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Na temelju članka 19. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne 
novine, br. 71/07.) i članka 79. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru od 2. listopada 2017. godine, KLASA: 
602-04/17-08/005, URBROJ: 2103-67-09-17-05, a na prijedlog Studentskog zbora Veleučilišta u 
Bjelovaru, Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru na svojoj 8. sjednici u akademskoj 2020./2021. godine 
održanoj 25. ožujka 2021. godine  donosi 

     

 

PR A VI L N IK  

O POSTUPKU IZBORA STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA  

U STUDENTSKI ZBOR VELEUČILIŠTA U BJELOVARU 

 

 

 

1. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Pravilnikom o postupku izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Veleučilišta u Bjelovaru 
uređuje se način predlaganja i utvrđivanja kandidata, način provedbe izbora, vođenje biračkog popisa, 
uvjeti za pravovaljanost kandidatura, mjesto i vrijeme izbora, tajnost glasanja, prigovor na tijek i 
rezultate izbornog postupka, sastav i djelokrug Povjerenstva za prigovore i druga pitanja od značaja za 
provedbu izbora u Studentskom zboru Veleučilišta u Bjelovaru. 

 

 

1.1.  Studentski zbor 

 

Članak 2. 

(1) Studentski zbor Veleučilišta u Bjelovaru (u daljnjem tekstu: Studentski zbor) ustrojava se i djeluje na 
način predviđen Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te općim aktima 
Veleučilišta u Bjelovaru i Studentskog zbora. 

 

 

1.2.  Sastav Studentskog zbora 

 

Članak 3. 

(1) Studentski zbor čine oni studenti Veleučilišta u Bjelovaru koje su na izborima izabrali studenti među 
kandidatima na ponuđenoj izbornoj listi. 

 

Članak 4. 

(1) Broj studentskih predstavnika koji se biraju u Studentski zbor utvrđuje se na način da se za svak i 
preddiplomski stručni studij odabire po jedan predstavnik i njegov zamjenik. 

 

 

1.3.  Trajanje mandata 

 

Članak 5.    

(1) Mandat članova Studentskog zbora i njihovih zamjenika traje dvije godine i može se jednom ponoviti. 
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1.4.  Biračko pravo 

 

Članak 6. 

(1) U izborima za predstavnike studenata u Studentski zbor imaju pravo sudjelovati svi studenti 
Veleučilišta u Bjelovaru. 

(2) Svi studenti imaju pravo birati i biti birani za studentske predstavnike u Studentskom zboru. 

 

 

2.  TIJELO ZA PROVEDBU STUDENTSKIH IZBORA 
 

Članak 7. 

(1) Izbore za Studentski zbor provodi Izborno povjerenstvo Veleučilišta u Bjelovaru (u daljnjem tekstu: 
Izborno povjerenstvo) 

 

Članak 8. 

(1) Izborno povjerenstvo čini tri (3) člana. 

(2) Članove Izbornog povjerenstva imenuje dekan Veleučilišta u Bjelovaru.  

(3) Dva (2) člana Izbornog povjerenstva predlaže Studentski zbor, a preostalog člana Izbornog 
povjerenstva predlaže Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru, iz redova nastavnog osoblja.  

(4) Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti članovi Povjerenstva za prigovore, članovi Studentskog 
zbora niti studenti koji su kandidati za predstavnika studenata u Studentskom zboru. 

 

 

3. NAČIN PROVEDBE IZBORA 
 

3.1.  Raspisivanje izbora 
 

Članak 9. 

(1) Izbore za studentske predstavnike i njihove zamjenike u Studentski zbor raspisuje dekan najmanje 
trideset (30) dana prije njihova održavanja.  

(2) Izbori se, u pravilu, provode između 15. i 30. ožujka svake druge akademske godine. 

 

3.2.  Izborne jedinice 

 

Članak 10. 

(1) Izbori se provode po izbornim jedinicama. 

(2) Jednu izbornu jedinicu čine svi upisani studenti svih godina studija jednog studijskog programa 
Veleučilišta u Bjelovaru. 

(3) Veleučilište u Bjelovaru trenutno izvodi tri studijska programa, odnosno ima tri izborne jedinice. 

 

3.3.  Postupak kandidiranja 

 

Članak 11. 

(1) Kandidate za predstavnike u Studentskom zboru i njihove zamjenike iz redova svih upisanih 
studenata mogu predlagati studenti izborne jedinice davanjem pravovaljanih potpisa. 
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(2) Kada studenti predlažu kandidate za studentske predstavnike i njihove zamjenike u Studentskom 
zboru, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti potpise najmanje 3 % studenata izborne 
jedinice. 

(3) Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu najkasnije deset (10) dana prije održavanja izbora. 

(4) Izborno povjerenstvo će na temelju svih pravovaljano istaknutih kandidatura sastaviti listu kandidata  i 
njihovih zamjenika za svaku izbornu jedinicu posebno. 

(5) Na listu kandidata izborne jedinice kandidati za studentske predstavnike unose se abecednim redom 
prezimena.  

(6) Izborno povjerenstvo dužno je javno objaviti liste kandidata i njihovih zamjenika najkasnije osam (8) 
dana prije održavanja izbora. 

(7) Kandidati za studentske predstavnike i njihovi zamjenici te birači dokazuju svoj identitet studentskom 
iskaznicom – „iksicom“ Veleučilišta u Bjelovaru. 

 

 

3.4.  Uvjeti za pravovaljanost kandidature 

 

Članak 12. 

(1) Za studentskog predstavnika i zamjenika predstavnika ne može se kandidirati student koji u 
posljednje dvije (2) akademske godine studija nije stekao minimalno 60 ECTS bodova. 

(2) Od prethodnog se stavka izuzimaju studenti koji su upisali prvu godinu preddiplomskog stručnog 
studija. 

 

 

3.5.  Popis birača 

 

Članak 13. 

(1) Popis birača po izbornim jedinicama (popis studenata na svakom preddiplomskom stručnom studiju) 
utvrđuje Izborno povjerenstvo. 

 

 

4. NAČIN GLASOVANJA I OBJAVA REZULTATA 
 

4.1.  Vrijeme i mjesto glasovanja 
 

Članak 14. 

(1) Glasanje za izbor predstavnika u Studentski zbor obavlja se na biračkim mjestima. 

 

 

4.2.  Biračka mjesta i trajanje izbora 

 

Članak 15. 

(1) Biračka mjesta i trajanje izbora određuje Izborno povjerenstvo, uz prethodno pribavljenu suglasnost 
dekana. 

(2) Izbori studentskih predstavnika i njihovih zamjenika traju jedan (1) dan, a najmanje dvanaest (12) 
sati.     
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(3) Izborno povjerenstvo dužno je najkasnije tri (3) dana prije izbora objaviti popis biračkih mjesta i 
vrijeme glasovanja. 

 

4.3.  Tajnost glasovanja 

 

Članak 16. 

(1) Glasovanje se obavlja osobno i tajno. 

(2) Glasovanje se obavlja glasačkim listićima. 

(3) Tiskanje glasačkih listića obavlja se pod nadzorom Izbornog povjerenstva. 

 

 

4.4.  Sadržaj glasačkog listića 

 

Članak 17. 

(1) Glasački listić sadrži: 

- ime i prezime te matični broj kandidata za studentskog predstavnika i njegovog zamjenika, 

- godinu i smjer studija. 

(2) Na glasačkom listiću navode se kandidati onim redom kojim su navedeni na listi kandidata. Ispred 
imena i prezimena svakog kandidata i njegova zamjenika stavlja se redni broj. 

 

 

4.5.  Utvrđivanje rezultata izbora 
 

 

Članak 18. 

(1) Rezultate izbora utvrđuje Izborno povjerenstvo. 

(2) Izborno povjerenstvo zbrojit će rezultate glasanja na biračkim mjestima te utvrditi rezultate glasanja 
u roku od dvadeset i četiri (24) sata od trenutka zatvaranja biračkih mjesta.     

 

 

5. POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE 

 

5.1.  Pravo na prigovor 
 

 

Članak 19. 

(1) Svaki student ima pravo uložiti prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora studentskih 
predstavnika u roku od dva (2) dana, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se 
stavlja prigovor. 

(2) Prigovor mora biti obrazložen. 

(3) Prigovor se podnosi pisanim putem Izbornom povjerenstvu koje je dužno proslijediti prigovor u roku 
od dva dana Povjerenstvu za prigovore. 

 

5.2.  Povjerenstvo za prigovore 
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Članak 20. 

(1) Povjerenstvo za prigovore ima pet (5) članova, a imenuje se odlukom dekana na prijedlog Izbornog 
povjerenstva, nakon što Izborno povjerenstvo zaprimi prigovor. 

(2) Dva (2) člana Povjerenstva iz redova studenata predlaže Studentski zbor, a tri (3) člana 
Povjerenstva iz reda nastavnog osoblja predlaže Stručno vijeće. 

(3) Članovi Povjerenstva za prigovore ne mogu biti članovi Izbornog povjerenstva, kandidati na izborima 
i članovi Studentskog zbora s važećim mandatom. 

 

5.3.  Donošenje odluke po prigovoru 

 

Članak 21. 

(1) Povjerenstvo za prigovore dužno je donijeti odluku povodom prigovora u roku od tri (3) dana od dana 
uredno zaprimljenog prigovora. 

 

 

6.  VALJANOST IZBORA 

 

Članak 22. 

(1) Izbori po izbornim jedinicama valjani su ako je glasalo najmanje 10 % upisanih birača.  

(2) U slučaju da izborima na pojedinoj izbornoj jedinici pristupi manje od 10 % upisnih birača, izborni se 
postupak za tu izbornu jedinicu ponavlja u roku od 30 dana. 

(1) U ponovljenom postupku izbori su valjani bez obzira na broj birača koji su g lasali. 

 

6.1.  Izabrani kandidati 

 

Članak 23.     

(1) Za studentskog predstavnika izabran je kandidat s najvećim brojem glasova. 

(2) Ako su dva ili više kandidata dobili isti broj glasova, izbori će se ponoviti u roku od 30 dana od dana 
objave rezultata izbora. U ponovljenim izborima glasuje se samo između tih kandidata. 

 

 

7. IZBORNA SJEDNICA STUDENTSKOG ZBORA 

 

7.1.  Sazivanje sjednice 

 

Članak 24. 

(1) Izbornu sjednicu Studentskog zbora Veleučilišta u Bjelovaru, izabranog sukladno Zakonu o 
studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, te ovom Pravilniku, na kojoj će se izabrati 
predsjednik i zamjenik predsjednika, saziva dekan Veleučilišta najmanje sedam (7), a najviše petnaest 
(15) dana nakon proglašenja studentskih izbora pravovaljanima. 

 

 

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
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Članak 25. 

(1) Tumačenje ovog Pravilnika daje predsjednik Studentskog zbora. 

 

Članak 26. 

(1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po istom postupku kao i ovaj Pravilnik. 

 

Članak 27. 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Veleučilišta u 
Bjelovaru, a stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o postupku izbora 
studentskih predstavnika u Studentski zbor VUB-a od 24. siječnja 2021. godine, KLASA: : 602-04/19-
07/001, URBROJ: 2103/01-21-08-19-08. 

(2) Studenti izabrani u akademskoj 2020./2021. godini prema odredbama Pravilnika o postupku izbora 
studentskih predstavnika u Studentski zbor VUB-a od 24. siječnja 2021. godine, KLASA: : 602-04/19-
07/001, URBROJ: 2103/01-21-08-19-08 ostaju članovi Studentskog zbora do 30. rujna 2021. godine, a 
novi izbori će se provoditi za akademsku 2021./2022. godinu. 

 

Bjelovar, 25. ožujka 2021. godine 

 

 

   Veleučilište u Bjelovaru                           Veleučilište u Bjelovaru 

        Studentski zbor                                     Stručno vijeće 

          Predsjednik                Dekanica 

 

__________________________         _______________________________ 

Filip Šavorić                               doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. v. š.  

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Veleučilišta u Bjelovaru dana 25. ožujka 2021. godine, a 
stupio je na snagu dana 2. travnja 2021. godine. 

 

 

                

 


