
 

                                                                                                                                         

 

Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci donijelo je, u skladu s PRAVILNIKOM O PROVEDBI IZBORA 

STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA U STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI I STUDENTSKE ZBOROVE 

SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U RIJECI (KLASA: 003-01/18-01/08 UR. BROJ: 2170-57-01-18-148 od dana 

26. travnja 2018. G. ) i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnik (KLASA: 003-01/20-01/12 URBROJ: 

2170-57-01-20-20, od 26. ožujka 2020.) 

 

NAPUTAK O RADU IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA  

IZBORI 2020 

1. Izborno povjerenstvo sastavnice (IPs) dužno je formirati birački odbor sastavnice (BOs) 
najkasnije osam dana prije dana glasovanja tj. najkasnije do utorka 7. srpnja, 2020. za svako 
biračko mjesto na toj sastavnici te odrediti biračko mjesto. Birački odbori (BO) izravno 
provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju pravilnost i tajnost 
glasovanja. Odluku je potrebno dostaviti Izbornom povjerenstvu Sveučilišta. 

2. Izborna povjerenstva moraju objaviti listu kandidata za izbor predstavnika po izbornim 
jedinicama na mrežnim stranicama najmanje 8 dana prije dana održavanja glasovanja 
(najkasnije do utorka 7. srpnja, 2020., može i ranije) te ju istovremeno dostaviti Izbornom 
povjerenstvu Sveučilišta radi objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

3. Izborna povjerenstva moraju utvrditi popis birača i dostaviti ih biračkim odborima u što 
kraćem roku od konstituiranja, kako bi svaki birač mogao ostvariti pravo provjere nalazi li se 
na popisu birača, a najkasnije tri radna dana prije dana glasovanja (najkasnije, nedjelja 12. 
Srpanj 2020). 

4. IPs na dan objave konačnih lista tj. najkasnije u četvrtak 9. srpnja 2020. dostavlja Izbornom 
povjerenstvu Sveučilišta (IPS) podatak o: broju potrebnih glasačkih listića prema popisu 
birača za svaku izbornu jedinicu sastavnice, odnosno izbornu jedinicu Sveučilišta za koju se 
vrši izbor na pojedinoj sastavnici sukladno čl. 9. st. 3. Pravilnika o provedbi izbora 
studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci te podatke koji u glasačkom listiću moraju biti upisani (vidi t. 3 
ovog Naputka).  

5. Glasački listić sadrži: naznaku izborne jedinice s nazivom Sveučilišta odnosno sastavnice; 
naznaku dana glasovanja; imena i prezimena kandidata i njihovih zamjenika navedene 
prema abecednom redu prezimena kandidata s naznakom rednog broja ispred imena; 
naziv sastavnice na kojoj je student upisan, godinu studija te radi li se o studentu 
dodiplomskog, preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog, 
poslijediplomskog studija ili stručnog studija; uputu o popunjavanju glasačkog listića i 
serijski broj. 

6. Tiskanje glasačkih listića obavlja se pod nadzorom IPS.  
7. Glasački listić označen je serijskim brojem. Glasački listić mora imati logotip Sveučilišta i 

Studentskog zbora. 
8. Distribuciju glasačkih listića na biračka mjesta organizira IPS u dogovoru s čelnikom 

sastavnice. Distribucija se obavlja najkasnije na dan prije izbora tj. 14. Srpnja 2020. Čelnik 
sastavnice odgovoran je za pravovremenu dostavu glasačkih listića na biračko mjesto.  

9. Biračko mjesto otvara se u 8:00, a zatvara u 20:00 sati. Kada se biračko mjesto otvori za 
glasovanje, biračko mjesto se ne smije zatvoriti osim:  

a) U slučaju više sile koja ometa odvijanje glasovanja  
b) Teškog poremećaja reda na biračkom mjestu kada red nije moguće uspostaviti 
redovnim mjerama  



 

                                                                                                                                         

 

c) Prilikom pristupa naoružane osobe. 
 Biračko mjesto mora biti spremno za početak glasovanja prije 8:00 sati.  

O prekidu glasovanja odlučuje IPs. 
10. Glasovanje se obavlja osobno i tajno, te isključivo putem ovjerenih glasačkih listića. Glasuje 

se samo za kandidate navedene na glasačkom listiću. Glasački listić popunjava se tako da se 
zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za kojeg se glasuje.  

11. BO postupaju prema nalozima i odlukama IP koje ovo dostavlja bilo pismeno, bilo usmeno.  
12. Članovi BO provjeravaju u biračkom popisu je li upisan birač koji je pristupio glasovanju te 

su dužni prije izdavanja glasačkog listića, isključivo na temelju osobne iskaznice ili indeksa, 
utvrditi ima li student pravo glasa na toj sastavnici.   

13. Ako birač nije upisan u birački popis, neće mu se dozvoliti da glasuje osim ako donese 
potvrdu iz evidencije studija da ima za to pravo.  

14. Ako je isprava oštećena, nevažeća ili ako je na ispravi nešto umetnuto ili izbrisano službena 
osoba koja utvrđuje identitet ocijenit će je li time i u kojoj mjeri umanjena vjerodostojnost 
isprave ili je ista postupno izgubila vjerodostojnost odnosno dokaznu vrijednost. Ako 
službena osoba utvrdi nešto od navedenog sastavit će o tome službenu zabilješku u spisu i 
priključiti spis biračkom popisu.   

15. Ako službena osoba koja utvrđuje identitet ne može sa sigurnošću utvrditi identitet, 
uskratit će se toj osobi pravo koje nastoji ostvariti (pravo kandidiranja, pravo biranja, pravo 
podnošenja prigovora).  

16. Birač koji zbog kakve tjelesne mane ne može glasovati, može doći na biračko mjesto s 
drugom pismenom osobom koja će glasati uz njegovo odobrenje.  

17. Prije izdavanja glasačkog listića birač se vlastoručno potpisuje pored svog imena na 
biračkom popisu, i to odvojeno za zaprimanje glasačkog listića izborne liste sastavnice i 
glasačkog listića izborne liste Sveučilišta. 

18. BO dužan je odvojeno voditi glasačku evidenciju za izbore na razini sastavnice i na razini 
Sveučilišta.  

19. Članovi BO ne mogu ulaziti u privatnost glasača, govoriti glasačima kako da glasuju, te 
utjecati na njih na bilo koji način, unositi ili mijenjati podatke u popisu birača, premještati, 
otvarati ili na koji drugi način manipulirati glasačkim kutijama.   

20. Izgled glasačkih kutija mora biti jednak za cijelo Sveučilište.  
21. Glasačke kutije moraju biti zatvorene i osigurane na način koji onemogućuje nepropisno 

postupanje.  
22. Prije početka glasovanja, glasačke kutije pregledat će nadležno IP.   
23. Po završetku glasovanja, glasačke kutije preuzet će nadležno IP.  
24. Za vrijeme glasovanja na biračkom mjestu moraju biti nazočna najmanje tri člana BO ili 

njihova zamjenika, sve do trenutka dok IP ne preuzme glasačke kutije.   
25. BO dužni su čuvati glasačke kutije od bilo kakvih manipulacija, oštećenja ili neovlaštenog 

otvaranja.  
26. Predsjednik BO brine se o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja.  
27. U slučaju da na biračkom mjestu dođe do stvaranja buke i ometanja postupka glasovanja, 

BO i druge službene osobe nastojat će otkloniti takve pojave i opomenuti osobe koje to 
uzrokuju. Osoba koja i pored opomene ometa rad može biti udaljena s mjesta predviđenog 
za odvijanje izbornih radnji. Službena osoba koja sudjeluje u izbornim radnjama može biti 
udaljena tek nakon što je prethodno bila opomenuta da će biti udaljena.  

28. U slučaju težeg poremećaja reda i ugroze glasačkih kutija i onemogućavanja provođenja 
glasanja zbog ponašanja glasača, promatrača ili drugih osoba, birački odbor će bez odgode 



 

                                                                                                                                         

 

zatražiti intervenciju organa Ministarstva unutarnjih poslova. Kad ovi pristignu na biračko 
mjesto postupit će po uputi predsjednika BO u skladu sa zakonskim ovlastima. O takvim 
situacijama predsjednik BO dužan je odmah izvijestiti IP odnosno čelnika visokog učilišta i o 
tome sastaviti pisani dokument koji potpisuju svi članovi BO i predati ga IP. 

29. Bilo kakvo isticanje simbola i oznaka političke pripadnosti ili preferencije na mjestima koja 
su određena za odvijanje izbornih radnji je zabranjeno. Bilo kakav oblik propagande 
kandidata i njihovih programa na mjestima koja su određena za odvijanje izbornih radnji 
također je zabranjeno. Povreda ove odredbe predstavlja osnovu za pokretanje stegovnog 
postupka.   

30. Po završenom glasovanju BO će ponajprije prebrojati neupotrijebljene glasačke listiće i 
staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.  

31. Po zatvaranju birališta, birački odbor pristupa prebrojavanju glasova. Važećim glasačkim 
listićem smatra se onaj glasački listić iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi 
za koje je kandidate birač glasovao. Po okončanju prebrojavanja glasova birački odbor 
sastavlja zapisnike o provedenom glasovanju. Zasebno se sastavlja zapisnik o provedenom 
glasovanju na izborima za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta i 
zapisnik o provedenom glasovanju na izborima za izbor studentskih predstavnika u 
studentski zbor sastavnice.  

32. Zapisnik o provedenom glasovanju obavezno sadrži: naznaku naziva Sveučilišta odnosno 
sastavnice, naziv biračkoga mjesta, osobna imena članova biračkog odbora s naznakom 
funkcije, naznaku dana glasovanja te vrijeme otvaranja i zatvaranja biračkoga mjesta. 
Zapisnik o provedenom glasovanju za svaku izbornu jedinicu posebno sadrži broj 
iskorištenih glasačkih listića s naznakom važećih i nevažećih listića te broj neiskorištenih 
glasačkih listića i broj valjanih glasačkih listića za pojedinog kandidata i njegova zamjenika. 
Uz svaku izbornu jedinicu ili uz biračko mjesto u zapisnik se mogu unijeti i potrebne 
napomene. Zapisnik potpisuje predsjednik biračkoga odbora. Zapisnici se sastavljaju na 
obrascima 3 odnosno 4 koji se nalaze u prilogu ovoga Naputka i čine njegov sastavni dio. 

33. Birački odbor odmah po sastavljanju zapisnika predaje zapisnik o provedenom glasovanju 
na izborima za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta i sortirane 
biračke listiće u zatvorenim i zapečaćenim omotnicama Izbornom povjerenstvu Sveučilišta, 
a zapisnik o provedenom glasovanju na izborima za izbor studentskih predstavnika u 
studentski zbor sastavnice i sortirane biračke listiće u zatvorenim i zapečaćenim 
omotnicama izbornom povjerenstvu sastavnice.  

 
Izborna povjerenstva sastavnica dužna su objaviti ovaj Naputak na oglasnim pločama i mrežnim 

stranicama sastavnica.  
 
Prilog: 

1. Obrazac 3 i Obrazac 4– Zapisnik na razini sastavnice ili na razini Sveučilišta 
 

Klasa: 013-01/20-01/02 

Urbroj: 2170-57-01-120-03 

Rijeka, 19. Lipanj 2020. godine 
Predsjednica Izbornog povjerenstva Sveučilišta, 
 prof. dr. sc. Marta Žuvić 
Prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete 

http://sz-ri.com/wp-content/uploads/2018/05/Obrazac-3.-Studentski-izbori-2018.docx
http://sz-ri.com/wp-content/uploads/2018/05/Obrazac-4.-Studentski-izbori-2018.docx

