj sjednici Skupštine SZ-Zg o ovim aktualnim zbivanjima nije blilo 
riječi, samo je priopćeno da je s (novim) ministarstvom postignut dogovor o vraćanju 
duga (starog) ministarstva iz 2003. godine...

Izglasavanje spornog proračuna za 2003. godinu i njegovo podržavanje 
proglašavanjem "izvanrednog stanja", nepriznavanje odluke SZ-PMF o smjeni Petra 
Bezjaka, toleriranje politizacije SZ-a u dnevopolitičke svrhe te opća pasivnost, 
nezainteresiranost i neefikasnost po našem su mišljenju obilježile rad Skupštine 
zagrebačkog Studnetskog zbora u proteklom dvogodišnjem mandatu. Izbori za nove 
studentske predstavnike najavljeni su za siječanj 2005. godine a njihovo će 
provođenje uvelike ovisiti o tome kako će se postaviti Skupštinari koji su na odlasku. 
O tome više idućih dana...

Portal biram.org, 26. siječnja 2005. - Nejasan broj biračkih mjesta na PMF-u?!!
Nejasan broj biračkih mjesta na PMF-u?!! 
26.1.2005 0:22:05 
Izborno povjerenstvo PMF-a, po svemu sudeći, vrlo slabo komunicira kako sa 
studentima tog fakulteta zainteresiranima za izbore, tako i s nastavnicima i ostalima 
na ovaj ili onaj način uključenim u njihovu provedbu. U ponedjeljak smo ih posjetili u 
njihovoj prostoriji na PMF-MO (soba 102), što su ujedno prostorije udruge SUMA, te 
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baza za Bezjakovu izbrnu listu nazvanu "START". 

Predsjednik IPF PMF-a Krizmanić vrlo je šturo i uvijeno odgovarao na pitanja tome 
jesu li i na koji način ispunjeni svi preduvjeti da se izbori na PMF-u održe po 
propisima i u najboljem redu. Nakom što smo se raspitali kod nastavnika (koji su se 
raspitali u dekanatu), pokazalo se se zbivaju čudne stvari... 

Na primjer, u ponedjeljak ujutro na oglasnim pločama nalazila se obavijest IPF o tri 
biračka mjesta, no Krimanić nam rekao da će ih biti četiri, što su odgovorili i u 
dekanatu. Studij PMF-a odvija se na ukupno sedam lokacija pa je najpoželjnije da 
biračka mjesta budu na svakoj od njih. Studenti iz inicijaive "STOP" su nam pojasnili 
da je Krizmanić/IPF ustvrdio da ne može naći dovoljno ljudi da popuni biračke 
odbore na svih sedam lokacija pa će se zbog toga izbori održati samo na nekima, 
našto su mu STOP-ovci ponudili popis ljudi voljnih sjediti u biračkim odborima. Ne 
znamo što je Krizmanić odgovorio, no javljaju nam da će izbori na kraju biti 
provedeni na 3 lokacije (Dekanat u Zvonimirovoj, biologija na Rooseveltovom i 
matematika u Bijeničkoj). 

Na naše pitanje o broju biračkih mjesta Krizmanić je pokušao krivnju za njihov manji 
broj svaliti na dekana PMF-a Feletara, no iz dekanata saznajemo da je broj izbornih 
mjesta predložio upravo Krizmanić, a dekan se samo usuglasio s prijedlogom (izborni 
propisi kažu: "Biračka mjesta i trajanje glasovanja određuje izborno povjerenstvo uz 
prethodno pribavljenu suglasnost dekana." (Zakon o SZ-u, članak 29.)) 

Na pitanje hoće li dopustiti promatračima da nadgledaju izbore Krizmanić je rekao da 
o tome ne odlučuje on već IPF, a na pitanje kada će se ono sastati rekao je da ne zna 
jer "svi su na predavanjima"... 

Portal biram.org, 27. siječnja 2005. - Studentski izbori obilježeni velikim 
incidentima!

Studentski izbori obilježeni velikim incidentima! 
27.1.2005 5:41:55 

Policija intervenirala zbog lažnog predstavljanja "Sveučilišne izborne kontrole" 
koja sa sveučilištem nema nikakve veze! 
Jučer održani studentski izbori nisu protekli u redu. Najburnije je bilo na PMF-u, gdje 
se natjecao dosadašnji predsjednik zagrebačkog SZ-a Bezjak sa svojom tek prije 
nekoliko dana formiranom listom START ("Studenti traže akciju, rezuktate i 
toleranciju") nasuprot inicijativi STOP ("Studenti trebaju odgovorne predstavnike") 
koju su prije više tjedana pokrenule strukovne udruge PMF-a. Nelužbeno, izbore na 
PMF-u dobila je Bezjakova lista START, a na PMF-MO lista STOP. Međutim, toj 
informaciji prethodile su mnoge druge... 

Nakon zatvaranja birališta glasačke kutije prenosilo se s tri lokacije na kojima su 
birali studenti PMF-a na jednu, najprije na Bijeničku, a zatim u prostorije rektorata! 
Izbornom povjerenstvu suflirali su članovi tijela nazvanog "Sveučilišna izborna 
kontrola" (SIK), koji su se lažno predstavljali da ih je imenovalo sveučilište, iako se 
najvjerojatnije radi o tijelu kojeg je oformio sveučilišni Studentski zbor (prorektor 
Jerolimov je više puta tijekom večeri izrijekom demantirao da je sveučilište 
imenovalo bilo koga u takav nadzorni organ...). Poimence, riječ je o Domagoju 
Bariću, Ivanu Domagoju Drmiću i Ozrenu Bečiću kao pozadinskom koordinatoru tih 
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"kontrolora"... 

Suprotno dogovoru, na prebrojavanje glasova nije pripušten predstavnik STOP-a već 
samo predstavnik ĆONG-a ("Ćumez organizirano nadgleda glasanje"), nezavisne 
grupe koja je nadgledala izbore na PMF-u. Nakon što se ustanovilo da je prostorija u 
rektoratu dobivena na osobnu zamolbu Petra Bezjaka, te nakon spomenutog lažnog 
predstavljanja, Goran Jeras i STOP-ovci pozvali su policiju, koja je došla i napravila 
uviđaj. Kada su policajci izlazili iz zgrade rektorata fotografirali smo ih ali nam je 
rečeno da "nisu dali privolu", našu fotografkinju su pozvali sa strane i morala je 
pobrisati sliku. Grupa studenata koja se okupila pred rektoratom postala je veća nakon 
dolaska studenata FFZG, pa je policija naredila da se raziđemo. Nakon toga, čekanje 
da završi prebrojavanje glasova trajalo je satima i bilo isprekidano dolascima i 
odlascima Barića, Bečića i drugih... Prebrojavanje je završilo oko tri sata ujutro. 

Radio101, 27. siječnja 2005. - Prorektor Jerolimov i Državni tajnik Uzelac o 
izborima, proračunu,...

Radio 101: Prorektor Jerolimov i državni tajnik Uzelac o izborima, proračunu, ... 
28.1.2005 0:23:08 
Objavljeno/emitirano na Radiju 101 27. siječnja 2005. (poslušajte kao 
.mp3) 

Studentski izbori u Zagrebu obilježeni nepravilnostima 

Jučerašnji studentski izbori na kojima su svi studenti mogli birati svoje predstavnike 
za iduće dvije godine, čini se, ne bi dobili zeleno svjetlo ni GONG-a ni međunarodnih 
promatrača. Da ih je bilo, naravno. 

No, interes za izbore nisu pokazali ni sami studenti jer ih se, prema neslužbenim 
informacijama, na izborima pojavilo oko deset posto. A da je bilo kršenja inače vrlo 
rupičastog Zakona o studentskom zboru, bilo je. 

Policija je intervenirala i, kako nam je rekla Gordana Vulama, kasno sinoć kod zgrade 
rektorata i pravnog fakulteta na Trgu maršala Tita zatekla osobe koje su se predstavile 
kao predsjednik i ostali članovi izbornog povjerenstva koji su izjavili da su prebacili 
kutije sa matematičkog na pravni fakultet, jer da im studenti PMF-a nisu dozvoljavali 
da normalno rade, te su ih ometali u poslu, pa su prebrojavanje glasačkih listića 
naumili prebrojati za pravnom faxu. 

Dok se čeka izjašnjavanje članova tog misterioznog povjerenstva, prorektor 
zagrebačkog Sveučilišta Vjekoslav Jerolimov ističe da je ekipa iz izbornog 
povjerenstva napravila trostruku pogrešku, jer su napustili ambijent u kojem se 
postupak morao dovršiti, uzurpirali su rektorat i u njega neovlašteno ušli. Iako još 
nema sve podatke za potpunu ocjenu izbora, Jerolimov ističe i još dva problema, 
točnije dva nepostojeća tijela. Jedno je "sveučilišno izborno povjerenstvo", koje nije 
predviđeno ni Statutom ni Zakonom, a drugo je tzv. "sveučilišna izborna kontrola". 

Zakon o Studentskom zboru je, prema mišljenju većine osoba koje se bave 
studentima, prilično loš jer definira premalo stvari i ostavlja puno rupa. Tajnik 
ministarstva Slobodan Uzelac kaže da je ta stvar oko izbora u potpunoj nadležnosti 
visokih učilišta, a ne Ministarstva koje se u to neposredno ne uključuje. No, Uzelac 
dodaje da Ministarstvo ne vidi zašto ne bi prihvatilo inicijativu o popravljanju Zakona 
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u Studentskom zboru i u njegovim bitnim odredbama. 

Inače, za studentske programe u ovoj godini bit će izdvojeno pet milijuna kuna, a za 
djelovanje studentskih udruga još 1,2 milijuna. Nikakav proračun koji je izglasala 
dosadašnja garnitura studentskih predstavnika kojima je prestao mandat Ministarstvo 
neće prihvatiti, niti na osnovu njega isplatiti novac. 

Naime, kako kaže Uzelac, zajednički dogovor svih Studentskih zborova još nisu 
primili, ali i bez obzira na to kaže da je neprihvatljivo da rukovodstvo Studentskog 
zbora, kojem je k tome mandat istekao, nameće odluku koju bi trebalo poštovati novo 
rukovodstvo. 

Večernji list, 28. siječnja 2005. - Prorektor zahtijeva hitno izvješće policije i PMF-a

Večernji list: Prorektor zahtijeva hitno izvješće policije i PMF-a 
28.1.2005 9:40:26 

Objavljeno u Večernjem listu 28. siječnja 2005.
STUDENTSKI IZBORI - Drama zbog neregularnosti se nastavlja, a 
najavljena je i mogućnost ponovnog glasovanja 

Prorektor zahtijeva hitno izvješće policije i PMF-a 
Autor P. Maretić, K. Rukavina

Drama zbog neregularnosti studentskih izbora na Prirodoslovno-matematičkom 
fakultetu nastavila se i dan nakon što su birališta zatvorena. 

Prostorije rektorata 
Zbog zlouporabe prostorija rektorata na Pravnom fakultetu u koje su članovi tzv. 
Sveučilišne izborne kontrole (SIK), za koju nitko nije čuo, odnijeli glasačke kutije s 
glasovima studenata PMF-a, intervernirala je i policija. Prorektor Vjekoslav Jerolimov 
ustvrdio je da nitko od njega, niti od koga drugog, nije ni pismeno ni usmeno zatražio 
korištenje prostorija rektora. 

Zbunjeni čuvari 
No, dodaje, to im ne bi ni dopustio jer se glasački listići trebaju prebrojavati isključivo 
na fakultetima. 
- U roku od 48 sati očekujem izvješće od dekana PMF-a Dragutina Feletara, kao i 
policije, i tada ću najvjerojatnije zatražiti da se izbori ponove. Ta grupica je iskoristila 
situaciju i zbunjenost čuvara, te zlouporabila prostor pozivajući se na rektora koji ne 
postoji. 

Lista STOP 
Sveučilište ima rektoricu koja je na službenom putu, jasan je Jerolimov. 

Policija je intervenirala na poziv Gorana Jerasa, nositelja liste STOP s Matematičkog 
odjela PMF-a, inače jedinog konkurenta listi START. Tu je listu pak oformio Petar 
Bezjak, aktualni predsjednik zagrebačkog Studentskog zbora, tek nekoliko dana prije 
izbora. Neslužbeno doznajemo da je STOP pobijedio na Matematičkom odjelu, koji je 
ujedno i najbrojniji, pa nikome nije jasno kako je na ostalim odjelima pobijedila 
Bezjakova lista. 
- Zato i sumnjamo da su odnesene glasačke kutije, kako bi se moglo manipulirati 
glasovima - kaže predstavnik liste STOP, Goran Jeras. Bezjak kod kuće 
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Petar Bezjak nepravilnosti izbora nije htio komentirati istaknuvši da ga se to ne tiče 
jer je, tvrdi, mirno kod kuće gledao televizor i potpuno je neupućen u situaciju. 

Sve afere Petra Bezjaka 
Uz ime Petra Bezjaka u protekle tri godine vežu se brojne afere. Forum mladih SDP-a 
optužio ga je da je "Pašalićev čovjek" kada je čak 13 članova Skupštine SZ-a 2003. 
otišlo iz Hrvatske akademske zajednice u Hrvatski blok! Te godine je izbjegao svoju 
smjenu osmislivši pravilnik prema kojem predsjednik može biti smijenjen samo 
dvotrećinskom većinom glasova Skupštine, i to samo ako krši zakon i propise, a ne 
ako su studenti nezadovoljni njegovim radom. Optužuju ga da je sam sebi pisao 
isplatnice kojima je profitirao za više desetaka tisuća kuna, te da je svojoj udruzi 
SUMA, čiji je tajnik, isplaćivao iznose iz proračuna na štetu primjerice studenata s 
posebnim potrebama. Na dan izbora glasovao je bez indeksa i iksice, te nije dokazao 
status studenta, u koji javnost već dulje sumnja. (P. M., K. R.)

Novi list, 29. siječnja 2005. - Izmišljena kontrola otela glasačke kutije
Novi List: Izmišljena kontrola otela glasačke kutije 
29.1.2005 2:10:23 
Objavljeno u Novom listu 28. siječnja 2005. 
STUDENTSKI IZBORI PROVEDENI UZ NIZ NEPRAVILNOSTI I 
INTERVENCIJU POLICIJE 

Izmišljena kontrola otela glasačke kutije 
Rezultati izbora na PMF-u najvjerojatnije će biti poništeni 

ZAGREB – U burnim studentskim izborima održanima u srijedu na zagrebačkim 
fakultetima teško je bilo ne uvidjeti sličnost s niskobudžetnim holivudskim akcijskim 
filmovima – bilo je tu jurnjave automobilima s biračkim kutijama po gradu, 
policijskih intervencija, lažnog predstavljanja... Najdinamičnije je bilo na PMF-u, 
gdje se natjecao dosadašnji predsjednik zagrebačkog SZ-a Petar Bezjak. Nakon 
zatvaranja birališta, po glasačke je kutije došlo nekoliko osoba koje su se predstavile 
kao članovi Sveučilišne izborne kontrole (SIK), imenovane od sveučilišta. Odnijeli su 
kutije rekavši da će ih oni izbrojati. Zbog sumnje da se radi o nekoj malverzaciji, 
studenti PMF-a pozvali su policiju, koja je zatekla članove tobožnjeg SIK-a s 
glasačkim kutijama na Pravnom fakultetu. 

Aktivisti udruga protiv »vladajućih« 
Prorektor za studente Vjekoslav Jerolimov, više je puta negirao da je da je sveučilište 
imenovalo bilo koga u takav nadzorni organ. Zavrzlama nije do kraja razriješena. 
Ipak, aktivisti studentskih udruga koje su u opoziciji prema dosad 'vladajućoj' 
garnituri Studentskog uzbora (predvođenoj spomenutim Petrom Bezjakom) misle da 
se radilo o klasičnom pokušaju prevare u zbrajanju glasova. Rezultati izbora na PMF-
u vjerojatno će biti poništeni. 

Izborima su se u najvećem postotku odazvali studenti Hrvatskih studija (50 posto), a 
najmanje na Ekonomskom gdje nije uopće dosegnut kvorum od 10 posto. 

Odabrani predstavnici fakulteta uskoro će odlučiti i o novom članstvu uprave SZ-a. 
Dok su se na zagrebačkim fakultetima birali novi predstavnici Studentskog zbora 
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(SZ), Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa (MZOŠ) proglasilo je nevažećim 
proračun te institucije za 2005. godinu, što ga je prošlog tjedna u Opatiji donijelo 
Bezjakovo predsjedništvo. 

Prozivani Bezjak 
Osim što je Bezjak, često prozivan zbog netransparentnih poslova, proračunom 
dodijelio stotine tisuća kuna studentskim udrugama koje nisu evidentirane ni u 
jednom službenom registru udruga, on je također dijelio novac ne znajući koliko 
novca smije podijeliti(!) Naime, kako je na konferenciji za novinare pojasnio državni 
tajnik za visoko školstvo Slobodan Uzelac, ove je godine za potrebe studentskih 
projekata predviđeno pet miljuna kuna. Taj se novac trebao podijeliti na svim 
hrvatskim sveučilištima, pri čemu udio za Sveučilište u Zagrebu nije još određen. 
– Oni dakle nisu znali s koliko novca raspolažu, a svejedno su napravili proračun. 
MZOŠ poštuje autonomiju Studentskog zbora, no ovo je slučaj nekorektnog 
poslovanja. Bilo bi korektno sačekati da se provedu izbori na zagrebačkim fakultetima 
i da se donošenje proračuna prepusti novom studentskom rukovodstvu koje će i 
raspolagati tim novcem, istaknuo je Uzelac. Uzelac je naglasio i važnost većeg 
sudjelovanja studenata na lokalnoj i nacionalnoj političkoj sceni. 
– Otvoren je čitav niz pitanja o uvjetima života i rada studenata, o restrukturiranju 
sveučilišta, o uvođenju Bolonjskog procesa... Studenti o tim pitanjima imaju što reći i 
pozvani su da to kažu, zaključio je Uzelac. 

M. HRGOVIĆ

MI.

Radio 101: Studentski izbori na PMF-u definitivno neregularni 
29.1.2005 2:16:58 

Objavljeno/emitirano na Radiju 101 28. siječnja 2005., možete 
poslušati ovdje (.mp3). 

Studentski izbori na PMF-u definitivno neregularni 
Više nema sumnje u to da je bilo neregularnosti na prekjučerašnjim studentskim 
izborima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. 

Dekan Dragutin Feletar potvrdio nam je da je poslao svoje izvješće o izbornom tijeku 
predsjedniku Sveučilišnog Povjerenstva za prigovore Vjekoslavu Jerolimovu: 
"Studenti su očito podijeljeni u niz interesnih frakcija, pa je tako grupa vezana uz 
sadašnjeg predsjednika, koji je ujedno i predsjednik Studentskog zbora cijelog 
Sveučilišta, osjetila da ne bi mogla dobiti dovoljan broj glasova, pa je organizirala 
izbore, da tako kažem, na svoj način". 

Kako kaže Feletar, došlo je do povrede nekih osnovnih članaka Zakona o 
Studentskom zboru. Naime, glasovi se prema Zakonu trebaju prebrojati na biračkim 
mjestima, kojih je na PMF-u bilo tri, nakon čega se s rezultatima ide na dogovoreno 
središnje mjesto. Umjesto toga, izborno povjerenstvo je s biračkim kutijama htjelo 
malo privatnosti. 

"Navečer su organizirali, na gotovo kaubojski način, prijevoz tih kutija autima. 
Naprosto su ih ukrali i odvezli u rektorat, za koji uopće nisu imali dozvolu ulaska. 
Može se reći da su praktički provalili u rektorat i tamo brojili glasove bez prisustva 
ikakvih promatrača", kaže Feletar, dodajući i da liste s kandidatima nisu izvješene na 
vrijeme, a čak je i nositelj liste glasao bez da je predočio indeks. Stoga je on, na 

http://www.biram.org/upload/2005-01-28_r101_aktualac.mp3
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temelju svega navedenog, predložio Povjerenstvu za prigovore da se izbori na PMF-u 
ponove. 

Spomenuti aktualni predsjednik zagrebačkog Studentskog zbora Petar Bezjak koji, by 
the way, na PMF-u studira već sedam godina, nije htio ni riječi prozboriti o izbornim 
nepravilnostima, nego je najavio da će se o svemu rado izjasniti po okončanju 
izbornog procesa. Čak i na vrlo konkretno pitanje, je li točno da je glasao bez indeksa 
ili iksice, čime nije dokazao svoj studentski status, Bezjak je odgovorio samo – 
nemam nikakvih komentara. 

Kad već nije htio pričati o izbornim nepravilnostima, Bezjaka smo zamolili za 
komentar izjave državnog tajnika za znanost Slobodana Uzelca koji je neprihvatljivim 
ocijenio da rukovodstvo Studentskog zbora kojemu je mandat istekao donosi proračun 
za 2005., i to u vrijeme izbora za novo rukovodstvo. Bezjak, pak, kaže kako proračun 
donosi Skupština Studentskog zbora kojoj, kako dodaje, mandat nije istekao sve dok 
se ne izaberu novi skupštinari. 

Bezjak veli i da je proračun kasnio zbog božićnih blagdana i što kvalitetnije evaluacije 
projekata za ovu godinu, a trebalo ga se donijeti bez obzira na izbore, jer Studentski 
zbor ne može u novoj kalendarskoj godini biti bez proračuna. "Druga je stvar što su se 
izbori trebali održati u studenome, pa bi to onda eventualno druga garnitura napravila, 
ali to je već stvar koja zalazi u domenu političkog, a ne sadržajnog. Sadržaj kaže da, 
tko god donosio proračun, njega treba donijeti", kaže Bezjak. 

Bilo kako bilo, ponovimo da je njemu i ekipi uzaludan bio trud jer su iz Ministarstva 
znanosti najavili da nikakav proračun koji je izglasala dosadašnja garnitura 
studentskih predstavnika neće prihvatiti. 

Večernji list, 29. siječnja 2005. - Profesori PMF-a: Stati na kraj vandalima
Regije  Zagreb  

29.01.2005 00:09
STUDENTI "Saga" o nepravilnostima na održanim izborima se nastavlja i nakon tri 
dana
Profesori PMF-a: Stati na kraj vandalima 
Autor K. Rukavina, P. Maretić
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Sve je izglednije da će se studentski izbori morati ponoviti. Takav je zaključak 
prihvaćen na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta, koja je održana preksinoć. Prema tvrdnjama Gorana Jerasa, predstavnika 
kandidacijske liste STOP na izborima, koji je bio nazočan sjednici, svi profesori 
PMF-a, pa tako i dekan Dragutin Feletar, najoštrije su osudili događaje koji su 
uslijedili nakon izbora. Prema Jerasovim tvrdnjama, profesori su grupu studenata koja 
je odnijela glasačke kutije nazvali vandalima i mafijašima kojima treba stati na kraj. 

Reakcija prorektora
Podsjetimo, članovi tzv. Sveučilišne izborne kontrole (SIK), za koju nitko nije čuo, 
odnijeli su glasačke kutije s glasovima studenata PMF-a u rektorat i tamo ih 
prebrojavali. Fantomska grupica studenata zavarala je mladog zaštitara pred ulazom u 
prostorije rektorata pokazavši mu plastificirane iskaznice Studentskog zbora. Kako 
nisu imali dopuštenje koristiti te prostorije, reagirao je i prorektor za studente, 
Vjekoslav Jerolimov. Nakon što se u cijelu situaciju uplela i policija, koja je 
intervenirala na poziv Gorana Jerasa, prorektor je zatražio i pismeno izvješće od 
policije i dekana PMF-a Feletara. - Stvar je jasna. Ako izbori nisu provedeni po 
zakonu, ponovit će se - ponovno je istaknuo Jerolimov, koji je jučer iščekivao 
izvješća.

Novi izbori
Kako je PMF jednoglasno podržao prijedlog da se izbori ponove, pretpostavlja se da 
će se to uistinu dogoditi. Do dekana Dragutina Feletara, unatoč brojnim pokušajima, 
jučer nismo uspjeli doći, ali saznajemo kako je već sastavio izvještaj o događajima 
nakon izbora. Reagirali su, doznajemo, i studenti PMF, koji su dekanu osobno uručili 
vlastitu žalbu, koja će također završiti na stolu prorektora Jerolimova. Prema 
njegovim tvrdnjama, u ponedjeljak se sastaje Povjerenstvo koje je imenovala rektorica 
Helena Jasna Mencer, i koje će donijeti konačnu odluku treba li izbore ponoviti ili ne. 

MUP nije intervenirao
Policija u prostorijama rektorata prije tri dana nije intervenirala jer za to nije bilo 
potrebe, tvrdi glasnogovornica PU zagrebačke Gordana Vulama. Dodaje da će to 
napisati u izvješću koje je zatražio prorektor Jerolimov. 

- Nije bilo remećenja javnog reda i mira, pa su naši djelatnici samo legitimirali 
zatečene osobe - kazala je G. Vulama.

Portal Index.hr, 28. siječnja 2005. - Studentski izbori u stilu Sopranosa
Studentski izbori u stilu Sopranosa petak, 28.1.2005 16:39   
BURA oko neregularnosti studentskih izbora na Prirodoslovno-matematičkom 
fakultetu nije se stišala niti nakon dva dana. Za sve je, tvrde studenti koji komentiraju 
izbore na stranicama student.hr i biram.org, "zaslužan" Petar Bezjak, koji je lažirao 
izbore kako bi ostao na čelnoj poziciji zagrebačkog Studentskog zbora. 

Na dan studentskih izbora 26. siječnja zbog zlouporabe prostorija rektorata na 
Pravnom fakultetu, a iz koje su članovi tzv. Sveučilišne izborne kontrole (SIK), 
odnijeli kutije s glasovima studenata PMF-a, intervernirala je i zagrebačka policija. 
Došla je na poziv Gorana Jerasa, nositelja liste STOP s Matematičkog odjela PMF-a, 
jedinog konkurenta Bezjakovoj listi START.

http://www.biram.org/
http://www.student.hr/


Prorektor Vjekoslav Jerolimov rekao je kao nitko od njega, ali niti od drugih 
nadležnih na fakultetu, nije zatražio nikakvu dozvolu za korištenje prostorija rektora. I 
da je zatražena dozvola, ne bi bila odobrena jer se glasački listići moraju prebrojavati 
isključivo na fakultetima, tvrdi Jerolimov. 

Prema napisima na forumima, STOP je pobijedio na najbrojnijem Matematičkom 
odjelu, pa se sumnja da je Bezjak lažirao studentske izbore. Iz tog razloga su nestale 
glasačke kutije te je izbor održan u prostorijama rektora.

Bezjak će, ukoliko se ne ponište izbori, raspolagati s više od 10 milijuna kuna novaca 
iz državnog proračuna. Zanimljivo je, komentiraju studenti, da je prije izbora bilo 
"izglasavanje? proračuna SZ-a za 2005-u godinu koje je zaključeno u nepuna tri dana, 
a sve kako bi nemali novac dobile studentske udruge koje uopće ne postoje (nisu 
evidentirane u upisniku MZOS-a). 

Dekan PMF-a Dragutina Feletara nakon policijske istrage najvjerojatnije će zatražiti 
da se izbori ponove.

Zanimljivo je napomenuti i da je sam Bezjak glasao predočivši osobnu iskaznicu, a ne 
studentski indeks ili x-icu, i to unatoč upozorenjima promatrača izbora. Budući da 
samo studenti imaju pravo glasa, predočenje indeksa ili x-ice je nužan uvjet za 
glasanje.

Portal biram.org, 31. siječnja 2005. - Izvještaj policije o zbivanjima u rektoratu (+ 
ispravak istog)
Izvještaj policije o zbivanjima u rektoratu (+ ispravci istog) 
31.1.2005 15:34:09 
Donosimo izvješće policije o zbivanjima u rektoratu na dan izbora 26. 
siječnja (tnx. fstipic!), te ispravke, pojašnjenja i dopune navoda u njemu. 

U srijedu, 26. siječnja 2005. godine zbog navodnih neregularnosti na 
studentskim izborima intervenciju policije zatražio je G. S. (1980.), inače 
jedan od kandidata na izborima za Studentski zbor i Fakultetsko vijeće.  
Naime, 26. siječnja u vremenu od 7 do 21 sat i na Prirodoslovno matematičkom 
fakultetu održavali su se izbori za studentske predstavnike u Studentski zbor i  
Fakultetsko vijeće. Kako je G.S. naveo, oko 19 sati u prostorije fakulteta u 
Zvonimirovoj ulici došao je nepoznati muškarac u društvu s više drugih mladića 
predstavivši se kao član Sveučilišne izborne kontrole a koji je uzeo glasačke kutije s  
glasačkim listićima i prenio ih na Pravni fakultet, gdje bi se trebali biti prebrojati u 
prisutnosti Izbornog povjerenstva. Na Pravnom fakultetu zatečeno je nekoliko osoba 
među kojima je bio predsjednik Povjerenstva, predstavnik Gonga i drugi članovi  
Povjerenstva koji su izjavili da su samoinicijativno prebacili kutije na Pravni  
fakulteta, budući su ih studenti na PMF-u ometali u poslu, te da im je rektor Pravnog 
fakulteta usmeno odobrio prebrojavanje listića u prostorijama istoga. Drugog 
postupanje policije nije bilo. Studentski izbori-ispravak informacije Dana 27. siječnja 
2005. PU zagrebačku obavijestili su predstavnici GONG-a da na studentskim 
izborima nije bilo njihovih predstavnika.
Ispravci kako slijede: 
* Intervenciju policije nije zatražio G.S. nego G.J. odnosno Goran Jeras s PMF-
Fizika, član inicijative STOP ali ne i kandidat na izborima. 

http://www.biram.org/vijest.asp?id={102809FE-17F6-4323-87E4-4CA5D2D526B2}


* "Nepoznati muškarac" koji se predstavio kao član Sveučilišne izborne kontrole je 
Domagoj Barić, član udruge Hrvatska akademska debatna liga. 
* GONG nije imao nikakve veze s ovim izborima, već je riječ o promatračima 
ĆONG-a ("Ćumez organizirano nadgleda glasovanje"), dakle studentima PMF-a 
okupljenima oko kluba "Ćumez". 
* "Rektor Pravnog fakulteta" kao takav ne postoji jer na čelu fakulteta je dekan, a ne 
rektor. Dekan Pravnog fakulteta najvjerojatnije nema nikakve veze s ovime, odnosno 
nije dao usmenu dozvolu za korištenje zgrade (ako jest, objavit ćemo čim saznamo!). 
* Nije istina da nije bilo drugog postupanja policije. Prilikom izlaska policije iz 
zgrade rektorata izvjestitelji ovih stranica (biram.org) su fotografirali policajce 
zajedno s ostalima koji su se tamo zatekli, a policajci su uskratili privolu da ih se 
snimi te "uvjerili" fotoreporterku da pobriše fotografiju (radimo na tome da je 
povratimo!). 

Večernji list, 1. veljače 2005. - Sutra odluka hoće li biti novih studentskih izbora
Objavljeno u Večernjem listu 31. siječnja 2005. u 23:48
SVEUČILIŠTE - Pokrenuto je i pitanje odgovornosti tročlanog izbornog povjerenstva

Sutra odluka hoće li biti novih studentskih izbora 
Autor P. Maretić, K. Rukavina

Hoće li se studentski izbori na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu ponoviti, znat 
će se sutra. Potvrdio je to prorektor Vjekoslav Jerolimov, ujedno i predsjednik 
žalbenog povjerenstva koje je jučer održalo izvanrednu sjednicu. Kako saznajemo, 
pokrenuto je i pitanje odgovornosti tročlanog izbornog povjerenstva PMF-a, koje je na 
dan izbora bez pogovora dopustilo članovima fantomske Sveučilišne izborne kontrole 
(SIK) otimanje glasačkih kutija. Te kutije su potom odnesene u prostorije Rektorata 
na prebrojavanje glasova.

Manipulacija izborima 
Da je riječ o manipulaciji izbora i klasičnom primjeru sukoba interesa, govori i 
podatak da je Damir Krizmanić, predsjednik izbornog povjerenstva, ujedno i 
predsjednik studentske Udruge SUMA, na čijoj je kandidacijskoj listi, i prozivani 
Petar Bezjak, još uvijek aktualni predsjednik Studentskog zbora. 
Jerolimov nije to htio posebno komentirati, ali veli da činjenica da prebrojavanje 
glasova nije održano na matičnom fakultetu dovoljno govori sama za sebe. Dodao je i 
da se nada da će se sve riješiti sutra.

- Čak dva člana izbornog povjerenstva bliski su Bezjakovi suradnici i oni su jako 
dobro znali što se događa. Zato su i dopustili SIK-ovcima da uzmu glasačke kutije i da 
ih prenesu u rektorat bez ikakvog nadzora. Isto tako imamo saznanja da je upravo 
Bezjak nazvao čuvara u rektorat i rekao mu da će se tamo prebrojavati glasovi i da za 
to imaju dopuštenje - tvrdi Goran Jeras, predsjednik kandidacijske liste STOP na 
PMF-u. Vjeruje se i kako su ukradene glasačke kutije zapravo zamijenjene.

Čudne liste 
Nikako drugačije se ne može objasniti omjer dobivenih glasova na matematičkom 
odjelu PMF-a i svih ostalih odjela. Primjerice, Bezjakova je lista na najbrojnijem, 
matematičkom odjelu, čiji je i student, dobila tek 18 glasova, a na svim ostalim 
odjelima 311.

http://www.vecernji.net/newsroom/regions/zagreb/204498/index.do
http://www.hadl.hr/


Novi list: Poništeni rezultati izbora na PMF-u 
5.2.2005 8:08:47 
Objavljeno u Novom listu 5. veljače 2005.
NAKON BURNIH IZBORA NA ZAGREBAČKIM FAKULTETIMA 
POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE ODLUČILO 
Poništeni rezultati izbora na PMF-u
Prigovore s ostalih fakulteta – a najviše ih je bilo na Ekonomskom fakultetu i 
Fakultetu političkih znanosti – vijeće je ocijenilo neutemeljenima

ZAGREB – Nakon niza registriranih nepravilnosti u provođenju prošlotjednih 
studentskih izbora za pojedinim zagrebačkim fakultetima, prorektor za studente i 
predsjednik Vijeća za prigovore Vjekoslav Jerolimov odlučio je u četvrtak kako će se 
izbori na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) morati ponovo provesti. 
– Odluka o ponavljanju izbora donesena je jednoglasno. Dobili smo cijelu hrpu 
pisanih prigovora od izbornog povjerenstva na tom fakultetu. Osim toga, i sami 
članovi izbornog povjerenstva priznali su da su glasačke kutije bez dopuštenja 
prenijeli i izbrojali glasove izvan biračkih mjesta. To je strogo zabranjeno Zakonom o 
studentskom zboru – pojasnio je Jerolimov. 
Prigovore s ostalih fakulteta – a najviše ih je bilo na Ekonomskom fakultetu i 
Fakultetu političkih znanosti – vijeće je ocijenilo neutemeljenima. 
Izborni kaos prorektor Jerolimov tumači lošim tehničkim uvjetima, uzrokovanim 
nedovoljno jasnim Zakonom o studentskom zboru. 
Podsjetimo, posebno je »gusto« bilo prošlog tjedna na PMF-u, i to, prema svemu 
sudeći, zbog ponovne kandidature ozloglašenog bivšeg predsjednika Studentskog 
zbora Petra Bezjaka, više puta prozivanog zbog netransparentnosti u radu i u 
odlučivanju o važnim studentskim pitanjima. 
Na fakultetima, na kojima su mirno izabrani studentski predstavnici u tijeku je 
konstituiranje Predsjedništva podružnica SZ-a, odnosno biranje osobe koja će taj 
fakultet predstavljati u Skupštini SZ-a. 
Daljnji razvoj događaja vezanih uz konstituiranje Skupštine zainteresirani će moći 
pratiti na za tu svrhu posebno utemeljenom internet portalu www.biram.org, gdje će 
predstavnici pojednih fakulteta izlagati svoje planove za buduće aktivnosti na 
fakultetu i na sveučilištu, pa i na nacionalnoj razini. 
M. HRGOVIĆ

Novi list: Bezjak podnio kaznenu prijavu protiv dekana PMF-a 
5.3.2005 8:32:55 
Objavljeno u Novom listu 5. ožujka 2005.

PREDSJEDNIK STUDENTSKOG ZBORA OPTUŽIO DEKANA 
PMF-A I POVJERENSTVO ZA MANIPULACIJE NA 
STUDENTSKIM IZBORIMA 
Bezjak podnio kaznenu prijavu protiv dekana PMF-a
Angažirao sam jedan poznati odvjetnički ured zbog kojeg će mnogi 
zadrhtati, zaprijetio je Bezjak

ZAGREB – Predsjednik Studentskog zbora Petar Bezjak jučer je pred novinarima 
najavio podizanje kaznenih prijava protiv dekana Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta(PMF) Dragutina Feletara i sveučilišnog Povjerenstva za pritužbe koji nisu 
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uvažili žalbu Bezjakove liste »Start« nakon poništenja siječanjskih studentskih izbora 
na matičnom fakultetu. Ujedno, Bezjak je pozvao studente na bojkot ponovljenih 
izbora na PMF-u ovog ponedjeljka, na kojima on ne želi sudjelovati tvrdeći da su 
neregularni i farsični. I da je namjeravao sudjelovati, kako tvrdi, rok za prijavu 
sudjelovanja istekao je prije samog odbijanja žalbe. 
Podsjećamo, izbori su poništeni zbog brojnih pritužbi, nakon što su izborne kutije 
umjesto na biračkom mjestu prebrojavane u zgradi Rektorata, zbog čega je 
povjerenstvo posumnjalo u muljažu s glasovima. 
Dekan Feletar nedavno je upozorio da su Bezjakovi brojači glasova »kaubojskim 
stilom« odnijeli izborne kutije automobilima, tajno prebrojavši studentske glasove. 
Bezjak priznaje da je seljakanjem izbornih kutija napravljen »formalni propust«, no da 
je dekan krivotvorio dokument o odabiru članova izbornog povjerenstva PMF-a u 
kojem se ističe Bezjakova suglasnost koju, kako upozorava, on nikada nije dao. 
– Angažirao sam jedan poznati odvjetnički ured zbog kojeg će mnogi zadrhtati. Zasad 
ne želim otkrivati ime odvjetničkog tima, ali imam saznanja da oni ni jednu parnicu 
nisu izgubili. Podnijet ću upravni postupak protiv sveučilišnog Povjerenstva, a bit će 
tu posla i za Državno odvjetništvo, pučkog pravobranitelja, HHO, pa ako treba ići 
ćemo i na sud u Strasbourg. Protiv dekana Feletara podnijet ću kaznenu prijavu zbog 
krivotvorenja službenih dokumenata – najavio je Bezjak, kojeg su studentske udruge 
dosad optuživale za netransparentno trošenje novaca, desničarsko politikanstvo i 
nejasan status s obzirom na poduže vrijeme studiranja na PMF-u. 
Optužujući sveučilišno povjerenstvo za političku pristranost i manipulaciju, Bezjak se 
požalio da na fakultetu od studenoga prošle godine djeluje grupacija bliska SDP-u, 
koja je ometala izborne procese. Konkurentsku listu »STOP«, koja je pobijedila na 
matematičkom odsjeku, Bezjak ne želi prozivati, navodeći da je riječ o 
instrumentaliziranoj skupini ljudi, no čudi ga što su izbori poništeni samo na PMF-u, 
gdje je njegova lista »Start« pobijedila. Prozvani dekan Feletar, kako smo doznali u 
dekanatu PMF-a, nije bio u mogućnosti odgovoriti na naše upite o Bezjekovim 
navodima, zbog službenog putovanja.
Vanja VESIĆ

Večernji list: Bezjak prijeti Helsinškim odborom 
5.3.2005 15:20:24 
Objavljeno u Večernjem listu 5. ožujka 2005. (.jpg verziju pogledajte 
ovdje tnx. to Zrzy)

Predsjednik Studentskog zbora optužuje dekana PMF-a za krivotvorenje 
Bezjak prijeti Helsinškim odborom
Predsjednik zagrebačkog Studentskog zbora Petar Bezjak optužuje dekana 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Dragutina Feletara za krivotvorenje službenog 
dokumenta. Bezjak, naime, tvrdi da je Feletar krivotvorio njegov potpis ispod potpisa 
šest članova izbornog povjerenstva koji bi trebali nadzirati ponavljanje studentskih 
izbora na PMF-u u ponedjeljak. Bezjak je, naime, prema Zakonu o Studentskom 
zboru dužan predložiti članove izbornog povjerenstva, koje dekan potom imenuje. 
- Odmah sam podnio žalbu sveučilišnom povjerenstvu, ali je odbijena. Bit će ovdje 
posla i za Upravni sud i za Državno odvjetništvo, pa ako bude potrebe i za Helsinški 
odbor - zaprijetio je Bezjak te dodao kako je već angažirao odvjetnički tim koji glasi 
kao nepobjediv, a sve troškove, tvrdi, platit će sam. Bezjak je u žaru iznošenja optužbi 
rekao i da se već neko vrijeme protiv njega vode političke igre i igrice te da ga se 
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krivo prezentira u medijima. Do komentara dekana nismo uspijeli doći jer je na 
službenom putu u Pečuhu. 
(Petra Maretić, Goran Penić)

Novi list - Kaotično stanje u akademskoj zajednici 
8.3.2005 23:53:53 
Objavljeno u Novom listu 8. ožujka 2005. Čitav članak možete pročitati 
ovdje! Napominjemo da Denis Avdagić nije studentski aktivist PMF-a, 
već student Hrvatskih studija i samostojeći studentski aktivist odnedavna povezan 
suradnjom sa samim vrhom Studentskog zbora.

Kaotično stanje u akademskoj zajednici 
(..) Na PMF– u su jučer održani ponovljeni studentski izbori, nakon što su prvo 
poništeni zbog nelegalnog odnašanja kutija s birališta i sumnje u friziranje rezultata. 
Podsjećamo, predsjednik Studentskog zbora s listom na PMF– Petar Bezjak najavio je 
podizanje tužbi protiv trenutno bolesnog dekana fakulteta Dragutina Feletara zbog 
navodnog falsificiranja dokumentacije u korist odabira članova izbornog povjerenstva 
po dekanovom ukusu. Ujedno, namjerava pokrenuti postupak protiv Sveučilišnog 
povjerenstva za prigovore koji nisu uvažili žalbu zbog poništenja glasovanja. 
– Mislim da je previše emocija na fakultetu, što je možda dovelo do toga da se i dekan 
Feletar posluži metodama koje favoriziraju konkurentske kandidate, što ne smije biti 
izlika za Bezjakovu lošu reputaciju. Ipak, smatram da Bezjakovo podizanje kaznenih 
prijava nema smisla. Osobina prvog čovjeka zboraša samo je odraz stanja na 
Sveučilištu, pa bi bilo pogrešno personalizirati krivicu na jednu sobu, ističe Avdagić. 
Poznato je da su Bezjaka, osim muljanja s glasovima birača, optuživali za 
dodjeljivanje financijskih sredstava nepostojećim udrugama i nepotrebnom vezivanju 
za političku desnicu. 
(...)»S izbora ne izlaze kvalitetni ljudi «– zaključuje o staroj poznatoj boljki 
Sveučilišta.

Portal biram.org, 20. travnja 2005. - Bezjak fizički napao člana predsjedništva SZ-
PMF
Bezjak fizički napao člana predsjedništva SZ-PMF 
20.4.2005 20:34:26 

Javljaju iz novokonstituirane podružnice Sz-PMF, a komentar druge 
strane još nismo dobili:

Članovi novog saziva predsjedništva podružnice na PMF-u, Borna 
Novak (predsjednik) i Siniša Miličić - Hans (član) posjetili su danas ured predsjednika 
SZ-a, trazeći od bivšeg predsjednika SZ-PMF-a Petra Bezjaka da im preda arhiv 
podružnice i sve druge nužnosti za rad.

Na taj zahtjev, v.d. predsjednik SZ-Zg-a, Petar Bezjak izvrijeđao je predstavnike 
podružnice da su "smeće od studenata", te zaprijetio da ce u slučaju ponovnog 
pojavljivanja u uredu sa takvim zahtjevima ih "zdrobiti kao crve".

Kako to nije odgovor na potraživanja, Miličić je Bezjaku krenuo objašnjavati da je on 
dužan predati sve tražene stvari, na što je Bezjak počeo izlaziti iz prostorije i za 
sobom zatvarati vrata.
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Miličić ga je spriječio u zatvaranju vrata, na što je Bezjak nasrnuo na njega, primivši 
ga za vrat, pokusavši ga udariti, no Miličić je to uspjesno blokirao, a Bezjaka je 
neimenovani kolega odvukao u susjednu prostoriju da se smiri. Nakon nekoliko 
sekundi Bezjak se vratio, stalno vrijeđajući i prijeteći, rekavši da se Novak i Miličić 
imaju izgubiti iz prostora SC-a.

Shvativši da je nemoguće ostvariti komunikaciju sa bivšim vodstvom SZ-Zg-a, Novak 
i Miličić su se povukli iz tih prostora.

Podsjetimo, Borna Novak i Siniša Miličić su bili kandidati liste S.T.O.P. na proslim 
izborima na Prirodslovno-matematičkom fakultetu, koja je pobijedila na ponovljenim 
izborima, 7. ožujka. Zanimljivo je da je Petar Bezjak, koji je po 7. put upisao 2. 
godinu studija kolege koji redovno studiraju nazvao "smećem od studenata". Postavlja 
se pitanje, što je onda on?


