
   
 

 
 

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 – pročišćeni tekst (KLASA: 003-01/22-01/01 UR. BROJ: 2170-57-01-22-96 od 20. 

travnja 2022. g.)  
 

NAPUTAK O RADU IZBORNIH POVJERENSTAVA 

IZBORI 2022. – III. krug 

1. Izborno povjerenstvo sastavnice (IPs) obavlja dužnost biračkog odbora s obzirom na provođenje 
izbora neposrednim glasovanjem putem online Informacijskog sustava za elektroničko glasovanje. 

2. Ovaj naputak se odnosi na sva izborna povjerenstva sastavnica na kojima se provode izbori za 
studentske zborove u II. krugu, kao i na ona izborna povjerenstva čiji studenti ulaze u VI. (studenti 
poslijediplomskih studija) i VIII. (studenti upisani u statusu izvanrednog studenta) izbornu jedinicu 
za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci. Tablični prikaz upisanih studenata po razinama i vrstama 
studija, ovdje. 

PRIVREMENE LISTE KANDIDATA 
3. Izborna povjerenstva moraju objaviti listu kandidata (privremena lista) za izbor predstavnika po 

izbornim jedinicama na mrežnim stranicama sastavnice najmanje 8 dana prije dana održavanja 
glasovanja (utorak, 30. kolovoza 2022., može i ranije) te ju istovremeno dostaviti Izbornom 
povjerenstvu Sveučilišta radi objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. 
 
Molimo privremenu listu dostaviti putem obrasca kojem se pristupa putem poveznice ovdje i 
ujedno obavijestiti Povjerenstvo za prigovore o učinjenom na izbori.prigovor@sz.uniri.hr. 
 

4. Izborno povjerenstvo sastavnice najkasnije na dan objave konačnih lista Izbornom povjerenstvu 
Sveučilišta dostavlja: 
1. Konačnu listu kandidata 
2. Popis birača za svaku pojedinu izbornu jedinicu koji sadrži (osobno ime i OIB) – vidi točku 8. i 9. 
3. Podatke o kandidatima i njihovim zamjenicima (podatci za listić) – vidi točku 6. 
 

PRIGOVORI, KONAČNE LISTE I PODATCI ZA LISTIĆE 
5. Ako nije izjavljen prigovor radi nepravilnosti u postupku kandidiranja i listu kandidata (na 

privremenu listu) IPs dužno je po zaprimanju odgovora Povjerenstva za prigovore, bez odgode 
objaviti na mrežnim stranicama sastavnice konačnu listu kandidata te ju istovremeno dostaviti 
Izbornom povjerenstvu Sveučilišta radi objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. 
Ako je prigovor izjavljen radi nepravilnosti u postupku kandidiranja i listu kandidata, po donošenju 
odluka Povjerenstva za prigovore o izjavljenim prigovorima te ispravljanju nezakonitih radnji 
izborno povjerenstvo dužno objaviti konačnu listu kandidata bez odgode na mrežnoj stranici 
sastavnice te ju istovremeno dostaviti Izbornom povjerenstvu Sveučilišta radi objave na mrežnim 
stranicama Sveučilišta. 

6. IPs na dan objave konačnih lista tj. najkasnije u petak, 2. rujna 2022. dostavlja Izbornom 
povjerenstvu Sveučilišta (IPS) podatak o kandidatima i njihovim zamjenicima (za listić) za svaku 
pojedinu izbornu jedinicu poredane po abecednom redu prema prezimenu (osobno ime, godina 
studija, naziv izborne jedinice) Word dokument. Predložak dokumenta možete preuzeti ovdje. 
 

7. Konačne liste i podatke za listiće potrebno je dostaviti na e-mail izbori.povjerenstvo@sz.uniri.hr i 
putem online obrasca kojem možete pristupiti, ovdje. 
 
 

https://uniri.hr/wp-content/uploads/2022/01/SVE-GODINE-STUDIJA-2021_2022-objedinjena-finalna-1.pdf
https://form.jotform.com/221773305036349
mailto:izbori.prigovor@sz.uniri.hr
https://szuniri-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ssolaja_sz_uniri_hr/EVTUk_alKRtNmwUS31rAtgYBbEbG5jkqOkkRAOp5naMIVQ?e=zrTy1Y
mailto:izbori.povjerenstvo@sz.uniri.hr
https://form.jotform.com/221773428498367


   
 

 
 

POPISI BIRAČA 
8. Izborna povjerenstva sastavnica moraju utvrditi popis birača posebno za izborne jedinice za 

studentski zbor sastavnice i posebno za Studentski zbor Sveučilišta (osobno ime i OIB) koji može 
biti ovjeren od strane studentske službe, (najkasnije, petak, 2. rujna 2022. s obzirom na to da svaki 
birač ima pravo provjeriti nalazi li se na popisu birača) PDF datoteka. 
Popis birača također mora biti dostavljen Izbornom povjerenstvu u Excel datoteci radi podešavanja 
sustava za glasovanje te se moli dostavljanje popisa do petka 2. rujna 2022. godine kako bi sustav 
bio pravovremeno postavljen. Popis koji je dostavljen u Excel datoteci treba sadržavati isključivo 
podatak o OIB-u birača (ćelija A1=OIB prvog studenta). Excel datoteka može sadržavati više listova 
imenovanih po izbornim jedinicama. 

9. Kod utvrđivanja popisa birača, izborna povjerenstva moraju obratiti pozornost na to da u slučaju 
da se upisi studenata na pojedinoj sastavnici održani nakon dostavljanja posljednjeg popisa i dana 
održavanja glasovanja da dostave ažurirani popis OIB-a nakon provedenog upisa, kako bi svi upisani 
studenti bili na popisu. 

10. Ako birač nije upisan u birački popis, neće mu se dozvoliti da glasuje osim ako se pravovremeno 
Izbornom povjerenstvu Sveučilišta ne dostavi potvrda iz evidencije studija da ima za to pravo. Na 
potvrdi mora biti jasno vidljivo u koju izbornu jedinici birač ulazi. 

11. Popisi birača potrebno je dostaviti na e-mail izbori.povjerenstvo@sz.uniri.hr i putem online obrasca 
kojem možete pristupiti, ovdje. Ogledni primjerak Excel dokumenta (popis birača) preuzmite ovdje. 
    

12. O prekidu glasovanja odlučuje IPs. 
 

13. Glasovanje se obavlja osobno i tajno, neposrednim glasovanjem putem online Informacijskog 
sustava za elektroničko glasovanje kojemu se pristupa na www.izbori.sz.uniri.hr putem 
AAI@Edu.Hr elektroničkog računa studenta povezanog sa službenom e-mail adresom studenta. 
    

UTVRĐIVANJE REZULTATA-broja glasova I ODLUKA O PRIVREMENIM REZULTATIMA 
14. Po zatvaranju birališta 7. rujna 2022. godine u 14:00 sati, izborna povjerenstva sastavnica 

pristupaju utvrđenju ostvarenih glasova. Po okončanju utvrđenja ostvarenih glasova sastavlja se 
zapisnik o provedenom glasovanju na izborima za izbor studentskih predstavnika u studentski zbor 
sastavnice. 
Sustavu se pristupa putem www.izbori.sz.uniri.hr. 
Sustav je automatski postavljen - otvaranje i zatvaranje birališta u propisano vrijeme. 
  

15. Zapisnik o provedenom glasovanju obavezno sadrži: naznaku naziva Sveučilišta odnosno 
sastavnice, naziv biračkoga mjesta, osobna imena članova Izvornog povjerenstva s naznakom 
funkcije, naznaku dana glasovanja te vrijeme otvaranja i zatvaranja biračkoga mjesta. Uz svaku 
izbornu jedinicu ili uz biračko mjesto u zapisnik se mogu unijeti i potrebne napomene. Zapisnik 
potpisuje predsjednik biračkoga odbora. Zapisnik se sastavlja na obrascu 3 koji se nalaze u prilogu 
ovoga Naputka i čini njegov sastavni dio. 
 

16. IPs odmah po sastavljanju zapisnika i odluke o privremenim rezultatima, zapisnik o provedenom 
glasovanju na izborima za izbor studentskih predstavnika u studentski zbor sastavnice i odluku o 
privremenim rezultatima dostavlja Izbornom povjerenstvu Sveučilišta na email 
izbori.povjerenstvo@sz.uniri.hr i putem online obrasca, ovdje. 
 

KONAČNI REZLTATI i ZAKLJUČAK O DALJNJOJ POTREBI PROVOĐENJA IZBORA 
17. Ako nije izjavljen prigovor na objavljene privremen rezultate glasovanja (na privremenu listu) IPs 

dužno je po zaprimanju odgovora Povjerenstva za prigovore, bez odgode objaviti na mrežnim 

mailto:izbori.povjerenstvo@sz.uniri.hr
https://form.jotform.com/221775181361354
https://szuniri-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ssolaja_sz_uniri_hr/ES4P5mbUX19PuZ9sBsLEtdQB5FqNKxgJS7btCqXXIrj8jg?e=dFCqUw
http://www.izbori.sz.uniri.hr/
mailto:AAI@Edu.Hr
http://www.izbori.sz.uniri.hr/
https://sz.uniri.hr/wp-content/uploads/2022/05/Obrazac-3-zapisnik-na-razini-sastavnice-1.docx
mailto:izbori.povjerenstvo@sz.uniri.hr
https://form.jotform.com/221675159875368


   
 

 
 

stranicama sastavnice konačne rezultate glasovanja te ih istovremeno dostaviti Izbornom 
povjerenstvu Sveučilišta radi objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. 
Ako je prigovor izjavljen, po donošenju odluka Povjerenstva za prigovore o izjavljenim prigovorima 
te ispravljanju nezakonitih radnji izborno povjerenstvo dužno postupiti sukladno odluci. 
 

18. Odluku o konačnim rezultatima i zaključak o potrebi daljnjeg provođenja izbora potrebno je 

dostaviti na e-mail izbori.povjerenstvo@sz.uniri.hr i putem online obrasca kojem možete pristupiti, 

ovdje. 
 

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

stranicama sastavnica. 

  
 
Prilog: 

1. Obrazac 3 - Zapisnik na razini sastavnice 
 

Klasa: 003-01/22-01/01 

Urbroj: 2170-57-01-22-33 

Rijeka, 25. srpnja 2022. godine 
Prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete 

Predsjednica Izbornog povjerenstva Sveučilišta, 
vr. prof. dr. sc. Marta Žuvić 

mailto:izbori.povjerenstvo@sz.uniri.hr
https://form.jotform.com/221775541096359
https://sz.uniri.hr/wp-content/uploads/2022/05/Obrazac-3-zapisnik-na-razini-sastavnice-1.docx

