Na temelju članka 15. stavka 6. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
(Narodne novine br. 71/07) i članka 7. st. 4. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,
Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na sjednici održanoj 28. rujna 2018. donio je sljedeći

PRAVILNIK O IZBORIMA ZA STUDENTSKI ZBOR
SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI
I. OPĆE ODREDBE
Predmet normiranja
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak izbora studentskih predstavnika i druga pitanja vezana za
provođenje izbora za Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje: Studentski zbor).

Biračko pravo, opća načela i uvjeti za provođenje izbora
Članak 2.
(1) Na izborima za studentske predstavnike u Studentski zbor imaju pravo birati i biti birani svi studenti
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
(2) Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Izbori moraju biti provedeni na
način koji osigurava rezultate izbora sukladno stvarnoj i slobodnoj volji birača.
(3) Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli osigurat će sve uvjete (prostorne, tehničke, financijske i dr.)
za provođenje izbora za Studentski zbor i potrebnu pomoć izbornim tijelima u obavljanju njihovih
zadaća.
Sastav studentskih zborova
Članak 3.
(1) Sastav studentskog zbora čine predstavnici studenata koji se biraju na razini znanstveno-nastavnih
sastavnica i predstavnici studenata koji se biraju na razini Sveučilišta.
(2) Svaka sastavnica ima jednog predstavnika studenata u Studentskom zboru. Na razini Sveučilišta
biraju se tri predstavnika studenata.
(3) Broj članova Studentskog zbora može biti i drugačiji, ako za pojedince sastavnice nema prijavljenih
kandidata, ali broj članova Studentskog zbora ne može biti manji od broja koji odgovara broju
studentskih predstavnika u Senatu Sveučilišta.
(4) Članovi Studentskog zbora biraju se izravno na izborima provedenim u skladu s odredbama ovog
Pravilnika.
II. RASPISIVANJE IZBORA I OPĆI UVJETI PROVOĐENJA IZBORA
Odluka o raspisivanju izbora
Članak 4.
Izbore za Studentski zbor raspisuje odlukom rektor Sveučilišta najmanje 30 dana prije njihova
održavanja te imenuje izborno povjerenstvo i povjerenstvo za prigovore koje provodi izbore.
Mjesto i vrijeme provođenja izbora
Članak 5.
(1) Izbori se provode na biračkom mjestu koje se određuje odlukom rektora.
(2) Izbori se provode u dva uzastopna radna dana i u vrijeme određeno odlukom rektora o raspisivanju
izbora pri čemu trajanje izbora u jednom radnom danu ne može biti kraće od 6 sati.
(3) Izbori za studentski zbor održavaju se u pravilu između 15. i 30. ožujka svake druge akademske
godine.

III. KANDIDATURE
Kandidature za Studentski zbor
Članak 6.
(1) Svaki se student osobno može kandidirati za predstavnika u Studentski zbor.
(2) Za predstavnika u Studentski zbor ne može se kandidirati student koji ne ispunjava uvjete propisane
Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, student koji ima zapreke za
kandidaturu propisane Statutom Sveučilišta i Statutom Studentskog zbora te protiv kojeg je izrečena
stegovna mjera zbog teže povrede studentskih obveza.
(3) Kandidatura se predaje na obrascu koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio
a sadrži:
1. ime i prezime kandidata, godinu rođenja i broj indeksa;
2. naziv sastavnice, vrstu studija (preddiplomski, diplomski, dodiplomski), godinu studija i smjer
studija;
3. uživa li kandidat podršku koje studentske organizacije uz odgovarajuću potvrdu
4. presliku indeksa ili druge odgovarajuće studentske isprave kojom se dokazuje da za kandidaturu ne
postoje zapreke iz stavka 2. ovoga članka ili odgovarajuću potvrdu sastavnice o tome.
5. potpis kandidata.
(4) Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu Sveučilišta najkasnije 10 dana prije održavanja
izbora. Kandidatura se može istaknuti samo u jednoj izbornoj jedinici. U izbornoj jedinici sastavnice
kandidaturu može istaknuti samo student sastavnice dok u izbornoj jedinici Sveučilišta kandidaturu
mogu istaknuti svi studenti.
(5) Nepotpune kandidature i one dostavljene po proteku roka neće se razmatrati.
(6) Izborno povjerenstvo će najkasnije 8 dana prije održavanja izbora sastaviti liste kandidata po
izbornim jedinicama s podacima iz stavka 3. točke 1-5. ovoga članka te ih objaviti na mrežnim
stranicama Sveučilišta.

Prigovor na nepravilnosti u postupku kandidiranja i listu kandidata
Članak 7.
(1) Na nepravilnosti u postupku kandidiranja i liste kandidata svaki student Sveučilišta ima pravo
izjaviti prigovor povjerenstvu za prigovore.
(2) Prigovor se izjavljuje u pisanome obliku, elektroničkim putem u roku od jednog radnog dana od
dana objave liste kandidata na adresu elektroničke pošte predsjednika povjerenstva za prigovore.
(3) Prigovor treba sadržavati osobno ime podnositelja, obrazloženje nepravilnosti radi koje se
izjavljuje te dokaze nepravilnosti naznačene u prigovoru. Prigovor mora biti potpisan te sadržavati
dokaz da prigovor podnosi student.
(4) O prigovoru se donosi odluka u roku od dva dana od zaprimanja prigovora.
(5) Povjerenstvo će odbaciti prigovor ako je podnesen nakon roka ili ne sadrži svu propisanu
dokumentaciju. Povjerenstvo će prigovor odbiti koji nije osnovan.
(6) Nakon donošenja odluke o prigovoru, izborno povjerenstvo utvrđuje i objavljuje konačne liste
kandidata te ih dostavlja biračkom odboru.
IV. IZBORNA TIJELA
Članak 8.
Tijela zadužena za provedbu izbornog postupka su Izborno povjerenstvo, Povjerenstvo za prigovore i
Birački odbor.
Izborno povjerenstvo
Članak 9.
(1) Izborno povjerenstvo imenuje rektor Sveučilišta Odlukom o raspisivanju izbora.
(2) Izborno povjerenstvo ima 5 članova: predsjednika i 4 člana te 5 zamjenika: zamjenika predsjednika i
4 zamjenika člana.

(3) Članovi izbornog povjerenstva ne mogu istodobno biti članovi Povjerenstva za prigovore, članovi
Biračkog odbora, kandidati na izborima i članovi Studenstkog zbora s važećim mandatom.

Nadležnost Izbornog povjerenstva Sveučilišta
Članak 10.
Izborno povjerenstvo Sveučilišta:
1. prima kandidature i odlučuje o njima sukladno članku 6. ovog Pravilnika;
2. imenuje, najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, biračke odbore ,
3. utvrđuje popis birača,
4. nadgleda rad biračkih odbora i daje im naloge radi zakonitog provođenja izbora,
5. utvrđuje ukupne rezultate izbora,
6. odlučuje o svim pitanjima pripreme i provedbe izbora te utvrđivanja izbornih rezultata

Povjerenstvo za prigovore
Članak 11.
(1) Povjerenstvo za prigovore imenuje rektor Sveučilišta Odlukom o raspisivanju izbora.
(2) Povjerenstvo za prigovore ima 5 članova: predsjednika i 4 člana te 5 zamjenika: zamjenika
predsjednika i 4 zamjenika člana.
(3) Članovi Povjerenstva za prigovore ne mogu istodobno biti članovi Izbornog povjerenstva, članovi
biračkog odbora, kandidati na izborima i članovi Studentskog zbora s važećim mandatom.
Birački odbori
Članak 12.
(1) Birački odbori imaju predsjednika i dva člana iz redova studenata koje imenuje izborno
povjerenstvo. Predsjednik i članovi imaju zamjenike.
(2) Birački odbori neposredno provode postupak glasovanja sukladno odredbama ovog Pravilnika.
(3) Birački odbor konstituira se najkasnije osam dana prije dana izbora.

V. POSTUPAK PROVOĐENJA IZBORA I UTVRĐIVANJE IZBORNIH REZULTATA
Izborne jedinice
Članak 13.
(1) Izborne jedinice utvrđuju se Odlukom o raspisivanju izbora za Studentski zbor.
(2) Za svaku znanstveno-nastavnu i umjetničko-nastavnu sastavnicu (dalje:sastavnica) osniva se po
jedna izborna jedinica te jedna izborna jedinica na razini Sveučilišta.
(3) U svakoj izbornoj jedinici sastavnica bira se po jedan član Studentskog zbora, a u izbornoj jedinici
na razini Sveučilišta biraju se tri člana.
Popis birača
Članak 14.
(1) Popis birača sačinjava se za svaku izbornu jedinicu, a utvrđuje ga izborno povjerenstvo najkasnije 8
radnih dana prije održavanja izbora. Za kandidate za članove Studentskog zbora na razini Sveučilišta ne
sačinjava se poseban popis birača već se za glasovanje koristi popis birača sačinjen na svakoj od
sastavnica.
(2) Popis birača sačinjava se abecednim redom po prezimenu studenata koji imaju pravo sudjelovati na
izborima i sadrži: naziv Sveučilišta i sastavnice, prezime i ime studenta, JMBAG, naziv studija i status
studenta.
(3) Svaki student može izvršiti uvid u popis birača i zatražiti od izbornog povjerenstva ispravak ili
dopunu popisa birača najkasnije tri radna dana prije održavanja izbora. O zahtjevu će izborno
povjerenstvo odlučiti bez odlaganja. Odluka izbornog povjerenstva je konačna.

Preuzimanje izbornog materijala
Članak 15.
Izborno povjerenstvo na dan glasovanja, a najkasnije prije otvaranja biračkih mjesta predaje biračkom
odboru popis birača, glasačke listiće, glasačke kutije te omotnice za pohranu glasačke dokumentacije.
Glasački listići
Članak 16.
(1) Glasačke listiće za izbore izrađuje Izborno povjerenstvo.
(2) Glasački listići izrađuju se na način da budu iste veličine, boje i oblika, a ovjeravaju se pečatom
Studentskog zbora.
(3) Glasački listić sadrži najmanje:
1. naziv Sveučilišta i izbornu jedinicu
2. datum glasovanja
3. popis kandidata abecednim redom s naznakom rednog broja ispred imena
4. oznaku da se glasuje isključivo zaokruživanjem jednog od rednih brojeva
(4) Za svaku izbornu jedinicu izrađuje se onoliki broj glasačkih listića koliko je studenata s biračkim
pravom prema popisu birača za izbornu jedinicu.

Provedba glasovanja
Članak 17.
(1) Glasovanje se provodi za one izborne jedinice u kojima je broj kandidata na kandidacijskim
listama veći od broja članova koji se biraju u toj izbornoj jedinici.
(2) U izbornim jedinicama gdje je broj kandidata jednak broju članova koji se biraju, izbori se ne
provode već kandidat postaje članom Studentskog zbora objavom konačnih rang listi.
Provođenje izbora
Članak 18.
(1) Glasovanje se odvija na mjestu i u vremenu određenm odlukom o provođenju izbora.
(2) Za vrijeme glasovanja na biračkom mjestu u svakom trenutku moraju biti nazočna najmanje dva
člana ili zamjenika člana biračkog odbora.
(3) Birački odbor studenta koji pristupa glasovanju identificira pomoću studentske isprave iz koje se
nesumnjivo može utvrditi njegov identitet, zaokružuje ga popisu birača i uručuje mu po jedan glasački
listić za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor sastavnice, uz napomenu koliko kandidata najviše
može zaokružiti na glasačkom listiću.
(4) Za svaku izbornu jedinicu osigurava se posebna glasačka kutija.
(5) Student koji je glasovao ubacuje glasački listić u odgovarajuću glasačku kutiju.
Utvrđivanje rezultata izbora
Članak 19.
(1) Nakon proteka vremena za glasovanje, birački odbori otvaraju biračke kutije, konstatiraju broj birača
koji su pristupili izborima, broj važećih, nevažećih i neiskorištenih listića. Birački odbor konstatira
koliko je pojedini kandidat ostvario glasova.
(2) Birački odbor konstatira nepravilnosti u provođenju glasovanja ili primjedbe promatrača, članova ili
zamjenika članova biračkog odbora.
(3) O postupcima iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik
biračkog odbora i najmanje dva člana ili zamjenika članova biračkog odbora.
(4) Važeći je listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg je kandidata student
glasovao.
(4) Nevažeći je listić na kojemu je zaokruženo više kandidata nego što se iz neke od kategorija bira, ako
je glasački listić neispunjen ili je popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja birača i
okolnost za koju je listu, odnosno kandidata, glasovao.
(5) 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.

Rezultati izbora
Članak 20.
(1) Izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate izbora i objavljuje ih na mrežnoj stranici Sveučilišta.
(2) Ako dva ili više kandidata u istoj izbornoj jedinici ima isti broj glasova, između kandidata s istim
brojem glasova u toj izbornoj jedinici provest će se dopunski izbori u roku 10 radnih dana od dana
objave.
(3) Protiv rezultata izbora svaki kandidat može podnijeti obrazloženi prigovor u roku od 2 radna dana od
dana objavljivanja rezultata izbora.
(4)Prigovor se u pisanom obliku podnosi izbornom povjerenstvu koji ga, zajedno s cjelokupnim
izbornim materijalom dostavlja povjerenstvu za prigovore. Povjerenstvo za prigovore odlučuje o
prigovoru u roku 1 radnog dana. Povjerenstvo za prigovore će rješenjem nepravovremeni prigovor ili
prigovor podnesen od neovlaštene osobe odbaciti, a neosnovani odbiti. Ako je prigovor osnovan,
Povjerenstvo za prigovore će naložiti otklanjanje nepravilnosti.
(5) Ako nije bilo prigovora, ako su prigovori odbačeni ili odbijeni, rezultati izbora postaju konačni i kao
takvi se objavljuju na mrežnim stranicama Sveučilišta i dostavljaju rektoru.
Promatranje izbora
Članak 21.
(1) Svi studenti, studentske organizacije i čelnici sastavnica mogu promatrati izbore uz prethodnu
najavu izbornom povjerenstvu
(2)Kandidati, osim kad glasuju, ne smiju biti nazočni na biračkom mjestu.
(3) Promatrači mogu biti nazočni prilikom glasovanja i prebrojavanja glasova te stavljati primjedbe i
tražiti da se unesu u zapisnik.
(4) Promatrači ne smiju narušavati red na biračkom mjestu ni utjecati na glasače. Predsjednik biračkog
odbora udaljit će s birališta promatrače koji postupaju suprotno.
(5) Ako zbog broja promatrača nije moguće da se izbori promatraju istovremeno, predsjednik biračkog
odbora će odrediti pravičan raspored promatranja, nastojeći o tome postići suglasnost svih promatrača,
ili će odrediti promatrače ždrijebom.
VI. SAZIVANJE STUDENTSKIH ZBOROVA
Sazivanje studentskih zborova
Članak 22.
Rektor Sveučilišta u posljednjem tjednu akademske godine u kojoj su provedeni izbori saziva
konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora u novom mandatu na čijoj će se sjednici izabrati novi
predsjednik i zamjenik predsjednika.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Stupanje na snagu
Članak 23.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Sveučilišta.
(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti Pravila o izborima za Studentski zbor
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 17. ožujka 2010. godine.

U Puli, 28. rujna 2018. godine

PREDSJEDNIK STUDENTSKOG ZBORA
DAVOR JAČIMOVIĆ

