
Na temelju članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04 i 46/07.) te člancima 2, 9 ,15 i 16 Zakona o Studentskom zboru i drugim 
studentskim organizacijama (NN 71/07., a sukladno članku 36. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u 
Rijeci i na prijedlog Skupštine Studentskog zbora, Senat je donio  

 
 
 

PRAVILNIK ZA PROVEDBU  IZBORA PREDSTAVNIKA STUDENATA U 
STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI I STUDENTSKE ZBOROVE 

SASTAVNICA SVEUČILIŠTA 
 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 
(1) Pravilnik za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i 

sastavnica Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik), pobliže uređuje izbor studenata 
Sveučilišta u Rijeci za studentske predstavnike u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci i 
Studentskom zboru sastavnica. Studentski zbor je studentsko predstavničko tijelo 
organizirano na razini sastavnice Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Studentski zbor 
sastavnice) i na razini Sveučilišta (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, poslijediplomskih 
doktorskih studija i dodiplomskih studija Sveučilišta. 

(3) Izbori se provode na biračkim mjestima, koja su određena po sastavnicama Sveučilišta (u 
daljnjem tekstu: sastavnice). 

(4) Rektor Sveučilišta raspisuje izbore najmanje 30 dana prije njihovog održavanja i saziva 
konstituirajuću sjednicu Skupštine Studentskog zbora u roku od 15 dana od dana 
proglašenja pravovaljanih studentskih izbora. U slučaju da Povjerenstvo za prigovore 
poništi studentske izbore, rektor Sveučilišta raspisuje ponovljene izbore u roku od 7 dana.  
Izbori se raspisuju na razini Sveučilišta, a provode se na razini sastavnica Sveučilišta. 

(5) Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja. Nitko ne može tražiti od birača 
objavu glasačkog opredjeljenja. Trajanje glasovanja ne može biti kraće od 12 sati.  

 
 
II. NAČIN PREDLAGANJA I UTVRĐIVANJA KANDIDATA 
 

Članak 2. 
 
(1) Kandidat je svaki student Sveučilišta, koji se kandidira za studentskog predstavnika na 

razini sastavnice ili na razini Sveučilišne izborne liste. Svaki kandidat mora osigurati  i 
zamjenika. 

(2) Pravo predlaganja kandidata za studentskog predstavnika ima student pojedinac, 
studentska organizacija i studentska udruga. 

(3) Kandidirati se mogu svi studenti stručnih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih studija, interdisciplinarnih preddiplomskih i diplomskih 
studija, poslijediplomskih doktorskih studija i dodiplomskih studija Sveučilišta, osim onih 
utvrđenih u članku 14. st. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama. 
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(4) Kandidature se prijavljuju na razini sastavnice i na razini Sveučilišta u obliku izborne liste, 
a kandidati se unose prema abecednom redu prezimena.  

 
(5) Kandidatura mora sadržavati: životopis kandidata, vlastoručno potpisane izjave kandidata 

i zamjenika o prihvaćanju kandidature, potreban broj potpisa birača sa izborne jedinice i  
potvrdu o upisu kandidata na sastavnicu sveučilišta. 

 
 
III. KANDIDATURA NA RAZINI SASTAVNICE 
 

Članak 3. 
 
(1) Kandidatura se prijavljuje u obliku izborne liste.  
(2) Na listi mora biti najmanje onoliko kandidata koliko ima studenata u stručnom Vijeću 

sastavnice, sukladno statutu sastavnice, a prema utvrđenom broju studenata 
preddiplomskih, dodiplomskih, integriranih, sveučilišnih, diplomskih, poslijediplomskih 
te stručnih studija.  

(3) Sastavnice biraju članove Studentskog zbora kako slijedi: 
 
o studenti Akademije primijenjenih umjetnosti biraju 5 članova i isto toliko zamjenika 

članova Studentskog zbora sastavnice u 5 izbornih jedinica; po jednog člana i jednog 
zamjenika na 1 izbornu jedinicu. Izborne jedinice biti će ustrojene na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: prva godina preddiplomskih studija 
II. izborna jedinica: druga godina preddiplomskih studija 

III. izborna jedinica: treća godina preddiplomskih studija 
IV. izborna jedinica: četvrta godina preddiplomskih studija 
V. izborna jedinica: diplomski studij i apsolventi 

 
o studenti Ekonomskog fakulteta biraju 7 članova i isto toliko zamjenika članova 

Studentskog zbora sastavnice u 6 izbornih jedinica; po jednog člana i jednog 
zamjenika na jednu izbornu jedinicu, osim u šestoj izbornoj jedinici, u kojoj biraju dva 
člana i dva zamjenika. Izborne jedinice biti će ustrojene na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: prva godina preddiplomskih studija 
II. izborna jedinica: druga godina preddiplomskih studija 

III. izborna jedinica: treća godina preddiplomskih studija 
IV. izborna jedinica: prva godina diplomskih studija 
V. izborna jedinica: druga godina diplomskih studija i apsolventi 

VI. izborna jedinica: poslijediplomski studij 
 

o studenti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu biraju 8 članova i isto 
toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice u 8 izbornih jedinica; po 
jednog člana i jednog zamjenika na 1 izbornu jedinicu. Izborne jedinice biti će 
ustrojene na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: prva godina preddiplomskih studija 
II. izborna jedinica: druga godina preddiplomskih studija 

III. izborna jedinica: treća godina preddiplomskih studija 
IV. izborna jedinica: četvrta godina preddiplomskih studija  
V. izborna jedinica: prva godina diplomskih studija i apsolventi 

VI. izborna jedinica: prva godina stručnog studija 
VII. izborna jedinica: druga godina stručnog studija 
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VIII. izborna jedinica: treća godina stručnog studija 
 

o studenti Filozofskog fakulteta biraju 12 članova i isto toliko zamjenika članova 
Studentskog zbora sastavnice u 6 izbornih jedinica; po dva člana i dva zamjenika na 1 
izbornu jedinicu. Izborne jedinice biti će ustrojene na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: prva godina preddiplomskih studija 
II. izborna jedinica: druga godina preddiplomskih studija 

III. izborna jedinica: treća godina preddiplomskih studija 
IV. izborna jedinica: prva godina diplomskih studija 
V. izborna jedinica: druga godina diplomskih studija i apsolventi 

VI. izborna jedinica: poslijediplomski studij 
 

o studenti Građevinskog fakulteta biraju 7 članova i isto toliko zamjenika članova 
Studentskog zbora sastavnice u 7 izbornih jedinica; po jednog člana i jednog 
zamjenika na 1 izbornu jedinicu. Izborne jedinice biti će ustrojene na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: prva godina preddiplomskih studija 
II. izborna jedinica: druga godina preddiplomskih studija 

III. izborna jedinica: treća godina preddiplomskih studija 
IV. izborna jedinica: prva godina diplomskih studija 
V. izborna jedinica: druga godina diplomskih studija i apsolventi 

VI. izborna jedinica: poslijediplomski studij 
VII. izborna jedinica: stručni studij 

 
o studenti Medicinskog fakulteta biraju 13 članova i isto toliko zamjenika članova 

Studentskog zbora sastavnice u 13 izbornih jedinica; po jednog člana i jednog 
zamjenika na 1 izbornu jedinicu. Izborne jedinice biti će ustrojene na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: prva godina integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Medicine 

II. izborna jedinica: druga godina integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Medicine  

III. izborna jedinica: treća godina integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Medicine 

IV. izborna jedinica: četvrta godina godina integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija Medicine 

V. izborna jedinica: peta godina integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Medicine 

VI. izborna jedinica: Sveučilišni studij Medicine(6. Godina Sveučilišnog studija 
Medicine i apsolventi)  

VII. izborna jedinica: studij Studij dentalne medicine 
VIII. izborna jedinica: studij Sanitarnog inženjerstva 

IX. izborna jedinica: studij Organizacije planiranja i upravljanja u zdravstvu 
X. izborna jedinica: Stručni studij 

XI. izborna jedinica: Poslijediplomski studij 
XII. izborna jedinica: lista za predkliniku (prva, druga i treća godine medicine) 

XIII. izborna jedinica: lista za kliniku (četvrta, peta i šesta godina medicine) 
 

o studenti Pomorskog fakulteta biraju 7 članova i isto toliko zamjenika članova 
Studentskog zbora sastavnice u 7 izbornih jedinica; po jednog člana i jednog 
zamjenika na 1 izbornu jedinicu. Izborne jedinice biti će ustrojene na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: prva godina preddiplomskih studija  
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II. izborna jedinica: druga godina preddiplomskih studija   
III. izborna jedinica: treća godina preddiplomskih studija   
IV. izborna jedinica: prva godina diplomskih studija  
V. izborna jedinica: druga godina diplomskih studija   

VI. izborna jedinica: apsolventi dodiplomskog studija  
VII. izborna jedinica: poslijediplomski studij  
 

o studenti Pravnog fakulteta biraju 6 članova i isto toliko zamjenika članova Studentskog 
zbora sastavnice u 6 izbornih jedinica; po jednog člana i jednog zamjenika na 1 
izbornu jedinicu. Izborne jedinice biti će ustrojene na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: prva godina integriranog svučilišnog studija 
II. izborna jedinica: druga godina integriranog svučilišnog studija  

III. izborna jedinica: treća godina integriranog svučilišnog studija  
IV. izborna jedinica: četvrta godina integriranog svučilišnog studija  
V. izborna jedinica: peta godina integriranog svučilišnog studija i apsolventi 

VI. izborna jedinica: stručni studij 
 

o studenti Tehničkog fakulteta biraju 12 članova i isto toliko zamjenika članova 
Studentskog zbora sastavnice u 5 izbornih jedinica. Izborne jedinice biti će ustrojene 
na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: prediplomski sveučilišni studij strojarstva i brodogradnje  
(2 člana) 

II. izborna jedinica: prediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računalstva  
(2 člana) 

III. izborna jedinica: preddiplomski stručni studij brodogradnje, elektrotehnike i  
strojarstva (2 člana) 

IV. izborna jedinica: diplomski i dodiplomski studij strojarstva, brodogradnje i  
elektrotehnike i apsolventi (3 člana) 

V. izborna jedinica: poslijediplomski doktorski studij (3 člana) 
 

o studenti Učiteljskog fakulteta biraju 7 članova i isto toliko zamjenika članova 
Studentskog zbora sastavnice u 2 izborne jedinica. Izborne jedinice biti će ustrojene na 
sljedeći način: 

I. izborna jedinica:  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski 
studij, stručni studij predškolskog odgoja, preddiplomski sveučilišni studij Rani 
i predškolski odgoj i obrazovanje (6 članova) 

II. izborna jedinica: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski 
studij u Gospiću, stručni studij predškolskog odgoja u Gospiću (1 člana) 
 

o studenti Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci biraju 5 članova i isto toliko zamjenika 
članova Studentskog zbora sastavnice u 2 izborne jedinice. Izborne jedinice biti će 
ustrojene na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: preddiplomski studiji (3 člana) 
II. izborna jedinica: diplomski studiji (2 člana) 

  
o studenti Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci biraju 2 člana i isto toliko 

zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice u 1 izbornoj jedinici. Izborne jedinice 
biti će ustrojene na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: preddiplomski studiji 
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o studenti Odjela za informatiku Sveučilišta u biraju 5 članova i isto toliko zamjenika 
članova Studentskog zbora sastavnice u 2 izborne jedinice. Izborne jedinice biti će 
ustrojene na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: preddiplomski studiji (3 člana) 
II. izborna jedinica: diplomski studiji (2 člana) 

 
o studenti Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci biraju 5 članova i isto toliko 

zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice u 2 izborne jedinice. Izborne jedinice 
biti će ustrojene na sljedeći način: 

I. izborna jedinica: preddiplomski studiji (3 člana) 
II. izborna jedinica: diplomski studiji (2 člana) 

 
(4) Za kandidate na listi sastavnice mogu glasati samo studenti koji studiraju na sastavnici. 
(5) Kandidature se predaju Izbornom povjerenstvu sastavnice najkasnije deset (10) dana prije 

održavanja izbora, a objavljuju se najmanje osam (8) dana prije održavanja izbora na 
oglasnim pločama i internet stranicama sastavnica. 

(6) Za pravovaljanost prijedloga kandidata potrebno je prikupiti 10% potpisa birača sa 
izborne jedinice na propisanom obrascu. 

(7) Potpisi birača u postupku kandidiranja prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se 
unosi ime i prezime, studij i godina studiranja.  

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

 
IV. KANDIDATURA NA RAZINI SVEUČILIŠTA 
 

Članak 4. 
 
(1) Kandidati na Sveučilišnoj listi nastupaju kao pojedinci. 
(2) Biraju se po jedan član i jedan zamjenik na svakoj izbornoj jedinici 
(3) Sveučilišne izborne jedinice su: 

I. Izborna jedinica: Društveno područje I: 
a. Ekonomski fakultet – sveučilišni studij 
b. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – sveučilišni studij 

II. Društveno područje II: 
a. Pravni fakultet– sveučilišni studij 
b. Učiteljski fakultet– sveučilišni studij 
c. Odjel za informatiku– sveučilišni studij 
d. Filozofski fakultet: 

- Studij Pedagogije (jednopredmetni) – sveučilišni studij 
- Studij Pedagogije (dvopredmetni) – sveučilišni studij 
- Studij Psihologije– sveučilišni studij 

 
III. Humanističko,  umjetničko i interdisciplinarno znanstveno područje iz društenih i 

humanističkih znanosti – kulturologija: 
a. Filozofski fakultet: 

 
1. Studij Hrvatskog jezika i književnosti (jednopredmetni) – sveučilišni studij 
2. Studij Hrvatskog jezika i književnosti (dvopredmetni) – sveučilišni studij 
3. Studij Njemačkog jezika i književnosti (dvopredmetni) – sveučilišni studij 
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4. Studij Engleskog jezika i književnosti (dvopredmetni) – sveučilišni studij 
5. Studij Filozofije– sveučilišni studij 
6. Studij Povijesti– sveučilišni studij 
7. Studij Povijesti umjetnosti– sveučilišni studij 

 
b. Akademija primijenjenih umjetnosti – sveučilišni studiji 
c. Filozofski fakultet – interdisciplinarni studij kulturologije 

 
IV. Biomedicinsko, prirodno i interdisciplinarno biotehnološko područje: 

a. Medicinski fakultet–sveučilišni studij 
b. Odjel za matematiku– sveučilišni studij 
c. Odjel za fiziku– sveučilišni studij 
d. Odjel za biotehnologiju– sveučilišni studij 

 
V. Tehničko područje: 

a. Tehnički fakultet–sveučilišni studiji 
b. Građevinski fakultet–sveučilišni studiji 
c. Pomorski fakultet –sveučilišni studiji 
d. Odsjek za Politehniku– sveučilišni studij 

 
VI. Poslijediplomski doktorski studiji 

 
VII. Stručni studiji specijalistički diplomski studij 

 
(4) Za pravovaljanost prijedloga kandidata potrebno je prikupiti najmanje 50 potpisa 

studenata sa izborne jedinice Sveučilišta na propisanom obrascu sukladno čl. 3 st. 7. ovog 
Pravilnika.  

(5) Kandidatura se mora predati Izbornom povjerenstvu Sveučilišta najkasnije deset (10) dana 
prije održavanja Izbora, a objavljuje se najmanje osam (8) dana prije provođenja izbora na 
internet stranicama Sveučilišta.  

(6) Za kandidate na Sveučilišnoj listi mogu glasati svi studenti Sveučilišne izborne jedinice. 
(7) Kandidat na Sveučilišnoj razini ne može biti i kandidat na listi sastavnice. 

 
 
 

V. TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA 
 

Članak 5. 
 
(1) Tijela za provođenje studentskih izbora su: Izborno povjerenstvo Sveučilišta, Izborno 

povjerenstvo sastavnice, Povjerenstvo za prigovore i Birački odbori.  
(2) Izborna povjerenstva sveučilišta i sastavnica moraju biti konstituirana najkasnije 10 dana 

nakon raspisivanja izbora.  
(3) Birački odbor i Povjerenstvo za prigovore moraju biti konstituirani najkasnije 15 dana 

prije održavanja izbora.  
(4) Izborno povjerenstvo na razini Sveučilišta i izborna povjerenstva na razini sastavnica 

Sveučilišta stalno zasjedaju, od dana njihova imenovanja do proglašenja konačnih 
rezultata izbora.   
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V. 1. IZBORNO POVJERENSTVO SVEUČILIŠTA 
 

Članak 6. 
 
(1) Izborno povjerenstvo ima pet (5) članova i pet (5) zamjenika. Tri (3) člana  povjerenstva i 

njihove zamijenike predlaže Studentski zbor Sveučilišta, a dva (2) člana povjerenstva i 
njihove zamjenike predlaže Senat iz redova 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, članovi Izbornog povjerenstva sastavnice i članovi Studentskog 
zbora sa važećim mandatom. 
Izborno povjerenstvo Sveučilišta dužno je propisati obrasce u postupku pripreme i 
provođenja izbora, 8 dana prije održavanja izbora.  

(3) Izborno povjerenstvo Sveučilišta dužno je javno objaviti sve pravovaljane sveučilišne 
izborne liste na oglasnim pločama sastavnica te internet stranicama Sveučilišta i 
sastavnica. 

(4) Rektor Sveučilišta dužan je osigurati nesmetano provođenje studentskih izbora te osigurati 
uvjete rada Biračkih odbora, Izbornog povjerenstva, promatrača, tiskanje glasačkih listića, 
glasačke kutije te ostale materijalne uvjete za provođenje izbora. 

(5) Izborno povjerenstvo Sveučilišta dužno je distribuirati glasačke listiće za Sveučilišne liste, 
proporcionalno broju glasačkog tijela, na sve sastavnice. 

(6) Nadzor i provedbu izbora za liste Sveučilišta na sastavnici vrši izborno povjerenstvo 
Sveučilišta. 

(7) Najkasnije dva (2) dana od završetka izbora, Izborno povjerenstvo Sveučilišta o 
rezultatima izbora mora javno obavijestiti sve studente putem oglasnih ploča i internet 
stranica Sveučilišta, a cjelokupne podatke o provedbi izbora te zapisnik s rezultatima i 
izborne materijale dostaviti Rektoru Sveučilišta o čemu se sastavlja zapisnik. 

(8) Izborno povjerenstvo Sveučilišta utvrđuje da su izbori za Sveučilišne liste pravovaljani, 
ukoliko je za listu s najviše dobivenih glasova, glasalo 10%  ili više od ukupnog biračkog 
tijela izborne jedinice. 

 
 
 
V. 2. IZBORNO POVJERENSTVO SASTAVNICE 
 

Članak 7. 
 
(1) Izborno povjerenstvo sastavnice ima pet (5) članova i pet (5) zamjenika Tri (3) člana i 

povjerenstva i njihove zamijenike predlaže Studentski zbor sastavnice, a dva (2) člana 
povjerenstva i njihove zamjenike predlaže Fakultetsko vijeće/Viječe odjela sastavnice iz 
redova nastavnog osoblja. 

(2) Izborno povjerenstvo imenuje biračke odbore i utvrđuje popis birača. Članovi Izbornog 
povjerenstva sastavnice ne mogu istodobno biti i kandidati za studentske izbore, članovi 
neovisnih nadzornih tijela, članovi Biračkog odbora, članovi Povjerenstva za prigovore, 
članovi Izbornog povjerenstva Sveučilišta članovi Studentskog zbora sa važećim 
mandatom. 

(3) Izborno povjerenstvo sastavnice dužno je javno objaviti pravovaljane izborne liste 
sastavnice i Sveučilišta na oglasnim pločama i internet stranicama sastavnice. 8 dana prije 
održavanja izbora. 
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(4) Izborno povjerenstvo sastavnice  utvrđuje popis birača sastavnice te određuje broj 
glasačkih mjesta. Popis birača, Izborno povjerenstvo dužno je ostaviti na raspolaganju u 
evidenciji studija. 

(5) Čelnik sastavnice dužan je osigurati nesmetano provođenje studentskih izbora te osigurati 
uvjete rada biračkih odbora, Izbornog povjerenstva, promatrača, tiskanje glasačkih listića, 
glasačke kutije te ostale materijalne uvjete za provođenje izbora. 

(6) Izborno povjerenstvo dužno je nadzirati izbore, odrediti mjesto održavanja izbora, 
distribuirati glasačke listiće, glasačke kutije i omogućiti tajnost glasovanja na izbornim 
mjestima. 

(7) Najkasnije dva (2) dana od završetka izbora, Izborno povjerenstvo sastavnice o 
rezultatima izbora mora javno obavijestiti sve studente putem oglasnih ploča i internet 
stranica sastavnica, a cjelokupne podatke o provedbi izbora te zapisnik s rezultatima i 
izborne materijale dostaviti čelniku sastavnice i Rektoru Sveučilišta o čemu se sastavlja 
zapisnik. 

(8) Izborno povjerenstvo sastavnice utvrđuje da su izbori za Studentski zbor sastavnice 
pravovaljani, ukoliko je za listu s najviše dobivenih glasova, glasalo 10%  ili više od 
ukupnog biračkog tijela izborne jedinice. 

(9) Izborno povjerenstvo sastavnice nadgleda rad biračkog odbora sastavnice. 
 
 
V.3. BIRAČKI ODBOR 
 

Članak 8. 
 
(1) Izborno povjerenstvo sastavnice dužno je imenovati birački odbor sastavnice. 
(2) Birački odbor sastoji se od tri (3) člana i tri (3) zamjenika, a njegov rad dužno je nadzirati 

izborno povjerenstvo sastavnice Jednog (1) člana i njegovog zamjenika iz redova 
studenata predlaže Studentski zbor sastavnice, jednog (1) člana i njegovog zamjenika iz 
redova nastavnog osoblja predlaže Čelnik sastavnice, a jednog (1) člana i njegovog 
zamjenika iz redova studenata predlaže Studentski zbor Sveučilišta.  

(3) Predsjednika biračkog odbora imenuje birački odbor.   
(4) Predsjednik biračkog odbora, članovi i zamjenici odbora ne smiju biti i članovi 

Povjerenstva za prigovore, članovi neovisnog nadzornog tijela, članovi Izbornog 
povjerenstva, članovi Studentskog zbora sa važećim mandatom te kandidati na studentske 
izborima. 

(5) Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju 
pravilnost i tajnost glasovanja. 
Birački odbor ne može ulaziti u privatnost glasača, govoriti glasačima kako glasati, te 
utjecati na njih na bilo koji način.   
Birački odbori obvezni su nakon zatvaranja birališta na biračkim mjestima sačiniti 
zapisnik o provedenim izborima izbornom povjerenstvu sastavnice Sveučilišta za izbore 
na razini sastavnice, a zapisnik o provedenim izborima za sveučilišnu listu, izbornom 
povjerenstvu Sveučilišta. Zapisnik o provedenim izborima obvezno potpisuju svi članovi 
biračkog odbora.  

(6) Članovi biračkog odbora raspolažu sa popisom birača, te su dužni prije izdavanja 
glasačkog listića isključivo na temelju osobne iskaznice ili indeksa utvrditi da li student 
ima pravo glasa na toj sastavnici. 

(7) Birački odbor dužan je odvojeno voditi glasačku evidenciju za izbore na razini sastavnice i 
na razini Sveučililšta. 
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V. 4. POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE 
 

Članak 9. 
 
(1) Povjerenstvo za prigovore osniva se sukladno čl. 16. st. 2. Zakona o studentskom zboru i 

drugim studentskim organizacijama i ima pet (5) članova i pet (5) zamjenika, a imenuje ga 
Rektor Sveučilišta. Tri (3) člana povjerenstva i njihove zamjenike iz reda nastavnog 
osoblja predlaže Senat Sveučilišta, a dva (2) člana povjerenstva i njihove zamjenike iz 
redova studenata predlaže Studentski zbor Sveučilišta.  

(2) Članovi izbornih povjerenstava i biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi 
studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu istodobno biti i članovi povjerenstva za 
prigovore. 

Članak 10. 
 
(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku studentskih izbora  

podnosi se Povjerenstvu za prigovore u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je 
izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. Povjerenstvo za prigovore dužno je donijeti 
rješenje o prigovoru u roku od 24 sata od dana kada joj je dostavljen prigovor.  

(2) Podneseni prigovor ne odgađa obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovim 
Pravilnikom. 

Članak 11. 

(1) Ako Povjerenstvo za prigovore rješavajući prigovor iz članka 10. ovoga Pravilnika utvrdi 
da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale, ili mogle utjecati na rezultat izbora, poništit 
će radnje u tom postupku i odrediti da se u određenom roku koji mora omogućiti da se 
izbori održe na dan kad su raspisani, te radnje ponove.  

(2) Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se 
nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati 
na rezultat izbora, Povjerenstvo za prigovore poništiti će studentske izbore na izbornoj 
jedinici na kojoj je utvrđena nepravilnost. 

 
 

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA 
 

Članak 12. 

(1) Glasovanje traje neprekidno 12 sati. Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se 
da glasuju. 

(2) Glasovanje se obavlja osobno. Glasovanje se obavlja glasačkim listićem.  
(3) Ispunjeni glasački listić birač ubacuje u kutiju na kojoj je zaljepljen takav neispunjeni 

listić. 
(4) Za čitavo vrijeme glasovanja na biralištu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora 

ili njihovi zamjenici. Predsjednik biračkog odbora brine se o održavanju reda i mira za 
vrijeme glasovanja.  
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Članak 13. 

(1) Glasuje se samo za kandidate navedene na glasačkom listiću. Glasački listić popunjava se 
tako da se zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za kojeg se glasuje. Važećim se 
smatra i onaj glasački listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg 
kandidata je birač glasovao.  

(2) Nepopunjeni glasački listić, kao i tako popunjen glasački listić da se ne može sa 
sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao, smatra se nevažećim.  

 
Članak 14. 

 
(1) Predsjednik biračkog odbora, ili od njega ovlašten član biračkog odbora, provjerava u 

biračkom popisu da li je upisan birač koji je pristupio glasovanju. Ako birač nije upisan u 
birački popis, predsjednik mu neće dozvoliti da glasuje osim ako donese potvrdu iz 
evidencije studija kojom dokazuje da ima biračko pravo. 

(2) Prije izdavanja glasačkog listića birač se vlastoručno potpisuje pored svog imena na 
biračkom popisu.  
 

Članak 15. 

(1) Po završenom glasovanju birački odbor će ponajprije prebrojati neupotrijebljene glasačke 
listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti. Nakon toga birački odbor utvrđuje, 
prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika ukupan broj 
birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova. Ako 
se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema 
popisu birača veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po 
glasačkim listićima. Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da 
je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta 
i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja. Rezultat glasovanja na 
tom biračkom mjestu se utvrđuje nakon ponovljenog glasovanja u roku od 24 sata.  

(2) Postupak objašnjen u prethodnom stavku vodi se odvojeno za izbore na razini sastavnice i 
na razini sveučilišne liste. 

(3) Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu 
zabilježiti će broj birača koji su pristupili glasovanju prema popisu birača, broj birača koji 
su pristupili na temelju članka 14. ovoga Pravilnika i ukupan broj birača.  

(4) Birački odbor dužan je voditi odvojene zapisnike za izbore na razini sastavnice i na razini 
sveučilišne liste. 
 

Članak 16. 

(1) Birački odbor će zabilježiti u zapisnik koliko je glasova dobio svaki od kandidata i koliko 
je glasačkih listića proglašeno nevažećim. 

(2) Svaki član biračkog odbora može dati svoje primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi 
članovi biračkog odbora.  

(3) Dva člana biračkog odbora dužni su dostaviti zapisnik i zapakirane glasačke listiće za 
izborne jedinice sastavnice Izbornom povjerenstvu Sastavnice koje prebrojava glasove.  
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(4) Dva člana biračkog odbor dužni su dostaviti zapisnik i zapakirane glasaćke listiće za 
izbore na razini sveučilišne liste Izbornom povjerenstvu Sveučilišta koje prebrojava 
glasove. 

 
 
VIII. GLASAČKI LISTIĆ 

 
Članak 17. 

 
(1) Glasački listić sadrži ime i prezime kandidata poredane prema abecednom redu prezimena. 
(2) Oblik, izgled i boju glasačkog listića određuje Izborno povjerenstvo sastavnice ili 

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

Glasački listić Sastavnice mora biti ovjeren pečatom sastavnice na kojoj se glasuje. 
Glasački listić Sveučilišta mora biti ovjeren pečatom Sveučilišta.   
 

 
 

VIII. BIRAČKI POPISI 
 

Članak 18. 
 

(1) Birački popis predstavlja popis studenata upisanih na sastavnicu visokog učilišta. 
(2) Birački popis mora sadržavati ime i prezime birača te upisanu godinu i studij.  
(3) Birač može dokazati svoje biračko pravo sukladno čl 14. ovog Pravilnika. 
 
 
IX. NEOVISNI PROMATRAČI 
 

Članak 19. 
 
(1) Promatrači ne mogu istodobno biti i kandidati za studentske izbore, članovi Biračkog 

odbora, članovi Povjerenstva za prigovore, članovi Izbornog povjerenstva Sveučilišta, 
članovi Izbornog povjerenstva sastavnice i članovi Studentskog zbora sa važećim 
mandatom.. 

(2) Promatrači se moraju prijaviti Izbornom povjerenstvu sastavnice najkasnije 48 sati prije 
održavanja izbora. 

(3) Izborno povjerenstvo sastavnice im izdaje potvrdu. Potvrdom i osobnom iskaznicom 
biračkom odboru dokazuju  da su neovisni promatrači. 

(4) Promatrači imaju pravo pratiti provođenje izbora tijekom cijelog izbornog postupka, a 
izborna tijela dužna su im omogućiti promatranje njihovog rada.  

(5) Promatrači mogu upozoravati Predsjednika biračkog tjela na nepravilnosti i zahtjevati 
njihovo otklanjanje. 

(6) Promatrači ne smiju ometati rad izbornih tjela, tonski ili video snimati, te na bilo koji 
način utjecati na birače. 
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X. PRAVOVALJANOST IZBORA 
 

Članak 20. 
 
(1) Izbori na sastavnici proglašavaju se pravovaljanima ako je glasovanju pristupilo 10% ili 

više glasača upisanih u birački popis izborne jedinice. 
(2) Na izborima je pobijedio onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. 
(3) Ukoliko više kandidata nego što ima mandata na istoj izbornoj listi ostvari isti broj glasova 

izbori će se ponoviti samo za te kandidate.  
(4) Ukoliko više kandidata iste izborne jedinice imaju isti broj glasova, a u sastav studentskog 

zbora ulazi manji broj, izbori će se ponoviti samo za te kandidate. 
(5) Kod ponovljenih izbora pobijedio je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova 

studenata koji su pristupili izborima bez obzira na postotak izlaska na izbore. 
(6) Ukoliko se izbori ponavljaju, ponovit će se samo izborni postupak glasanja. 

 
 

XI. KONSTITUIRANJE STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA 
 

Članak 21. 
 
(1) Nakon proglašenja pravovaljanosti izbora na sastavnicama Sveučilišta ustrojit će se 

Studentski zbor sastavnice, te će predložiti jednog člana koji ulazi u Studentski zbor 
Sveučilišta. 

(2) Nakon proglašenja pravovaljanosti izbora na Sveučilišnim odjelima isti će među sobom 
izabrati svojeg predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta. U slučaju  da više kandidata 
ima isti broj glasova o predstavniku odlučiti će Skupština Studentskog zbora 
nadpolovičnom večinom. 

(3) Studentski zbor Sveučilišta, uz 10 predstavnika koji ulaze u navedeno tijelo ispred  
Studentskih zborova fakulteta čini i dodatnih 1 predstavnik Sveučilišnih odjela te 7 
predstavnika biranih na razini Sveučilišta, a za koje Izborno povjerenstvo Sveučilišta 
utvrdi da su dobili najveći broj glasova. 
Najkasnije 15 dana nakon proglašenja pravovaljanosti Izbora, rektor Sveučilišta će  sazvati 
i voditi  konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora Sveučilišta zajedno s predsjednikom 
Studentskog zbora Sveučilišta iz prethodnog mandata.   

(4) Na konstituirajućoj sjednici mora se izabrati predsjednik Studentskog zbora. 
(5) Predsjednik Studentskog zbora bira se među izabranim članovima Skupštine Studentskog 

zbora iz redova  preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih 
studija, interdisciplinarnih preddiplomskih i diplomskih studija i dodiplomskih studija 
Sveučilišta. 

 
 
XII. KONSTITUIRANJE STUDENTSKOG ZBORA SASTAVNICE 
 

Članak 22. 
 
(1) Nakon proglašenja pravovaljanosti izbora na sastavnici, ustrojit će se Studentski zbor 

sastavnice, koji će predložiti jednog člana u Studentski zbor Sveučilišta. 
(2) Najkasnije  15 dana nakon proglašenja pravovaljanosti izbora, dekan ili pročelnik 

sastavnice će sazvati i voditi konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora sastavnice 
zajedno s predsjednikom Studentskog zbora sastavnice iz prethodnog mandata. 
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(3) Na konstituirajućoj sjednici izabrat će se predsjednik Studentskog zbora sastavnice. 
(4) Predsjednik Studentskog zbora sastavnice bira se među izabranim članovima Skupštine 

Studentskog zbora sastavnice iz redova  preddiplomskih, diplomskih, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih studija, interdisciplinarnih preddiplomskih i diplomskih 
studija i dodiplomskih studija Sveučilišta. 
 

 
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 23. 
 
(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.    

 
 

Članak 24. 
 
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
(2) Izmjene i dopune Pravilnika donose se na istovjetan način. 
 
 
 
KLASA: 602-04/10-01/02;  
URBROJ: 2170-57-01-10-41 
U Rijeci, 26. veljače 2010. 
 
  

 

 
 
 
 

 
 

 


