
 
 

STUDENTSKI IZBORI 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

(6. lipnja 2017. godine - utorak) 
 

Hodogram aktivnosti 
 

ROKOVI AKTIVNOSTI 

 

25. svibnja 2017. godine 

(četvrtak) 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 6., st. 10.) popis birača Izborno povjerenstvo 

sastavnice Sveučilišta dužno je objaviti na oglasnim pločama i web stranicama sastavnice Sveučilišta.  

 

29. svibnja 2017. godine 

(ponedjeljak) 

 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 3., st. 5.) kandidatura se dostavlja Izbornom 

povjerenstvu sastavnice Sveučilišta, najkasnije 10 dana prije izbora. 

 

29. svibnja 2017. godine 

(ponedjeljak) 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 4., st. 7.) kandidatura se dostavlja Izbornom 

povjerenstvu Sveučilišta, najkasnije 10 dana prije održavanja izbora. 

 

30. svibnja 2017. godine 

(utorak) 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 6., st. 3.) Izborno povjerenstvo sastavnice 

Sveučilišta dužno je javno objaviti sve pravovaljane kandidacijske liste na oglasnim pločama i web 

stranicama sastavnice Sveučilišta 8 dana prije održavanja izbora. 

 

 

30. svibnja 2017. godine 

 (utorak) 

 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 7., st. 4.) Izborno povjerenstvo Sveučilišta 

dužno je javno objaviti sve pravovaljane kandidacijske liste na oglasnim pločama i web stranicama 

Sveučilišta 8 dana prije održavanja izbora. 

 



 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 8., st. 1.) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dužno je imenovati Birački odbor 

sastavnice Sveučilišta. 

 

 

6. lipnja 2017. godine 

07:00 – 19:00 sati  

 

(utorak) 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 1., st. 4.) Uprava Sveučilišta i sastavnice 

Sveučilišta dužna je osigurati na dan provođenja izbora rad (dežurstvo) studentskih referada koje 

su ovlaštene za izdavanje potvrda studentima o njihovom statusu, sve dok je biračko mjesto otvoreno. 

 

6. lipnja 2017. godine 

07:00 – 19:00 sati  

 

(utorak) 

 

S t u d e n t s k i    

i z b o r i 

 

7. lipnja 2017. godine 

07:00 sati  

 

(srijeda) 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 6., st. 16.) Izborno povjerenstvo i Birački 

odbor sastavnice Sveučilišta dužni su najkasnije u roku 12 sati od završetka izbora dostaviti 

Izbornom povjerenstvu Sveučilišta zapisnik o radu Biračkog odbora koji se odnosi na provedbu 

izbora kandidata za studentske izbore kandidiranih na sveučilišnoj listi. 

 

 

 

 

 

Izv.prof. dr. sc. Mario Vinković 

 

 

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva  

za provedbu studentskih izbora 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 


