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Na temelju članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.174/04.i 46/07.), a u skladu s
člankom 19. stavkom 5. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim
organizacijama („Narodne novine“ br. 71/07.) i sukladno članku 37. Statuta Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku na 3.sjednici u akademskoj 2007/2008.godini održanoj 28. siječnja
2008. godine pod točkom 6 dnevnog reda donio je

PRAVILA
ZA PROVEDBU PRVIH STUDENTSKIH IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
I ZNANSTVENO-NASTAVNIH/UMJETNIČKO-NASTAVNIH
SASTAVNICA SVEUČILIŠTA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Pravilima za provedbu prvih studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih
sastavnica Sveučilišta ( u daljnjem tekstu: Pravila) pobliže se ureñuje izbor
studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za studentske
predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je studentsko
predstavničko tijelo organizirano na razini znanstveno-nastavne/umjetničkonastavne sastavnice (u daljnjem tekstu: Studentski zbor sastavnice) i na razini
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Studentski
zbor Sveučilišta).
(2) Studentske predstavnike u Studentski zbor sastavnice i Sveučilišta imaju pravo
birati svi studenti dodiplomskog, preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog
studija Sveučilišta.
(3) Izbori se provode na biračkim mjestima, koja su odreñena po znanstvenonastavnim/umjetničko-nastavnim
sastavnicama
Sveučilišta
(u
daljnjem
tekstu:sastavnica Sveučilišta).
(4) Rektor Sveučilišta raspisuje izbore najmanje 30 dana prije njihovog održavanja i
saziva konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora Sveučilišta u roku od 15 dana

od dana proglašenja pravovaljanih studentskih izbora. Izbori se raspisuju na razini
Sveučilišta, a provode se na razini sastavnica Sveučilišta.
(5) Mandat članova Studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti.
Iznimno, mandat člana Studentskog zbora može trajati i kraće od dvije godine
sukladno članku 6. stavku. 3. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim
organizacijama.

II. NAČIN PREDLAGANJA I UTVRðIVANJA KANDIDATA
Članak 2.
(1) Kandidat je svaki student Sveučilišta, koji se kandidira za studentskog
predstavnika na razini sastavnice Sveučilišta ili na razini Sveučilišta. Svaki
kandidat mora osigurati i zamjenika.
(2) Pravo predlaganja kandidata za studentskog predstavnika ima student pojedinac,
studentska organizacija i studentska udruga.
(3) Kandidirati se mogu svi studenti dodiplomskih, preddiplomskih, diplomskih,
integriranih preddiplomskih i diplomskih i poslijediplomskih te stručnih studija
Sveučilišta, osim onih utvrñenih u članku. 14. st.3. Zakona o studentskom zboru i
drugim studentskim organizacijama.
(4) Kandidature se prijavljuju na razini sastavnice Sveučilišta i na razini Sveučilišta.

II. 1. KANDIDATURA NA RAZINI SASTAVNICE SVEUČILIŠTA

Članak 3.
(1) Kandidatura na razini sastavnice Sveučilišta se prijavljuje u obliku izborne liste.
(2) Kandidatura, da bi bila valjana, mora ispunjavati sljedeće uvjete:
a. ime i prezime kandidata i zamjenika koji se nalaze na izbornoj listi;
b. matični broj indeksa studenata koji se nalaze na izbornoj listi;
c. akademska godina u kojoj su prvi puta upisali studij;
d. vlastoručno potpisane izjave kandidata i zamjenika o prihvaćanju
kandidature.
(3) Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor predstavnika u
Studentski zbor sastavnice Sveučilišta potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa
birača sastavnice Sveučilišta na kojoj se lista prijavljuje.
(4) Na listi mora biti najmanje onoliko kandidata koliko ima studenata u stručnom
vijeću sastavnice Sveučilišta, sukladno statutu sastavnice Sveučilišta, a prema
utvrñenom broju studenata dodiplomskih, preddiplomskih, diplomskih,
integriranih preddiplomskih i diplomskih i poslijediplomskih te stručnih studija.
Sastavnice Sveučilišta biraju članove Studentskog zbora, kako slijedi:
- svi studenti Ekonomskog fakulteta Osijek biraju sedam (7) članova i isto
toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Elektrotehničkog fakulteta Osijek biraju sedam (7) članova i
isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Filozofskog fakulteta Osijek biraju sedam (7) članova i isto
toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
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(5)
(6)
(7)
(8)

svi studenti Grañevinskog fakulteta Osijek biraju sedam (7) članova i
isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Katoličko bogoslovnog fakulteta ðakovo biraju pet (5)
članova i isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Medicinskog fakulteta Osijek biraju sedam (7) članova i isto
toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Poljoprivrednog fakulteta Osijek biraju sedam (7) članova i
isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Pravnog fakulteta Osijek biraju sedam (7) članova i isto
toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek biraju sedam (7)
članova i isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Strojarskog fakulteta Slavonski Brod biraju pet (5) članova i
isto toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Učiteljskog fakulteta Osijek biraju sedam (7) članova i isto
toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Umjetničke akademije Osijek biraju pet (5)članova i isto
toliko zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Odjela za matematiku Osijek biraju pet (5) člana i isto toliko
zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Odjela za fiziku Osijek biraju četiri (4)člana isto toliko
zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Odjela za biologiju Osijek biraju četiri (4) člana i isto toliko
zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
- svi studenti Odjela za kemiju Osijek biraju četiri (4)člana i isto toliko
zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice.
Kandidatura se dostavlja Izbornom povjerenstvu sastavnice Sveučilišta, najkasnije
10 dana prije održavanja izbora.
Za kandidate na listi sastavnice Sveučilišta mogu glasovati samo studenti koji
studiraju na studijima koje ustrojava i izvodi sastavnica Sveučilišta.
Kandidirati se na listu sastavnice Sveučilišta mogu samo studenti koji studiraju na
sastavnici Sveučilišta, a predloženi su sukladno članku. 2. stavku.2 ovih Pravila.
Kandidat na listi sastavnice Sveučilišta ne može biti i kandidat na sveučilišnoj listi.

II. 2. KANDIDATURA NA RAZINI SVEUČILIŠTA

Članak 4.
(1) Kandidaturu na razini Sveučilišta za člana i njegova zamjenika mogu predložiti
studenti Sveučilišta i to pojedinci ili organizirane skupine studenata.
(2) Kandidirati se na listu Sveučilišta mogu svi studenti koji studiraju na Sveučilištu, a
predloženi su u skladu s člankom. 2. stavkom.2 ovih Pravila.
(3) Kandidatura, da bi bila valjana, mora ispunjavati sljedeće uvjete:
• ime i prezime kandidata i zamjenika koji se kandidiraju;
• naziv sastavnice Sveučilišta na kojoj studenti studiraju;
• matični broj indeksa kandidata i zamjenika ;
• akademsku godinu u kojoj je prvi puta upisao studij;
• kopiju indeksa;
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• vlastoručno potpisane izjave kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature.
(4) Za pravovaljanost prijedloga kandidata potrebno je prikupiti najmanje 300
potpisa studenata Sveučilišta na službenom obrascu.
(5) Kandidatura se dostavlja Izbornom povjerenstvu Sveučilišta najkasnije 10 dana
prije održavanja izbora.
(6) Za kandidate na Sveučilišnoj listi glasovat će svi studenti Sveučilišta.
(7) Kandidat na Sveučilišnoj listi ne može biti i kandidat na izbornoj listi sastavnice
Sveučilišta.

III. IZBORNO POVJERENSTVO
Članak 5.
(1) Izborna povjerenstva osnivaju se u svrhu provoñenja studentskih izbora na razini
sastavnice Sveučilišta i na razini Sveučilišta .
(2) Izborna povjerenstva osnivaju se sukladno članku. 15. stavku. 4. Zakona o
studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

III. 1. IZBORNO POVJERENSTVO SASTAVNICE SVEUČILIŠTA

Članak 6.
(1) Članovi Izbornog povjerenstva sastavnice Sveučilišta ne mogu istodobno biti i
kandidati za studentske izbore, članovi neovisnih nadzornih tijela, članovi Biračkog
odbora, članovi Povjerenstva za prigovore i članovi Izbornog povjerenstva
Sveučilišta.
(2) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dužno je javno objaviti sve pravovaljane
kandidacijske liste na oglasnim pločama i web stranicama sastavnice Sveučilišta 8
dana prije održavanja izbora.
(3) Ukoliko kandidati žele predstaviti svoje programe Izborno povjerenstvo sastavnice
Sveučilišta dužno im je, u dogovoru s dekanom/pročelnikom sastavnice Sveučilišta,
osigurati vrijeme i mjesto predstavljanja.
(4) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dužno je utvrditi da li su svi kandidati na
izbornoj listi predloženi sukladno odredbama članka. 2. stavka. 2. ovih Pravila.
Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta imenuje biračke odbore i utvrñuje popis
birača. Popis birača Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dužno je objaviti na
oglasnim pločama i WEB stranicama sastavnice Sveučilišta. Svaki student može
uložiti prigovor na Popis birača Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati, koje je
dužno prigovor riješiti u roku od 48 sati od uloženog prigovora.
(5) Dekan/pročelnik sastavnice Sveučilišta dužan je osigurati nesmetano provoñenje
studentskih izbora te osigurati uvjete za rad biračkih odbora, Izbornog povjerenstva,
promatrača te ostale materijalne uvjete za provoñenje izbora (tiskanje glasačkih
listića, kutija za glasovanje i ostale materijalne uvjete).
(6) Izborno povjerenstvo dužno je nadzirati izbore, odrediti vrijeme i mjesto održavanja
izbora, osigurati glasačke listiće, kutije za izbore, tajnost glasovanja na izbornim
mjestima, te organizirati biračke odbore.
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(7) Izborno povjerenstvo zaduženo je za dopremanje i otpremanje glasačkih kutija, te
ostalog izbornog materijala.
(8) Najkasnije tri dana od završetka izbora Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta o
rezultatima izbora mora javno obavijestiti sve studente putem internetskih stranica
sastavnice Sveučilišta, a cjelokupne podatke o provedbi izbora, te zapisnik s
rezultatima dostaviti dekanu/pročelniku sastavnice Sveučilišta i Rektoru Sveučilišta.
(9) U roku od 48 sati nakon objave rezultata kandidati imaju pravo Izbornom
povjerenstvu sastavnice Sveučilišta podnijeti žalbu. Izborno povjerenstvo se o žalbi
mora očitovati najkasnije u roku 24 sata, te žalbu i očitovanje proslijediti
Povjerenstvu za prigovore, koje imenuje Rektor Sveučilišta.
(10) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta utvrñuje da su izbori pravovaljani
ukoliko je izborima pristupilo najmanje 10% ili više ukupnog biračkog tijela
sastavnice Sveučilišta.
(11) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta nadgleda rad biračkih odbora sastavnice
Sveučilišta .
(12) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dužno je osigurati tajnost glasovanja.
(13) Izborno povjerenstvo i Birački odbor sastavnice Sveučilišta dužni su najkasnije u
roku 12 sati od završetka izbora dostaviti Izbornom povjerenstvu Sveučilišta
izvještaj o radu biračkog odbora koji se odnosi na provedbu izbora kandidata za
studentske izbore kandidiranih na sveučilišnoj listi.

III.2. IZBORNO POVJERENSTVO SVEUČILIŠTA

Članak 7.
(1) Članovi Izbornog povjerenstva Sveučilišta ne mogu istodobno biti i kandidati za
studentske izbore, članovi neovisnih nadzornih tijela, članovi Biračkog odbora,
članovi Povjerenstva za prigovore i članovi Izbornog povjerenstva sastavnice
Sveučilišta.
(2) Izborno povjerenstvo Sveučilišta dužno je utvrditi da li su svi kandidati na
izbornoj listi predloženi sukladno odredbama članka. 2. stavka. 2. ovih Pravila.
(3) Izborno povjerenstvo Sveučilišta dužno je javno objaviti sve pravovaljane
kandidacijske sveučilišne liste na oglasnim pločama i WEB stranicama Sveučilišta
8 dana prije održavanja izbora.
(4) Izborno povjerenstvo Sveučilišta dužno je tiskati glasačke listiće za sveučilišne liste,
te iste dostaviti proporcionalno broju glasačkog tijela na sve sastavnice Sveučilišta.
(5) Ukoliko kandidati žele predstaviti svoje programe Izborno povjerenstvo Sveučilišta
dužno im je, u dogovoru s dekanom/pročelnikom sastavnice Sveučilišta i Rektorom
Sveučilišta osigurati vrijeme i mjesto predstavljanja.
(6) Na sastavnicama Sveučilišta istovremeno se provode izbori za sveučilišne liste i za
liste sastavnica Sveučilišta. Nadzor nad izborima provode Izborno povjerenstvo i
birački odbor sastavnice Sveučilišta .
(7) Birački odbor i Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dužni su najkasnije 12
sati od završetka izbora dostaviti Izbornom povjerenstvu Sveučilišta izvješće o
radu biračkog odbora koji se odnosi na provedbu izbora kandidata za studentske
izbore kandidiranih na sveučilišnoj listi.
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IV. BIRAČKI ODBOR
Članak 8.
(1) Izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dužno je imenovati birački odbor
sastavnice Sveučilišta.
(2) Birački odbori provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju
pravilnost i tajnost glasovanja.
(3) Birački odbor dužan je podnijeti izvještaj o svom radu Izbornom povjerenstvu
sastavnice Sveučilišta.
(4) Birački odbor čine tri člana i tri zamjenika iz reda studenata, a njegov rad dužno
je nadzirati Izborno povjerenstvo.
(5) Predsjednik Biračkog odbora, članovi i zamjenici odbora ne mogu biti i članovi
Povjerenstva za prigovore, članovi neovisnog promatračkog tijela, članovi
Izbornog povjerenstva i ne mogu biti kandidati za studentske izbore.
(6) Birački odbor ne može ulaziti u privatnost glasača, ne može govoriti glasačima
kako glasati, te utjecati na njih na bilo koji način.
(7) Članovi Biračkog odbora raspolažu sa popisom birača, te su dužni prije izdavanja
glasačkog listića isključivo na temelju INDEKS-a ili osobne iskaznice ustvrditi da li
student ima pravo glasa na pojedinoj sastavnici Sveučilišta.
(8) Birački odbor dužan je odvojeno voditi glasačku evidenciju za izbore na razini
sastavnice Sveučilišta i na razini Sveučilišta.

V. GLASAČKI LISTIĆ
Članak 9.
(1) Oblik, izgled i boju glasačkog listića odreñuje Izborno povjerenstvo sastavnice
Sveučilišta ili Sveučilišta.
(2) Broj glasačkih listića mora biti jednak broju glasačkog tijela.
(3) Glasački listić sastavnice Sveučilišta mora biti ovjeren pečatom sastavnice
Sveučilišta na kojoj se glasuje. Glasački listić Sveučilišta mora biti ovjeren pečatom
Sveučilišta.

VI. NEOVISNI PROMATRAČI
Članak 10.
(1) Svaki student ili grupa studenata imaju pravo neovisno promatrati izbore za
studentske predstavnike.
(2) Zahtjev za nadgledanjem izbora predaje se osam, (8) a najkasnije tri, (3) dana
prije početka izbora u pisanom obliku dekanu/pročelniku sastavnice Sveučilišta,
koji je dužan na zahtjev odgovoriti najkasnije dva, (2) dana prije početka izbora, te
odgovor proslijediti Izbornom povjerenstvu, Biračkom odboru i Povjerenstvu za
prigovore.
(3) Da bi zahtjev iz prethodnog stavka bio pravovaljan potrebno je dekanu/pročelniku
sastavnice Sveučilišta priložiti sljedeće dokumente:
 ime i prezime promatrača
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(4)
(5)

(6)

(7)

fotokopiju prve i posljednje stranice indeksa
potvrdu Izbornog povjerenstva sastavnice Sveučilišta sa koje dolaze da nisu
kandidati na studentskim izborima i članovi izbornih tijela i biračkih odbora.
Potvrdu potpisuje predsjednik Izbornog povjerenstva sastavnice Sveučilišta na
službenom obrascu.
Dekan/pročelnik sastavnice Sveučilišta odlučuje o prihvaćanju ili odbijanju
zahtjeva za nadgledanje izbora koji se moraju pismeno obrazložiti.
Neovisni promatrači mogu biti svi studenti Sveučilišta bez obzira na kojoj
sastavnici Sveučilišta studiraju, a koji nisu članovi Izbornog povjerenstva
sastavnice Sveučilišta ili Sveučilišta, Biračkog odbora sastavnice Sveučilišta,
Povjerenstva za prigovore i kandidati za studentske predstavnike.
Neovisni promatrači mogu nadgledati provedbu izbora i prebrojavanje glasova, ali
se u niti jednom trenutku ne smiju ometati rad Izbornog povjerenstva i Biračkog
odbora.
Ukoliko postoje nepravilnosti u provedbi izbora neovisni promatrači dužni su iste
prijaviti Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku.

VII. POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE

Članak 11.
(1) Povjerenstvo za prigovore osniva se sukladno članku 16. stavku. 2. Zakona o
studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i ima pet članova: dva
člana povjerenstva i njihove zamjenike iz redova studenata predlaže Studentski
zbor, a imenuje rektor Sveučilišta. Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike iz
reda nastavnog osoblja predlaže Senat Sveučilišta, a imenuje rektor Sveučilišta.
(2) Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi
Studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu istodobno biti i članovi
povjerenstva za prigovore.
(3) Povjerenstvo za prigovore dužno je svaki prigovor, koji se u roku od 24 sata nakon
objavljivanja izbornih rezultata na sastavnici Sveučilišta podnese Izbornom
povjerenstvu sastavnice Sveučilišta i koja ga zajedno s očitovanjem na prigovor i
potrebnom dokumentacijom mora dostaviti Povjerenstvu za prigovore, riješiti u
roku od pet dana, a zatim dostaviti Izbornom Povjerenstvu sastavnice Sveučilišta i
podnositelju prigovora.

VIII. PRAVOVALJANOST IZBORA
Članak 12.
(1) Izbori na sastavnici Sveučilišta proglašavaju se pravovaljanima ako je glasovanju
pristupilo najmanje 10% ili više glasača upisanih u birački popis.
(2) Na izborima je pobijedio onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
(3) Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, a jedan ulazi u sastav
Studentskog zbora izbori će se ponoviti samo za te kandidate,
(4) Kod ponovljenih izbora pobijedio je onaj kandidat koji je dobio najveći broj
glasova studenata koji su pristupili izborima bez obzira na postotak.
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(5) Ukoliko se izbori ponavljaju, ponavlja se samo izborni postupak.
IX. KONSTITUIRANJE STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA
Članak 13.
(1) Nakon proglašenja pravovaljanosti izbora na sastavnicama Sveučilišta ustrojit će
se Studentski zbor sastavnice Sveučilišta, koji će predložiti jednog člana u
Studentski zbor Sveučilišta.
(2) Studentski zbor Sveučilišta, uz šesnaest (16) predstavnika Studentskih zborova
sastavnica Sveučilišta, čini i dodatnih devet (9) članova biranih na razini
Sveučilišta, a za koje Izborno povjerenstvo Sveučilišta utvrdi da su dobili najveći
broj glasova na izborima.
(3) Najkasnije 15 dana nakon proglašenja pravovaljanosti izbora rektor Sveučilišta će
sazvati i voditi konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora Sveučilišta.
(4) Na konstituirajućoj sjednici mora se izabrati predsjednik Studentskog zbora
Sveučilišta.
(5) Na konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora Sveučilišta imenuje se Odbor
Studentskog zbora Sveučilišta, koji će u roku od 30 dana Senatu Sveučilišta
dostaviti prijedlog Statuta Studentskog zbora Sveučilišta.

X. KONSTITUIRANJE STUDENTSKOG ZBORA SASTAVNICE SVEUČILIŠTA
Članak 14.
(1) Nakon proglašenja pravovaljanosti izbora na sastavnici Sveučilišta ustrojit će se
Studentski zbor sastavnice Sveučilišta, koji će predložiti jednog člana u Studentski
zbor Sveučilišta.
(2) Najkasnije 15 dana nakon proglašenja pravovaljanosti izbora dekan/pročelnik
sastavnice Sveučilišta će sazvati i voditi konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora
sastavnice Sveučilišta.
(3) Na konstituirajućoj sjednici izabrati će se predsjednik Studentskog zbora
sastavnice Sveučilišta.
(4) Na konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora sastavnice Sveučilišta imenovati će
se Povjerenstvo Studentskog zbora sastavnice Sveučilišta, koji će u roku od 30
dana stručnom vijeću sastavnice Sveučilišta dostaviti prijedlog Statuta Studentskog
zbora sastavnice Sveučilišta..
XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
(1) Pravila za provedbu prvih studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih
sastavnica Sveučilišta donosi Senat Sveučilišta, na prijedlog Odbora za statutarna
i pravna pitanja Senata.
(2) Izmjene i dopuna Pravila iz prethodnog stavka donose se na istovjetan način na
koji su Pravila donijeta.
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Članak 16.
Navoñenje imenica: kandidat, student, član i sl. u muškom rodu u ovim Pravilima ne može
se ni u kojem smislu tumačiti kao osnova za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.
Članak 17.
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dekanima i pročelnicima znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica
Tajnicima znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica
Marin Bakša, predsjednik Predsjedništva Studentskog zbora
Krešimir Belčić, predsjednik Skupštine Studentskog zbora
Pismohrana Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pismohrana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
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