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STUDENTSKI IZBORI ZA STUDENTSKI ZBOR ODJELA I SVEUČILIŠTA  

21. 10. 2021. 

 

SASTAV STUDENTSKOG ZBORA 

 

Studentski zbor Odjela čini sedam (7) studenata Odjela koje studenti izabiru na izborima 

između kandidata navedenih na kandidacijskoj listi. 

Na izborima za Studentski zbor bira se sedam (7) članova Studentskog zbora i sedam (7) 

zamjenika članova. 

Na našem Odjelu imat ćemo šest (6) studentskih predstavnika u Vijeću Odjela. 

 

BIRAČKO PRAVO 

 

Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine 

studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova (ne primjenjuje se na studente I. godine). 

 

IZBORI 

 

Izbori za Studentski zbor (članove i zamjenike) održat će se 21. listopada 2021.  

Izbore je raspisao rektor Sveučilišta 17. rujna 2021.  

Izborno povjerenstvo ima 5 članova koje imenuje pročelnik Odjela za matematiku. Tri člana 

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

zamjenike predlaže Vijeće Odjela iz reda nastavnog osoblja. Izborno povjerenstvo imenuje 

biračke odbore. 

Članovi povjerenstva za prigovore i članovi biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi 

Studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi Izbornog 

povjerenstva. 

Pravilnikom za provedbu studentskih izbora propisuje se izborni postupak, a posebice: 

– način predlaganja i utvrđivanja kandidata 

– način provedbe izbora 

– vođenje biračkog popisa 

– uvjeti za pravovaljanost kandidatura 

– mjesto i vrijeme izbora 

– trajanje glasovanja koje ne može biti kraće od 12 sati 

– tajnost glasovanja 

– način provjere identiteta kandidata, birača i drugih osoba koje sudjeluju u izbornom postupku 

– sudjelovanje promatrača 

– način postupanja za slučaj jednakog broja glasova pojedinih kandidata 

– prigovor na tijek i rezultate izbornog postupka 

– sastav i djelokrug povjerenstva za prigovore. 

Prigovori na tijek i rezultate izbornog postupka podnose se Povjerenstvu za prigovore na razini 

Sveučilišta. 

 

Kandidatura: 

 

Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, a 

objavljuju se najmanje 8 dana prije provođenja izbora. 

Kandidat je svaki student koji ispunjava uvjete iz članka 14. stavaka 2. i 3. Zakona o 

studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07) uz uvjete i na način 

utvrđen  Pravilnikom za provedbu studentskih izbora.  

Svaki student-birač može svojim potpisom podržati neograničen broj kandidata.  
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Kandidatura na razini Odjela: 

 

Kandidatura na razini Odjela se prijavljuje na Obrascu br. 1. 

Kandidatura, da bi bila valjana, mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

- priloženi ispunjeni obrasci broj 1. i 2. 

- priložena potvrda Ureda za studente o sakupljenom dovoljnom broju ECTS bodova (min. 60 

u protekle 2 godine – osim studenata I godine) 

Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor predstavnika u Studentski zbor Odjela 

potrebno je za svakog kandidata na listi prikupiti najmanje 1% potpisa birača, (4 potpisa), na 

službenom obrascu (Obrazac br. 2). 

Izbori su pravovaljani ukoliko na studentskim izborima za članove Studentskog zbora bude 

prijavljen dovoljan broj kandidatura za popunu broja članova Studentskog zbora, a to je sedam 

članova. 

Na našem Odjelu izbori će se provesti na jednom biračkom mjestu.  

Biračko mjesto otvara se u 7,00, a zatvara u 19,00 sati. 

Student prilikom glasovanja mora pokazati indeks, osobnu iskaznicu, iksicu ili potvrdu Ureda 

za studente. 

Student koji nije na Popisu birača treba se javiti Uredu za studente gdje će dobiti potvrdu da 

ima status studenta i s tom potvrdom javiti će se Biračkom odboru koji će ga unijeti u Popis 

birača i omogućiti mu glasovanje. 

 

Kandidatura na razini Sveučilišta: 

Kandidaturu na razini Sveučilišta se prijavljuje na Obrascu broj 1.  

Kandidirati se na listu Sveučilišta mogu svi studenti koji studiraju na Sveučilištu sukladno 

članku 4. stavku 2. Pravilnika za provedbu studentskih izbora. 

Kandidatura, da bi bila valjana, mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

- priloženi ispunjeni obrasci broj 1. i 2. 

- priložena potvrda Ureda za studente o sakupljenom dovoljnom broju ECTS bodova (min. 60 

u protekle 2 godine – osim studenata I godine) 

 


