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Na temelju stavaka 2.-7. članka 44. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Gada Kaštela  ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 2/14 i 10/14) Izborno povjerenstvo propisuje
 

OBVEZATNE UPUTE BROJ 4.
o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača

 te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

1.  Glasovanje na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe

Glasovanje se obavlja osobno.

Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepa osoba, osoba bez gornjih ekstremiteta i slično) 
ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati može doći na biračko mjesto s drugom 
osobom (koja ne smije biti član biračkog odbora) koja je pismena i koja će za njega po njegovoj ovlasti i 
uputi  zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

2. Glasovanje osobe koja nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Kad birač nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto radi glasovanja (jer se nalazi u bolnici,
bolestan kod kuće,  invalidna ili  nepokretna osoba ili  sl.),  a izrazi želju da glasuje obavijestit  će o tome
Izborno povjerenstvo najranije tri  dana prije dana održavanja izbora ili  birački odbor na dan održavanja
izbora.

Birački  odbor  će  biraču  će  tom  biraču  omogućiti  glasovanje  samo  u  slučaju  ako  je  dostupan
biračkom odboru te ukoliko birački odbor procijeni da je birač dostupan i da  će se takvo glasovanje moći
provesti bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu.

Radi omogućavanja glasovanja birača izvan biračkog mjesta predsjednik biračkog odbora odredit će
najmanje  dva  člana  biračkog odbora  koji  će  doći  na  mjesto  gdje  se  birač  nalazi  i  omogućiti  mu tajno
glasovanje. Zato je potrebno sa biračkog mjesta uzeti više glasačkih listića kako bi birač mogao nasumice
odabrati jedan od više glasačkih listića. 

Članovi biračkog odbora će birača uputiti da ima pravo glasovati na način da zaokruži redni red
ispred naziva kandidacijske liste. Birač će nakon glasovanja sam presaviti glasački listić, staviti ga 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) i bez pregledavanja presavijenog glasačkog listića isti ubaciti u glasačku kutiju,
 preostale neiskorištene glasačke listiće priložit će uz ostale neiskorištene glasačke listiće na tom biračkom
 mjestu.

3. Glasovanje na biračkom mjestu nepristupačnom osobi s invaliditetom

Kad biračko mjesto, pored svih nastojanja da se osigura pristupačnost osobama s invaliditetom, ne
zadovoljava zahtjeve pristupačnosti osobama s invaliditetom, a birač- osoba s invaliditetom dođe ispred
biračkog mjesto i izrazi želju glasovati, predsjednik biračkog odbora/potpredsjednik odredit će dva člana
biračkog odbora i uputiti ih da ispred biračkog mjesta omoguće biraču – osobi s invaliditetom glasovanje na
način predviđen u točki. 2. ovih Obvezatnih uputa.
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4. Glasovanje  birača iz  točke 1.-3.  ovih Obvezatnih  uputa  posebno će se  poimenično navesti  u
zapisniku o radu biračkog odbora (obrazac VMO-9). 

Predsjednica

                       Sanda Jakus, dipl. iur.
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