
 
Klasa:026-01/16-01/6 
Urbroj:2175/01-11-16-7 
Sinj, 13. svibnja 2016.godine 
   
 

Na  osnovu članka 27. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja 
(“Službeni glasnik Grada Sinja”,br.02/15) u svezi sa člankom 53. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne 
novine”,br. 144/12), Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora 
Sinj, propisuje 
 

OBVEZATNE UPUTE BROJ  VII 
 

   O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA – NEPISMENIH OSOBA, 
OSOBA S TJELESNOM MANOM TE OSOBA KOJE NE MOGU PRISTUPITI NA 

 BIRAČKO MJESTO 
 
 

1. Glasovanje osoba s tjelesnom manom  
 

Glasovanje se obavlja osobno. 
 
Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepa osoba, osoba s oštećenjima gornjih 

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 i sl.),  a 
izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje.  

 
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 od više glasačkih listića, kako bi se onemogućilo saznanje serijskog broja glasačkog listića 
radi zastite 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. 
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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. 

 
3. Glasovanje birača iz točke 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa posebno će se poimenično navesti u 

zapiniku o radu biračkog odbora. 

4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će oglasnoj ploči i 
internetskim stranicama Grada Sinja. 
 
 
 
 

                 Predsjednik 
                 Ivan Medvid, dipl.iur. 

 
 
 
 
 
 
 

 


