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Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Kalnik (»Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije« broj 9/14.), Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Kalnik propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ VI.
O NAČINU GLASOVANJA NEPISMENIH OSOBA, OSOBA S TJELESNOM
MANOM, OSOBA KOJE SE NALAZE U BOLNICI, INVALIDNIH OSOBAMA TE
NEPOKRETNIH OSOBA
U POSTUPKU PROVEDBE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
NA PODRUČJU OPĆINE KALNIK
I.
Glasovanje se obavlja osobno, na biračkom mjestu, glasačkim listićem, što znači da nitko ne
može izvršiti glasovanje preko druge osobe.
Izuzetno, birač koji zbog kakve tjelesne mane ( slijepa, slabovidna osoba, osoba bez ruke i sl.)
ili zbog nepismenosti ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto u
pratnji druge osobe koja je pismena i fizički u mogućnosti obaviti radnju glasovanja, dati
upute toj osobi, koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva
kandidacijske liste.
II.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućosti pristupiti na
biračko mjesto može o tome obavijestiti Općinsko izborno povjerenstvo najranije tri dana
prije dana održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora.
Općinsko izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača za glasovanje izvan biračkog
mjesta predaju nadležnim biračkim odborima uz cjelokupan izborni materijal.
Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača
posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti
glasovanja.

Birač je dužan najmanje jedanput presaviti glasački listić na kojem je glasovao, staviti ga u
posebnu omotnicu i zatvoriti ju. 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.
Na način ostvarivanja biračkog prava birača koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog
invalidnosti onemogućena pristupačnost biračkom mjestu na odgovarajući se način
primjenjuje odredba stavka 3., 4. i 5. ovoga članka.
Glasovanje na ovaj način obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i
kada je takav birač pravovremeno obavijestio birački odbor da želi glasovati.
III.
Glasovanje osoba iz točke 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa poimenično će se iskazati u zapisnik
o radu biračkog odbora.
IV.
Ove Obvezatne upute objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Kalnik i na službenoj Internet
stranici Općine Kalnik.
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