
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Zagrebačka 30 
52100 Pula 
 
KLASA: 003-08/15-08/90 
URBROJ: 380-01-01-15-1 
U Puli, 14. srpnja 2015. godine 
 
Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 15. st. 2. Zakona o 
studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07), a sukladno Pravilima o 
izborima za Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli dana 14. srpnja 2015. godine donosi sljedeću 
 

ODLUKU 

 
Općenito 

I. 
(1) Raspisuju se izbori za Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: 
Studentski zbor). 
(2) Izbori za Studentski zbor održat će se 22. rujna 2015. godine u zgradama Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) na sljedećim adresama biračkih mjesta: 
Preradovićeva 1, Rovinjska 14 i Ronjgova 1, Pula. 
(3) Birališta će biti otvorena od 8.00 do 20.00 sati. 
(4) U izborima za Studentski zbor imaju pravo sudjelovati svi studenti upisani na 
preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, preddiplomski i diplomski integrirani sveučilišni 
studij i stručni studij na Sveučilištu. 
(5) Studentski zbor ima šesnaest (16) članova, od toga dvanaest (12) članova izabranih s lista 
pojedinih znanstveno-nastavnih sastavnica, odnosno samostalnih studija te četiri (4) člana 
izabrana sa zajedničke liste Sveučilišta.  

 
Izborno povjerenstvo 

II. 
(1) Za provođenje postupka izbora imenuje se Izborno povjerenstvo u sastavu: 
1. Doc. dr. sc. Franko Božac, predsjednik 
2. Breza Žižović, predavačica 
3. Arlina Hapadžić 
4. Katja Petrovski 
5. Sara Kancelar Juvan 
(2) Zamjenicima Izbornog povjerenstva imenuju se: 
1. Vladimir Gorup 
2. Dr. sc. Sandro Cergna 
3. Marina Žgela  
4. Iva Novak 
5. Katja Božac 
(3) Izborno povjerenstvo utvrđuje biračke popise, prima kandidature i odlučuje o njima, 
imenuje i nadgleda rad biračkih odbora u provođenju izbora te po provedenim izborima 
utvrđuje izborne rezultate.  



Birački odbori 

III. 
(1) Biračke odbore imenuje Izborno povjerenstvo za svako biračko mjesto 
(2) Birački odbori imaju predsjednika i dva člana iz redova studenata, te njihove zamjenike. 
 

Birački popisi 

IV. 
(1) Birački popisi sačinjava se po sastavnicama, odnosno studijima, a utvrđuje ga Izborno 
povjerenstvo.  
(2) Birački popisi se objavljuju na oglasnim pločama znanstveno-nastavnih sastavnica i 
mrežnim stranicama Sveučilišta najkasnije do 7. rujna 2015. godine. 
 

Kandidiranje                                                  

V. 
(1) Svaki student se osobno može kandidirati u izborima za Studentski zbor na listu sastavnice, 
odnosno samostalnih sveučilišnih studija ili zajedničku listu. 
(2) Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine 
studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova. 
 

VI. 
(1) Kandidature se podnosi Izbornom povjerenstvu. Krajnji rok za predaju kandidature je 7. 
rujna 2015. godine. 
(2) Kandidatura se podnosi na kandidacijskom listiću koji je objavljen na mrežnim stranicama 
Sveučilišta. 
(3) Uz kandidacijski listić kandidati su dužni priložiti potvrdu kojom se dokazuje da za kandidata 
ne postoje zapreke iz točke V. ove Odluke. 
(4) Prijave se podnose poštom ili osobno na adresu: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 
30, Pula (s naznakom: izbori za Studentski zbor Sveučilišta). 
 

VII. 
(1) Izborno povjerenstvo će valjane kandidature (s podacima: ime i prezime studenta, naziv 
znanstveno-nastavne sastavnice, vrstu studija, godinu studija i smjer, naznaku odnosi li se 
kandidatura na listu za predstavnika sastavnice ili na zajedničku listu te uživa li kandidat 
podršku koje studentske organizacije) objaviti na oglasnim pločama znanstveno-nastavnih 
sastavnica i mrežnim stranicama Sveučilišta najkasnije 14. rujna 2015. godine. 
(2) Kandidature će se objaviti u pojedinačnim listama za predstavnike svake znanstveno-
nastavne sastavnice, odnosno predstavnike samostalnih studija. 
(3) Ako koji od kandidata ne ispunjava uvjete iz stavka 2. točke V. ove Odluke ili podnese 
kandidaturu izvan propisanog roka za prijavu, Izborno povjerenstvo će odbaciti kandidaturu. 
(3) Kandidati čije su kandidature odbačene imaju pravo prigovora Povjerenstvu za prigovore 
do istek narednog radnog dana od dana objave kandidature. Povjerenstvo za prigovore će o 
žalbi odlučiti najkasnije narednog radnog dana i svoju odluku objaviti na mrežnim stranicama 
Sveučilišta. 
 
 
 
 



Povjerenstvo za prigovore 

VIII. 
(1) Radi rješavanja mogućih prigovora na tijek i rezultate izbornog postupka imenuje se 
Povjerenstvo za prigovore u sastavu: 
1. Isabella Matticchio, predsjednica 
2. Ivan Šverko 
3. Boris Pein 
4.Tihana Novak 
5. Petra Šimić 
(2) Zamjenicima Povjerenstva za prigovore imenuju se: 
1. Adriana Galant 
2. Katarina Gerometta 
3. dr. sc. Martina Damiani 
4. Kristina Vida 
5. Mariela Tomičić 
 

IX. 
(1) Postupak provođenja izbora i utvrđivanje izbornih rezultat za Studentski zbor u svemu 
ostalom provodi se sukladno Pravilima o izborima za Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile 
u Puli od 17. ožujka 2010. godine koja je donio Studentski zbor. 
 

X. 
(1) Rektor će u roku od 15 dana od dana kad su izborni rezultati postali konačni sazvati sjednicu 
Studentskog zbora na kojoj sjednici će se izabrati predsjednik ili predsjednica Studentskog 
zbora. 
 

XI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavom na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

   
                                                                                 
 
 

                                                                              Rektor 
                                                                                                   Prof. dr. sc. Alfio Barbieri,v.r.                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta 
2. Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
3. Kristijan Tomičić, Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
4. Članovima Izbornog povjerenstava i Povjerenstva za prigovore 
5. Arhiva 
 


