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PRAVILNIK O PROVEDBI IZBORA ZA IZBOR STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA U 
STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI 

I 
STUDENTSKE ZBOROVE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Primjena Pravilnika 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor 
Sveučilišta u Rijeci (dalje: Sveučilište) i studentske zborove znanstveno-nastavnih i 
umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci (dalje: sastavnica).  
 

Aktivno biračko pravo 
 

Članak 2. 
 

Pravo biranja studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove 
sastavnica imaju svi redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih, diplomskih i 
poslijediplomskih studija na Sveučilištu. 

 
Osiguravanje uvjeta za provedbu izbora 

 
Članak 3. 

 
(1) Zakonito i pravodobno provođenje studentskih izbora, odgovarajući prostor i nesmetane 

uvjete za rad tijelima koja provode izbore te ravnopravno sudjelovanje svim studentima u 
izbornom postupku obvezan je osigurati rektor Sveučilišta odnosno čelnik sastavnice. 

(2) Tisak glasačkih listića, nabava glasačkih kutija i ostali materijalni uvjeti za provedbu izbora 
osiguravaju se iz proračuna Studentskog zbora Sveučilišta.  

 
 

II. TIJELA IZBORNOGA POSTUPKA 
 

Tijela izbornoga postupka 
 

Članak 4. 
 

(1) Tijela zadužena za provedbu izbora su Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci (dalje: 
Izborno povjerenstvo Sveučilišta), izborna povjerenstva sastavnica, birački odbori te 
Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta u Rijeci (dalje: Povjerenstvo za prigovore). 

(2) Ista osoba ne može biti kandidat na izborima, član Izbornog povjerenstva Sveučilišta, 
član izbornog povjerenstva sastavnice, član biračkog odbora ili član Povjerenstva za 
prigovore. 

(3) Predstavnik u Studentskom zboru Sveučilišta odnosno studentskom zboru sastavnice ne 
može biti član Izbornog povjerenstva Sveučilišta odnosno izbornog povjerenstva 
sastavnice niti Povjerenstva za prigovor
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(4) Članovi tijela zaduženi za provedbu izbora imaju pravo na naknadu koju odlukom 

određuje rektor sukladno prijedlogu Studentskog zbora Sveučilišta, a koja se isplaćuje iz 
sredstava Studentskog zbora Sveučilišta. 

 
Izborno povjerenstvo 

 
Članak 5. 

 
(1) Izborno povjerenstvo sastoji se od pet članova koji imaju zamjenike. Članove Izbornog 

povjerenstvo Sveučilišta odlukom o raspisivanju izbora imenuje rektor, a članove 
Izbornog povjerenstva sastavnice odlukom o imenovanju čelnik sastavnice. Tri člana 
izbornog povjerenstva i njihove zamjenike iz reda studenata predlaže Studentski zbor 
Sveučilišta odnosno studentski zbor sastavnice, a dva člana Izbornog povjerenstva i 
njihove zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže Senat Sveučilišta odnosno vijeće 
sastavnice. 

(2) Izborno povjerenstvo konstituira se u roku od osam dana od dana raspisivanja izbora te 
zasjeda do objave pravovaljanih rezultata izbora. 

 
Birački odbor 

 
Članak 6. 

 
(1) Birački odbor sastoji se od tri člana koji imaju zamjenike. Članove biračkog odbora 

odlukom imenuje izborno povjerenstvo. Jednog člana biračkog odbora i njegovog 
zamjenika iz reda studenata predlaže studentski zbor sastavnice, jednog člana  biračkog 
odbora i njegovog zamjenika iz reda studenata predlaže Studentski zbor Sveučilišta, a 
jednoga člana biračkog odbora i njegovog zamjenika iz reda nastavnog osoblja predlaže 
čelnik sastavnice. 

(2) Birački odbor konstituira se najkasnije osam dana prije dana glasovanja. 
 

Povjerenstvo za prigovore 
 

Članak 7. 
 

(1) Povjerenstvo za prigovore sastoji se od pet članova koji imaju zamjenike. Članove 
Povjerenstva za prigovore odlukom o raspisivanju izbora imenuje rektor. Dva člana 
Povjerenstva za prigovore i njihove zamjenike iz reda studenata predlaže Studentski zbor 
Sveučilišta, a tri člana Povjerenstva za prigovore i njihove zamjenike iz reda nastavnog 
osoblja predlaže Senat Sveučilišta. 

(2) Povjerenstvo za prigovore konstituira se najkasnije dva dana nakon dana objave 
kandidacijskih lista. 

 
 

III. RASPISIVANJE IZBORA 
 

Članak 8. 
 

(1) Izbori za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta i u studentske 
zborove sastavnica u pravilu se održavaju između 15. i 30. ožujka svake dvije godine. 

(2) Izbori se raspisuju  na razini Sveučilišta, a provode na Sveučilišnoj razini i na razini 
sastavnica. 

(3) Izbore raspisuje rektor Sveučilišta, najkasnije 30 dana prije dana održavanja glasovanja. 
Temeljem odluke Studentskog zbora Sveučilišta, odlukom o raspisivanju izbora rektor 
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utvrđuje mjesto i datum glasovanja te imenuje članove Izbornoga povjerenstva 
Sveučilišta i članove Povjerenstva za prigovore. Odlukom o imenovanju čelnik sastavnice 
utvrđuje mjesto i datum glasovanja te imenuje članove izbornoga povjerenstva 
sastavnice. 

 
 

IV. IZBORNE JEDINICE 
 

Članak 9. 
 

(1) Izborne jedinice za izbor studenata u studentske zborove sastavnica određuju se 
odlukom čelnika sastavnice temeljem prijedloga studentskog zbora sastavnice. 

(2) Odluka iz stavka prvog ovog članka mora se dostaviti Studentskom zboru Sveučilišta u 
Rijeci najkasnije dan prije dana raspisivanja izbora. 
(3) Izborne jedinice za izbor predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci 
su: 

I. Društveno područje I: 

a. Ekonomski fakultet — sveučilišni studiji 
b. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu — sveučilišni studiji 

 

II. Društveno područje II 

a. Pravni fakultet— sveučilišni studiji 
b. Učiteljski fakultet— sveučilišni studiji 
c. Odjel za informatiku— sveučilišni studiji 
d. Filozofski fakultet: 

1. Studij Pedagogije (jednopredmetni) — sveučilišni studij 
2. Studij Pedagogije (dvopredmetni) — sveučilišni studij 
3. Studij Psihologije— sveučilišni studij 

 
III. Humanističko, umjetničko i interdisciplinarno znanstveno područje iz društvenih 
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 
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 i preddiplomski 
sveučilišni studij gluma i mediji 

IV. Biomedicinsko, prirodno i interdisciplinarno biotehnološko područje: 

a. Medicinski fakultet—sveučilišni studiji 
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b. Fakultet zdravstvenih studija – sveučilišni studiji 
c. Odjel za matematiku— sveučilišni studiji 
d. Odjel za fiziku— sveučilišni studiji 
e. Odjel za biotehnologiju— sveučilišni studiji 

V. Tehničko područje: 

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

VI. Poslijediplomski studiji 

VII. Stručni studiji i specijalistički diplomski stručni studiji 

VIII. Izvanredni studiji 

(4) Bira se po jedan predstavnik i jedan zamjenik u svakoj izbornoj jedinici iz prethodnog 
stavka. 

 
V. POSTUPAK PROVEDBE IZBORA 

 
Ustroj biračkih mjesta 

 
Članak 10. 

 
(1) Izborno povjerenstvo Sveučilišta utvrđuje popis birača, određuje biračka mjesta te 

nadzire provedbu izbora. Izborno povjerenstvo sastavnice utvrđuje popis birača, 
određuje biračka mjesta, imenuje članove biračkih odbora te nadzire provedbu izbora. 

(2) Popis birača formira se za svaku izbornu jedinicu. Popis birača sadrži ime i prezime 
birača, osobni identifikacijski broj i jedinstveni matični broj akademskog građanina. 

(3) Svaki birač pri izbornom povjerenstvu Sveučilišta i sastavnice ima pravo provjeriti nalazi 
li se na popisu birača, najkasnije tri radna dana prije dana glasovanja. 

 
Pravo kandidiranja na izborima 

 
Članak 11. 

 
(1) Pravo kandidiranja na izborima za izbor predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta 
odnosno izbor predstavnika u studentski zbor sastavnice ima svaki student sastavnice koji: 

-  u posljednje dvije akademske godine je ostvario najmanje 60 ECTS bodova 
-  ne obavlja dužnost studentskog predstavnika u dva uzastopna mandata koja prethode 

izborima za izbor predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta odnosno izbor 
predstavnika u studentski zbor sastavnice ili 

-  ne ispunjava koju od zapreka za kandidiranje propisanu statutom Sveučilišta ili 
sastavnice. 
- nije bio subjekt stegovnog postupka u kojem je donesena konačna odluka kojom je 
njemu izrečena stegovna mjera. 
- nije bio subjekt postupak provedenog sukladno Etičkom kodeksu u kojem je protiv njega 
donesena konačna odluka čelnika sastavnice, rektora odnosno Senata o utvrđenoj 
povredi Etičkoga kodeksa. 
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Podnošenje kandidatura 
 

Članak 12. 
 

(1) Kandidati za predstavnike u Studentskom zboru Sveučilišta odnosno studentskom zboru 
sastavnice podnose kandidaturu Izbornom povjerenstvu Sveučilišta odnosno izbornom 
povjerenstvu sastavnice najkasnije 15 dana prije dana održavanja glasovanja. 

(2) Kandidat za predstavnika može se kandidirati u jednoj izbornoj jedinici sastavnice ili u 
jednoj izbornoj jedinici Sveučilišta. Kandidat za predstavnika mora imati zamjenika. 

(3) Kandidat za predstavnika i njegov zamjenik kandidaturu podnose na kandidacijskom 
obrascu, koji je priložen ovome Pravilniku i čini njegov sastavni dio. Kandidacijskom 
obrascu prilaže se uvjerenje o broju ostvarenih ECTS bodova u posljednje dvije 
akademske godine te dokaz o nepostojanju koje od zapreke propisanih statutom 
Sveučilišta ili sastavnice i ovim Pravilnikom. 

 
Objava liste kandidata 

 
Članak 13. 

 
(1) Izborno povjerenstvo Sveučilišta odnosno izborno povjerenstvo sastavnice odbacuje 

nepotpune i nevaljane kandidature. 
(2) Izborno povjerenstvo Sveučilišta odnosno izborno povjerenstvo sastavnice objavljuje 

listu kandidata za izbor predstavnika po izbornim jedinicama na mrežnim stranicama 
Sveučilišta odnosno sastavnice najmanje 8 dana prije dana održavanja glasovanja. 

(3) Na listu kandidata kandidati za predstavnike u studentskom zboru Sveučilišta odnosno 
studentskom zboru sastavnice kandidati i njihovi zamjenici unose se prema abecednom 
redu prezimena kandidata. Uz ime i prezime kandidata i njegova zamjenika na listu 
kandidata unose se naziv sastavnice, naziv studija te studijsku godinu kandidata i njegova 
zamjenika. 

 
Prigovor na nepravilnosti u postupku kandidiranja i listu kandidata 

 
Članak 14. 

 
(1) Na nepravilnosti u postupku kandidiranja i listu kandidata svaka je osoba ovlaštena 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 koju na mrežnim 
stranicama Sveučilišta odnosno sastavnice objavljuje Povjerenstvo 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. 

(4) Po proteku roka za podnošenje prigovora ako prigovor nije izjavljen, odnosno po 
donošenju odluka Povjerenstva za prigovore o izjavljenim prigovorima te ispravljanju 
nezakonitih radnji Izborno povjerenstvo Sveučilišta objavljuje konačnu lista kandidata za 
izbor predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta, a izborno povjerenstvo sastavnice 
objavljuje konačnu lista kandidata za izbor predstavnika u studentski zbor sastavnice. 

 
Priprema glasovanja 

 
Članak 15. 

 
(1) Izborno povjerenstvo sastavnice upućuje biračke odbore u način pripreme glasovanja, 

provedbe glasovanja, način prebrojavanja glasova, sastavljanje zapisnika o provedenom 
glasovanju te postupanje s glasačkom dokumentacijom. 
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(2) Izborno povjerenstvo sastavnice na dan objave i dostave konačnih lista Izbornom 
povjerenstvu Sveučilišta dostavlja i: 
1. podatak o broju potrebnih glasačkih listića 
2. podatke koji u glasačkim listićima trebaju biti sadržani. 

(3) Glasački listić sadrži: 
1. naznaku izborne jedinice s nazivom Sveučilišta odnosno sastavnice, 
2. naznaku dana glasovanja, 
3. ime i prezime kandidata i njegova zamjenika, 
4. uputu o popunjavanju glasačkog listića i 
5. serijski broj glasačkog listića. 

(4) Broj glasačkih listića u pojedinoj izbornoj jedinici odgovara broju birača u istoj izbornoj 
jedinici. 

(5) Izborno povjerenstvo Sveučilišta jedan radni dan prije održavanja glasovanja dostavlja 
glasačke listiće izbornim povjerenstvima sastavnica. 

(6) Na dan glasovanja, a prije otvaranja biračkih mjesta izborno povjerenstvo sastavnice 
biračkim odborima dostavlja popis birača na biračkome mjestu, glasačke kutije, glasačke 
listiće te omotnice za pohranu glasačke dokumentacije. 

 
Provedba glasovanja 

 
Članak 16. 

 
(1) Postupak glasovanja za predstavnike u studentskom zboru sastavnice provodi se na 

biračkim mjestima na sastavnici.  
(2) Postupak glasovanja za predstavnike u Studentskom zboru Sveučilišta provodi se na 

biračkim mjestima na sastavnici koja se nalaze u izbornoj jedinici u kojoj se izabire 
predstavnik u Studentskom zboru Sveučilišta. Nadzor i provedbu izbora za izbor 
studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta na sastavnici obavlja Izborno 
povjerenstvo Sveučilišta u koordinaciji s izbornim povjerenstvom sastavnice. 

(3) Birački odbori osiguravaju zakonitost provođenja glasovanja na biračkom mjestu i u 
neposrednoj okolici biračkoga mjesta te održavaju red za vrijeme glasovanja. 

(4) U isto vrijeme na biračkome mjestu mora nazočiti najmanje tri člana odnosno zamjenika 
u biračkome odboru. 

 
Glasovanje 

 
Članak 17. 

 
(1) Glasovanje se odvija u neprekinutom trajanju od 8.00 do 20.00 sati na svim biračkim 

mjestima istovremeno. Biračima koji se zateknu na biračkom mjestu do 20.00 sati 
omogućit će se da glasuju. 

(2) Jamči se tajnost glasovanja. 
(3) Članovi biračkog odbora utvrđuju identitet birača te mu daju propisani glasački listić. 
(4) Svaki birač glasuje osobno ispunjavajući glasački listić sukladno uputi o popunjavanju 

glasačkoga listića sadržanoj u glasačkom listiću. 
(5) Birač se potpisuje na biračkom popisu pored svojeg osobnog imena prilikom preuzimanja 

glasačkog listića te ubacuje glasački listić u glasačku kutiju izborne jedinice u kojoj je 
glasovao. 
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Promatrači 
 

Članak 18. 
 

(1) Svaka zainteresirana osoba može na biračkome mjestu u svojstvu promatrača pratiti tijek 
glasovanja i prebrojavanja glasova. 

(2) Promatrači se prijavljuju izbornom povjerenstvu sastavnice najkasnije tri radna dana prije 
dana održavanja glasovanja, na obrascu za prijavu promatrača koji se nalazi u prilogu 
ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

(3) Ukupan broj promatrača na svakom biračkom mjestu sukladno prostornim uvjetima 
biračkog mjesta određuje izborno povjerenstvo sastavnice. 

(4) Izborno povjerenstvo sastavnice odobrava promatraču pravo nazočenja praćenju tijeka 
glasovanja i prebrojavanju glasova ovjerom obrasca iz stavka 2. ovoga članka. 

(5) Promatrač ne smije ometati rad biračkoga odbora te na bilo koji način utjecati na birače. 
(6) Promatrač ima pravo upozoriti birački odbor na nepravilnosti uočene tijekom glasovanja 

ili prebrojavanja glasova te zahtijevati njihovo otklanjanje. 
 
 

VI. UTVRĐIVANJE I OBJAVA IZBORNIH REZULTATA 
 

Utvrđivanje izbornih rezultata 
 

Članak 19. 
 

(1) Po zatvaranju birališta, birački odbor pristupa prebrojavanju glasova. 
(2) Važećim glasačkim listićem smatra se onaj glasački listić iz kojega se na siguran i 

nedvojben način može utvrditi za koje je kandidate birač glasovao. 
(3) Po okončanju prebrojavanja glasova birački odbor sastavlja zapisnike o provedenom 

glasovanju. Zasebno se sastavlja  zapisnik o provedenom glasovanju na izborima za izbor 
studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta i zapisnik o provedenom 
glasovanju na izborima za izbor studentskih predstavnika u studentski zbor sastavnice.  

(4) Zapisnik o provedenom glasovanju obavezno sadrži: naznaku naziva Sveučilišta odnosno 
sastavnice, naziv biračkoga mjesta, osobna imena članova biračkog odbora s naznakom 
funkcije, naznaku dana glasovanja te vrijeme otvaranja i zatvaranja biračkoga mjesta. 
Zapisnik o provedenom glasovanju za svaku izbornu jedinicu posebno sadrži broj 
iskorištenih glasačkih listića s naznakom važećih i nevažećih listića te broj neiskorištenih 
glasačkih listića i broj valjanih glasačkih listića za pojedinog kandidata i njegova 
zamjenika. Uz svaku izbornu jedinicu ili uz biračko mjesto u zapisnik se mogu unijeti i 
potrebne napomene. Zapisnik potpisuje predsjednik biračkoga odbora. Zapisnik se 
sastavlja na obrascu za koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

(5) Birački odbor odmah po sastavljanju zapisnika predaje zapisnik o provedenom 
glasovanju na izborima za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta i 
sortirane biračke listiće u zatvorenim i zapečaćenim omotnicama Izbornom povjerenstvu 
Sveučilišta, a zapisnik o provedenom glasovanju na izborima za izbor studentskih 
predstavnika u studentski zbor sastavnice i sortirane biračke listiće u zatvorenim i 
zapečaćenim omotnicama izbornom povjerenstvu sastavnice. 

 
Objava izbornih rezultata 

 
Članak 20. 

 
(1) Po okončanju glasovanja Sveučilišno izborno povjerenstvo na mrežnoj stranici 

Sveučilišta objavljuje rezultate glasovanja te osobna imena izabranih kandidata u svakoj 
izbornoj jedinici na izborima za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor 
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Sveučilišta, a izborno povjerenstvo sastavnice na mrežnoj stranici sastavnice objavljuje 
rezultate glasovanja te osobna imena izabranih kandidata u svakoj izbornoj jedinici na 
izborima za izbor studentskih predstavnika za studentski zbor sastavnice. 

(2) Ako dva ili više kandidata u istoj izbornoj jedinici ostvare isti broj glasova, a zbog čega se 
ne može utvrditi koji kandidat u toj izbornoj jedinici treba biti izabran za predstavnika u 
studentski zbor Sveučilišta odnosno studentski zbor sastavnice, u toj će se izbornoj 
jedinici glasovanje ponoviti samo za ove kandidate najkasnije 10 dana od dana objave. 

 
 

Prigovor na objavljene rezultate glasovanja 
 

Članak 21. 
 

(1) Na objavljene rezultate glasovanja svaki kandidat na listi kandidata ovlašten je izjaviti 
prigovor Povjerenstvu za prigovore.  

(2) Prigovor se izjavljuje u pisanome obliku elektroničkim putem u roku od jednog radnog 
dana od dana objave rezultata glasovanja na adresu elektroničke pošte koju na mrežnim 
stranicama Sveučilišta odnosno sastavnice objavljuje Povjerenstvo 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. 

 
 

VII. POSTUPANJE I OVLASTI POVJERENSTVA ZA PRIGOVORE 
 

Članak 22. 
 

(1) Povjerenstvo za prigovore odbacit će nepravovremen prigovor, prigovor izjavljen od 
neovlaštene osobe te prigovor koji ne sadrži propisane sastojke. 

(2) Povjerenstvo za prigovore odbit će neosnovani prigovor.  
(3) Povjerenstvo za prigovore usvojit će osnovani prigovor te će donijeti odluku kojom nalaže 

Izbornom povjerenstvu Sveučilišta odnosno izbornom povjerenstvu sastavnice način 
ispravljanja nezakonite radnje i u tu mu svrhu odrediti odgovarajući rok.  

(4) Povjerenstvo za prigovore o prigovoru je dužno odlučiti u roku od dva radna dana od 
proteka roka za podnošenje prigovora. 

 
 

VIII. PONAVLJANJE GLASOVANJA 
 

Članak 23. 
 

(1) U slučaju potrebe ponavljanja glasovanja izborno povjerenstvo sastavnice obavještava 
Izborno povjerenstvo Sveučilišta o razlozima potrebe ponavljanja, a koje potom predlaže 
rektoru određivanje dana ponavljanja glasovanja. 

 
IX. DODATNI IZBORI 

Članak 24. 
 

(1) U slučaju da broj studentskih predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta ili 
studentskom zboru sastavnice padne ispod Zakonom određenog najmanjeg broja, a nije 
moguće osigurati potreban najmanji broj studentskih predstavnika s kandidacijskih lista, 
održat će se dopunski izbori. 
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(2) Dopunske izbore za izbor studentskih predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta 
raspisuje rektor, a za izbor studentskih predstavnika u studentskom zboru sastavnice 
čelnik sastavnice. 

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

 
X. PROGLAŠENJE REZULTATA STUDENTSKIH IZBORA 

 
Članak 25. 

 
(1) Pravovaljane rezultate izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta 

Izborno povjerenstvo Sveučilišta dostavlja rektoru, a pravovaljane rezultate izbora 
studentskih predstavnika u studentski zbor sastavnice izborno povjerenstvo sastavnice 
dostavlja čelniku sastavnice i Izbornom povjerenstvu Sveučilišta. 

 
XI. SAZIVANJE STUDENTSKIH ZBOROVA 

 
Članak 26. 

 
(1) Čelnik sastavnice najkasnije 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. Prijedlog točki dnevnog reda sjednice čelniku sastavnice 
daje predsjednik zbora s važećim mandatom. Sljedeća sjednica novog saziva 
studentskog zbora sastavnice održat će se u prvom mjesecu naredne akademske godine. 
 

(2) Rektor Sveučilišta sazvat će sjednicu Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci nakon što 
ga sve sastavnice izvijeste o izabranom predstavniku u Studentski zbor Sveučilišta. 
Prijedlog točki dnevnog reda sjednice daje predsjednik zbora s važećim mandatom. 

 
 

XII. KONTAKT PODATCI 
 

Članak 27. 
 

(1) Dostava dokumentacije primarno se obavlja poštom na adresu sjedišta Sveučilišta 
odnosno sastavnica, uz naznaku naziva povjerenstva. 

(2) Kontakt se ostvaruje i na sljedeći način: 
- Izborno povjerenstvo Sveučilišta – izbori.povjerenstvo@sz.uniri.hr 
- Povjerenstvo za prigovore – izbori.prigovor@sz.uniri.hr 
- Općenito – izbori@sz.uniri.hr 

 
(3) Kontakti izbornih povjerenstava sastavnica: 

- Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci – izbori.apuri@sz.uniri.hr 
- Ekonomski fakultet u Rijeci – izbori.efri@sz.uniri.hr 
- Filozofski fakultet u Rijeci – izbori.ffri@sz.uniri.hr 
- Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – izbori.fmtu@sz.uniri.hr 
- Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci – izbori.fzsri@sz.uniri.hr 
- Građevinski fakultet u Rijeci – izbori.gradri@sz.uniri.hr 
- Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju – izbori.obri@sz.uniri.hr 
- Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku – izbori.ofri@sz.uniri.hr 
- Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku – izbori.oiri@sz.uniri.hr 
- Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku – izbori.omri@sz.uniri.hr 
- Medicinski fakultet u Rijeci – izbori.medri@sz.uniri.hr
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- Pomorski fakultet u Rijeci – izbori.pfri@sz.uniri.hr 
- Pravni fakultet u Rijeci – izbori.pravri@sz.uniri.hr 
- Tehnički fakultet u Rijeci – izbori.riteh@sz.uniri.hr 
- Učiteljski fakultet u Rijeci – izbori.ufri@sz.uniri.hr 
 

 
 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 28. 
 

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik za provedbu izbora 
predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove 
sastavnica Sveučilišta (Klasa: 011-01/16-01/07 Urbroj: 2170-57-01-16-1, od dana 22. 
travnja 2016.) 

 
Članak 29. 

 
(1) Mandati članova Studentskog zbora Sveučilišta i studentskih zborova sastavnica i 

njihovih zamjenika započinju s prvim danom naredne akademske godine u odnosu na 
akademsku godinu u kojoj su izbori održani, te traju dvije akademske godine, odnosno 
prestaju temeljem nastupa uvjeta propisanih Zakonom i Statutom. 

 
Članak 30. 

 
(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 
 

Članak 31. 
 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 

Klasa: 003-01/18-01/08 
Urbroj: 2170-57-01-18-147 
U Rijeci 26. travanj 2018. 
 

Predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, 
Pegi Pavletić, univ. bacc. biotech. et. pharm. inv. 
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PRILOZI 
PRAVILNIKA O PROVEDBI IZBORA ZA IZBOR STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA U 

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI 
I 

STUDENTSKE ZBOROVE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
 

 

Obrazac 1. 
OBRAZAC ZA PRIJAVU PROMATRAČA 

 
 
IME I PREZIME:  ___________________________________ 
 
MJESTO I DATUM ROĐENJA: ___________________________________ 
 
OIB: ___________________________________ 
 
 
Ispunjavanjem i predajom ovog obrasca prijavljujem se za promatrač na izborima za 
predstavnike studenata u Studentskom zboru Sveučilišta i studentskim zborovima 
sastavnica Sveučilišta u 
 
IZBORNA JEDINICA: ___________________________________ 
 
BIRAČKO MJESTO: ___________________________________ 
 
 
Rijeka, ________________ godine. 
 

_____________________ 
 (POTPIS) 
OVJERA STATUSA PROMATRAČA: 
 
 
 
 
 

ZA IZBORNO POVJERENSTVO: 
________________________ 
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Obrazac 2.  
 

KANDIDACIJSKI OBRAZAC ZA IZBOR STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA U 
STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI I STUDENTSKE ZBOROVE SASTAVNICA 

 
 
IZBORNA JEDINICA: ______________________________________________________ 
 
RAZINA:  A) SVEUČILIŠTE  B) SASTAVNICA 
 

KANDIDAT/KINJA 
 
IME I PREZIME: _______________________________________ 
 
MJESTO I DATUM ROĐENJA: _______________________________________ 
 
OIB: _______________________________________ 
 
JMBAG: _______________________________________ 
 
SASTAVNICA: _______________________________________ 
 
STUDIJ: _______________________________________ 
 
STUDIJSKA GODINA: _______________________________________ 
 

ZAMJENIK/ICA 
 
IME I PREZIME: _______________________________________ 
 
MJESTO I DATUM ROĐENJA: _______________________________________ 
 
OIB: _______________________________________ 
 
JMBAG: _______________________________________ 
 
SASTAVNICA: _______________________________________ 
 
STUDIJ: _______________________________________ 
 
STUDIJSKA GODINA: _______________________________________ 
 
 
Pod kaznenom i stegovnom odgovornošću izjavljujem da jamčim za istinitost podataka koje 
sam naveo u prijavi kandidature te da nisam istaknuo kandidaturu za izbor predstavnika u 
nekoj drugoj izbornoj jedinici. 
 
U Rijeci, ______________ godine. 
 
Potpis: __________________ 
 (kandidat/kinja) 
 
 __________________ 
 (zamjenik/ica) 
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Obrazac 3. 

 
BIRAČKI ODBOR 
____________________________ 
(Naziv sastavnice) 
U Rijeci, _____________ 201_.  
 
 

ZAPISNIK O PROVEDENOM GLASOVANJU NA IZBORIMA  
NA RAZINI SASTAVNICE – _______________________ 

 
 

I. Utvrđuje se da je na izborima pristupilo: 
 
________________________________________________________________ 
(Upisati naziv izborne jedince) 
Ukupno biračko tijelo: ___________ studenata – PRISTUPILO:  ____________ studenata 
 
________________________________________________________________ 
(Upisati naziv izborne jedince) 
Ukupno biračko tijelo: ___________ studenata – PRISTUPILO:  ____________ studenata 
 
 
II. Utvrđuje se da su rezultati izbora sljedeći: 
 
________________________________________________________________ 
(Upisati naziv izborne jedince) 
Lista: _________________________________ 
Važećih glasačkih listića:    __________ 
Nevažećih glasačkih listića:    __________ 

Broj glasova za listu pod rednim brojem 1:  __________ 
NAPOMENA: _____________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
(Upisati naziv izborne jedince) 
Lista: _________________________________ 
Važećih glasačkih listića:    __________ 
Nevažećih glasačkih listića:    __________ 
Broj glasova za listu pod rednim brojem 1:  __________ 
NAPOMENA: _____________________________________________________ 
 

Birački odbor: 
 
 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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Obrazac 4. 
 
BIRAČKI ODBOR 
____________________________ 
(Naziv sastavnice) 
U Rijeci, _____________ 201_. 
 
 

ZAPISNIK O PROVEDENOM GLASOVANJU NA IZBORIMA  
NA RAZINI SVEUČILIŠTA 

 
 
 

I. Utvrđuje se da je na izborima pristupilo: 
 
________________________________________________________________ 
(Upisati naziv izborne jedince) 
Ukupno biračko tijelo: ___________ studenata – PRISTUPILO:  ____________ studenata 
 
________________________________________________________________ 
(Upisati naziv izborne jedince) 
Ukupno biračko tijelo: ___________ studenata – PRISTUPILO: ____________ studenata 
 
 
II. Utvrđuje se da su rezultati izbora sljedeći: 
 
________________________________________________________________ 
(Upisati naziv izborne jedince) 
Lista: _________________________________ 
Važećih glasačkih listića:    __________ 
Nevažećih glasačkih listića:    __________ 
Broj glasova za listu pod rednim brojem 1:  __________ 
NAPOMENA: _____________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
(Upisati naziv izborne jedince) 
Lista: _________________________________ 
Važećih glasačkih listića:    __________ 
Nevažećih glasačkih listića:    __________ 
Broj glasova za listu pod rednim brojem 1:  __________ 
NAPOMENA: _____________________________________________________ 
 

Birački odbor: 
 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________
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Napomena: Obrasce 3. i 4. potrebno je prilagoditi s obzirom na broj izbornih jedinica i 
kandidata. 
 
Klasa: 003-01/18-01/08 
Urbroj: 2170-57-01-18-148 
U Rijeci 26. travanj 2018. 
 

Predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, 
Pegi Pavletić, univ. bacc. biotech. et. pharm. inv. 

 


