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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 III 

O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA  I GLASOVANJU NA BIRAČKOM MJESTU 

 

1. U prostorijama u kojima će se glasovati na izborima za mjesne odbore Grada Ozlja  smiju se 

isticati 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 sto su grb Republike 

Hrvatske i zastava Republike Hrvatske, te obilježja županija, gradova odnosno općina u skladu sa 

njihovim statutom. 

 

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.). 

 

3. Na dan izbora, prije otvaranja birališta,   predsjednik biračkog odbora ili osoba koju on odredi 

će provjeriti  je li sav promidžbeni materijal vezan uz izbornu promidžbu uklonjen s biračkog mjesta i iz 

njegove neposredne blizine (u krugu od 50 m), a u protivnom će isti ukloniti članovi biračkog odbora 

koje odredi predsjednik  biračkog odbora.   

 

4. Predsjednik biračkog odbora ili član biračkog odbora kojeg on ovlasti dužan je provjeriti dan 

prije održavanja izbora ili najkasnije sat vremena prije otvaranja birališta da li prostor gdje je određeno 

glasovanje ispunjava sve uvjete  za glasovanje (da  li su posloženi stolovi, klupe, stolice te  da li je 

 



uklonjeno eventualno smeće ukoliko postoji) te biračko mjesto urediti da se glasovanje može obavljati 

neometano u primjerenom prostoru.  

 

5. Biračko mjesto mora biti uređeno i opremljeno na način da se osigura tajnost glasovanja 

paravanima ili sličnim sredstvima da nitko ne može vidjeti kako birač glasuje.  

 

6. Predsjednik/ potpredsjednik biračkog odbora odnosno član biračkog odbora kojeg on ovlasti, 

dužan je prije otvaranja biračkog mjesta, vidljivo istaknuti oglase sa svim kandidacijskim listama i 

zbirnom listom kandidacijskih lista  za vijeće mjesnog odbora i obavijest o adresi (mjestu) gdje birači 

mogu ishoditi potvrdu za glasovanje. 

 

 

7. Birački odbor dužan je na prednju stranu  glasačke kutije istaknuti glasački listić  koji se ubacuje 

u tu glasačku kutiju.  

 

8. Na biračkom mjestu uvijek mora biti minimalno 5 članova biračkog odbora, odnosno 

predsjednik ili potpredsjednik bračkog odbora i 4 člana biračkog odbora.  

 

9.  Glasački listići na stolu trebaju biti poredani lepezasto licem prema dolje, izmiješanih serijskih 

brojeva da se na taj način osigura tajnost glasovanja. 

 

10. Predsjednik biračkog odbora ili član  biračkog odbora kojeg on odredi dužan je za svakog birača 

koji pristupi glasovanju utvrditi identitet i da li je birač upisan u popis birača.  

Identitet birača utvrđuje se samo identifikacijskom ispravom ( osobna iskaznica, putovnica ili 

vozačka dozvola). Ukoliko je birač upisan u popis birača, predsjednik ili član biračkog odbora kojeg on 

odredi zaokružit će ga na popisu birača, drugi član dat će mu jedan glasački listić te ga uputiti  da ide 

iza paravana i zaokruži redni broj ispred kandidacijske  liste za koju želi glasovati.  

Ukoliko birač nije upisan u popis birača, ne može pristupiti glasovanju.  Birački odbor će takvog birača  

uputiti da u Matičnom uredu Ozalj podigne potvrdu za glasovanje. Samo ukoliko birač donese potvrdu 

iz Matičnog ureda Ozalj, birački odbor će mu omogućiti glasovanje.  

 

Izborno povjerenstvo Grada Ozlja 

Predsjednica   

 

Jasmina Štrucelj, v.r. 

 

 

 

 

  


