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Na temelju članka 15. stavka 6. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 

organizacijama (''Narodne Novine'' br. 71/07.), sukladno članku 174. Statuta Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, sukladno članku 19. Statuta 

Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Skupština Studentskog 

zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na V. izvanrednoj sjednici u 

akademskoj godini 2018./2019. godini održanoj 5. svibnja 2019. godine pod točkom 2. 

dnevnog reda 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 

1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom pobliže se određuje postupak izbora u Studentski zbor Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku (dalje: Studentski zbor Sveučilišta) te studentske zborove 

sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (dalje: studentski zborovi 

sastavnica). 

Članak 2. 

Svi izrazi koji se koriste u Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.  

Članak 3. 

Izbori za studentske predstavnike (dalje: izbori) jesu neposredni, slobodni i tajni te moraju biti 

provedeni na način koji osigurava rezultate izbora sukladno stvarnoj i slobodnoj volji birača.  

Članak 4. 

(1) Studentske predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove sastavnica 

imaju pravo birati svi studenti stručnih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih studija te poslijediplomskih studija Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku (dalje: Sveučilišta) sukladno ovom Pravilniku, Statutu 

Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim 

organizacijama (dalje: Zakon). 

(2) Za studentskog predstavnika može se kandidirati student koji ispunjava uvjete iz članka 

14. stavka 2. i 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 

71/2007) uz uvjete i na način utvrđen ovim Pravilnikom.  

Članak 5.  

(1) Rektor Sveučilišta raspisuje redovne studentske izbore svake druge akademske godine. 
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(2) Rektor Sveučilišta donosi Odluku o raspisivanju izbora najmanje 30 dana prije njihovog 

održavanja.  

(3) Rektor Sveučilišta raspisuje izbore na razini Sveučilišta, a provode se na razini sastavnica 

Sveučilišta.  

Članak 6. 

Zakonito i pravodobno provođenje studentskih izbora, sve potrebne administrativne, 

prostorne, tehničke i financijske uvjete te nesmetan rad tijela koje provode izbore, uz 

ravnopravno sudjelovanje svih studenata u izbornom postupku, obvezna je osigurati uprava 

Sveučilišta odnosno uprava sastavnice. 

Članak 7. 

(1) Izbori se provode na radni dan i u vrijeme određeno Odlukom Rektora o raspisivanju 

izbora pri čemu trajanje izbora na biračkim mjestima ne može biti kraće od 12 sati. 

(2) Izbori se provode na biračkim mjestima po sastavnicama Sveučilišta.  

(3) Broj biračkih mjesta na pojedinoj sastavnici određuje se odlukom čelnika sastavnice, na 

prijedlog studentskog zbora sastavnice, pri čemu se mora voditi računa o tome da se svim 

studentima pod jednakim uvjetima omogući izlazak na izbore. 

(4) Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove sastavnica provode se 

istovremeno na istim biračkim mjestima.  

2. SASTAV STUDENTSKIH ZBOROVA 

Članak 8.  

(1) Studentski zbor Sveučilišta ima dvadeset i devet (29) članova od toga sedamnaest (17) 

predstavnika studentskih zborova znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica  i dvanaest 

(12) članova biranih izravno na razini Sveučilišta u skladu s odredbama Zakona, Statuta 

Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku i ovog Pravilnika. 

(2) U studentskom zboru Sveučilišta sedamnaest (17) predstavnika su predstavnici 

studentskih zborova znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica kako slijedi: 

- Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku 

- Ekonomski fakultet u Osijeku  

- Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 

- Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijkih tehnologija  Osijek 

- Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 

- Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 

- Filozofski fakultet Osijek 

- Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek 

- Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu  

- Medicinski fakultet Osijek 

- Pravni fakultet Osijek 

- Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 

- Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu 

- Odjel za biologiju 

- Odjel za fiziku 
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- Odjel za kemiju 

- Odjel za matematiku 

(3) Dvanaest (12) članova biranih na razini Sveučilišta izabiru se prema 

znanstveno/umjetničkim područjima te na razini poslijediplomskih sveučilišnih studija 

kako slijedi: 

- društvene znanosti: Ekonomski fakultet u Osijeku i Pravni fakultet Osijek – dva 

(2) člana; 

- tehničke znanosti: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih 

tehnologija Osijek, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek te Strojarski 

fakultet u Slavonskom Brodu – dva (2) člana; 

- područje biomedicine i zdravstva: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo te 

Medicinski fakultet – jedan (1) član; 

- biotehničke znanosti: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i Prehrambeno- 

tehnološki fakultet Osijek – jedan (1) član; 

- humanističke znanosti: Filozofski fakultet Osijek i Katolički bogoslovni fakultet 

u đakovu – jedan (1) član; 

- prirodne znanosti: Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za kemiju i Odjel za 

matematiku – jedan (1) član; 

- interdisciplinarno područje znanosti i umjetničko područje: Akademija za 

umjetnost i kulturu te Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti – jedan (1) član; 

- poslijediplomski sveučilišni studiji i poslijediplomski specijalistički studiji koji se 

izvode na Sveučilištu –  tri (3) člana. 

3. SASTAV STUDENTSKIH ZBOROVA ZNANSTVENO/ 

UMJETNIČKO - NASTAVNIH SASTAVNICA 

Članak 9. 

(1) Studentskim izbori za članove Studentskog zbora pojedine sastavnice Sveučilišta 

mogu se provesti ako bude prijavljen dovoljan broj kandidata za popunjavanje 

potrebnog broja članova Studentskog zbora sastavnice Sveučilišta i to kako slijedi: 

- svi studenti Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku  biraju sedam (7) 

članova i isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- svi studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku biraju jedanaest (11) članova i isto 

toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- svi studenti Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek biraju devetnaest (19) 

članova i isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- svi studenti Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

Osijek biraju jedanaest (11) članova i isto toliko zamjenika članova Studentskog 

zbora sastavnice; 

- svi studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek biraju sedam (7) 

članova i isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- svi studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku biraju trinaest 

(13) članova i isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 
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- svi studenti Filozofskog fakulteta Osijek biraju devetnaest (19) članova i isto 

toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- svi studenti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek biraju devet (9) 

članova i isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- svi studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu biraju pet (5) članova i 

isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice;  

- svi studenti Medicinskog fakulteta Osijek biraju devet (9) članova i isto toliko 

zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice; 

- svi studenti Pravnog fakulteta Osijek biraju jedanaest (11) 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 devet (9) 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 fiziku u Osijeku biraju pet (5) 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 matematiku u Osijeku biraju sedam (7) članova i isto 

toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice. 

4. POSTUPAK KANDIDIRANJA 

4.1. Kandidatura za Studentski zbor Sveučilišta – sveučilišne liste 

Članak 10. 

(1) Kandidaturu za člana studentskog zbora Sveučilišta i njegovog zamjenika mogu podnijeti 

studenti Sveučilišta iz reda biračkog tijela znanstvenog/umjetničkog područja za koje se 

bira kandidat. 

(2) Kandidature iz stavka 1. ovog članka koje nisu u skladu sa člankom 14. stavkom 3. 

Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama bit će odbačene.  

(3) Kandidatura se predaje na obrascu koji sadrži:  

a. ime i prezime kandidata te zamjenika člana; 

b. područje znanosti za koje se kandidat i zamjenik člana biraju sukladno ovom 

Pravilniku;  

c. naziv sastavnice, vrstu studija (stručni, preddiplomski, diplomski, integrirani 

preddiplomski i diplomski, poslijediplomski), godinu studija kandidata i zamjenika 

člana; 

d. JMBAG kandidata i zamjenika člana, 

e. akademsku godinu u kojoj su kandidat i zamjenik člana prvi puta upisali studij iz 

točke b. ovog stavka;  
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f. potvrdu studentske referade sastavnice Sveučilišta kojom se dokazuje da za 

kandidaturu kandidata i zamjenika člana ne postoje zapreke iz stavka 2. ovoga 

članka. Iznimno, studenti prve godine studija ne moraju ispunjavati kriterij o 

prikupljenih 60 ECTS bodova.  

g. vlastoručni potpis kandidata i zamjenika člana o prihvaćanju kandidature 

h. izjavu kandidata i zamjenika člana o davanju suglasnosti za korištenje i javnu 

objavu osobnih podataka u svrhu provođenja studentskih izbora. 

(4) Uz pravilno popunjen obrazac kandidata i zamjenika, za pravovaljanost kandidature na 

sveučilišnoj izbornoj listi iz određenog područja potrebno je da kandidat i zamjenik 

kandidata zajedno prikupe potpise najmanje 1% studenata pojedinog područja za koje se 

bira studentski predstavnik. 

(5) Na obrascu za prikupljanje potpisa potrebnih za pravovaljanu kandidaturu za svakog 

studenta moraju biti naznačeni redni broj, ime i prezime, sastavnica sveučilišta, JMBAG 

te vlastoručni potpis. 

(6) Svaki student može svojim potpisom podržati neograničen broj kandidata. 

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

održavanja izbora.  

(8) Za kandidate na pojedinoj sveučilišnoj izbornoj listi mogu glasovati samo studenti koji 

studiraju u području za koje se kandidat bira, a u skladu s ovim Pravilnikom. Studenti 

poslijediplomskog studija mogu glasovati samo za kandidate iz područja  

poslijediplomskih sveučilišni studija i poslijediplomskih specijalističkih studija koji se 

izvode na Sveučilištu , ne i za kandidate na drugim sveučilišnim listama. 

4.2. Kandidatura za studentski zbor sastavnice 

Članak 11. 

(1) Kandidaturu za člana studentskog zbora sastavnice i njegovog zamjenika mogu podnijeti 

studenti znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice na kojoj se bira kandidata. 

(2) Kandidature iz stavka 1. ovog članka koje nisu u skladu sa člankom 14. stavkom 3. 

Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama bit će odbačene.  

(3) Kandidatura se predaje na obrascu koji sadrži:  

a. ime i prezime kandidata i zamjenika člana; 

b. naziv sastavnice, vrstu studija (stručni, preddiplomski, diplomski, integrirani 

preddiplomski i diplomski, poslijediplomski),  godinu studija kandidata i 

zamjenika; 

c. JMBAG kandidata i zamjenika člana  

d. akademsku godinu u kojoj je kandidat i zamjenik člana prvi puta upisao studij iz 

točke b. ovog stavka;  

e. potvrdu studentske referade sastavnice Sveučilišta kojom se dokazuje da za 

kandidaturu kandidata i zamjenika člana ne postoje zapreke iz stavka 2. ovoga 

članka. Iznimno, studenti prve godine studija ne moraju ispunjavati kriterij o 

prikupljenih 60 ECTS bodova.  

f. vlastoručni potpis kandidata i zamjenika člana o prihvaćanju kandidature 

g. izjavu kandidata i zamjenika člana o davanju suglasnosti za korištenje i javnu 

objavu osobnih podataka u svrhu provođenja studentskih izbora. 
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(9) Uz pravilno popunjen obrazac kandidata i zamjenika, za pravovaljanost kandidature za 

člana studentskog zbora sastavnice potrebno je da kandidat i zamjenik kandidata zajedno 

prikupe potpise najmanje 1% studenata sastavnice na kojoj se bira studentski predstavnik. 

(4) Na obrascu za prikupljanje potpisa potrebnih za pravovaljanu kandidaturu za svakog 

studenta moraju biti naznačeni redni broj, ime i prezime, sastavnica sveučilišta, JMBAG 

te vlastoručni potpis. 

(5) Svaki student može svojim potpisom podržati neograničen broj kandidata. 

 

Članak 12.  

(1) Kandidatura se dostavlja izbornom povjerenstvu sastavnice Sveučilišta najkasnije 10 dana 

prije dana održavanja izbora.  

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

studijima koje ustrojava i vodi sastavnica Sveučilišta. 

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

sastavnici Sveučilišta.  

5. IZBORNA TIJELA 

5.1. Izborno povjerenstvo Sveučilišta 

Članak 13. 

(1) Izborno povjerenstvo Sveučilišta osniva se radi provedbe izbora za Studentski zbor 

Sveučilišta.  

(2) Izborno povjerenstvo Sveučilišta ima 5 članova. 

(3) Rektor Sveučilišta imenuje predsjednika i članove te zamjenike članova izbornih 

povjerenstava i to 3 člana Izbornog povjerenstva Sveučilišta i njihove zamjenike imenuje 

na prijedlog Studentskog zbora  Sveučilišta, a 2 člana Izbornog povjerenstva Sveučilišta 

imenuje na prijedlog Senata Sveučilišta iz reda nastavnog osoblja.  

(4) Izborno povjerenstvo Sveučilišta osniva se danom donošenja Odluke o raspisivanju 

izbora.  

(5) Izborno povjerenstvo Sveučilišta:  

a. utvrđuje i na mrežnim stranicama objavljuje popis birača za Studentski zbor 

Sveučilišta i za studentski zbor sastavnice u roku 8 dana od dana donošenja 

Odluke o raspisivanju studentskih izbora. Birači su navedeni abecednim redom po 

prezimenu 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;  

b. prima kandidature za Studentski zbor Sveučilišta, provjerava valjanost te valjane 

kandidature za Studentski zbor Sveučilišta najkasnije 8 dana prije dana održavanja 

izbora objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta;   

c. odbacuje kandidature koje nisu valjane sukladno odredbama Zakona i ovog 

Pravilnika te popis nevaljanih kandidatura objavljuje na mrežnoj stranici 

Sveučilišta najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora;  

d. temeljem pravovaljanih kandidatura utvrđuje izgled i sadržaj glasačkih listića; 
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e. dužno je tiskati glasačke listiće za sveučilišne liste te iste dostaviti proporcionalno 

broju glasačkog tijela na sve sastavnice Sveučilišta; 

f. nadgleda rad svih biračkih odbora u provođenju izbora; 

g. po provedenim izborima na sastavnicama prikuplja izborni materijal sa sastavnica 

(glasačke listiće, popis birača s naznakom studenata koji su pristupili glasovanju i 

zapisnik s rezultatima izbora za Studentski zbor Sveučilišta) i utvrđuje ukupne 

rezultate izbora zbrajajući glasove na sastavnicama; 

h. proglašava konačne i pravovaljane rezultate izbora. 

(6) Izbornom povjerenstvu Sveučilišta dužnost traje od dana imenovanja pa do proglašenja 

konačnih i pravovaljanih rezultata izbora.  

 

5.2. Izborno povjerenstvo sastavnice 

 

Članak 14. 

(1) Izborno povjerenstvo sastavnice osniva se radi provedbe izbora za studentski zbor 

sastavnice.  

(2) Izborno povjerenstvo sastavnice ima 5 članova.  

(3) Čelnik sastavnice imenuje predsjednika i članove/zamjenike izbornih povjerenstava od 

čega 3 člana povjerenstva i njihove zamjenike imenuje na prijedlog studentskog zbora  

sastavnice, a 2 člana povjerenstva na prijedlog stručnog vijeća sastavnice iz reda 

nastavnog osoblja.  

(4) Izborno povjerenstvo sastavnice mora se osnovati u roku 8 dana od dana donošenja 

Odluke o raspisivanju izbora.  

(5) Izborno povjerenstvo sastavnice:   

a. imenuje biračke odbore najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora;  

b. određuje broj i lokacije biračkih mjesta na sastavnici;  

c. prima kandidature za studentski zbor sastavnice, provjerava valjanost te valjane 

kandidature za studentski zbor sastavnice najkasnije 8 dana prije dana održavanja 

izbora objavljuje na mrežnoj stranici;   

d. odbacuje kandidature koje nisu valjane sukladno odredbama Zakona i ovog 

Pravilnika te popis nevaljanih kandidatura objavljuje na mrežnoj stranici 

najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora;   

e. temeljem pravovaljanih kandidatura utvrđuje izgled i sadržaj te tiska glasačke 

listiće za izbore za studentski zbor sastavnice; 

f. nadgleda rad biračkih odbora u provođenju izbora i daje naloge radi zakonitog 

provođenja izbora; 

g. utvrđuje rezultate izbora na sastavnici. 

(6) Izbornom povjerenstvu sastavnice dužnost traje od dana imenovanja pa do proglašenja 

konačnih i pravovaljanih rezultata izbora.  

Članak 15. 

(1) Najkasnije tri dana od završetka izbora Izborno povjerenstvo sastavnice o rezultatima 

izbora mora javno obavijestiti sve studente putem internetskih stranica sastavnice, a 

cjelokupne podatke o provedbi izbora te zapisnik s rezultatima dostaviti čelniku sastavnice 

i Izbornom povjerenstvu Sveučilišta. 
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(2) Izborno povjerenstvo sastavnice i Birački odbor 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 Studentski zbor Sveučilišta.  

5.3. Birački odbori 

Članak 16. 

 

(1) Birački odbor čine 3 člana i 3 zamjenika iz redova studenata. Birački odbori provode 

glasovanje birača na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja. 

(2) Za vrijeme glasovanja na biračkom mjestu u svakom trenutku moraju biti nazočna 

najmanje 2 člana ili zamjenika člana Biračkog odbora. Predsjednik Biračkog odbora 

odgovoran je za organizaciju rada Biračkog odbora, tajnost izbora te održavanja reda na 

biračkom mjestu. 

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

na bilo koji način utjecati na birače.  

(4) Članovi Biračkog odbora raspolažu popisom birača te su dužni prije izdavanja glasačkog 

listića isključivo na temelju indeksa, osobne iskaznice ili studentske iskaznice utvrditi ima 

li student pravo glasa na pojedinoj sastavnici Sveučilišta.  

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

na razini Sveučilišta.  

(6) Birački odbori na biračkim mjestima sastavnica dužni su svakog studenta dopisati 

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

ili studentsku iskaznicu te potvrdu sastavnice Sveučilišta iz koje je razvidno da isti ima 

status studenta sastavnice Sveučilišta.  

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

potvrdnice sastavnice Sveučilišta o statusu studenta.  

(8) Birački odbori obvezni su nakon zatvaranja birališta na biračkim mjestima sastaviti 

zapisnike o provedenim izborima te ih dostaviti Izbornom povjerenstvu sastavnice.  

 

5.4. Povjerenstvo za prigovore 

 

Članak 17. 

(1) Povjerenstvo za prigovore ima 5 članova. 

(2) Rektor Sveučilišta imenuje predsjednika i članove/zamjenike Povjerenstva za prigovore.  

2 člana povjerenstva i njihove zamjenike imenuje na prijedlog Studentskog zbora  

Sveučilišta, a 3 člana povjerenstva na prijedlog Senata Sveučilišta iz reda nastavnog 

osoblja.  

(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 
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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. 

5.5. Rad izbornih tijela 

Članak 18. 

(1) Član izbornog povjerenstva, povjerenstva za prigovore i biračkog odbora ne može biti 

student koji je kandidat za predstavnika u studentski zbor te student koji je član 

studentskog zbora s važećim mandatom. 

(2) Nitko ne može biti član ili zamjenik člana u više tijela za provođenje izbora. 

(3) Radom izbornih tijela rukovodi njihov predsjednik. Tijela odluke donose većinom 

glasova.  

6. GLASAČKI LISTIĆI 

Članak 19.  

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

ili Izborno povjerenstvo Sveučilišta (za sveučilišnu listu).  

(2) Glasačke listiće za Studentski zbor Sveučilišta izrađuje Sveučilište, a glasačke listiće za 

studentski zbor sastavnice izrađuje sastavnica. 

(3) Glasački listić sadrži najmanje: 

a. naziv Sveučilišta i/ili sastavnice na kojoj se provode izbori;  

b. oznaku je li listić namijenjen izborima za Studentski zbor Sveučilišta ili studentski 

zbor sastavnice;  

c. popis kandidata abecednim redom prezimena s naznakom rednog broja ispred 

prezimena te nakon imena s naznakom na kojoj studijskoj godini, vrsti i razini 

studija te sastavnici Sveučilišta studiraju; 

d. vidljivu oznaku koliko se kandidata bira s glasačkog listića i na koji način se 

glasovanje obavlja; 

e. serijski broj listića 

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

7. PREUZIMANJE IZBORNOG MATERIJALA 

Članak 20. 

(1) Najkasnije jedan sat prije započinjanja izbora, predsjednik Izbornog povjerenstva 

sastavnice predaje Biračkom odboru glasačke listiće. 

(2) Na svakom biračkom mjestu nalaze se dvije zapečaćene glasačke kutije, jedna 

namijenjena ubacivanju glasačkih listića za Studentski zbor Sveučilišta, a druga za 

studentski zbor sastavnice. Na kutiji je zalijepljen odgovarajući glasački listić na način da 

je jasno vidljiv biračima. Glasački listići koji se lijepe na glasačke kutije dostavljaju se 

posebno od glasačkih listića namijenjenih glasovanju, a na njima je jasno naznačeno da 

nisu namijenjeni glasovanju.  
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8. UTVRĐIVANJE REZULTATA IZBORA 

Članak 21. 

(1) Nakon proteka vremena za glasovanje, birački odbori otvaraju biračke kutije, konstatiraju 

broj birača koji su pristupili izborima te broj važećih, nevažećih i neiskorištenih listića. 

(2) Nevažeći glasački listići jesu 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.  

(3) Birački odbor konstatira koliko je pojedini kandidat ostvario glasova.  

(4) Birački odbor konstatira nepravilnosti u provođenju glasovanja ili primjedbe promatrača, 

članova ili zamjenika članova biračkog odbora. 

(5) O postupcima iz stavka 1., 2. i 3.  ovoga članka vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje 

predsjednik biračkog odbora i najmanje dva člana ili zamjenika članova biračkog odbora. 

(6) Zapisnik se zajedno sa svim izbornim materijalima (glasačke kutije, iskorišteni i 

neiskorišteni glasački listići, popis birača za zaokruženim imenima studenata koji su 

pristupili glasovanju) dostavlja izbornom povjerenstvu sastavnice.  

(7) Izborno povjerenstvo sastavnice kontrolira jesu li izbori provedeni u skladu sa Zakonom i 

ovim Pravilnikom. Ako izborno povjerenstvo smatra da nije bilo povreda koje su utjecale 

ili mogle utjecati na rezultat izbora, utvrdit će privremene rezultate izbora za studentski 

zbor sastavnice te ih najkasnije do 12 sati prvog sljedećeg radnog dana od dana završetka 

izbora oglasiti mrežnoj stranici sastavnice. 

(8) Ako izborno povjerenstvo utvrdi nepravilnosti u provođenju izbora koje su utjecale ili 

mogle utjecati na rezultat izbora, poništit će izbore i o tome obavijestiti Rektora 

Sveučilišta koji će odlučiti o ponavljanju studentskih izbora.  

(9) Ako nije bilo prigovora, ako su prigovori odbačeni ili odbijeni, rezultati izbora postaju 

konačni i kao takvi se objavljuju sukladno stavku 6. ovoga članka.  

(10) Nakon što je utvrdilo privremene rezultate izbora za Studentski zbor Sveučilišta na 

sastavnici, izborno povjerenstvo sastavnice cjelokupni birački materijal (pri čemu će se 

popis birača i zapisnik dati u preslici) dostavlja Izbornom povjerenstvu Sveučilišta.  

(11) Izborno povjerenstvo Sveučilišta zbraja glasove pristigle sa sastavnica, nakon čega 

objavljuje privremene ukupne rezultate izbora te ih objavljuje na mrežnoj stranici 

Sveučilišta. Protiv privremenih rezultata izbora može se, smisleno primjenjujući stavak 8. 

ovoga članka, podnijeti prigovor o kojemu odlučuje Povjerenstvo za prigovore 

Sveučilišta. Konačni rezultati izbora utvrđuju se sukladno stavku 9. ovoga članka. 

9. NEOVISNI PROMATRAČI 

Članak 22. 

(1) Svaki student ima pravo neovisno promatrati izbore za studentske predstavnike. 

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

pisanom obliku čelniku sastavnice, koji je dužan na zahtjev odgovoriti najkasnije dva (2) 
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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 priložiti sljedeće 

dokumente: 

a. ime i prezime promatrača 

b. fotokopiju prve stranice indeksa ili studentske iskaznice 

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. Izgled takvoga obrasca utvrdit će Izborno povjerentsvo 

Sveučilišta. 

(4) Čelnik sastavnice 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 ili Izbornog 

povjerenstva Sveučilišta, Biračkog odbora, Povjerenstva za prigovore i kandidati na 

izborima 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 čelnika sastavnice prihvaćen zahtjev za 

nadgledanje 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 oznaku s natpisom: „NEOVISNI PROMATRAČ“, a koja je 

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

nadgledanje izbora. Neovisni promatrači obvezni su nositi navedenu oznaku cijelo vrijeme 

nadgledanja izbora na biračkom mjestu. 

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

Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku. 

10. PRAVOVALJANOST IZBORA 

Članak 23.  

(1) Izbori za studentski zbor sastavnice pravovaljani su ukoliko na studentske izbore izađe 

10% studenata te sastavnice te ako su izbori provedeni u skladu s ovim Pravilnikom, 

Statutom Studentskog zbora Sveučilišta i Zakonom. Postotak se zaokružuje na cijeli broj 

bez decimala. (Primjerice, izlaznost od 8,77% uzima se kao izlaznost od 9%). 

(2) Izbori po pojedinom području pravovaljani su ako je na studentske izbore izašlo najmanje 

10% studenata pojedinog područja. Postotak se zaokružuje na cijeli broj bez decimala. 

(Primjerice, izlaznost od 8,77% uzima se kao izlaznost od 9%). Na izborima je pobijedio 

onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. Ukoliko dva ili više kandidata na listi 

imaju isti broj glasova, a jedan ulazi u sastav studentskog zbora, izbori će se ponoviti 

samo za te kandidate u roku 8 dana od dana objave rezultata. 
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(3) Ako 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.   

(4) 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. 

(5) Izbori za članove Studentskog zbora Sveučilišta koji se biraju na sveučilišnoj razini 

pravovaljani su ukoliko za članove Studentskog zbora Sveučilišta bude prijavljen dovoljan 

broj kandidatura za popunu broja članova Studentskog zbora po područjima kako je 

propisano Statutom Studentskog zbora Sveučilišta i ovim Pravilnikom te ako su izbori 

provedeni u skladu s ovim pravilnikom Statutom Studentskog zbora Sveučilišta i 

Zakonom.  

11. KONSTITUIRANJE STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 24. 

(1) Najkasnije 15 dana nakon proglašenja pravovaljanosti izbora za studentske zborove 

sastavnica Sveučilišta, čelnik sastavnice saziva i vodi konstituirajuću sjednicu studentskog 

zbora sastavnice na kojoj će se izabrati novi predsjednik te predstavnik studentskog zbora 

sastavnice u Studentskom zboru Sveučilišta o čemu su dužni obavijestiti Rektora 

Sveučilišta.  

(2) Rektor Sveučilišta sazvat će i voditi konstituirajuću sjednicu Skupštine Studentskog zbora 

Sveučilišta nakon što sve sastavnice rektora izvijeste o izabranom predstavniku u 

Studentski zbor Sveučilišta, a najkasnije u roku 30 dana nakon proglašenja 

pravovaljanosti izbora. Na sjednicu se pozivaju svi predstavnici izabrani na sveučilišnim 

listama, njih dvanaest (12) te studentski predstavnici sa svake od sedamnaest (17) 

sastavnica Sveučilišta što čini Skupštinu od dvadeset i devet (29) članova Studentskog  

zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

(3) Na konstituirajućoj sjednici izabrat će se predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta. 

12. DOPUNSKI IZBORI 

Članak 25. 

(1) U slučaju da broj studentskih predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta ili 

studentskom zboru sastavnice je ispod određenog najmanjeg broja studentskih 

predstavnika utvrđenog ovim Pravilnikom, a nije moguće osigurati potreban broj 

studentskih predstavnika s kandidacijskih lista u skladu sa Zakonom, održat će se 

dopunski izbori. 

(2) Dopunske izbore za izbor studentskih predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta 

raspisuje rektor na prijedlog predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta. 

(3) Na dopunske izbore na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika. 

(4) Studentskim predstavnicima izabranima na dopunskim izborima mandat traje do isteka 

mandata studentskih predstavnika izabranih na redovnim studentskim izborima. 
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13. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 


