REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Đakova

Temeljem članka 35. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 5/14) Gradsko izborno povjerenstvo
Grada Đakova, propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ V
O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA

I. PRAVO PROMATRANJA
Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju:
- političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, koje su predložile kandidacijsku listu za
izbor članova vijeća,
- birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća,
- nevladine udruge koje su registrirane kao udruge koje djeluju na području neovisnog
promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava,
- međunarodne organizacije koje djeluju u Republici Hrvatskoj (strani promatrači).
II. DOZVOLA ZA PROMATRANJE
Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća,
nevladine udruge i međunarodne organizacije dužne su u roku od najkasnije 5 dana prije dana
održavanja izbora zatražiti od Gradskog izbornog povjerenstva Grada Đakova dozvolu za promatranje
rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora.
Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća mogu
podnijeti zahtjev za promatranje izbora od dana objave zbirnih lista kandidacijskih lista, odnosno
zbirnih lista kandidatura. Uz zahtjev za promatranje izbora podnosi se i potvrda političke stanke,
odnosno potvrda predlagatelja kandidature grupe birača ili kandidata grupe birača o svojstvu
promatrača.
Nevladine udruge i strani promatrači mogu podnijeti 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.
Na prijedlog međunarodne organizacije koja djeluje u Republici Hrvatskoj status stranog
promatrača odobrenjem utvrđuje Gradsko izborno povjerenstvo Grada Đakova. Strani promatrač
kojem je izdano odobrenje za promatranje i službena iskaznica, dužan je odobrenje i službenu
iskaznicu predočiti izbornom tijelu čiji rad promatra.
Službenu iskaznicu promatraču izdaje i uručuje Gradsko izborno povjerenstvo Grada
Đakova. Promatrač je dužan nositi vidljivo istaknutu službenu iskaznicu za cijelo vrijeme promatranja
izbornog postupka i rada izbornog tijela.
Ako izborno povjerenstvo promatraču nije izdalo iskaznicu, promatrač će se identificirati
rješenjem izbornog povjerenstva kojim je promatraču odobreno promatranje izbora.
III. PRAVA I OBVEZE PROMATRAČA

Promatrač ima pravo:
- promatranja cjelokupnog izbornog postupka i pravo uvida u cjelokupni izborni materijal sve do
proglašenja službenih konačnih rezultata izbora,
- biti nazočan radu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Đakova za vrijeme održavanja sjednica te
upozoravati na uočene nepravilnosti,
- davati pisane, obrazložene primjedbe na rad izbornog tijela koje se prilažu zapisniku o radu izbornog
tijela,
- zahtijevati presliku ili prijepis zapisnika o radu izbornog tijela čiji je rad promatrao, te ima pravo biti
nazočan primopredaji izbornog materijala,
- biti nazočan radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije otvaranja, za vrijeme
glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja, te ispunjavanja zapisnika
o radu biračkog odbora,
- stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora u zapisnik o radu biračkog odbora ili ih u
pisanom obliku priložiti tom zapisniku,
- dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora,
- biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na nepravilnosti i tražiti njihovo
otklanjanje.
Obveze promatrača su:
- nositi vidljivo istaknutu službenu iskaznicu za cijelo vrijeme promatranja izbornog postupka i rada
izbornog tijela,
- 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,
- za vrijeme promatranja rada biračkog odbora ne smije odgovarati na upite birača, a u slučaju da mu
se birač obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora,
- ne smije tonski ili video snimati rad izbornog tijela,
- ne smije nositi bilo kakve oznake, fotografije kandidata ili druge promidžbene materijale te na bilo
koji drugi način utjecati na birače.
IV. IZBORNA TIJELA
Izborna tijela (izborno povjerenstvo i birački odbori) dužni su promatračima navedenim u
točki 1. ovih Uputa omogućiti praćenje i promatranje 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. Političkim strankama, biračima koji su predložili kandidate, nevladinim udrugama i
međunarodnim organizacijama mora se omogućiti da imaju najmanje po jednog promatrača na
biralištu ili pri izbornom tijelu.
Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog tijela.
Ako promatrač unatoč usmenoj opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovlašten je
naložiti njegovo udaljavanje.
Birački odbor će voditi računa da se glasovanje provede neometano, uz puno poštovanje
tajnosti glasovanja i sigurnost birača. Ako je nužno radi očuvanja reda i radi nesmetanog odvijanja
glasovanja, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije.

Birački odbor dužan je primiti pisanu primjedbu promatrača i priložiti je zapisniku o radu
biračkog odbora.
V. STUPANJE NA SNAGU
Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenome
glasniku Grada Đakova i na službenoj Internet stranici Grada Đakova.
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