Na temelju članka 15. stavka 6. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim
organizacijama (Narodne novine br. 71/07) i članka 29 stavka 4. Statuta Studentskog zbora
Sveučilišta u Zagrebu (usvojenom na sjednici Senata 16. prosinca 2008. g), Studentski zbor
Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 26. ožujka 2010. g. donio je sljedeći

PRAVILNIK O IZBORIMA ZA STUDENTSKI ZBOR
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU I STUDENTSKE ZBOROVE
SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

I. OPĆE ODREDBE
Predmet normiranja
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak izbora u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (dalje:
Studentski zbor Sveučilište) i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (dalje:
studenski zborovi sastavnica).
Biračko pravo, opća načela i uvjeti za provođenje izbora
Članak 2.
(1) Na izborima za studentske predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove
sastavnica imaju pravo birati svi studenti dodiplomskih, preddiplomskih, diplomskih i
poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
(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 u Zagrebu osigurat će sve uvjete (prostorne, tehničke, financijske i dr.)
za provođenje izbora za Studentski zbor Sveučilišta i potrebnu pomoć izbornim tijelima u
obavljanju njihovih zadaća.
(4) Čelnici sastavnica Sveučilišta u Zagrebu osigurat će sve uvjete (prostorne, tehničke i dr.)
za provođenje izbora za studentske zborove sastavnica i potrebnu pomoć izbornim
tijelima u obavljanju njihovih zadaća

Sastav studentskih zborova
Članak 3.
(1) Studentski zbor Sveučilišta ima 50 članova. Studentski zbor svake sastavnice imenuje po
jednog člana, a sedamnaest članova se bira izravno na izborima provedenim u skladu s
odredbama ovog Pravilnika. Od članova Studentskog zbora Sveučilišta koji se biraju
izravno, najmanje četiri člana moraju biti studenti poslijediplomskih studija.
(2) Broj članova studentskog zbora sastavnice utvrđuje studentski zbor svake sastavnice s
važećim mandatom odlukom o provođenju izbora, pri čemu broj članova studentskog
zbora sastavnice ne može biti manji od ukupnog broja studentskih predstavnika u
stručnom vijeću sastavnice, a broj članova iz redova studenata poslijediplomskih studija
ne može biti manji od broja poslijediplomskih studentskih predstavnika u stručnom vijeću
sastavnice.
(3) Odredbe iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se na sastavnice koje ne izvode
poslijediplomske studije.

II. RASPISIVANJE IZBORA I OPĆI UVJETI PROVOĐENJA IZBORA
Odluka o raspisivanju izbora
Članak 4.
Izbore za Studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove sastavnica raspisuje odlukom
rektor Sveučilišta najmanje 35 dana prije njihova održavanja.
Mjesto i vrijeme provođenja izbora
Članak 5.
(1) Izbori se provode na biračkim mjestima po sastavnicama Sveučilišta. Broj biračkih mjesta
i organizaciju izbora utvrđuje studentski zbor sastavnice s važećim mandatom odlukom o
provođenju izbora.
(2) Izbori se provode u dva uzastopna radna dana i u vrijeme određeno odlukom rektora o
raspisivanju izbora pri čemu trajanje izbora na biračkim mjestima u jednom radnom danu
ne može biti kraće od 12 sati.
(3) Izbori za studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice provode se
istovremeno na istim biračkim mjestima.

III. KANDIDATURE
Kandidature za Studentski zbor Sveučilišta
Članak 6.
(1) Svaki se student osobno može kandidirati za predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta ili
studentski zbor sastavnice.
(2) Kandidature iz stavka 1. ovog članka koje nisu u skladu sa člankom 14., stavkom 3
Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, će se odbaciti.
(3) Kandidatura se predaje na obrascu koji sastavlja Studentski zbor, a sadrži:
1. ime i prezime kandidata, godinu rođenja i broj indeksa;
2. naziv sastavnice, vrstu studija (preddiplomski,
poslijediplomski), godinu studija i smjer studija;

diplomski,

dodiplomski,

3. naznaku odnosi li se kandidatura na Studentski zbor Sveučilišta ili studentski zbor
sastavnice;
4.

uživa li kandidat podršku koje studentske organizacije uz odgovarajuću potvrdu

5. 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. Ako se kandidatura podnosi za studentski zbor
sastavnice, čelnik sastavnice može odrediti da se činjenice iz stavka 2. ovog članka
utvrde neposrednim uvidom ovlaštenog službenika u evidencije sastavnice, o čemu
će se na samoj kandidaturi sačiniti zabilješka;
6. potpis kandidata.
(4) Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu Sveučilišta u Zagrebu za izbore za
Studentski zbor Sveučilišta, a izbornim povjerenstvima sastavnica za izbore u studentske
zborove sastavnica najkasnije 10 dana prije održavanja izbora. Kandidatura se ne može
istaknuti i za Studentski zbor Sveučilišta i za studentski zbor sastavnice.
(5) Izborna povjerenstva će najkasnije 8 dana prije održavanja izbora provjeriti valjanost
kandidatura te valjane (potvrđene) kandidature s podacima iz stavka 3. točke 1-4. ovoga
članka objaviti na oglasnom mjestu sastavnice te ih dostaviti Sveučilištu. Sveučilište u
svom sjedištu i na svojoj web stranici objavljuje kandidature za Studentski zbor
Sveučilišta te sve kandidature po sastavnicama.
(6) Kandidature koje nisu sačinjene sukladno odredbama ovog Pravilnika, izborna će
povjerenstva odbaciti. Popis odbačenih kandidatura objavljuje se na način i u roku iz
stavka 5. ovoga članka, a najkasnije do kraja prvog sljedećeg radnog dana nakon objave
potvrđenih kandidatura iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Kandidati čije su kandidature odbačene imaju pravo prigovora Povjerenstvu za prigovore
Sveučilišta odnosno sastavnice do kraja prvog sljedećeg radnog dana od dana objave
odbačenih kandidatura. Povjerenstvo za prigovore će o žalbi odlučiti najkasnije prvog
sljedećeg radnog dana od dana podnošenja prigovora i svoju odluku istog dana objaviti u
sjedištu Sveučilišta, odnosne sastavnice i na web stranici Sveučilišta odnosno sastavnice.
(8) Svaki kandidat za sveučilišnu listu ima svoga zamjenika koji se navodi na glasačkom
listiću.
(9) Da bi kandidatura za sveučilišnu listu bila valjana, zamjenik kandidata mora ispuniti iste
uvjete kao i kandidat.
(10) Mandat dobiven izborima sa sveučilišnoj listi prestaje gubitkom statusa studenta
kandidata i gubitkom statusa studenta zamjenika istog kandidata. U Skupštinu
Studentskog zbora nakon toga ulazi prvi sljedeći kandidat sa sveučilišne liste.
IV. IZBORNA TIJELA

Izborno povjerenstvo
Članak 7.
(1) Izborno povjerenstvo osniva se na Sveučilištu radi provedbe izbora za Studentski zbor
Sveučilišta, a na sastavnici radi provođenja izbora za studentske zborove sastavnica.
(2) Izborno povjerenstvo ima 5 članova: predsjednika i 4 člana te 5 zamjenika: zamjenika
predsjednika i 4 zamjenika člana.
(3) Predsjednika i članove izbornih povjerenstava i njihove zamjenike imenuje rektor,
odnosno čelnik sastavnice odmah nakon raspisivanja izbora i to: 3 člana i 3 zamjenika na
prijedlog studentskog zbora a 2 člana i 2 zamjenika imenuju se iz redova nastavnika na
prijedlog Senata, odnosno vijeća sastavnice.
(4) Izborna se povjerenstva moraju osnovati danom donošenja odluke o provođenju izbora.

Nadležnost Izbornog povjerenstva Sveučilišta
Članak 8.
Izborno povjerenstvo Sveučilišta:
1. prima kandidature i odlučuje o njima sukladno članku 6. ovog Pravilnika;
2. nadgleda rad biračkih odbora u provođenju izbora za Studentski zbor Sveučilišta i
daje im naloge radi zakonitog provođenja izbora. U slučaju kada je nalog Izbornog

povjerenstva Sveučilišta suprotan nalogu izbornog povjerenstva sastavnice, tijela
za provođenje izbora postupit će po nalogu Izbornog povjerenstva Sveučilišta;
3. po provedenim izborima na sastavnicama prikuplja izborni materijal sa sastavnica
(glasačke listiće, popis birača s naznakom studenata koji su pristupili glasovanju i
zapisnik s rezultatima izbora za Studentski zbor Sveučilišta) i utvrđuje ukupne
rezultate izbora zbrajajući glasove na sastavnicama.

Nadležnost izbornog povjerenstva sastavnice
Članak 9.
Izborno povjerenstvo sastavnice u postupku izbora za koje je nadležno:
1. prima kandidature i odlučuje o njima sukladno članku 6. ovog Pravilnika;
2. imenuje, najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, biračke odbore za izbore za
koje su nadležna;
3. utvrđuje popise birača;
4. nadgleda rad biračkih odbora i daje im naloge radi zakonitog provođenja izbora;
5. utvrđuje rezultate izbora na sastavnici i
6. odlučuje o svim pitanjima pripreme i provedbe izbora te utvrđivanja izbornih
rezultata.

Povjerenstvo za prigovore
Članak 10.
(1) Povjerenstvo za prigovore osniva se na Sveučilištu radi odlučivanja o prigovorima protiv
odluka Izbornog povjerenstva Sveučilišta, a na sastavnicama radi odlučivanja o
prigovorima protiv odluka izbornih povjerenstava.
(2) Povjerenstvo za prigovore ima 5 članova: predsjednika i 4 člana te 5 zamjenika:
zamjenika predsjednika i 4 zamjenika člana.
(3) Predsjednika i članove povjerenstava za prigovore i njihove zamjenike imenuje rektor,
odnosno čelnik sastavnice i to 2 člana i 2 zamjenika na prijedlog studentskog zbora a 3
člana i 3 zamjenika imenuju se iz redova nastavnika na prijedlog Senata, odnosno vijeća
sastavnice.
(4) Povjerenstva za prigovore osnivanju se danom donošenja odluke o provođenju izbora.

Birački odbori
Članak 11.
(1) Birački odbori imaju predsjednika i dva člana iz redova studenata koje za svako biračko
mjesto imenuje odgovarajuće izborno povjerenstvo na prijedlog studentskog zbora
sastavnice s važećim mandatom. Predsjednik i članovi imaju zamjenike.
(2) Birački odbori neposredno provode postupak glasovanja sukladno odredbama ovog
Pravilnika.
Rad izbornih tijela
Članak 12.
(1) Član izbornog povjerenstva, povjerenstva za prigovore i biračkog odbora ne može biti
student koji je kandidat za predstavnika u studentski zbor te student koji je član
studentskog zbora s važećim mandatom.
(2) Nitko ne može biti član ili zamjenik člana u više tijela za provođenje izbora.
(3) Radom izbornih tijela rukovodi njihov predsjednik. Tijela odluke donose većinom
glasova.

V. POSTUPAK PROVOĐENJA IZBORA I UTVRĐIVANJE IZBORNIH
REZULTATA

Predizborni postupak
Članak 13.
(1) Svi kandidati čije su kandidature potvrđene imaju pravo na Sveučilištu i sastavnici na
kojoj se kandidiraju održati predstavljanje te na za to namijenjenim mjestima oglasiti
svoju kandidaturu.
(2) Studentske organizacije mogu organizirati predstavljanje pojedinih kandidata, te na drugi
način izražavati potporu određenim kandidatima.
(3) Na dan održavanja izbora traje izborna šutnja.

Popis birača
Članak 14.
(1) Popis birača sačinjava se po sastavnicama, a utvrđuje ga odgovarajuće izborno
povjerenstvo sastavnice najkasnije 8 radnih dana prije održavanja izbora te ga objavljuje
na Sveučilištu, odgovarajućoj sastavnici i web stranici Sveučilišta, odnosno sastavnice.
Za izbore za Studentski zbor 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,
broj indeksa i oznaku studira li student u preddiplomskom, diplomskom, dodiplomskom
ili poslijediplomskom studiju.
(3) Svaki student može od izbornog povjerenstva tražiti 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.
(4) Rektor i čelnici sastavnica dužni su osigurati da izborno povjerenstvo dobije sve podatke i
tehničku podršku za sačinjavanje popisa birača.
Glasački listići
Članak 15.
(1) Glasačke listiće za izbore za Studentski zbor Sveučilišta izrađuje Sveučilište pod
nadzorom Izbornog povjerenstva Sveučilišta.
(2) Glasačke listiće za izbore za studentski zbor sastavnica izrađuje sastavnica pod nadzorom
izbornog povjerenstva sastavnice.
(3) Za izbore za Studentski zbor Sveučilišta za sve se sastavnice izrađuje jednaki glasački
listić svijetlo-plave boje. Na dnu glasačkog listića stoji uputa glasačima da mogu
glasovati za ukupno 17 kandidata.
(4) Za izbore za studentski zbor sastavnica izrađuje se u svjetlo-crvenoj boji posebni listić za
svaku sastavnicu koji sadrži imena kandidata koji su se kandidirali za studentski zbor
odnosne sastavnice. Na dnu glasačkog listića stoji uputa glasačima za koliko ukupno
kandidata mogu glasovati.
(5) Glasački listić sadrži najmanje:
1. naziv Sveučilišta i sastavnice na kojoj se provode izbori;
2. oznaku o tome je li listić namijenjen izborima za Studentski zbor Sveučilišta ili
studentski zbor sastavnice;

3. popis kandidata abecednim redom s naznakom rednog broja ispred imena, te nakon
imena s naznakom sastavnice na kojoj studira, godine studija, je li student
preddiplomskog, diplomskog, dodiplomskog ili poslijediplomskog studija i nazivom
studentske organizacije koja podržava kandidaturu.
(6) Svakoj se sastavnici izrađuje za svaku izbornu listu onoliki broj glasačkih listića koliko je
studenata s biračkim pravom prema popisu birača za odnosnu sastavnicu. Izborno
povjerenstvo sastavnice preuzima od Sveučilišta izborne listiće za Studentski zbor
Sveučilišta u zapečaćenoj koverti jedan radni dan prije održavanja izbora i predaje ih
čelniku sastavnice ili osobi koju je on za to ovlastio. Na kovertama je naveden naziv
sastavnice i broj listića koji se nalaze u koverti. Čelnik sastavnice ili osoba koju on
ovlasti potpisuje primitak koverti s listićima.
Početak i završetak glasovanja
Članak 16.
Izbori započinju i završavaju u dan i sat određen odlukom rektora o raspisivanju izbora a
provode se na biračkim mjestima utvrđenim općim aktom sastavnice iz članka 5. stavka 1. i
stavka 2. ovoga Pravilnika.

Preuzimanje izbornog materijala
Članak 17.
(1) Najkasnije jedan sat prije započinjanja izbora, čelnik sastavnice ili od njega ovlaštena
osoba predaje biračkom odboru Sveučilišta i sastavnica glasačke listiće.
(2) Na svakom biračkom mjestu nalaze se dvije zapečaćene glasačke kutije, jedna
namijenjena ubacivanju glasačkih listića za Studentski zbor Sveučilišta, a druga za
studentski zbor sastavnice. Na kutiji je zalijepljen odgovarajući glasački listić na način da
je jasno vidljiv biračima. Glasački listići koji se lijepe na glasačke kutije dostavljaju se
posebno od glasačkih listića namijenjenih glasovanju, a na njima je jasno naznačeno da
nisu namijenjeni glasovanju.
Provođenje izbora
Članak 18.
(1) Glasovanje se odvija u vremenu određenom 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) Predsjednik biračkog odbora odgovoran je za nazočnost članova i zamjenika članova
biračkog odbora na biračkome mjestu, za organizaciju rada biračkog odbora, tajnost
izbora te za održavanje reda na biračkom mjestu.

(4) Birački odbor studenta koji pristupa glasovanju identificira pomoću indeksa ili druge
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.
(5) Student koji je glasovao ubacuje glasački listić u odgovarajuću glasačku kutiju.
(6) Birački će odbor studentima dati sva potrebna objašnjenja vezana za glasovanje.
(7) Predsjednik biračkog odbora zapečaćene glasačke kutije predaje čelniku sastavnice na
čuvanje do nastavka provođenja izbora sljedećeg radnoga dana. Glasačke se kutije čuvaju
na način da im nitko nema pristupa.

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) 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 sastavnice.
(6) Izborno povjerenstvo sastavnice kontrolira jesu li izbori provedeni u skladu sa zakonom i
ovim Pravilnikom. Ako izborno povjerenstvo smatra da nije bilo povreda koje su utjecale
ili mogle utjecati na rezultat izbora, utvrdit će privremene rezultate izbora za studentski
zbor sastavnice te ih najkasnije do 12 sati prvog sljedećeg radnog dana od dana završetka
izbora oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici sastavnice.
(7) Ako izborno povjerenstvo utvrdi nepravilnosti u provođenju izbora koje su utjecale ili
mogle utjecati na rezultat izbora, poništit će izbore i o tome obavijestiti čelnika sastavnice
koji će odlučiti o ponavljanju izbora.

(8) Protiv privremenih rezultata izbora svaki student Sveučilišta i svaka studentska
organizacija mogu podnijeti obrazloženi prigovor do isteka 8 radnih dana od dana
objavljivanja privremenih rezultata izbora. Prigovor se u pisanom obliku podnosi
izbornom povjerenstvu sastavnice koji ga, zajedno s cjelokupnim izbornim materijalom
dostavlja povjerenstvu za prigovore. Povjerenstvo za prigovore odlučuje o prigovoru u
roku 3 radna 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 ili poništiti
izbore i o tome obavijestiti čelnika sastavnice radi ponavljanja izbora.
(9) Ako nije bilo prigovora, ako su prigovori odbačeni ili odbijeni, rezultati izbora postaju
konačni i kao takvi se objavljuju sukladno stavku 6. ovoga članka.
(10) Nakon što je utvrdilo privremene rezultate izbora za Studentski zbor Sveučilišta na
sastavnici, izborno povjerenstvo sastavnice cjelokupni birački materijal (pri čemu će se
popis birača i zapisnik dati u preslici) dostavlja Izbornom povjerenstvu Sveučilišta.
Izborno povjerenstvo Sveučilišta zbraja glasove pristigle sa sastavnica, nakon čega
objavljuje privremene ukupne rezultate izbora te ih objavljuje u sjedištu Sveučilišta i na
web-stranici Sveučilišta. Protiv privremenih rezultata izbora može se, smisleno
primjenjujući stavak 8. ovoga članka, podnijeti prigovor o kojemu odlučuje Povjerenstvo
za prigovore Sveučilišta. Konačni rezultati izbora utvrđuju se sukladno stavku 9. ovoga
članka.
Izabrani kandidati
Članak 20.
(1) U izborima za Studentski zbor Sveučilišta izabrano je 17 kandidata koji su dobili najveći
broj glasova. Ako više kandidata ima isti broj glasova, između kandidata s istim brojem
glasova provest će se dopunski izbori u roku 8 radnih dana.
(2) U izborima za studentski zbor sastavnice, izabrani su kandidati koji su po dobivenom
broju glasova rangirani do broja kandidata koji se izabire u studentski zbor. Ako više
kandidata ima isti broj glasova, ali se svi ne mogu smatrati izabranima zbog ukupnog
broja kandidata koji se biraju, između kandidata s istim brojem glasova provest će se
dopunski izbori u roku 8 radnih dana.
(3) Ako između kandidata koji su izabrani prema stavku 1. nema studenata
poslijediplomskog studija, izabranima se smatraju četvorica studenata poslijediplomskog
studija s najvećim brojem glasova a četiri najslabije rangirana kandidata (14., 15., 16. i
17.) otpadaju iz kruga izabranih kandidata.
(4) Pravilo iz stavka 3. primijenit će se i za izbore za studentski zbor sastavnice, s tim da će
se izabranima smatrati broj studenata poslijediplomskog studija prema odredbama članka
3. stavka 2.
(5) Prilikom objave privremenih i konačnih rezultata izbora, navest će se lista izabranih
kandidata.

Promatranje izbora
Članak 21.
(1) Svi studenti, studentske organizacije, čelnici sastavnica ili od njih ovlaštene osobe mogu
promatrati izbore uz prethodnu najavu odgovarajućem Izbornom povjerenstvu koje o
tome izdaje potvrdu najkasnije 5 radnih dana prije dana održavanja izbora. Kandidati,
osim kad glasuju, ne smiju biti nazočni na biračkom mjestu. Izborno povjerenstvo će
odobriti promatranje ako tražitelj dokaže opravdani interes za promatranje izbora te
ukoliko ne postoje okolnosti iz kojih se može sumnjati da će narušavati red ili na drugi
način ometati izbore. Promatraču se izdaje potvrda o statusu promatrača.
(2) Promatrači mogu biti nazočni prilikom glasovanja i prebrojavanja glasova te stavljati
primjedbe i tražiti da se unesu u zapisnik.
(3) Promatrači ne smiju narušavati red na biračkom mjestu ni utjecati na glasače. Predsjednik
biračkog odbora udaljit će s birališta promatrače koji postupaju suprotno.
(4) 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.
(1) Čelnik studentskog zbora sastavnice s važećim mandatom 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. Sljedeća je
sjednica studentskog zbora sastavnice u prvom mjesecu naredne akademske godine.
(2) Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta sa važećim mandatom će sazvati Studentski
zbor Sveučilišta nakon što ga sve sastavnice izvijeste o izabranom predstavniku u
Studentski zbor Sveučilišta. Na sjednicu se poziva 17 članova izabranih na izborima te 33
člana izabrana po sastavnicama.
(3) Na prvoj sjednici bira se predsjednik.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu
Članak 23.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici Sveučilišta.
(2) Mandati članova Studentskog zbora Sveučilišta i studentskih zborova njegovih sastavnica
započinju s prvim danom naredne akademske godine u odnosu na akademsku godinu u
kojoj su izbori održani, te traju dvije akademske godine ili prestaju temeljem uvjeta
propisanih Zakonom.
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