SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Izborno povjerenstvo za provođenje
studentskih izbora

Zagreb, 14. ožujka 2019.
Izborno povjerenstvo Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu:
Izborno povjerenstvo) temeljem članka 9. i 21. Pravilnika o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu
i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 2-5/20, URBROJ: 0099-10/02, koji je donijela
Skupština Studentskog zbora na sjednici održanoj 26.03.2010. – dalje u tekstu: Pravilnik), u cilju zakonitog
provođenja izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Fakulteta strojarstva i
brodogradnje, donosi
UPUTU
O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA
I. PRAVO PROMATRANJA
1. Pravo promatranja izbora imaju:
- svi studenti,
- studentske organizacije,
- čelnik sastavnice ili od njega ovlaštene osobe.
2. Kandidati, osim kad glasuju, ne smiju biti nazočni na biračkom mjestu.
III. DOZVOLA ZA PROMATRANJE
3. Promatrači mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora Izbornom povjerenstvu koje o tome izdaje
potvrdu najkasnije 5 radnih dana prije dana održavanja izbora.
4. Promatraču Izborno povjerenstvo izdaje potvrdu o statusu promatrača te će mu izradit iskaznicu koju je
promatrač dužan imati vidljivo istaknutu cijelo vrijeme promatranja.
IV. PRAVA I OBVEZE PROMATRAČA
5. Promatraču koji promatra rad biračkog odbora dopušteno je:
– nazočiti radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme
glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja te ispunjavanja zapisnika o radu
biračkog odbora,
– stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora u zapisnik o radu biračkog odbora ili ih u pisanom
obliku priložiti tom zapisniku,
– dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora te
– biti nazočan primopredaji izbornog materijala izbornom povjerenstvu od strane biračkog odbora nakon
što su utvrđeni rezultati glasovanja.
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6. Promatrač je dužan:
– biračkom odboru predočiti potvrdu koju mu je izdalo nadležno izborno povjerenstvo,
– imati kod sebe potvrdu za cijelo vrijeme promatranja.
7. Promatračima nije dopušteno:
– ometati rad biračkog odbora,
– odgovarati na eventualne upite birača na biračkom mjestu, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan ga je
uputiti na predsjednika biračkog odbora ili njegovog zamjenika,
– tonski ili video snimati rad izbornog tijela čiji rad promatra,
– nositi oznake, značke, fotografije, promotivni ili drugi materijal samih kandidata, koji može utjecati na
birače te na bilo koji drugi način aktivno ili pasivno utjecati na birače.
V. BIRAČKI ODBOR
8. Birački odbor dužan je promatračima navedenima u točci 1. ove Upute omogućiti promatranje i praćenje
svog rada.
9. Izborno povjerenstvo predat će biračkom odboru popis prijavljenih promatrača.
10. Ako zbog broja promatrača nije moguće da se izbori promatraju istovremeno, predsjednik biračkog
odbora odredit će pravičan raspored promatranja, nastojeći o tome postići suglasnost svih promatrača, ili će
odrediti promatrače ždrijebom.
11. Predsjednik biračkog odbora usmeno će opomenuti promatrača koji ometa rad biračkog odbora. Ako
promatrač unatoč opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik biračkog odbora ovlašten je naložiti njegovo
udaljavanje.
12. Birački odbor dužan je primiti pisanu primjedbu promatrača, upisat je ili priložiti uz zapisnik o radu
biračkog odbora.
13. Ove upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
PREDSJEDNIK
IZBORNOG POVJERENSTVA FSB-a:
Prof.dr.sc. Krešimir Grilec
Dostaviti:
1. Dekanu
2. Članovima Izbornog povjerenstva – svima,
3. Članovima Povjerenstva za prigovore – svima,
4. Oglasna ploča Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu,
5. Web stranica Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (naslovnica/podstranica)
6. Pismohrana, ovdje.
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