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Sveučilišno Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora donijelo je u skladu sa čl.19. 
PRAVILNIKA ZA PROVEDBU  IZBORA PREDSTAVNIKA STUDENATA U STUDENTSKI ZBOR 

SVEUČILIŠTA U RIJECI I STUDENTSKE ZBOROVE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA 
 

 

Naputak o sudjelovanju promatrača 

 
1. Izborno povjerenstvo Sveučilišta (IPS) može dozvoliti promatranje glasanja promatračima. 
2. Pravo promatranja glasanja imaju udruge koje su kod nadležnog tijela registrirane kao udruge koje djeluju na 

području nezavisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja studentskih prava. 
3. Zainteresirane udruge dužne su 48h prije održavanja izbora zatražiti dozvolu za promatranje rada biračkih odbora 

(BO) od nadležnog Izbornog povjerenstva (IP) . IP im izdaje potvrdu. Potvrdom i osobnom iskaznicom BO dokazuju  
da su neovisni promatrači. 

4. Uz zahtjev za izdavanje dozvole udruga je dužna dostaviti: 
a. Ovjerenu presliku rješenja o upisu u Registar udruga, u tri preslike 
b. Popis imena svojih ovlaštenih promatrača, u tri preslike 
c. Dozvolu čelnika visokog učilišta na kojem se provode izbori za boravak u prostorijama visokog 

učilišta za vrijeme provoĎenja glasovanja,u izvorniku i dvije preslike 
d. Tri preslike osobne iskaznice ili putovnice 

5. Članovi udruge, promatrači ne mogu istodobno biti i kandidati za studentske izbore, članovi BO, članovi 
Povjerenstva za prigovore, članovi IPS, članovi Izbornog povjerenstva sastavnice (IPs) i članovi Studentskog zbora 
sa važećim mandatom. 

6. IP diskreciono odlučuje o zahtjevima za izdavanje dozvole uzimajući u obzir redoslijed primljenih zahtjeva, 
prostorne mogućnosti visokog učilišta, utjecaj broja promatrača na održavanje reda i osiguravanje uvjeta za 
provoĎenje glasovanja od strane BO, sigurnosne razloge i druge okolnosti koje od strane promatrača mogu utjecati 
na birače, BO, glasačke materijale i druge izborne radnje.Protiv rješenja IP nije dopušten prigovor. 

7. Promatrači su dužni postupati po uputama i nalozima, usmenih i pismenih, koje daje nadležno IP. 
8. Promatrači mogu upozoravati Predsjednika BO na nepravilnosti i zahtijevati njihovo otklanjanje. 
9. Promatrači ne smiju ometati rad izbornih tijela, tonski ili video snimati, te na bilo koji način utjecati na birače 
10. Kad nadležno IP ocijeni da su nastupili ili bi mogli nastupiti nepoželjni ili štetni utjecaji od strane promatrača na 

održavanje reda i osiguravanje uvjeta za provoĎenje glasovanja,nadležno IP nalogom će odmah narediti 
udaljavanje promatrača sa biračkog mjesta. Kada nadležno IP naredi udaljavanje promatrača sa biračkog mjesta 
ujedno je i ukinulo eventualno ranije izdano rješenje kojim je dozvolilo promatranje. IP može takvu odluku priopćiti i 
usmeno. Protiv rješenja IP nije dopušten prigovor. 

11. Uvid u izborni materijal imaju samo osobe na temelju zakonskih ovlaštenja, o čemu odlučuje izborno povjerenstvo. 
 
Izborna povjerenstva sastavnica dužna su objaviti ovaj Naputak na oglasnim pločama i Internet stranicama sastavnica. 
Ovaj naputak je obvezujuć i stupa na snagu danom donošenja. 
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