
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

KLASA: 014-02/19-01/01 

URBROJ: 2104/01-08/1-19/22 

Supetar, 31. svibnja 2019. godine 
 

 

Na temelju članka 23. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju 
državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/96., 92/01., 

44/06., 58/06., 69/07., 38/09., 100/16. i 73/17. - dalje: Zakon), Povjerenstvo za provedbu lokalnog 

referenduma Grada Supetra propisuje 

 
 

OBVEZATNE UPUTE BROJ – LR IV. 

 

O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA S TJELESNOM MANOM, NEPISMENIH BIRAČA, 

SLIJEPIH BIRAČA TE BIRAČA KOJI NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO 

MJESTO 

 

 

 

1. Glasovanje se obavlja osobno. Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (oštećenje gornjih 
ekstremiteta ili druga oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) ili zbog toga što je 

nepismen 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 referendumskog pitanja. 
 

2. Slijepe osobe imaju pravo glasovati uz pomoć druge osobe (pratitelja) koja će po njegovoj ovlasti i 

uputi zaokružiti redni broj ispred referendumskog pitanja. 
 

3. Kad birač zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja nije u 

mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba s invaliditetom ili nepokretna 

osoba i si.), a izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja 
referenduma. Ako birač, koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, a izrazi želju glasovati i 

ne može o tome samostalno obavijestiti nadležni birački odbor, po njegovoj uputi to može učiniti 

druga osoba od njegova povjerenja. 
 

Birački odbor će svakom biraču, koji je o nemogućnosti pristupa na biračko mjesto, odnosno na dan 

referenduma (do 12:00 sati) birački odbor, omogućiti glasovanje u mjestu gdje se taj birač nalazi. 

Iznimno, kada je birački odbor na dan provođenja referenduma, ali nakon gore navedenog roka, dakle 
nakon 12:00 sati obaviješten da birač koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto želi glasovati, 
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tom će biraču birački odbor omogućiti glasovanje, ako birački odbor ocijeni da će takvo glasovanje 

moći provesti bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu. 
 

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

biračkog odbora će prvo provjeriti je li birač za kojeg je zatraženo glasovanje izvan biračkog mjesta 
upisan u izvadak iz popisa birača, a zatim će odrediti najmanje dva člana biračkog odbora ili 

zamjenike članova biračkog odbora koji će birača posjetiti u mjestu u kojem se birač nalazi i 

omogućiti mu tajno glasovanje. S biračkog mjesta potrebno je uzeti više glasačkih listića kako bi birač 

mogao nasumično odabrati jedan od više glasačkih listića te kako bi se smanjila mogućnost saznanja 
serijskog broja glasačkog listića radi zaštite prava tajnosti glasovanja.  

 

Članovi biračkog odbora će birača, kojeg posjećuju u mjestu gdje se nalazi, uputiti da ima pravo 
glasovati na način da zaokruži redni broj referendumskog pitanja.  

 

Nakon glasovanja, birač će sam presaviti glasački listić (tako da se radi zaštite prava tajnosti 
glasovanja ne vidi kako je birač popunio glasački listić), potom će takav glasački listić staviti u 

zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog odbora.  

 

Članovi biračkog odbora će po povratku na biračko mjesto, predati omotnicu predsjedniku biračkog 
odbora koji će izvaditi presavijeni glasački listić iz omotnice i odmah bez pregledavanja, presavijeni 

glasački listić 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 i prezimena birača koji je glasovao na opisani način te ga poimenično navesti u 

zapisniku o radu biračkog odbora. Kako bi se osigurala kontrola izlazaka članova biračkog odbora radi 
provedbe glasovanja birača izvan biračkog mjesta te ukupnog broja preuzetih i vraćenih glasačkih 

listića, predsjednik biračkog odbora dužan je osigurati vođenje evidencije izlazaka članova biračkog 

odbora sukladno obrascu koji će biti dostavljen u materijalu. Navedeni obrazac dužni su čitko ispuniti 
i potpisati članovi biračkog odbora koji su proveli postupak glasovanja birača izvan biračkog mjesta.  

 

 
4. Birače s tjelesnom manom, nepismene birače i slijepe osobe koje su glasovale uz pomoć druge 

osobe (pratitelja) te birače koji nisu bili u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto te su glasovali izvan 

biračkog mjesta mora se poimenično navesti u odgovarajućem zapisniku o radu biračkog odbora u za 

to predviđenu rubriku. 
 

5. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom objave na web stranici Grada Supetra. 

 
 

 

 
Predsjednica Povjerenstva za 

provedbu lokalnog  

referenduma Grada Supetra, 

Lucija Kuščević Šućur, v.r. 
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