
OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MO 

 

Na temelju članaka 60. i 61. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) i 

članka 9. stavka 1. podstavka 2. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/13), Općinsko 

izborno povjerenstvo Općine Generalski Stol propisuje 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ – MO V 

 
O NAČINU GLASOVANJA OSOBA S TJELESNOM MANOM, 

 NEPISMENIH OSOBA TE OSOBA KOJE NISU U MOGUĆNOSTI  

PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO 

 

1. Glasovanje se obavlja osobno. 

    Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane 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 zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste. 

 

2. Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na 

biračko mjesto, može o tome obavijestiti Izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana 

održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora. 

    Izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača za glasovanje izvan biračkog mjesta 

predaje nadležnim biračkim odborima uz cjelokupni izborni  materijal. 

    Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača 

posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje. 

    Birač je dužan najmanje jedanput presavinuti glasački listić na kojm je glasovao, staviti ga 

u posebnu omotnicu i zatvoriti je. Član biračkog odbora dužan je nakon povratka na biračko 

mjesto predati omotnicu predsjedniku biračkog odbora. 

    Predsjednik biračkog odbora presavinuti glasački listić iz omotnice odmah ubacuje u 

glasačku kutiju na biračkom mjestu. 

 

Odredbe točke 2. podtočke 3., 4. i 5. ovih uputa primjenjuju se i na način ostvarivanja 

biračkog prava birača koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog invaliditeta 

onemogućena pristupaćnost biračkom mjestu. 

 

3. Glasovanje osoba iz točaka 1. i 2. ovih uputa, predsjednik biračkog odbora dužan je 

poimenično iskazati u zapisniku o radu biračkih odbora. 

 

4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim 

pločama Općine Generalski Stol i na web stranici Općine Generalski Stol. 

 

KLASA: 013-03/16-01/01 

URBROJ: 2133/09-02-16-6                                                                   PREDSJEDNICA: 

Generalski Stol,  31. ožujka 2016. godine                                         

                                                                                                         Marina Magdić, dipl.iur.,v.r.                              

  

                            

 



                                                                                                     

 

 


