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Na osnovi članka 10. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/21) Općinsko izborno povjerenstvo za
izbor članova vijeća mjesnih odbora propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ VMOB - IV
o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka,
promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i
stranih promatrača na lokalnim izborima
1. Pravo promatrati izbore za vijeća mjesnih odbora imaju promatrači koji su od strane nadležnog
izbornog povjerenstva ovlašteni promatrati lokalne izbore na području Općine Breznica.
2. Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela, osim promatrača u točki 1.
imaju i:
-

-

-

promatrači političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku
listu za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica (dalje: promatrači
političkih stranaka),
promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu birača odnosno kandidata (dalje:
promatrači birača),
promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koje djeluju na
području neovisnog promatranja izbornih postupaka, odnosno promicanja ljudskih i građanskih
prava (dalje: promatrači nevladinih udruga),
te promatrači međunarodnih organizacija koje djeluju u Republici Hrvatskoj, promatrači
diplomatsko – konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj, međunarodnih udruženja
izbornih tijela te promatrači tijela iz drugih država (dalje: strani promatrači).

3. Osoba koja namjerava promatrati izbore za vijeće mjesnih odbora, a da nije istovremeno ovlaštena
promatrati lokalne izbore na području Općine Breznica, a u smislu točke 1. ovih Uputa, dužna je
obratiti se nadležnom Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije pet dana prije provedbe izbora
sa zahtjevom u kojem će navesti određeni mjesni odbor / mjesne odbore u kojima će promatrati
izbore za vijeća mjesnih odbora.
4. Kandidat za člana vijeća mjesnog odbora ne može biti promatrač.
5. Promatrači iz točke 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa ovlašteni su promatrati rad Općinskog izbornog
povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora i rad biračkih odbora.
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6. Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora i birački odbori dužni su
omogućiti promatračima promatranje i praćenje svog rada (dalje: izborna tijela).
7. Rad pojedinog izbornog tijela može istovremeno promatrati i pratiti po jedan promatrač svake
političke stranke, odnosno grupe birača te nevladine udruge.
8. Promatrači koji na dan održavanja izbora namjeravaju pratiti rad izbornog tijela, moraju se prijaviti
predsjedniku, potpredsjedniku ili članu izbornog tijela čiji se rad promatra.
9. Izborno tijelo čiji se rad promatra može ograničiti broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi
neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima. Pri tome će voditi
računa da pripreme za provođenje izbora, a naročito glasovanje, bude provedeno neometano i u
normalnim uvjetima, uz puno poštivanje tajnosti glasovanja i sigurnosti birača.
10. Promatrači su ovlašteni priopćiti svoja zapažanja o nepravilnostima u radu izbornih tijela i druge
primjedbe predsjedniku izbornog tijela.
Promatrači su ovlašteni stavljati obrazložene primjedbe na sadržaj zapisnika o radu izbornog tijela,
koje će unijeti u zapisnik, s time da sadržaj unesenih primjedaba potpisuje promatrač koji je
primjedbu sastavio. Promatrač ima pravo tražiti i dobiti preslik zapisnika o radu tog izbornog tijela.
11. Promatrači mogu boraviti u prostorijama u kojima se glasuje i prisustvovati radu biračkih odbora za
vrijeme pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja
glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja.
12. Promatrači ne smiju ometati rad izbornih tijela.
Promatrači koji prisustvuju glasovanju ne smiju razgovarati s biračima koji su pristupili glasovanju
niti im iznositi svoja zapažanja ili prigovore o radu biračkog odbora ili na drugi način na njih utjecati.
13. Predsjednik ili zamjenik izbornog tijela udaljit će promatrača ili sve promatrače ako nakon usmene
opomene nastave ometati rad izbornog tijela.
14. Ove Obvezatne upute objavit će se na internetskim stranicama Općine Breznica www.breznica.hr, a
stupaju na snagu 15.04.2021. godine.
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