IZBORNO POVJERENSTVO

OBAVIJEST O PROMATRANJU RADA IZBORNOG POVJERENSTVA I
BIRAČKIH ODBORA NA IZBORIMA ZA ČLANOVE VIJEĆA GRADSKIH
ČETVRTI I ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1. Odlukom o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih
odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 5/17, 7/17, 2/19, 28/20, 8/21,
10/21- pročišćeni tekst) određeno je da se na pravo promatranja izbora na
odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima
(Narodne novine 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21).
2. Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela
imaju:
- promatrači političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj koje su
predložile kandidacijsku listu,
- promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu birača,
- promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao
udruga koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih
postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava.
3. Promatrač ne smije biti kandidat i član izbornog tijela na izborima koje
promatra.
4. Promatrač može promatrati rad:
- Izbornog povjerenstva,
- biračkih odbora na području Grada Zagreba,
- biračkih odbora na području Gradske četvrti/gradskih četvrti,
- biračkih odbora na području Mjesnog odbora/mjesnih odbora.
5. Zahtjev za promatranje mogu podnijeti:
- političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj koje su predložile
kandidacijsku listu,
- predlagatelji – jedan od prva tri birača potpisnika kandidacijske liste,
grupe birača, nositelj kandidacijske liste grupe birača ili kandidat grupe
birača,
- nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge koje
djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili
promicanja ljudskih i građanskih prava.

6. Zahtjevi za promatranje podnose se putem elektroničke pošte od dana objave
zbirnih lista kandidacijskih lista do najkasnije 5 dana prije dana održavanja
izbora.
Udruge zahtjev za promatranje mogu podnijeti od dana stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora do najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora.
7. Obrasci zahtjeva za promatranje dostupni su na mrežnoj stranici Izbornog
povjerenstva www.zgizbori.hr.
8. Izborno povjerenstvo odobrava promatranje rada izbornih tijela rješenjem.
9. Svojstvo promatrača dokazuje se rješenjem.
10. Političke stranke i grupe birača koje su predlagatelji kandidacijskih lista za
Gradsku skupštinu Grada Zagreba odnosno kandidata za gradonačelnika
Grada Zagreba i njegove zamjenike te nevladine udruge koje su podnijele
zahtjev za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora na
lokalnim izborima 2021. ne moraju podnositi poseban zahtjev za promatranje
rada Izbornog povjerenstva i biračkih odbora na izborima za članove vijeća
gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora već će promatrači određeni
za promatranje lokalnih izbora moći promatrati i izbore za članove vijeća
gradskih četvrti i članove mjesnih odbora.
11. Prava i obveze promatrača kao i ovlasti izbornih tijela prema promatračima
određena su Zakonom o lokalnim izborima.
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