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Izbor rektora 

Članak 15. 

(1)  Mandat rektora traje četiri godine i može se jednom ponoviti. 

(2) Za rektora može biti izabran nastavnik Sveučilišta u znanstveno-nastavnom i 
umjetničko-nastavnom zvanju redovitog profesora. 

(3) Postupak prikupljanja prijedloga za izbor rektora provodi izborno povjerenstvo od 
predsjednika i šest članova koje imenuje Senat iz reda svojih članova. Sve obveze 
Povjerenstva i rokovi za njihovo obavljanje utvrđuju se odlukom o imenovanju. 

(4) Postupak izbora za rektora počinje najkasnije osam mjeseci prije isteka mandata 
rektora koji obavlja dužnost pozivom Povjerenstva za dostavu prijedloga. 

(5) Prijedlog za izbor rektora, uz pisanu suglasnost predloženika, može dati jedno ili više 
vijeća područja ili najmanje tri vijeća znanstveno-nastavnih odnosno umjetničko-
nastavnih sastavnica (fakulteti, umjetničke akademije, odjeli). Jadno vijeće područja 
može predložiti samo jednog predloženika. Prijedlog sadrži stručni životopis i program 
rada predloženika koji se objavljuju na WEB stranici Sveučilišta najkasnije dva tjedna 
prije sjednice Senata na kojoj pristupnici izlažu i brane svoje programe. 

(6) Izborno povjerenstvo utvrđuje na osnovi pristiglih prijedloga koji predloženici 
ispunjavaju Zakonom i Statutom predviđene uvjete za izbor. 

(7) Predloženici koji ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka izlažu i brane svoje 
programe na sjednici Senata. 

(8) Rektora biraju članovi Senata tajnim glasovanjem. Svaki član tog biračkog tijela ima 
jedan glas. Izbor rektora obavlja se u roku ne kraćem od jedan i duljem od dva tjedna 
od održavanja sjednice iz stavka 7. 

(9) Za izbor je potrebna natpolovična većina ukupnog broja glasova biračkog tijela. Ako 
nijedan od predloženika u prvome krugu ne dobije natpolovičnu većinu glasova 
ukupnog broja glasova biračkog tijela, u drugome se krugu bira između dva 
predloženika koji su u prvome krugu dobili najveći broj glasova. 

(10) Ako nakon prvog kruga zbog jednakog broja glasova ostane više od dva    
predloženika koji bi ušli u drugi krug, provodi se međuglasovanje među onim 
predloženicima koji imaju jednak broj glasova. 

(11) 1. U drugom krugu glasovanja za rektora je izabran onaj predloženik koji 
dobije većinu ukupnog broja glasova biračkog tijela. 



2. Ako niti jedan  predloženik u drugom krugu glasovanja ne dobije potrebnu većinu, 
u treći krug glasovanja ulazi onaj predloženik koji je u drugom krugu dobio veći broj 
glasova. Ako u drugom krugu glasovanja predloženici za rektora dobiju jednaki broj 
glasova, oba ulaze u treći krug. 

3. U trećem krugu glasovanja za rektora je izabran onaj predloženik koji dobije 
natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova biračkog tijela. 

4. Ako u trećem krugu glasovanja niti jedan predloženik ne dobije natpolovičnu većinu 
ukupnog broja glasova biračkog tijela, rektor nije izabrana i izborni postupak se 
ponavlja. U takvom slučaju Senat će odrediti primjerene rokove izbornog postupka. 

 

(12) Svim sjednicama Senata na kojima se provodi postupak izbora rektora 
predsjedava najstariji nazočni član Senata. 

(13) Postupak izbora rektora mora se završiti najkasnije dva mjeseca prije početka 
mandata novoizabranog rektora. 

(14) Mandat rektora u pravilu započinje 1. listopada godine u kojoj je izabran, a 
prestaje 30. rujna godine u kojem mu ističe mandat. Ako je rektoru mandat prestao 
prije isteka roka na koji je izabran Senat iz svojih redova bira obnašatelja dužnosti 
rektora koji obavlja dužnost do izbora novog rektora. U tom slučaju Senat će 
posebnom odlukom utvrditi rokove izbornog postupka, te početak mandata 
novoizabranog rektora. 

 


