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 Na temelju članka 25. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja                     

(Službeni glasnik Grada Ozlja 3/14 i 4/18)  Izborno povjerenstvo Grada Ozlja, donijelo je  

 

OBAVEZNE UPUTE BROJ – MO II 

O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA SA TJELESNOM MANOM, NEPISMENIH BIRAČA I BIRAČA KOJI NISU U 

MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO 

 

1. Glasovanje se obavlja osobno.  

 

Iznimno, birač koji s obzirom na postojanje bilo kakve tjelesne mane (sljepoća, slabovidnost, 

oštećenje gornjih ekstremiteta ili drugih oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) 

ili zbog toga što nije pismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s 

drugom pismenom osobom koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva 

kandidacijske liste odnosno redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje.  

 

2. Kada birač zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja ne može 

pristupiti na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba sa inavliditetom ili nepokretna osoba i sl.), 

a izrazi želju glasovati, obavjestit će o tome Izborno povjerenstvo Grada Ozlja najranije 3 dana prije 

održavanja izbora ili nadležni birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora.  

 

Izborno povjerenstvo Grada Ozlja će o svim pravovremenim prijavama da birač ne može 

pristupiti na biračko mjesto obavijestiti nadležni birački odbor.  

 

 Birački odbor će svakom biraču koji je u nemogućnosti pristupiti na biračko mjesto,  a o tome 

je pravovremeno izvijestio nadležni birački odbor ili Izborno povjerenstvo Grada Ozlja  omogućiti 

glasovanje u mjestu gdje se birač nalazi i ukoliko birački odbor ocijeni da je u mogućnosti osigurati 

glasovanje takvom biraču bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu.  

 



 

Radi omogućavanja glasovanja birača koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, 

predsjednik  nadležnog biračkog odbora će prvo provjeriti da li je birač za kojeg je traženo glasovanje 

izvan biračkog mjesta upisan u izvadak iz popisa birača, a zatim će odrediti najmanje dva člana biračkog 

odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje vodeći računa o tajnosti  

glasovanja. 

 

Sa biračkog mjesta potrebno je uzeti više glasačkih listića da bi birač mogao nasumice odabrati 

jedan između više glasačkih listića radi zaštite tajnosti glasovanja.  Članovi biračkog odbora će biraču 

kojeg posjećuju u mjestu gdje se nalazi, omogućiti da nasumice izabere po jedan glasački listić i 

omogućiti mu da u tajnosti izvrši glasovanje.  

 

Nakon glasovanja birač će sam presaviti glasački listić (tako da se radi zaštite tajnosti glasovanja 

ne vidi kako je birač popunio listić), a potom će ga staviti u posebnu omotnicu i zatvoriti u prisutnosti 

članova biračkog odbora.  

 

Članovi biračkog odbora će po povratku na biračko mjesto predati omotnicu predsjedniku/ 

potpredsjedniku  biračkog odbora  koji će presavijeni glasački lisić izvaditi iz omotnice i ubaciti u 

glasačku kutiju, a preostale neiskorištene glasačke listiće priložiti uz ostale neiskorištene listiće.  

 

Predsjednik biračkog odbora ili osoba koju on odredi, dužan je zaokružiti redni broj ispred 

imena i prezimena birača koji je glasovao na ovaj način u biračkom popisu.  

 

3. Kada biračko mjesto ne zadovoljava zahtjeve pristupačnosti osoba sa inavliditetom, a birač- 

osoba sa invaliditetom dođe ispred biračkog mjesta i izrazi želju glasovati, predsjednik ili 

potpredsjednik biračkog odbora će odrediti dva člana biračkog odbora te ih uputiti da ispred biračkog 

mjesta  omoguće biraču glasovanje na način opisan pod točkom 2. ovih Obaveznih uputa.   

 

Izborno povjerenstvo Grada Ozlja 

                                                                                                                             Predsjednica   

 

Jasmina Štrucelj, v.r. 

 

 

 

 

 

  


