REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Izborno povjerenstvo
Klasa: 026-01/18-01/01
Urbroj: 2155/01-03-18
Omiš, 24. svibnja 2018.
Na temelju članka 36. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 4/14), Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Omiša, donosi

OBVEZATNE UPUTE
O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU PRAĆENJA IZBORA ZA
ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
KOJI ĆE SE ODRŽATI 10. LIPNJA 2018. GODINE
1. Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća kao i
nevladine udruge koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka
i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti
provedbu izbora tijekom čitavoga izbornog postupka.
Gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori dužni su omogućiti promatračima promatranje i
praćenje svog rada.
2. Rad pojedinog biračkog odbora može istovremeno promatrati i pratiti po jedan promatrač svake
političke stranke ili koalicije stranaka, te po jedan promatrač birača koji su predložili
kandidacijske liste grupe birača (o kojima se glasuje na tom biračkom mjestu).
3. Kandidat za člana vijeća mjesnog odbora ne može biti promatrač na izborima za članove vijeća
mjesnog odbora u kojem se kandidirao.
4. Promatrač ima pravo:
- nazočiti radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za
vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja, te
predaje izbornih materijala Gradskom izbornom povjerenstvu,
- dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora,
- predsjedniku biračkog odbora ukazivati na eventualne nepravilnosti, pri čemu nije ovlašten
davati upute biračkom odboru,
- stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora,
- tražiti otklanjanje uočenih nedostataka te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati svoje
primjedbe,
- dobiti prijepis zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad promatrao
- promatrati i pratiti rad Gradskog izbornog povjerenstva, te istome stavljati obrazložene
primjedbe.

5. Promatrač nema pravo:
- nositi oznake, značke ili materijale neke političke stranke ili kandidacijske liste,
- vršiti tonsko i video snimanje,
- na bilo koji način utjecati na birače,
- odgovarati na eventualne upite birača (u slučaju da mu se birač obrati dužan je istoga
uputiti predsjedniku ili članu biračkog odbora).
6. Ako promatrač ometa rad, predsjednik biračkog odbora usmeno će ga opomenuti, a ako promatrač
unatoč opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik biračkog odbora ovlašten je promatrača udaljiti s
biračkog mjesta.
7. Promatrač ima obvezu:
predočiti predsjedniku Gradskog izbornog povjerenstva, odnosno predsjedniku biračkog odbora,
ovisno o tome čiji se rad promatra, potvrdu političke stranke koja ga je odredila, potvrdu nositelja
kandidacijske liste grupe birača ili potvrdu nevladine udruge koja ga je odredila.
8. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Grada
Omiša i na službenoj internetskoj stranici Grada Omiša www.omis.hr
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