Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Lovran („Službene novine Općine Lovran“ broj 4/15) Izborno povjerenstvo donosi
OBVEZATNE UPUTE BROJ MO IV
PROMATRANJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
NA PODRUČJU OPĆINE LOVRAN
PRAVO PROMATRANJA
1. Izborni postupak, provedbu izbora, te rad izbornih tijela imaju pravo promatrati:
•

promatrači političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj koje su predložile
kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnih odbora

•

promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu grupe birača za izbor članova
vijeća mjesnog odbora

•

promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koja
djeluje na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja
ljudskih i građanskih prava

•

promatrači međunarodnih organizacija koje djeluju u Republici Hrvatskoj.

2. Kandidati na kandidacijskim listama na izborima ne smiju biti promatrači na izborima
za koje su kandidati.
IZBORNA TIJELA
1. Izborna tijela čiji su rad ovlašteni promatrati promatrači iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa su:
- Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Lovran
- birački odbori.
PROMATRAČI POLITIČKIH STRANAKA I PROMATRAČI GRUPE BIRAČA KOJI
SU PREDLOŽILI KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA
1. Politička stranka ili grupa birača koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća
mjesnih odbora mogu odrediti promatrače za sva izborna tijela:
- za Izborno povjerenstvo i
- za biračke odbore.
2. Politička stranka, odnosno predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste birača dužni su
promatraču kojeg su odredili izdati potvrdu o svojstvu promatrača.
Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke, određena statutom ili
drugom odlukom donesenom na temelju statuta stranke, odnosno punomoćnik kojega ta osoba

ovlasti, tj. predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste birača, odnosno punomoćnik kojeg ta osoba
ovlasti.
3. Političke stranke, odnosno predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste birača mogu podnijeti
izbornom povjerenstvu zahtjev za promatranje izbora od dana objave zbirnih listi kandidacijskih
lista. Uz zahtjev za promatranje izbora podnosi se i potvrda političke stranke, odnosno potvrda
predlagatelja kandidacijske liste birača o svojstvu promatrača.
4. Zahtjev za promatranje izbora i popis promatrača dostavlja se Izbornom povjerenstvu
najkasnije pet (5) dana prije dana održavanja izbora.
PROMATRAČI NEVLADINIH UDRUGA
1. Nevladina udruga dužna je promatraču kojeg je odredila izdati potvrdu o svojstvu promatrača.
Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje nevladine udruge, određena statutom ili
drugom odlukom donesenom na temelju statuta udruge, odnosno punomoćnik kojega ta osoba
ovlasti.
2. Nevladine udruge mogu podnijeti Izbornom povjerenstvu zahtjev za promatranje izbora od
dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Uz zahtjev za promatranje izbora nevladina udruga će dostaviti presliku rješenja o upisu u
Registar udruga.
3. Zahtjevi za promatranje izbora i popis promatrača dostavlja se Izbornom povjerenstvu
najkasnije 5 (pet) dana prije dana održavanja izbora.
STRANI PROMATRAČI
1. Strani promatrači mogu podnijeti Izbornom povjerenstvu zahtjev za promatranje izbora od
dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
2. Zahtjevi za promatranje izbora i popis promatrača dostavljaju se Izbornom povjerenstvu
najkasnije pet (5) dana prije dana održavanja izbora.
SLUŽBENE ISKAZNICE PROMATRAČA
1. Službenu iskaznicu promatraču izdaje i uručuje Izborno povjerenstvo.
Promatrač je dužan nositi vidljivo istaknutu službenu iskaznicu za cijelo vrijeme promatranja
izbornog postupka i rada izbornog tijela.
2. Ako Izborno povjerenstvo nije izdalo iskaznicu, promatrač će se identificirati rješenjem
Izbornog povjerenstva koje je promatraču odobreno promatranje izbora, a izdano je političkoj
stranci, odnosno predlagatelju ili nositelju kandidacijske liste birača, nevladinoj udruzi i stranom
promatraču.
PRAVA I DUŽNOSTI PROMATRAČA
1. Izborno tijelo čiji se rad promatra ne smije isključiti promatranje, već smije samo ograničiti
broj promatrača, ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno

promatranje svim promatračima. Pri tome broj promatrača pojedine političke stranke, odnosno
grupe birača koji su predložili listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora ili nevladine udruge
ne smije biti manji od jednog promatrača.
2. Izborna tijela dužna su promatračima omogućiti promatranje i praćenje svog rada.
Promatrač ima pravo promatranje cjelokupnoga izbornog postupka i pravo uvida u izborni
materijal sve do proglašenja službenih konačnih rezultata izbora.
3. Promatrač ima pravo biti nazočan radu Izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sastanaka
i upozoravati na uočene nepravilnosti. Promatračima je dopušteno stavljati obrazložene
primjedbe na rad izbornog tijela u pisanom obliku koje se prilažu zapisniku o radu toga izbornog
tijela.
4. Promatrač ima pravo zahtijevati presliku ili prijepis zapisnika o radu izbornog tijela čiji rad je
promatrao.
5. Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela. Predsjednik izbornog tijela usmeno će
opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog tijela. Ako promatrač unatoč opomeni nastavi s
ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovlašten je naložiti njegovo udaljavanje.
6. 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, te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog
odbora ili ih predati biračkom odboru u pisanom obliku.
7. Birački odbor dužan je primiti pisanu primjedbu promatrača, priložiti je zapisniku o radu
biračkog odbora i o tome izdati potvrdu.
8. Promatrač ima pravo biti nazočan primopredaji izbornog materijala.
9. Promatrač smije dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad
biračkog odbora.
PROMATRAČU NIJE DOPUŠTENO
•
ometanje rada izbornog tijela
•
odgovarati na upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati dužan ga je uputiti
predsjedniku ili članu biračkog odbora
•
nositi oznake, značke, ili promidžbene materijale neke političke stranke,
kandidacijske liste grupe birača
• tonsko ili video snimanje i snimanje mobilnim uređajima
•
na bilo koji način utjecati na birače
Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Lovran“, a
objavit će se i na web stranici Općine Lovran www.opcinalovran.hr.
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