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SLU@BENI GLASNIK

SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA
ISSSN 1846-0887

BROJ 4

VINKOVCI, 28. o`ujka 2019.

GODINA XXVI

AKTI GRADONA^ELNIKA

Na temelju članka 30. stavak 3. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 2/15.) i
članka 47. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik”
Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18.) Gradonačelnik Grada Vinkovaca, donosi

RJE[ENJE

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
IZBORNOG POVJERENSTVA ZA
IZBOR ^LANOVA VIJE]A MJESNIH
ODBORA GRADA VINKOVACA
Članak 1.

U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. Zlatko Dovhanj, za predsjednika
2. Zvonimir Džepina, za potpredsjednika
3. Sanja Čuljak, za članicu
4. Luka Turda, za člana
5. Ana Milković, za članicu
6. Antonija Perkunić, za članicu

Članak 2.

-

-

Izborno povjerenstvo:
izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za
članove vijeća,
obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih
kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
imenuje članove biračkih odbora,
određuje biračko mjesto za izbore članova vijeća,
nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova
vijeća,
prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim
mjestima,
objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za
članove vijeća.

Članak 3.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca.
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
GRADONAČELNIK
KLASA: 013-06/19-01/01

Četvrtak, 28. ožujka 2019.

URBROJ: 2188/01-02-19-3
Vinkovci, 11. ožujka 2019. godine
GRADONAČELNIK
Ivan Bosančić, mag.oec.

AKTI IZBORNOG POVJERENSTVA

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca
(“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 2/15.), Izborno
povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Grada Vinkovaca (dalje: Izborno povjerenstvo) propisuje

4. Izborno povjerenstvo će sastaviti i objaviti na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori
provode i na internetskim stranicama Grada Vinkovaca sve pravovaljane predložene kandidacijske
liste, kao i zbirnu listu, u roku od 48 sati od isteka
roka za kandidiranje, dakle
11. travnja 2019. godine do 24,00 sata
(članak 19. Odluke)

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI
I TIJEK ROKOVA

1. Odlukom Gradskog vijeća Grada Vinkovaca od 11.
ožujka 2019. godine raspisani su izbori za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca.
Odluka Gradskog vijeća stupa na snagu 26. ožujka 2019. godine.
Izbori će se održati u nedjelju 28. travnja 2019.
godine.

2. Rokovi teku od
27. ožujka 2019. godine u 00,00 sati.

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća
mjesnih odbora moraju prispjeti (biti zaprimljeni) u
Izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora,
dakle
9. travnja 2019. godine do 24,00 sata
(članak 16. stavak 1. Odluke)

5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih
kandidacijskih lista i traje zaključno do 24,00 sata
prije dana održavanja izbora, dakle
26.travnja 2019. godine do 24,00 sata
(članak 23. stavak 2. Odluke)

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i
objavljivanje privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi i
danu održavanja izbora do zaključno 19,00 sati,
dakle od
27. travnja 2019. godine u 00,00 sati do
28. travnja 2019. godine u 19,00 sati
(članak 24. Odluke)

7. Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo
glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle
12. travnja 2019. godine do 24,00 sata

8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Izbor-
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nom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana
održavanja izbora, dakle
15. travnja 2019. godine do 24,00 sata
(članak 32. Stavak 4. Odluke)
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne pristignu u navedenom roku, Izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

9. Izborno povjerenstvo mora imenovati članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije održavanja
izbora, dakle
17. travnja 2019. godine do 24,00 sata
(članak 32. Stavak 5. Odluke)

10. Glasovanje traje neprekidno
28. travnja 2019. godine od 7,00 do 19,00 sati.
Biračka mjesta se zatvaraju u 19,00 sati. Biračima
koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se
glasovanje i nakon 19,00 sati.
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA GRADA VINKOVACA
KLASA: 013-06/19-01/01
URBROJ: 2188/01-05-19-4
Vinkovci, 26. ožujka 2019. godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca
(“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 2/15.), Izborno
povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Grada Vinkovaca (dalje: Izborno povjerenstvo) propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS II
11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti
zapisnik o svom radu s ostalim biračkim materijalom Izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku
12 sati od zatvaranja biračkom mjesta, dakle
29. travnja 2019. godine do 7,00 sati
(članak 46. Odluke)

12. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima najkasnije u roku od
24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle
29. travnja 2019. godine do 19,00 sati

13. Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu Izbornog povjerenstva.

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 51. do 56. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Vinkovaca.

15. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca.

O OBRASCIMA ZA PROVO\ENJE
IZBORA ZA ^LANOVE VIJE]A
MJESNIH ODBORA NA PODRU^JU
GRADA VINKOVACA

1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca obavljat
će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
2. Obrasci iz točke 1. Ovih Obvezatnih uputa nosit će
oznake OMS.
3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama
utvrđen odgovarajući obrazac, Izborno povjerenstvo
odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Odluke i Zakona, kada je to neophodno za provođenje izborne radnje.
4. Obrasci za provođenje izbora su:
OMS-1 Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/
političkih stranaka za članice/članove vijeća mjesnog
odbora,
OMS-2 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za
članice/članove vijeća mjesnog odbora,
OMS-3 Popis s potpisima birača koji podržavaju kan-
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didacijsku listu grupe birača,
OMS-4 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za članicu/člana vijeća mjesnog odbora,
OMS-5 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za
provođenje izbora,
OMS-6 Rješenje o imenovanju biračkog odbra,
OMS-7 Rješenje o određivanju biračkih mjesta
OMS-8 Glasački listić
OMS-9 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova vijeća mjesnog odbora
OMS-10 Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora
5. Oznake, nazivi i sadržaji obrazaca sastavni su dio
ovih Obveznih uputa.
6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku”
Grada Vinkovaca.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA GRADA VINKOVACA
KLASA: 013-06/19-01/01
URBROJ: 2188/01-05-19-5
Vinkovci, 26. ožujka 2019. godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

Četvrtak, 28. ožujka 2019.

va istih, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe
posebnih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih
podataka.

Voditelji i primatelj osobnih podataka
2. Voditelj obrade osobnih podataka Izborno povjerenstvo za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Grada
Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo)
koje je sukladno mjerodavnim propisima nadležno za
poduzimanje određenih izbornih radnji.
Voditelji obrade osobnih podataka u pogledu podnošenja kandidacijske liste političke stranke/političkih
stranaka je politička stranka/političke stranke. Voditelj
obrade podataka u pogledu prikupljanja potpisa birača
i podnošenja prijedloga grupe birača su prva tri potpisnika kandidacijske liste.
Voditelj obrade osobnih podataka promatrača su
političke stranke, predlagatelji kandidature grupe birača i nevladine udruge koje predlažu promatrače.
Kontakt podaci voditelja obrade objavljuju se na
mrežnim stranicama Povjerenstva, dok političke stranke, prva tri potpisnika kandidacijske liste kao i ovlašteni
predlagatelji promatrača objavljuju kontakt podatke na
drugi primjereni način.
Voditelji obrade mogu obradu osobnih podataka
povjeriti izvršitelju obrade poštujući zahtjeve Uredbe
(EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ
(Opća uredba o zaštiti podataka).

Svrha i obrada osobnih podataka

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca
(“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 2/15.), Izborno
povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Grada Vinkovaca (dalje: Izborno povjerenstvo) propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-III

O ZA[TITI OSOBNIH PODATAKA

Uvodno
1. Na postupak obrade osobnih podataka izbornih
sudionika i drugih osoba koji na bilo koji način sudjeluju u pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca kao i na pra-

3. Osobni podaci se obrađuju u svrhu koja je nužna za provedbu pojedinih radnji pri provođenju izbora
te je voditelj obrade podataka obvezan dodatno informirati osobe čiji se osobni podaci obrađuju o svrsi obrade osobnih podataka u slučaju da ista nije određena
mjerodavnim propisom ili ovom uputom.
Pri provođenju izbora obrađuju se osobni podaci:
- članova izbornih tijela – radi njihova imenovanja
- kandidata, birača predlagatelja kandidature, birača
koji svojim potpisom podržavaju kandidaturu, kontakt osobe naznačene na prijedlogu kandidature –
radi kandidiranja
- promatrača – radi promatranja izbornog postupka
- trećih osoba – radi provedbe popratnih radnji vezanih
za izbore

Vrsta osobnih podataka koja se obrađuju
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4. Pri provođenju izbora mogu se obrađivati slijedeći osobni podaci:
osobni podaci članova izbornih tijela – ime i prezime, adresa prebivališta, osobni identifikacijski broj
(OIB), podaci o osobnoj iskaznici, kontakt podaci poput broja telefona, odnosno mobilnog telefona i/ili
adresa elektroničke pošte, datum rođenja, podatak o
bankovnom računu i podatak o mirovinskom osiguranju, a za članove proširenog sastava Povjerenstva te
članove biračkih odbora i podatak o političkoj stranci
koja ih je predložila u izborno tijelo, odnosno za predsjednika i potpredsjednika i članove stalnog sastava
Povjerenstva da nisu član političke stranke niti kandidat
na izborima
osobni podaci kandidata – ime i prezime, osobni
identifikacijski broj (OIB), adresa prebivališta, datum
rođenja, podaci o osobnoj iskaznici, nacionalnost, podatak iz kaznene evidencije, akademski i stručni naziv i
potpis
osobni podaci birača – predlagatelja kandidature i
birača koji svojim potpisima podržavaju kandidaturu:
ime i prezime, adresa prebivališta, podaci o osobnoj
iskaznici i potpis
osobni podaci kontakt osobe naznačene na prijedlogu kandidature: ime i prezime, adresa prebivališta i
kontakt podaci poput broja telefona i/ili mobilnog telefona i adresa elektroničke pošte
osobni podaci promatrača: ime i prezime i osobni
identifikacijski broj (OIB) ili serijski broj identifikacijske
isprave promatrača te podaci o političkoj stranci, predlagateljima kandidature grupe birača i nevladinoj udruzi koje predlažu promatrači
osobni podaci trećih osoba: ime i prezime, adresa
prebivališta, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o
identifikacijskoj ispravi, kontakt podaci, datum rođenja
i podaci o bankovnom računu.
Voditelj obrade može tražiti i obrađivati i druge podatke ako su isti potrebni za izvršavanje zakonskih obveza voditelja obrade.

Vrijeme obrade
5. Osobni podaci iz ovih obvezatnih uputa obrađuju se tijekom vremena potrebnog za ostvarenje svrhe
za koju se obrađuju u rokovima određenim Zakonom o
lokalnim izborima i Odlukom o provedbi izbora u mjesnim odborima na području Gada Vinkovaca.
Nakon isteka propisanih rokova, s osnovnim podacima postupa se u skladu s posebnim propisima koji
uređuju pitanja vezano uz arhiviranje arhivskog gradiva
te izlučivanje registraturnog gradiva.

Javna objava osobnih podataka
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6. Radi kandidiranja na izborima javno se objavljuju osobni podaci koji su sadržani u pravovaljanim kandidaturama i zbirnim listama.
Pri objavi rezultata izbora također se javno objavljuju osobni podaci izabranih kandidata.
Radi imenovanja članova izbornih tijela na mrežnoj
stranici Povjerenstva mogu se objaviti imena i prezimena članova izbornih tijela, a za članove proširenog sastava Povjerenstva te članove biračkih odbora i podatak
o političkoj stranci koja ih je predložila u izborno tijelo.
Javno objavljeni osobni podaci na mrežnoj stranici
Povjerenstva, osim imena i prezimena kandidata, uklonit će se s mrežnih stranica po isteku rokova određenih
za obradu podataka iz Zakona, Odluke i drugih mjerodavnih propisa.

Objava i stupanje na snagu
7. Ove obvezatne upute objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA GRADA VINKOVACA
KLASA: 013-06/19-01/01
URBROJ: 2188/01-05-19-6
Vinkovci, 26. ožujka 2019. godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca
(“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 2/15.), Izborno
povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Grada Vinkovaca (dalje: Izborno povjerenstvo) propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS IV

POSTUPAK KANDIDIRANJA
ZA ^LANOVE VIJE]A
MJESNOG ODBORA

1. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su
političke stranke i birači. Predlagatelji kandidacijskih
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lista dužni su poštovati načelo ravnopravnosti spolova
sukladno posebnom zakonu.

Predlaganje kandidacijskih lista
političkih stranaka
2. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve
političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na
dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.
Kandidacijsku listu može predložiti jedna politička
stranka te dvije ili više političkih stranaka.
Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed
kandidata na kandidacijskim listama na način predviđen njihovim statutom, odnosno u skladu s posebnom
odlukom donesenom na temelju statuta.
Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

Predlaganje kandidacijskih lista birača
3. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju i
birači.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu
kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni
su prikupiti najmanje 30 potpisa birača iz te izborne
jednice - mjesnog odbora.
Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su
prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose: ime i prezime birača, njegovo
prebivalište, broj važeće osobne iskaznice birača i
mjesto njezina izdavanja te potpis birača.

Sadržaj kandidacijske liste za članove vijeća
mjesnog odbora
4. U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se
navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja 9.
Ako predlagatelj predloži više od 9 kandidata,
smatra se da su pravovaljano predloženi kandidati do
zaključno broja 9.
Ako predlagatelj predloži manje od 9 kandidata
kandidacijska lista nije pravovaljana.
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke
stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu.
Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv
stranke odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.

Četvrtak, 28. ožujka 2019.

Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin
naziv je kandidacijska lista grupe birača Mjesnog odbora “naziv mjesnog odbora”.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

5. Za svakog kandidata u prijedlogu kandidacijske
liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se i očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi (obrazac OMS-4), ovjereno od javnog
bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

Rok za kandidiranje
6. Kandidacijske liste moraju prispjeti (biti zaprimljene) u Izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od
dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.
Prijedlozi lista dostavljaju se na obrascima propisanim obveznim uputama MS II.

Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste
7. Političke stranke koje su predložile prihvaćene
kandidacijske liste mogu na način predviđen njihovim
statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom
na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati
nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od strane
Izbornog povjerenstva.
Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste.
Pisana odluka o odustanku mora prispjeti (biti zaprimljena) u Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku
od 48 sati nakon što je lista kao prihvaćena bila objavljena od strane Izbornog povjerenstva.
Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.
Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista za izbor u
isto vijeće, Izborno povjerenstvo pozvat će tog kandidata da se u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj kandidaturi ostaje. Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat
odustao da listu dopuni drugim kandidatom u roku od
24 sata.

Četvrtak, 28. ožujka 2019.
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Postupak u slučaju smrti kandidata
s kandidacijske liste
8. Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi
umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste,
politička stranka, odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa, sve do
10 dana prije dana održavanja izbora.
Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske
liste, a kandidat kojem je dopunjena kandidacijska lista
stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed
ostalih kandidata na liste navedenih iza kandidata koji
je umro promiče se za jedno mjesto prema gore.
Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će
se dopuniti na gore navedeni način, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.
Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom
objavljuju se na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije
vijeće se provode izbori i na internetskim stranicama
Grada u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre
u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja
izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom

9. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku”
Grada Vinkovaca.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
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OBVEZATNE UPUTE BROJ MS V

O PRAVIMA I DU@NOSTIMA
PROMATRA^A I O NA^INU
PROMATRANJA RADA TIJELA ZA
PROVOÐENJE IZBORA ZA IZBOR
^LANOVA VIJE]A MJESNIH
ODBORA NA PODRU^JU
GRADA VINKOVACA

1. Vrste promatrača
Pravo promatrati rad izbornih tijela imaju:
- 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
za izbor članova vijeća mjesnih 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.
Kandidat na izborima ne smije biti promatrač na
izborima za koje je kandidat.

2. Način određivanja promatrača
- Politička stranka dužna je promatraču kojeg je odredila izdati potvrdu o svojstvu promatrača koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke,
odnosno punomoćnik kojega ta osoba ovlasti.
- Predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste birača dužni
su promatraču kojeg su odredili izdati potvrdu u svojstvu promatrača, koju potpisuje predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste birača.
- Nevladina udruga dužna je promatraču kojeg je odredila izdati potvrdu u svojstvu promatrača koju potpisuje osoba ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta za zastupanje udruge, odnosno punomoćnik kojega ta osoba ovlasti.

3. Podnošenje zahtjeva za promatranje izbora.

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca
(“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 2/15.), Izborno
povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Grada Vinkovaca (dalje: Izborno povjerenstvo) propisuje

Političke stranke, predlagatelji ili nositelji liste birača, mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora od
dana objave zbirnih lista kandidacijskih lista.
Nevladine udruge 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.
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Zahtjevi za promatranje izbora i popis promatrača
dostavljaju se Izbornom povjerenstvu najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora.

koji bi mogli na bilo koji način utjecati na birače,
- tonsko ili video snimanje rada izbornog tijela,
- na bilo koji drugi način utjecati na birače.

4. Prava i dužnosti promatrača

5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku”
Grada Vinkovaca.

Prije početka praćenja izbornog postupka ovlašteni promatrači dužni su predsjedniku ili članu izbornog
tijela čiji rad će promatrati predočiti potvrdu o svojstvu
promatrača.
Izborno tijelo čiji se rad promatra ne smije isključiti
promatranje, ali smije ograničiti broj promatrača, ako
nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima.
Pri tome broj promatrača pojedine političke stranke,
odnosno birača koji su predložili listu za izbor članova
predstavničkog tijela ili nevladine udruge ne smije biti
manji od jednog promatrača.
Izborna tijela dužna su promatračima omogućiti
promatranje i praćenje svog rada. Promatrač ima pravo promatranja cjelokupnoga izbornog postupka i pravo uvida u izborni materijal.
Promatraču je dopušteno biti nazočan radu Izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica, te
upozoravati na uočene nepravilnosti.
Promatrač ima pravo zahtijevati preslik ili prijepis
zapisnika o radu izbornog tijela čiji rad je promatrao.
Promatraču nije dopušteno 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.
Promatraču koji promatra rad biračkog odbora
dopušteno je biti nazočan radu biračkog odbora od
pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja,
za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i
utvrđivanja rezultata glasovanja, te u zapisniku o radu
biračkog odbora stavljati obrazložene primjedbe na rad
biračkog odbora ili ih u pisanom obliku priložiti tom
zapisniku.
Birački odbor dužan je primiti pisanu primjedbu
promatrača, priložiti je zapisniku o radu biračkog odbora.
Promatraču je dopušteno pratiti predaju izbornog
materijala od strane biračkog odbora nadležnom izbornom povjerenstvu.
Promatraču je dopušteno dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i biračkog odbora.
Promatraču nije dopušteno:
- odgovarati na moguće upite birača, a u slučaju da
mu se birač obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku
ili članu biračkog odbora,
- nositi oznake, značke fotografije ili druge materijale

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA GRADA VINKOVACA
KLASA: 013-06/19-01/01
URBROJ: 2188/01-05-19-8
Vinkovci, 26. ožujka 2019. godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca
(“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 2/15.), Izborno
povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Grada Vinkovaca (dalje: Izborno povjerenstvo) propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS VI

O NA^INU UREÐENJA
BIRA^KOG MJESTA

1. U prostorijama u kojima će se glasovati na
izborima za članove vijeća mjesnog odbora (biračko
mjesto) mogu se isticati samo državni simboli u skladu
s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, kao što su grb Republike
Hrvatske i zastava Republike Hrvatske.
Mogu se isticati i obilježja Županije i Grada.

2. Ispred biračkog mjesta i u njegovoj neposrednoj blizini zabranjuje se svaka izborna promidžba te nije
dopušteno na bilo koji način navoditi birače kako glasovati (dijeljenjem promidžbenih letaka, isticanjem plakata, održavanjem promidžbenih skupova i govora, davanjem intervjua, odnosno izjava i sl.).

Četvrtak, 28. ožujka 2019.
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Birački odbor provjerit će je li sav promidžbeni
materijal vezan uz izbornu promidžbu uklonjen s biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine, u protivnom će isti ukloniti članovi biračkog odbora.

3. Biračko mjesto mora biti uređeno i opremljeno
na način da se osigura tajnost glasovanja paravanima
ili sličnim sredstvima tako da nitko u prostoriji ne može
vidjeti kako je birač popunio glasački listić.

4. Birački odbor dužan je na biračima vidljivom
mjestu istaknuti zbirnu listu kandidacijskih lista.
5. Birački odbor dužan je na svakoj glasačkoj kutiji
istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u glasačku
kutiju.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku”
Grada Vinkovaca.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA GRADA VINKOVACA
KLASA: 013-06/19-01/01
URBROJ: 2188/01-05-19-9
Vinkovci, 26. ožujka 2019. godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca
(“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 2/15.), Izborno
povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Grada Vinkovaca (dalje: Izborno povjerenstvo) propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS VII

O NA^INU GLASOVANJA BIRA^A –
NEPISMENIH OSOBA, OSOBA S
TJELESNOM MANOM TE OSOBA
KOJE NE MOGU PRISTUPITI
NA BIRA^KO MJESTO
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1. Glasovanje osoba s tjelesnom manom
Glasovanje se obavlja osobno.
Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepa osoba, osoba s oštećenim gornjim ekstremitetima
ili drugim oštećenjima koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) ili zbog toga što je nepismen ne bi
mogao samostalno glasovati, može doći na biračko
mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po
njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

2. Glasovanje birača koji nisu u mogućnosti
pristupiti na biračko mjesto
Kad birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili
nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
(jer je bolestan kod kuće, nalazi se u bolnici, osoba s
invaliditetom ili nepokretna osoba isl.), a izrazi želju
glasovati dužan je pravovremeno obavijestiti o tome
birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje.
Kad je birački odbor pravovremeno obaviješten da
birač želi glasovati, tom biraču birački odbor omogućit
će glasovanje ako je birač dostupan biračkom odboru,
te ako birački odbor ocijeni da će se takvo glasovanje
moći provesti bez ometanja glasovanja na biračkom
mjestu.
U tu svrhu predsjednik biračkog odbora odredit će
najmanje dva člana biračkog odbora koji će posjetiti
birača na mjestu gdje se nalazi i omogućit će mu
glasovanje vodeći računa o tajnosti glasovanja. Zato je
potrebno s biračkog mjesta uzeti više glasačkih listića
kako bi birač mogao nasumice odabrati jedan ili više
glasačkih listića, kako bi se onemogućilo saznanje serijskog broja glasačkog listića radi zaštite prava tajnosti
glasovanja.
Članovi biračkog odbora će birača, kojeg posjećuju na mjestu gdje se nalazi uputiti da ima pravo glasovati na način da zaokruži redni broj ispred naziva liste.
Birač će nakon glasovanja sam presaviti glasački
listić (tako da se radi zaštite prava tajnosti glasovanja
ne vidi način glasovanja), potom će takav listić staviti u
zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti
članova biračkog odbora.
Članovi biračkog odbora će po povratku na biračko mjesto, pred ostalim članovima biračkog odbora,
otvoriti omotnicu (kuvertu) te će bez pregledavanja
presavijenog glasačkog listića isti (presavijen) ubaciti u
glasačku kutiju, a preostale neiskorištene glasačke listiće će priložiti uz ostale neiskorištene glasačke listiće
na tom biračkom mjestu.
Predsjednik biračkog odbora ili osoba koju on odredi, dužan je na izvatku iz popisa birača zaokružiti
redni broj ispred imena birača koji je glasovao na opisani način, te ga poimenično navesti u zapisniku o
radu biračkog odbora.
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3. Glasovanje birača iz točke 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa posebno će se poimenično navesti u
zapisniku o radu biračkog odora.

4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku”
Grada Vinkovaca.

Četvrtak, 28. ožujka 2019.
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