
     STUDENTSKI IZBORI 

          Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

  

(6. lipnja 2019. - četvrtak) 
             Hodogram aktivnosti 

 

ROKOVI AKTIVNOSTI 

 

27. svibnja 2019. godine 

(ponedjeljak) 

 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 12. st. 1.) kandidatura se dostavlja 

Izbornom povjerenstvu sastavnice Sveučilišta, najkasnije 10 dana prije izbora. 

 

27. svibnja 2019. godine 

(ponedjeljak) 

 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 10. st. 7.) kandidatura se dostavlja 

Izbornom povjerenstvu Sveučilišta, najkasnije 10 dana prije održavanja izbora. 

 

29. svibnja 2019. godine 

(srijeda) 

 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 14. st. 5. t. c) Izborno povjerenstvo 

sastavnice dužno je javno objaviti sve pravovaljane kandidacijske liste na mrežnim stranicama 

sastavnice Sveučilišta 8 dana prije održavanja izbora. 

 

 

13. svibnja 2019. godine 

 (ponedjeljak) 

 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 13. st. 5. t. a) popis birača za 

Studentski zbor Sveučilišta i za studentski zbor sastavnice Izborno povjerenstvo Sveučilišta 

dužno je objaviti na mrežnim stranicama u roku 8 dana od donošenja Odluke o raspisivanju 

izbora.  

 

 

27. svibnja 2019. godine 

 (ponedjeljak) 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 14. st. 5. t. a) Izborno povjerenstvo 

sastavnice  Sveučilišta dužno je imenovati Birački odbor sastavnice Sveučilišta najkasnije 10 

dana prije održavanja izbora. 



 

6. lipnja 2019. godine 

(četvrtak) 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 20. st. 1.) najkasnije 1 sat prije 

početka izbora, predsjednik Izbornog povjerenstva sastavnice predaje Biračkom odboru 

glasačke listiće. 

 

 

6. lipnja 2019. godine 

07:00 – 19:00 sati  

 

(četvrtak) 

 

Studentski izbori 

 

Zakonito i pravodobno provođenje studentskih izbora, sve 

potrebne administrativne,  prostorne, tehničke i financijske uvjete te 

nesmetan rad tijela koje provode izbore, uz  ravnopravno sudjelovanje 

svih studenata u izbornom postupku, obvezna je osigurati uprava 

Sveučilišta odnosno uprava sastavnice. 

 

 

7. lipnja 2019. godine 

07:00 sati  

 

(petak) 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 15. st. 2.) Izborno povjerenstvo i 

Birački odbor sastavnice Sveučilišta dužni su najkasnije u roku 12 sati od završetka izbora 

dostaviti Izbornom povjerenstvu Sveučilišta zapisnik o radu Biračkog odbora koji se odnosi na 

provedbu izbora kandidata za Studentski zbor Sveučilišta. 

7. lipnja 2019. godine 

do 12:00 sati 

(petak) 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 21 st. 7.)  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 mrežnoj stranici sastavnice.   

 

 

10. lipnja 2019. godine 

 

(ponedjeljak) 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 15. st. 1.)  najkasnije 3 dana od 

završetka izbora Izborno povjerenstvo sastavnice mora o rezultatima izbora javno obavijestiti 

sve studente putem internetskih stranica, a cjelokupne podatke o provedbi izbora, te zapisnik s 

rezultatima dostaviti čelniku sastavnice i Izbornom povjerenstvu Sveučilišta. 



10. lipnja 2019. godine 

(ponedjeljak) 

 

Sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora (čl. 17. st. 4.) prigovori podneseni u roku 

24 sata nakon objavljivanja izbornih rezultata na sastavnici Sveučilišta podnose se Izbornom 

povjerenstvu sastavnice Sveučilišta. Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dostavlja 

potrebnu dokumentaciju i očitovanje na  prigovor Povjerenstvu za prigovore Sveučilišta. 

Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta dužno je riješiti prigovore u roku od 5 dana te odluku 

dostaviti Izbornom povjerenstvu sastavnice Sveučilišta i podnositelju prigovora.   

 

 

 

 


