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Orebić, 21. siječnja 2019.
Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić (Sl. gl. 03/14) Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Orebić propisuje

O B V E Z A T N E U P U T E MS 3
PRAVO PROMATRANJA

I. Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju:
- promatrači političkih stranaka registriranih u RH koje su predložile kandidacijsku listu (dalje: promatrači političkih
stranaka)
- promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu birača (dalje: promatrači birača)
- promatrači nevladinih udruga registriranih u RH koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka,
odnosno promicanja ljudskih i građanskih prava (dalje: promatrači nevladinih udruga)
- promatrači međunarodnih organizacija koje djeluju u RH. Promatrači diplomatsko-konzularnih predstavništava u RH,
međunarodnih udruženja izbornih tijela te promatrači izbornih tijela iz drugih država (dalje: strani promatrači).
II. Kandidat na izborima ne smije biti promatrač na izborima za koje je kandidat.
III. Izborna tijela čiji su rad ovlašteni promatrati promatrači su Izborno povjerenstvo Općine Orebić, birački odbori.
IV. Zahtjev za promatranje može se podnijeti najkasnije tri dana prije dana održavanja izbora, Izbornom povjerenstvu.
Nevladine udruge, uz zahtjev trebaju dostaviti preslik rješenja o upisu u registar udruga.
V. Izborno povjerenstvo donosi rješenje o odobrenju promatranja izbora. Promatrači kojima je odobreno promatranje
dužni su imati rješenje kojim im je odobreno promatranje ili iskaznicu promatrača.
VI. Promatraču koji promatra rad izbornog povjerenstva dopušteno je:
- nazočiti radu izbornog povjerenstva te upozoravati na nepravilnosti u radu, stavljati obrazložene primjedbe na rad u
zapisniku o radu povjerenstva ili ih u pisanom obliku priložiti zapisniku i tražiti potvrdu o predanoj primjedbi, zahtijevati
presliku ili prijepis zapisnika o radu izbornog povjerenstva, ima pravo nazočiti predaji izbornog materijala biračkom
odboru.
VII. 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 u zapisniku o radu biračkog odbora ili ih u pisanom obliku priložiti zapisniku i
tražiti potvrdu o predanoj primjedbi, zahtijevati presliku ili prijepis zapisnika o radu, dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta
ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora te ima pravo biti nazočan predaji izbornog materijala izbornom
povjerenstvu nakon što su utvrđeni rezultati.
VIII. Promatračima nije dopušteno:
- ometati rad izbornog tijela, odgovarati na eventualne upite birača na biračkom mjestu, a u slučaju da mu se birač obrati,
dužan ga je uputiti na predsjednika ili potpredsjednika biračkog odbora, tonski ili video snimati rad izbornog tijela čiji
rad promatra, nositi oznake, značke, fotografije, promotivni ili drugi materijal kandidata ili političkih stranaka koji može
utjecati na birače ili na bilo koji drugi način aktivno ili pasivno utjecati na birače.
IX. Izborna tijela dužna su promatračima omogućiti promatranje i praćenje svog rada. 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 svih promatrača.
Predsjednik izbornog tijela čiji se rad promatra usmeno će opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog tijela, a ako
promatrač unatoč usmenoj opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik je ovlašten naložiti njegovo udaljavanje.
Birački odbor vodit će račun da se glasovanje provodi neometano, uz puno poštivanje tajnosti glasovanja i sigurnost
birača. Ako je to nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik izbornog tijela
može zatražiti pomoć policije.
Birački odbor dužan je primiti pisanu primjedbu promatrača, priložiti je zapisniku o radu biračkog odbora i o tome izdati
potvrdu.
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