SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

PRAVILNIK
O PROVEDBI IZBORA ZA SKUPŠTINU STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U
DUBROVNIKU
(pročišćeni tekst)

Pročišćeni tekst Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor Sveučilišta obuhvaća:
1. Pravilnik o Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor Sveučilišta koji je donio Senat na
svojoj 44. sjednici održanoj 26. veljače 2008. godine;
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor
Sveučilišta koji je donio Senat na svojoj 97. sjednici održanoj 6. studenoga 2012. godine i
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor
Sveučilišta koji je donio Senat na svojoj 125. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine.

Napomena: Za potrebe ovog Pravilnika pod nazivom „Studentski zbor“ podrazumijeva se „Skupština Studentskog zbora.“

PRAVILNIK
O PROVEDBI IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
(pročišćeni tekst)
Članak 1.
(izmjenjen na 125. sjednici Senata)
Pravilnikom o provedbi izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku (dalje u tekstu: Pravilnik)
propisuje se izborni postupak za provedbu izbora za Studentski zbor u skladu s odredbama Zakona o
studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (“Narodne novine" br. 71/07.).
Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku (dalje u tekstu: Studentski zbor) je studentsko izborno
predstavničko tijelo koje štiti interese studenata Sveučilišta u Dubrovniku, sudjeluje u odlučivanju u
tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.
Kroz studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata Sveučilišta studenti sudjeluju u upravljanju
Sveučilištem u Dubrovniku.
Članak 2.
(izmjenjen na 97. sjednici Senata )
Studentski zbor sastoji se od 18 članova, koje biraju studenti Sveučilišta u Dubrovniku iz redova studenata
tajnim glasovanjem.
Izborne jedinice određuju se prema vrsti studija tako da svaka izborna jedinica ima svoj birački popis i
svoje kandidate.
Članak 3.
(izmjenjen na 97. sjednici Senata)
Studenti Sveučilišta u Dubrovniku biraju predstavnike u studentski zbor između predloženih kandidata u
slijedećim izbornim jedinicama:
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izborna jedinica
Sveučilišni odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Sveučilišni odjel za pomorstvo
Sveučilišni odjel za elektrotehniku, računarstvo strojarstvo
Sveučilišni odjel za akvakulturu
Sveučilišni odjel za komunikologiju
Sveučilišni odjel za umjetnost i restauraciju

Broj predstavnika
2 preddipl. + 1 dipl.
2 preddipl. + 1 dipl.
2 preddipl. + 1 dipl.
2 preddipl. + 1 dipl.
2 preddipl. + 1 dipl.
2 preddipl. + 1 dipl.

Članak 4.
(izmjenjen na 125. sjednici Senata)
U izborima za studentski zbor Sveučilišta imaju pravo sudjelovati svi redoviti studenti Sveučilišta,
sukladno Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (“Narodne novine" br.
71/07.) i ovim Pravilnikom.
Jamči se sloboda opredjeljenja glasača i tajnost glasovanja.
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao. Nitko ne
može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje.
Članak 5.
(izmjenjen na 125. sjednici Senata)
Izbori za Studentski zbor održavaju se najkasnije do kraja listopada svake druge akademske godine.
Izbore raspisuje rektor najmanje 30 dana prije njihova održavanja.
Odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan izbora i dan od kojega počinju teći rokovi za provedbu
pojedinih izbornih radnji.
Članak 6.
(izmjenjen na 125. sjednici Senata)
Izbori za Studentski zbor pravovaljani su ako na izborima glasuje najmanje 10% birača upisanih u birački
popis određenog sveučilišnog odjela.
Ako se na izborima ne postigne minimalna izlasnost birača iz stavka 1. ovog članka, provest će se
dopunski izbori na kojima se neće tražiti minimalni prag izlasnosti da bi izbori bili valjani.
Tijela za provedbu izbora
Članak 7.
Tijela za provedbu izbora za studentski zbor su:
Izborno povjerenstvo,
birački odbori.
Tijela za provedbu izbora neovisni su u svojem radu.
Tijela za provedbu izbora pravovaljano odlučuju u punom sastavu, a odluke donose većinom glasova
nazočnih članova.
Članak 8.
Izborno povjerenstvo je tijelo za provedbu izbora koje se osniva radu usklađenja postupaka i utvrđivanja
ukupnih rezultata izbora.
Izborno povjerenstvo imenuje rektor.

Izborno povjerenstvo ima 5 (pet) članova. 3 (tri) člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže
studentski zbor, a 2 (dva) člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže Senat iz reda nastavnog
osoblja.
Izborno povjerenstvo:
utvrđuje popis birača,
brine o pripremi i provedbi izbora,
određuje biračka mjesta,
imenuje biračke odbore i nadzire njihov rad,
utvrđuje je li kandidatska lista sastavljena u skladu s odredbama zakona i ovoga Pravilnika,
utvrđuje i objavljuje rezultate izbora.
Članak 9.
(izmjenjen na 125. sjednici Senata)
Izborno povjerenstvo najmanje 10 (deset) dana prije održavanja izbora, na temelju službene evidencije
upisanih studenata koja se vode na Sveučilištu utvrđuje popis birača te ga stavlja na javni uvid.
Popis birača sadrži ime i prezime studenta te studijsku godinu na koju je upisan.
Popisi birača utvrđuju se po vrstama studija koji se izvode na Sveučilištu, pa se slijedom toga utvrđuju
popisi birača za svaku pojedinu izbornu jedinici u skladu s ovim Pravilnikom.
Student koji je upisan u birački popis ne može biti lišen prava da glasuje, niti spriječen da glasuje.
Prigovori na birački popis podnose se izbornom povjerenstvu.
Članak 10.
Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja
pravilnosti i tajnosti glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici.
Provedba izbora
Članak 11.
(izmjenjen na 125. sjednici Senata)
Kandidate predlažu studenti po izbornim jedinicama.
Kandidature se podnose izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, a objavljuju
se najmanje 8 dana prije provođenja izbora zajedno s priloženim životopisima kandidata.
Pravovaljana je kandidatura onog studenta kojega predlože najmanje tri studenta sa popisa birača te
izborne jedinice.
Kandidatura se podnosi u pisanom obliku uz koju je potrebno priložiti životopis.
U svakoj izbornoj jedinici treba biti predloženo najmanje onoliko kandidata koliko se bira članova
studentskog zbora u toj izbornoj jedinici.
Na liste iz prethodnog stavka može se uložiti prigovor izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata, a
izborno povjerenstvo u narednom roku od 24 sata odlučuje o prigovoru.

Članak 12.
Nakon kandidacijskog postupka utvrđuje se lista kandidata. Kandidati se navode abecednim redom.
Izborno povjerenstvo potvrdit će listu kandidata ako u njoj nema nedostataka ili ako oni budu otklonjeni
u određenom roku. Izborno povjerenstvo mora odlučiti o potvrđivanju odnosno odbijanju liste kandidata
u roku od 48 sati od dana primitka liste.
Članak 13.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem. Glasački listić sadržava:
oznaku da se izbor odnosi na studentski zbor,
broj predstavnika koji se bira,
ime i prezime kandidata.
Članak 14.
Glasuje se samo za kandidate navedene na glasačkom listiću.
Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje broj ispred imena kandidata. Glasuje se za onoliki broj
kandidata koliko se predstavnika bira.
Trajanje glasovanja ne može biti kraće od 12 sati.
Članak 15.
Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u
posebnu omotnicu, koju će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa
otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.
Rezultat glasovanja na biračkom mjestu utvrđuje birački odbor.
Za nepopunjene glasačke listiće i tako ispunjene glasačke listiće da se ne može sa sigurnošću utvrditi za
koje je kandidate glasovano, smatra se da ne vrijede.
Ako je netko glasovao za veći broj kandidata od potrebnog broja koji se bira, također se taj glasački listić
proglašava nepravovaljanim.
Ako je netko glasovao za manji broj kandidata glasački listić je važeći.
Članak 16.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja, dostavlja zapisnik o svojem radu s ostalim izbornim
materijalom Izbornom povjerenstvu.
Članak 17.
(izmjenjen na 125. sjednici Senata)
„Na temelju rezultata glasovanja, Izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate glasovanja na svim biračkim
mjestima i objavljuje ih u roku 24 sata od izbora.
Za predstavnika u Studentskom zboru izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
Ako dva kandidata imaju isti broj glasova, predstavnik postaje onaj koji ima bolji težinski prosjek ocjena
ili koji je bolje plasiran na listi za upis na studij ako se radi o kandidatima koji su upisali prvu godinu
studija. Ukoliko se po ovim smjernicama ne može utvrditi predstavnik, pristupa se dopunskim izborima
koji se raspisuju samo za kandidate koji imaju isti broj glasova te kao takvi dijele predstavničko mjesto.

Izborno povjerenstvo dužno je nakon utvrđivanja rezultata izbora podnijeti Senatu izvješće.
Članak 18.
Zbog nepravilnosti u tijeku izbornoga postupka i na rezultate izbornoga postupka može se podnijeti
prigovor Povjernenstvu za prigovore u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na
koju je stavljen prigovor.
Povjerenstvo za prigovore ima pet članova. Dva člana povjerenstva i njihove zamjenike iz redova
studenata predlaže studentski zbor, a imenuje rektor. Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike iz reda
nastavnog osoblja predlaže Senat, a imenuje rektor.
Povjerenstvo za prigovore dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je
dostavljen prigovor, ili od dana kada mu je dostavljen izborni materijal na koji se odnosi prigovor.
Članak 19.
(izmjenjen na 125. sjednici Senata)
Konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora saziva rektor u roku od 15 dana od dana proglašenja rezultata
pravovaljanih studentskih izbora.
Studentski zbor može se konstituirati ako je izabrana većina njegovih članova.
Na konsituirajućoj sjednici Studentskog zbora izabrat će se predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u
Dubrovniku, zamjenik predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, predstavnici studenata
u Senatu Sveučilišta u Dubrovniku, predstavnik studenata u Savjetu Sveučilišta u Dubrovniku,
predstavnik studenata u Studentskom centru Sveučilišta u Dubrovniku, tajnik Studentskog zbora i
studentski pravobranitelj.
Članak 20.
Sudjelovanje studenata poslijediplomskih studija u Studentskom zboru Sveučilišta u Dubrovniku uređuje
se Statutom Studentskog zbora, sukladno Zakonu i općim aktima Sveučilišta u Dubrovniku.
Završne odredbe
Članak 21.
Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči.

Službena zabilježba:
Pravilnik o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku koji je donio Senat na 44. sjednici objavljen je na oglasnoj
ploči 26. veljače 2008. i toga je dana stupio na snagu.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku koji je donio Senat na 97.
sjednici objavljen je 6. studenoga 2012. s kojim danom je stupio na snagu.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku koji je donio Senat na
125. sjednici objavljen je 21. prosinca 2015, a stupio je na snagu 29. prosinca 2015.
Glavni tajnik
Dalibor Ivušić, dipl. iur.

