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Sveučilišno Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora donijelo je u skladu sa čl.10.,11.,20. 

PRAVILNIKA ZA PROVEDBU  IZBORA PREDSTAVNIKA STUDENATA U STUDENTSKI ZBOR 
SVEUČILIŠTA U RIJECI I STUDENTSKE ZBOROVE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA 

 

 

Naputak o postupku s prigovorima 

 
1. Svaki student visokog učilišta ima pravo uložiti obrazloženi prigovor zbog nepravilnosti u izbornom postupku, u roku 

od dvadesetičetiri sata, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor. 
2. Prigovori se podnose povjerenstvu za prigovore sveučilišta (PPS) neposrednom predajom, poštom preporučeno na 

adresu Trg Braće Mažuranića 10, 51 000 Rijeka uz napomenu ZA POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE U 
PROVEDBI STUDENTSKIH IZBORA ili na e-mail adresu ured@uniri.hr uz napomenu ZA POVJERENSTVO ZA 
PRIGOVORE U PROVEDBI STUDENTSKIH IZBORA. 

3. PPS dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od dvadesetičetiri sata od dana kada joj je dostavljen prigovor.  
4. Podneseni prigovor ne odgaña obavljanje izbornih radnji. 
5. PPS ne zastaje sa radom zbog izjavljenog prigovora. 
6. Protiv rješenja PPS kojim odlučuje o prigovoru nije dopuštena žalba. 
7. Prigovor mora sadržavati opis radnje na koju se izjavljuje, vrijeme, mjesto i način izvršenja radnje, dokaze o toj 

radnji, ime, prezime i adresu podnositelja.Prigovor mora sadržavati potvrdu kojom podnositelj prigovora dokazuje 
da je student visokog učilišta na kojem se provode izbori na koje se odnosi prigovor.Potvrda ne smije biti starija od 
deset dana. 

8. Osoba koja podnosi prigovor dužna ga je vlastoručno potpisati i voditi računa da na prigovoru bude čitko otisnuto 
vrijeme primitka prigovora od nadležnog tijela odn.vrijeme predaje pošti ako se prigovor šalje poštom preporučeno. 

9. Neistinito prikazivanje činjenica u prigovoru ili podnošenju prigovora kako bi se sudionike u izbornoj proceduri 
dovelo u zabludu ili da bi se kandidate stavilo u neravnopravan položaj ili da bi se na bilo koji način nastojalo 
utjecati na izborni rezultat i tijek izbornog postupka, predstavlja težu stegovnu povredu za koju se goni po službenoj 
dužnosti. Stegovna odgovornost ne isključuje kaznenu odgovornost po istoj ili po drugim osnovama. 

10. Ne dopušten ili nepravovremen ili od neovlaštene osobe izjavljen prigovor PPS odbaciti će svojim riješenjem. Protiv 
ovog rješenja nije dopušten prigovor. 

11. Nije dopušten prigovor: 
a. Protiv rješenja PPS koje je doneseno diskrecionim odlučivanjem na podlozi neospornih činjenica 

koje su mu dostavljene 
b. Protiv rješenja IP kojim je odlučeno o mjestu i vremenu provoñenja glasovanja 
c. Protiv riješenja PPS kojim je odlučeno o odbacivanju prigovora kao ne pravovremenom, ne 

dopuštenom ili izjavljenom od neovlaštene osobe 
d. Protiv rješenja IP kojim izdaje naloge biračkom odboru 
e. Protiv rješenja IP kojim se privremeno ureñuju sporna pitanja ili odnosi, donesenog na podlozi 

podataka koji postoje u času njegova donošenja 
9.    PPS vezano je isključivo navodima istaknutim u prigovoru i ne može odlučivati izvan tih okvira. 
10.  PPS u postupku odlučivanja o prigovoru: 

a. Ispituje da li je prigovor dopušten, pravovremen i izjavljen od ovlaštene osobe, te da li sadrži sve 
propisane dijelove 

b. Ako je prigovor ne dopušten, nepravovremen ili izjavljen od ne ovlaštene osobe PPS odbacit će 
ga bez upuštanje u ocjenjivanje osnovanosti navoda iz prigovora 

c. Ispituje da li opisana radnja po svojoj prirodi i opsegu može utjecati na rezultate izbora 
d. Po svojem uvjerenju, na temelju savjesne i brižljive ocijene svakog dokaza dostavljenog uz 

prigovor posebno i svih dokaza zajedno, ocjenjuje koje će činjenice uzeti kao dokazane 



e. Poziva predsjednika izbornog povjerenstva sveučilišta (IPS) ili u slučaju njegove spriječenosti 
člana povjerenstva kojeg za to ovlasti radi davanja mišljenja i drugih pojašnjenja koja se mogu 
prihvatiti kao dokaz 

f. Ispituje težinu povrede i težinu posljedice 
g. Donosi odluku koju iskazuje rješenjem 

11.   PPS odbacit će prigovor kao ne osnovan: 
a. Kad na temelju dokaza priloženih prigovoru nije moguće sa sigurnošću utvrditi istinitost navoda iz 

prigovora 
b. Kad nañe da je u izbornom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da ne mogu utjecati na 

izborni rezultat 
c. Ako podnositelj odustane od izjavljenog prigovora prije nego li je PPS započelo postupati po 

prigovoru 
d. Ako nañe da radnja na koju se prigovara ne predstavlja povredu propisa o izborima 

12.   Kada PPS donese rješenje, bez odgode će ga dostaviti IP i objaviti ga putem oglasne ploče. 
13.  Predsjednik IPS ili u slučaju njegove spriječenosti član povjerenstva kojeg za to ovlasti može nazočiti sjednici PPS 

kada ovo odlučuje o prigovoru i prema potrebi davati pojašnjenja ili može PPS dostaviti pisanu izjavu. 
 
 
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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