REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
VINODOLSKA OPĆINA
Izborno povjerenstvo
KLASA: 013-03/18-01/1

URBROJ: 2107-03/18-03-3
Bribir, 9. travnja 2018.

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/14. – u daljnjem
tekstu: Odluka), Stalno povjerenstvo za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora na
području Vinodolske općine, propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ III.
o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada
tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora
I. Vrste promatrača
Pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka kod svih izbornih
tijela imaju:
-registrirane političke stranke u Republici Hrvatskoj i birači koji su predložili
kandidacijske liste za izbore članova vijeća mjesnih odbora
-nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj.
II. Način određivanja promatrača
Politička stranka, odnosno udruga dužna je promatraču kojega je odredila izdati
potvrdu o svojstvu promatrača. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje
političke stranke, odnosno udruge određena statutom ili drugom odlukom donesenom na
temelju statuta stranke, odnosno punomoćnik kojega ta osoba ovlasti.
Predlagatelj kandidacijske liste birača, dužni su promatraču kojega su odredili izdati
potvrdu o svojstvu promatrača. Potvrdu izdaje i potpisuje predlagatelj ili nositelj kandidacijske
liste birača.
Kandidat na izborima ne smije biti promatrač na izborima za koje je kandidat.
III. Podnošenje zahtjeva za promatranje izbora
Političke stranke te predlagatelj kandidacijske liste grupe birača mogu podnijeti
zahtjev za promatranje izbora od dana objave zbirnih lista kandidacijskih lista.
Nevladine udruge i strani promatrači mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora od
dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Zahtjevi za promatranje izbora i popis promatrača dostavljaju se Izbornom
povjerenstvu Vinodolske općine najkasnije 5 dana prije održavanja izbora.
IV. Službene iskaznice promatrača
Službenu iskaznicu promatraču izdaje i uručuje Izborno povjerenstvo Vinodolske
općine.

V. Promatranje rada biračkog odbora i izbornog povjerenstva
Promatrač koji promatra rad biračkog odbora ima pravo biti nazočan 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.
Promatrač ne smije odgovarati na upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati,
dužan je uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora.
Promatrač ima pravo biti nazočan radu nadležnog izbornog povjerenstva za vrijeme
održavanja sjednica te upozoravati na uočene nepravilnosti.
VI. Ovlasti izbornih tijela prema promatračima
Izborno tijelo čiji se rad promatra ne smije isključiti promatranje, ali smije ograničiti
broj promatrača, ako nedostatak prostora ili drugi razlozi ne dopuštaju istovremeno
promatranje svim promatračima. Političkim strankama, biračima koji su predložili kandidate i
nevladinim udrugama mora se omogućiti da imaju najmanje po jednog promatrača na
biralištu ili pri izbornom tijelu.
Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela.
Promatraču nije dopušteno nositi oznake, značke ili materijale neke političke stranke
ili kandidacijske liste, tonsko ili video snimanje te fotografiranje te na bilo koji način utjecati
na birače.
VII. Ove Obvezatne pute stupaju na snagu danom donošenja, a objavljuju se web.
stranici Vinodolske općine.
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