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Na temelju članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne 

novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) te članaka 2., 9., 15. i 16. Zakona o 

studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama („Narodne novine“ br. 71/07), a u 

skladu s člancima 183. i 185. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno 

članku 7. i 10. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na svojoj 3. 

sjednici održanoj 20. siječnja 2017. godine donosi 

 

PRAVILNIK ZA PROVEDBU STUDENTSKIH IZBORA 

ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 

U OSIJEKU I STUDENTSKI ZBOR ZNANSTVENO-

NASTAVNIH/UMJETNIČKO-NASTAVNIH SASTAVNICA 

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 

(1) Pravilnikom za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih 

sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu Pravilnik) pobliže 

se određuje izbor studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za studentske 

predstavnike u Studentski zbor na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Studentski 

zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je studentsko izborno predstavničko tijelo 

organizirano na razini znanstveno nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice (u daljnjem tekstu 

Studentski zbor sastavnice) i na razini Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u 

daljnjem tekstu Studentski zbor Sveučilišta). 

(2) Studentske predstavnike u Studentski zbor sastavnice i Sveučilišta imaju pravo birati 

svi studenti stručnih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih 

studija, interdisciplinarnih preddiplomskih i diplomskih studija te poslijediplomskih studija.      

(3) Izbori se provode na biračkim mjestima, koja su određena po znanstveno-

nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta (u daljnjem tekstu: sastavnica 

Sveučilišta).  

(4) Uprava Sveučilišta i sastavnice Sveučilišta dužni su 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. 
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(5) Rektor Sveučilišta raspisuje izbore najmanje 30 dana prije njihovog održavanja te saziva 

konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora Sveučilišta nakon što ga sve sastavnice izvijeste o 

izabranom predstavniku u Studentski zbor Sveučilišta, a najkasnije do početka nove akademske 

godine. Izbori se raspisuju na razini Sveučilišta, a provode se na razini sastavnica Sveučilišta. 

Trajanje glasovanja ne može biti kraće od 12 sati. 

(6) Mandat članova Studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti. 

Iznimno, mandat člana Studentskog zbora može trajati i kraće od dvije godine, sukladno članku. 

6. stavku. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te članku 8. 

stavku. 2. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

 

II. NAČIN PREDLAGANJA I UTVRĐIVANJA KANDIDATA 

 

Članak 2. 

 

(1) Kandidat je svaki student Sveučilišta, koji se kandidira za studentskog predstavnika na 

razini sastavnice Sveučilišta ili na razini Sveučilišta. Svaki kandidat mora osigurati i zamjenika. 

(2) Pravo predlaganja kandidata za studentskog predstavnika ima student pojedinac, 

studentska organizacija ili studentska udruga.  

(3) Kandidirati se mogu svi studenti  stručnih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih studija, interdsiciplinarnih prediplomskih i diplomskih studija te 

poslijediplomskih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, osim onih utvrđenih 

u članku 14. stavku. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. 

(4) Kandidature se prijavljuju na razini sastavnice Sveučilišta i na razini Sveučilišta. 

(5) U postupku predlaganja kandidata ovlašteni predlagatelji predlažu kandidate svih vrsta 

i razina studija i studijskih godina (stručnih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih studija te poslijediplomskih studija) radi ravnomjerne 

zastupljenosti svih vrsta i razina studija i studijskih godina na razini sastavnice Sveučilišta, 

odnosno različitih znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta (u 

daljnjem tekstu: sastavnice Sveučilišta) u postupku predlaganja kandidata na razini Sveučilišta. 

(6) Svaki student-birač može svojim potpisom podržati kandidaturu samo jednog kandidata 

i njegovog zamjenika s kandidacijske liste za izbor predstavnika u Studentski zbor sastavnice 

Sveučilišta i jednog kandidata i njegova zamjenika s kandidacijske liste - Sveučilišne liste za 

izbor jednog kandidata i njegovog zamjenika za izravni izbor predstavnika u Studentski zbor 

Sveučilišta.  
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III. 1.  KANDIDATURA NA RAZINI SASTAVNICE SVEUČILIŠTA 

 

Članak 3. 

 

(1) Kandidatura na razini sastavnice Sveučilišta se prijavljuje u obliku kandidature studenta 

pojedinca ili kandidature izborne liste. 

(2) Kandidatura, da bi bila valjana, mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

a) ime i prezime kandidata koji se nalaze na izbornoj listi; 

b) matični broj indeksa studenata koji se nalaze na izbornoj listi; 

c) akademsku godinu u kojoj su prvi puta upisali studij; 

d) fotokopiju prve strane indeksa 

e) potvrdu studentske referade o skupljenom dovoljnom broju ECTS bodova,

 (minimalno  60 u protekle 2 akademske godine) osim studenata I. godine studija 

f) vlastoručno potpisane izjave kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature. 

(3) Za pravovaljanost prijedloga kandidature pojedinca za izbor predstavnika u Studentski 

zbor sastavnice Sveučilišta potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa birača sastavnice 

Sveučilišta na kojoj se kandidat prijavljuje na službenom obrascu. Za valjanost prijedloga 

kandidacijske liste potrebno je da svaki kandidat na listi prikupiti najmanje 1% potpisa birača 

sastavnice Sveučilišta na kojoj se lista prijavljuje na službenom obrascu. 

(4) Izbori se provode ukoliko na studentskim izborima za članove Studentskog zbora 

pojedine sastavnice Sveučilišta bude prijavljen dovoljan broj kandidatura za popunu broja 

članova Studentskog zbora sastavnice Sveučilišta, kako slijedi: 

- Svi studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku biraju devet (9) članova i isto toliko 

zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku biraju devet (9) članova i isto toliko 

zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku biraju sedam (7) 

članova i isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Filozofskog fakulteta u Osijeku biraju petnaest (15) članova i isto toliko 

zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Građevinskog fakulteta u Osijeku biraju sedam (7) članova i isto toliko 

zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 
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- Svi studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu biraju pet (5) članova i isto 

toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice;  

- Svi studenti Medicinskog fakulteta u Osijeku biraju devet (9) članova i isto toliko 

zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku biraju sedamnaest (17) članova i isto 

toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Pravnog fakulteta u Osijeku biraju devet (9) članova i isto toliko zamjenika 

članova Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku biraju jedanaest (11) članova 

i isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu biraju sedam (7) članova i isto 

toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Umjetničke akademije u Osijeku biraju devet (9) članova i isto toliko 

zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Odjela za matematiku u Osijeku biraju sedam (7) članova i isto toliko 

zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Odjela za fiziku u Osijeku biraju pet (5) članova i isto toliko zamjenika 

članova Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Odjela za biologiju biraju sedam (7) članova i isto toliko zamjenika članova 

Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Odjela za kemiju biraju pet (5) članova i isto toliko zamjenika članova 

Studentskog zbora sastavnice; 

- Svi studenti Odjela za kulturologiju biraju sedam (7) članova i isto toliko zamjenika 

članova Studentskog zbora sastavnice; 

(5) Kandidatura se dostavlja Izbornom povjerenstvu sastavnice Sveučilišta, najkasnije 10 

dana prije izbora. 

(6) Za kandidate na listi sastavnice Sveučilišta mogu glasovati samo studenti koji studiraju 

na studijima koje ustrojava i vodi sastavnica sveučilišta. 

(7) Kandidirati se na listu sastavnice Sveučilišta mogu samo studenti koji studiraju na 

sastavnici Sveučilišta. 

(8) Kandidat na listi sastavnice Sveučilišta ne može biti i kandidat na sveučilišnoj listi. 

 

 

III.2. KANDIDATURA NA RAZINI SVEUČILIŠTA 
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Članak 4. 

 

(1) Kandidaturu na razini Sveučilišta za člana i njegova zamjenika mogu predložiti studenti 

Sveučilišta i to pojedinci ili studentske organizacije (studentske udruge)  upisane u registar 

studentskih organizacija i studentskih udruga Sveučilišta. 

(2) Kandidirati se na listu Sveučilišta mogu svi studenti koji studiraju na Sveučilištu, 

sukladno članku 2. stavcima 1., 2. i 3. ovog Pravilnika. 

(3) Kandidatura, da bi bila valjana, mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

a) ime i prezime kandidata i zamjenika koji se kandidiraju; 

b) naziv sastavnice sveučilišta na kojoj studenti studiraju; 

c) matični broj indeksa kandidata i zamjenika; 

d) akademsku godinu u kojoj je prvi put upisao studij; 

e) kopiju prve strane indeksa   

f) potvrdu studentske referade sastavnice Sveučilišta na kojoj kandidati studiraju o  

            sakupljenom dovoljnom broju ECTS bodova (min. 60 u protekle 2 godine) osim 

            studenta I. godine studija  

g) vlastoručno potpisane izjave kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature. 

(4) Za pravovaljanost prijedloga kandidata potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa 

studenata Sveučilišta na službenom obrascu. 

(5) Na izborima sa sveučilišne liste Izbori se provode za, kako slijedi: 

 

 društvene znanosti: Ekonomski, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i Pravni 

fakultet – tri (3) člana 

 tehničke znanosti: Elektrotehnički, Građevinski i Strojarski fakultet – dva (2) člana 

 biotehničke znanosti: Poljoprivredni, Prehrambeno tehnološki i Medicinski fakultet 

– dva (2) člana 

 humanističke znanosti: Filozofski fakultet i Katolički bogoslovni fakultet – jedan 

(1) član 

 prirodne znanosti: Odjeli biologije, fizike, kemije, matematike – jedan (1) član 

 Interdisciplinarno područje znanosti i umjetničko područje: Odjel za kulturologiju 

i Umjetnička akademija (1 član) 

 Poslijediplomski sveučilišni studiji koji se izvode na sastavnicama Sveučilišta – 

jedan (1) član 
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(6) Prema pregledu znanstvenih područja i područja umjetnosti odnosno interdisciplinarnog 

područja znanosti i sastavnica Sveučilišta navedenih u prethodnom stavku osigurava se 

ravnomjerna zastupljenost studenata sastavnica Sveučilišta, kao i svih područja znanosti i 

umjetnosti, vodeći računa o veličini odnosno broju studenata po pojedinom znanstvenom 

području. Ukoliko ovi uvjeti ne budu zadovoljeni, umjesto predstavnika pojedinog područja 

izabran je sljedeći student sa dobivenih najviše glasova na sveučilišnoj listi, neovisno o 

području. 

(7) Kandidatura se dostavlja Izbornom povjerenstvu Sveučilišta najkasnije 10 dana prije 

održavanja izbora. 

(8) Student – birač na sveučilišnoj listi može glasovati samo za kandidata(e) znanstvenog 

ili umjetničkog područja odnosno interdisciplinarnog znanstvenog područja na kojem studira. 

(9) Kandidat na sveučilišnoj listi ne može biti i kandidat na izbornoj listi sastavnice 

Sveučilišta. 

(10) Kandidatura studenata poslijediplomskih studija, da bi bila valjana, mora ispunjavati 

sljedeće uvjete: 

a) ime i prezime kandidata i zamjenika koji se kandidiraju; 

b) naziv sastavnice sveučilišta na kojoj studenti studiraju; 

c) matični broj indeksa kandidata i zamjenika; 

d) akademsku godinu u kojoj je prvi put upisao poslijediplomski studij; 

e) kopiju prve strane indeksa 

f) vlastoručno potpisane izjave kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature. 

 

IV.  IZBORNO POVJERENSTVO 

 

Članak 5. 

 

(1) Izborna povjerenstva osnivaju se u svrhu provođenja studentskih izbora na razini 

sastavnice Sveučilišta i na razini Sveučilišta. 

(2) Izborna povjerenstva osnivaju se sukladno članku 15. stavku 4. Zakona o studentskom 

zboru i drugim studentskim organizacijama. 

(3) Izborno povjerenstvo, temeljem pravovaljanih kandidacijskih lista, utvrđuje glasačke 

listiće. Na glasačkim listićima kandidati su poredani abecednim redom prezimena, uz  naznaku 

na kojoj studijskoj godini, vrsti i razini studija te sastavnici Sveučilišta studiraju. Na svakom 
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glasačkom listiću mora se vidljivo označiti koliko se kandidata bira s glasačkog listića i na koji 

način se glasovanje obavlja.  

(4) Izborno povjerenstvo na razini Sveučilišta i Izborna povjerenstva na razini sastavnice 

Sveučilišta stalno zasjedaju, od dana njihova imenovanja do proglašenja konačnih rezultata 

izbora. 

 

V. IZBORNO POVJERENSTVO SASTAVNICE SVEUČILIŠTA 

 

Članak 6. 

 

(1) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta ima 5 članova. Tri člana povjerenstva i 

njihove zamjenike predlaže studentski zbor sastavnice, a dva člana povjerenstva i njihove 

zamjenike predlaže Fakultetsko vijeće/Vijeće odjela iz reda nastavnog osoblja. Izborno 

povjerenstvo imenuje biračke odbore i utvrđuje popis birača. 

(2) Članovi Izbornog povjerenstva sastavnice Sveučilišta ne mogu istodobno biti i kandidati 

za studentske izbore, članovi neovisnih nadzornih tijela, članovi Biračkog odbora, članovi 

Povjerenstva za prigovore, članovi Studentskog zbora s važećim mandatom i članovi Izbornog 

povjerenstva Sveučilišta. 

(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. 

(4) Dekan/pročelnik sastavnice Sveučilišta dužan je osigurati nesmetano provođenje 

studentskih izbora te osigurati uvjete za rad Biračkih odbora, Izbornog povjerenstva, 

promatrača, kao i ostale materijalne uvjete za provođenje izbora (tiskanje glasačkih listića, 

kutija za glasovanje i ostali materijalni uvjeti). 

(5) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dužno je utvrditi popis birača, nadzirati 

izbore, odrediti  vrijeme i mjesto održavanja izbora, tiskati glasačke listiće, kutije za izbore, 

tajnost glasovanja na izbornim mjestima, te organizirati i nadgledati rad Biračkog odbora. 

(6) Izborna povjerenstva sastavnica Sveučilišta imenovat će Biračke odbore na 

sastavnicama Sveučilišta najkasnije 5 dana prije održavanja izbora 

(7) Na sastavnicama Sveučilišta istovremeno se provode izbori za sveučilišne liste i za liste 

sastavnica Sveučilišta.  
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(8) Ukoliko kandidati žele predstaviti svoje programe, Izborno povjerenstvo sastavnice 

Sveučilišta dužno im je, u dogovoru s dekanom/pročelnikom sastavnice Sveučilišta to na 

primjeren način omogućiti. 

(9) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dužno je utvrditi jesu li svi kandidati na 

izbornoj listi predloženi sukladno odredbama vezanim uz uvjete za kandidaturu. 

(10) Popis birača Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dužno je objaviti na oglasnim 

pločama i web stranicama sastavnice Sveučilišta. Svaki student može uložiti prigovor na Popis 

birača Izbornom povjerenstvu sastavnice Sveučilišta u roku od 48 sati, koje je dužno prigovor 

riješiti u roku od 48 sati od uloženog prigovora. 

(11) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta utvrđuje popis birača sastavnice Sveučilišta 

abecednim redom prezimena birača, i to za svako biračko mjesto posebno. U slučaju da dvoje 

ili više birača na popisu birača imaju isto prezime i ime, iza prezimena i imena tih birača, 

stavljaju se datumi njihova rođenja, radi točne identifikacije birača 

(12) Izborno povjerenstvo zaduženo je za dopremanje i otpremanje glasačkih kutija, te 

ostalog izbornog materijala. 

(13) Najkasnije tri dana od završetka izbora Izborno povjerenstvo sastavnice sveučilišta o 

rezultatima izbora mora javno obavijestiti sve studente putem internetskih stranica sastavnice 

Sveučilišta, a cjelokupne podatke o provedbi izbora, te zapisnik s rezultatima  dostaviti 

dekanu/pročelniku sastavnice Sveučilišta i Rektoru Sveučilišta. 

(14) U roku od 48 sati nakon objave rezultata kandidati imaju pravo Izbornom povjerenstvu 

sastavnice Sveučilišta podnijeti žalbu. Izborno povjerenstvo se o žalbi mora očitovati najkasnije 

u roku 24 sata, te žalbu i očitovanje proslijediti Povjerenstvu za prigovore. 

(15) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta utvrđuje da su izbori pravovaljani ukoliko 

je izborima pristupilo najmanje 10 % ili više ukupnog biračkog tijela sastavnice Sveučilišta. 

(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. 
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VI. IZBORNO POVJERENSTVO SVEUČILIŠTA 

 

Članak 7. 

 

(1) Izborno povjerenstvo ima 5 članova. Tri člana Povjerenstva i njihove zamjenike 

predlaže Studentski zbor Sveučilišta, a dva člana Povjerenstva i njihove zamjenike predlaže 

Senat sveučilišta iz reda nastavnog osoblja. Izborno povjerenstvo imenuje biračke odbore i 

utvrđuje popis birača. 

(2) Članovi Izbornog povjerenstva Sveučilišta ne mogu istodobno biti i kandidati za 

studentske izbore, članovi neovisnih nadzornih tijela, članovi Biračkog odbora, članovi 

Povjerenstva za prigovore i članovi Izbornog povjerenstva sastavnice Sveučilišta, te članovi 

Studentskog zbora s važećim mandatom. 

(3) Izborno povjerenstvo Sveučilišta dužno je utvrditi jesu li svi kandidati na izbornoj listi 

za Studentski zbor Sveučilišta predloženi sukladno odredbama vezanim uz uvjete za 

kandidaturu. 

(4) Izborno povjerenstvo Sveučilišta dužno je javno objaviti sve pravovaljane kandidacijske 

liste na oglasnim pločama i web stranicama Sveučilišta 8 dana prije održavanja izbora. 

(5) Izborno povjerenstvo Sveučilišta dužno je tiskati glasačke listiće za sveučilišne liste, te 

iste dostaviti proporcionalno broju glasačkog tijela na sve sastavnice Sveučilišta. 

(6) Ukoliko kandidati žele predstaviti svoje programe Izborno povjerenstvo Sveučilišta 

dužno im je, u dogovoru s dekanom/pročelnikom sastavnice Sveučilišta ili Rektorom 

Sveučilišta osigurati vrijeme i mjesto predstavljanja. 

 

VII.   BIRAČKI ODBOR 

 

Članak 8. 

 

(1) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dužno je imenovati Birački odbor 

sastavnice Sveučilišta. 

(2) Birački odbor čine tri člana i tri zamjenika iz reda studenata, a njegov rad dužno je 

nadzirati Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta. 

(3) Predsjednik biračkog odbora, članovi i zamjenici odbora ne mogu biti i članovi 

Povjerenstva za prigovore, članovi neovisnog promatračkog tijela, članovi Izbornog 
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povjerenstva i ne mogu biti kandidati za studentske izbore, kao i članovi studentskog zbora s 

važećim mandatom. 

(4) Birački odbori provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju 

pravilnost i tajnost glasovanja. 

(5) Birački odbor ne smije ulaziti u privatnost birača, govoriti biračima za koga da glasuju, 

te na bilo koji način utjecati na birače. 

(6) Članovi Biračkog odbora raspolažu sa popisom birača, te su dužni prije izdavanja 

glasačkog listića isključivo na temelju indeksa, osobne iskaznice ili iksice ustvrditi da li student 

ima pravo glasa na pojedinoj sastavnici Sveučilišta. 

(7) Birački odbor dužan je odvojeno voditi biračku evidenciju za izbore na razini sastavnice 

Sveučilišta i na razini Sveučilišta. 

(8) Birački odbori na biračkim mjestima sastavnica Sveučilišta dužni su svakog studenta 

dopisati (upisati) u Popis birača, ukoliko isti predoči biračkom odboru indeks ili osobnu 

iskaznicu i potvrdu sastavnice Sveučilišta da isti ima status studenta sastavnice Sveučilišta.  

(9)  Birački odbori obvezni su upis pojedinih birača u Popis birača unijeti u zapisnik i 

priložiti potvrdnice sastavnice Sveučilišta o statusu studenta. 

(10) Birački odbori obvezni su nakon zatvaranja birališta na biračkim mjestima sačiniti 

zapisnik o provedenim izborima Izbornom povjerenstvu sastavnice Sveučilišta. U njemu su 

obvezni navesti  i posebno izdvojiti nevažeće glasačke listiće. Nevažeći glasački listići su oni 

na kojima se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga je glasač glasovao. Nevažeći glasački listići 

su: "prazni" glasački listići, glasački listići na kojima je zaokružen veći broj kandidata od broja 

koji se bira, te oni glasački listići koji nisu popunjeni sukladno naputku o načinu glasovanja na 

glasačkim listićima.  

(11) Zapisnik o provedenim izborima na biračkom mjestu obvezno potpisuju svi članovi 

Biračkog odbora.  

 

 

VIII.    POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE SVEUČILIŠTA 

 

Članak 9. 

 

(1) Povjerenstvo za prigovore ima pet članova. Dva člana povjerenstva i njihove zamjenike 

iz redova studenata predlaže Studentski zbor Sveučilišta, a imenuje Rektor Sveučilišta. Tri 

člana povjerenstva i njihove zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže Senat sveučilišta, a 
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imenuje Rektor Sveučilišta (sukladno članku 16. stavku 2 Zakona o studentskom zboru i drugim 

studentskim organizacijama). 

(2) Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi 

Studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu istodobno biti i članovi Povjerenstva za 

prigovore. 

(3) Izborna povjerenstva i birački odbori dužni su materijale vezane uz žalbe osoba s 

pravnim interesom  prilikom izbora proslijediti Povjerenstvu za prigovore Sveučilišta, na 

temelju čega Povjerenstvo donosi odluku. 

(4) Prigovori podneseni u roku 24 sata nakon objavljivanja izbornih rezultata na sastavnici 

Sveučilišta podnose se Izbornom povjerenstvu sastavnice Sveučilišta. Izborno povjerenstvo 

sastavnice Sveučilišta dostavlja potrebnu dokumentaciju i očitovanje na prigovor Povjerenstvu 

za prigovore Sveučilišta. Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta dužno je riješiti prigovore u 

roku od 5 dana te odluku dostaviti Izbornom povjerenstvu sastavnice Sveučilišta i podnositelju 

prigovora. 

 

 

IX. GLASAČKI LISTIĆ 

 

Članak 10. 

 

(1) Oblik, izgled i boju glasačkog listića određuje Izborno povjerenstvo sastavnice 

Sveučilišta ili Izborno povjerenstvo Sveučilišta (za sveučilišnu listu). 

(2) Broj glasačkih listića mora biti jednak broju glasačkog tijela. 

(3) Glasački listić sastavnice Sveučilišta mora biti ovjeren pečatom sastavnice Sveučilišta na 

kojoj se glasuje. Glasački listić Sveučilišta mora biti ovjeren pečatom Sveučilišta. 

(4) Glasački listići moraju imati serijski broj. 

 

 

X. NEOVISNI PROMATRAČI 

 

Članak 11. 

 

(1) Svaki student  ili grupa studenata imaju pravo neovisno promatrati izbore za studentske 

predstavnike 
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(2) Zahtjev za nadgledanjem izbora predaje se najkasnije pet (5) dana prije početka izbora 

u pisanom obliku dekanu/pročelniku sastavnice Sveučilišta, koji je dužan na zahtjev odgovoriti 

najkasnije dva (2) dana prije početka izbora, te odgovor proslijediti Izbornom povjerenstvu, 

Biračkom odboru i Povjerenstvu za prigovore Sveučilišta. 

(3) Da bi zahtjev iz prethodnog stavka bio pravovaljan potrebno je dekanu /pročelniku 

sastavnice/Rektoru Sveučilišta priložiti sljedeće dokumente: 

a) ime i prezime promatrača 

b) fotokopiju prve i posljednje stranice indeksa 

c) potvrdu Izbornog povjerenstva sastavnice Sveučilišta sa koje dolaze da nisu kandidati 

na studentskim izborima i članovi izbornih tijela i biračkih odbora. Potvrdu potpisuje 

predsjednik Izbornog povjerenstva sastavnice Sveučilišta na službenom obrascu. 

(4) Dekan/pročelnik sastavnice Sveučilišta odlučuje o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva za 

nadgledanje izbora koji se moraju pismeno obrazložiti. 

(5) Neovisni promatrači mogu biti svi studenti Sveučilišta bez obzira na kojoj sastavnici 

Sveučilišta studiraju, a koji nisu članovi Izbornog povjerenstva sastavnice Sveučilišta ili 

Sveučilišta, Biračkog odbora sastavnice Sveučilišta, Povjerenstva za prigovore i kandidati za 

studentske predstavnike. 

(6) Neovisni promatrači mogu nadgledati provedbu izbora i prebrojavanja glasova, ali niti 

u jednom trenutku ne smiju ometati rad Izbornog povjerenstva i Biračkog odbora.  

(7) Neovisni promatrači izbora, kojima je odlukom dekana/pročelnika prihvaćen zahtjev za 

nadgledavanje izbora, obvezni su navedenu odluku predočiti Biračkom odboru na biračkom 

mjestu gdje nadgledaju izbore, uz identifikacijsku ispravu (indeks, iksicu ili osobnu iskaznicu).  

(8) Neovisni promatrači dobivaju bedž s natpisom: "NEOVISNI PROMATRAČ", koji je 

ovjeren pečatom sastavnice Sveučilišta s koje je odluka o prihvaćanju zahtjeva za nadgledanje 

izbora.  

(9) Neovisni promatrači obvezni su nositi navedeni bedž za cijelo vrijeme nadgledanja 

izbora na biračkom mjestu. 

(10) Ukoliko postoje nepravilnosti u provedbi izbora neovisni promatrači dužni su iste 

prijaviti Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku. 

 

XI. PRAVOVALJANOST IZBORA 

 

Članak 12. 
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(1) Izbori na sastavnici Sveučilišta proglašavaju se pravovaljanima ako je glasovanju 

pristupilo najmanje 10 % birača upisanih u birački popis. 

(2) Na izborima je pobijedio onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. 

(3) Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, a jedan ulazi u sastav Studentskog 

zbora, izbori će se ponoviti samo za te kandidate. 

(4) Ukoliko na studentskim izborima za članove Studentskog zbora pojedine sastavnice 

Sveučilišta ne bude prijavljen dovoljan broj kandidatura za popunu broja članova Studentskog 

zbora sastavnice Sveučilišta, studentski izbori se ponavljaju za listu sastavnice sve dok se ne 

provedu pravovaljani izbori.   

(5) Na sastavnici na kojoj se ne provode izbori iz razloga utvrđenih u prethodnom stavku 

ovog članka, studenti mogu pristupiti glasovanju za izbor kandidata s liste Sveučilišta. 

(6) Kod ponovljenih izbora pobijedio je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova 

studenata koji su pristupili izborima bez obzira na postotak. 

 

XII. KONSTITUIRANJE STUDENTSKOG ZBORA  

 

Članak 13. 

 

(1) Čelnik sastavnice Sveučilišta u posljednjem tjednu akademske godine u kojoj su 

provedeni izbori saziva konstituirajuću sjednicu studentskog zbora sastavnice u novom 

mandatu na čijoj će se sjednici izabrati novi predsjednik te predstavnik sastavnice u 

Studentskom zboru Sveučilišta.  

(2) Rektor Sveučilišta će sazvati Studentski zbor Sveučilišta nakon što ga sve sastavnice 

izvijeste o izabranom predstavniku u Studentski zbor Sveučilišta, a najkasnije do 

početka nove akademske godine. Na sjednicu se pozivaju svi predstavnici izabrani na 

sveučilišnim listama, njih jedanaest (11), te uz po jednog predstavnika sa svake od 

osamnaest (18) sastavnica Sveučilišta što čini Skupštinu od dvadesetidevet (29) članova 

Studentskog  zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

(3) Na konstituirajućoj sjednici izabrat će se novi Predsjednik Studentskog zbora 

Sveučilišta, te druga tijela nužna za funkcioniranje Studentskog zbora Sveučilišta i 

ostalih sveučilišnih tijela 
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XIII. PRIJELAZNE  I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

 

(1) Navođenje imenica: kandidat, član, student i sl. u muškom rodu u ovom Pravilniku ne može se 

ni u kojem smislu tumačiti kao osnova za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje. 

(2) Do osnivanja Centra za stručne studije i provođenja studentskih izbora na istom, Studentski 

zbor Sveučilišta djelovat će u sastavu od 28 članova, a kvorumom odnosno natpolovičnom 

većinom svih članova Studentskog zbora Sveučilišta smatrat će se petnaest (15) članova. 

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

(4) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je Pravilnik donesen. 

(5)  Ovaj Pravilnik bit će javno objavljen na Internet stranici Studentskog zbora Sveučilišta, 

Internet stranicama sastavnica Sveučilišta i bit će dostupan svim studentima Sveučilišta. 

 

 

Predsjednik Studentskog zbora                                                                                                                                                    

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

 

 

                                                   Nikola Tufeković 

 


