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Na temelju članka 31. i 37. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
na području Grada Osijeka(Službeni glasnik Grada Osijeka broj 13/14. ) Gradsko izborno
povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-IV
PROMATRANJE IZBORA
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.
Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a naročito
glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal.
Kandidat na izborima ne smije biti promatrač na izborima za članove vijeća ni u jednoj
izbornoj jedinici.
2. Predsjednik ili član biračkog odbora prije nego promatraču dozvoli promatranje rada
biračkog odbora, zatražit će na uvid:
a) od promatrača kojeg je predložila registrirana politička stranka
 potvrdu političke stranke koja ga je odredila
Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke, određena
Statutom ili Odlukom donesenom na temelju Statuta stranke, odnosno punomoćnik kojega ta
osoba ovlasti.
b) od promatrača kojeg su predložili birači koji su predložili kandidacijske liste
 potvrdu podnositelja prijave ili nositelja kandidacijske liste
Potvrdu izdaje i potpisuje predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste .

c) od promatrača nevladine udruge


potvrdu nevladine udruge koja ga je odredila, koja mora uz ostalo sadržavati i podatak
koje je izborno tijelo izdalo dozvolu, uz navođenje broja datuma i dozvole

Zahtjev za promatranje rada Gradskog izbornog povjerenstva mora se podnijeti najkasnije
8 dana prije dana održavanja izbora. Uz zahtjev za promatranje dostavlja se popis
promatrača i dokaz o podnositelju zahtjeva (potvrda političke stranke, presliku rješenja o
upisu u registar udruga, potvrda predlagatelja ili nositelja kandidacijske liste i dr.).
O zahtjevu Gradsko izborno povjerenstvo odlučuje donošenjem rješenja.
3. Strani promatrači imaju pravo promatrati izborni postupak te rad svih izbornih tijela.
Gradsko izborno povjerenstvo stranom promatraču izdaje rješenje kojim mu se utvrđuje
status stranog promatrača koje je dužan predočiti izbornom tijelu čiji će rad promatrati.
4. Promatrač ima pravo:


prisustvovati radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegova
otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata
glasovanja, te predaje izbornih materijala nadležnom 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 u zapisnik o radu biračkog odbora
ili ih u pisanom obliku priložiti zapisniku,



tražiti otklanjanje uočenih nedostataka te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati
svoje primjedbe,



dobiti kopiju zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad promatrao.

5. Promatrač nema pravo:


nositi oznake, značke ili materijale neke političke stranke, kandidacijske liste ili
kandidata,



vršiti tonsko i video snimanje,



izražavati svoja stajališta o kandidacijskim listama, pojedinačnim kandidatima, niti o
političkim strankama i nezavisnim listama, te na bilo koji način utjecati na birače,



odgovarati na eventualne upite birača (u slučaju da mu se birač obrati dužan je istoga
uputit predsjedniku ili članu biračkog odbora).

Ukoliko 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.
Ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno
promatranje rada biračkog odbora svim promatračima, birački odbor može ograničiti broj
promatrača. Broj promatrača pojedine političke stranke, birača koji su predložili
kandidacijske liste ili pojedine nevladine udruge, ne može se ograničiti na manje od jednog
promatrača.
6. Promatrač ima pravo biti nazočan radu Gradskog izbornog povjerenstva za vrijeme
održavanja sjednica. Promatrač ima pravo upozoravati na uočene nepravilnosti i stavljati
obrazložene primjedbe na rad Povjerenstva, kao i zahtijevati presliku ili prijepis zapisnika o
radu Povjerenstva. Povjerenstvo je dužno omogućiti promatračima promatranje i praćenje
svoga rada. Ako promatrač ometa rad Povjerenstva predsjednik Povjerenstva usmeno će
opomenuti promatrača, a u suprotnom je ovlašten naložiti njegovo udaljavanje. Promatrač ne
smije tonski ili video snimati rad Povjerenstva.
7. Ove Obvezatne upute objavit će se na oglasnim pločama mjesnih odbora i gradskih četvrti i
na internetskim stranicama Grada Osijeka, a stupaju na snagu danom donošenja.
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