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Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 
5/13) i   članka 14. Odluke o priznanjima Općine Ti-
sno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 
14/01) Općinsko vijeće Općine Tisno, na 23. sjednici 
održanoj dana 6.studenog 2015.godine donosi

ODLUKU 
o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno 

za 2015.godinu

Članak 1. 
Usvaja se prijedlog za dodjelu javnih priznanja 

Općine Tisno za 2015.godine koji je predložilo Od-
bor za dodjelu priznanja Općine Tisno u tekstu kako 
slijedi:

I. Nagrada Općine Tisno u obliku plakete do-
djeljuje se:

1. KUD „ Koledišće“, 
2. Nenadu Milinu,
3. Marti Leković. 
                                     
II. Priznanje  Općine Tisno dodjeljuje se:

1. Editi Stojiljković,

2. Anti Ježini,
3. Anti Jušiću,
4. Vici Jušiću,
5. Jedriličarskom klubu „Žal“,
6. KUD-u „Zora“,
7. Biserki Čulin,
8. Antoneli Jajaš,
9. Bruni Obratov,
       10.Udruzi „Tisno“ iz Zagreba  
11. pok. Ognjenu Frkiću,
12. pok. Anti-Tonči Beraku.

III.   Zahvalnica Općine Tisno dodjeljuje se:

1. Alexeju Frolovu.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno. 

Klasa: 610-01/15-23.V/01
Ur.broj: 2182/05-01/15-23.V/01
Tisno, 06.studenog 2015.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
         Predsjednik:

Petar Jakovčev, v.r.

1.

I. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  TISNO

Na temelju članka 29. i 50. Odluke o izborima za 
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14,6/15) 
i članka 42. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik 
Šibensko- kninske županije br. 5/13) načelnik općine 
donosi, 

ODLUKU
o određivanju visine naknade 

predsjednicima, potpredsjednicima i 
članovima biračkih odbora za provedbu 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Tisno 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se visina naknade za 

rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima 
biračkih odbora za provedbu izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Tisno. 

Članak 2.
Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima bi-

račkih odbora za provedbu izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Tisno, određuje 
se naknada u iznosu od 300,00 kuna neto po osobi. 

 Članak 3. 
Sredstva za pokriće troškova provođenja izbora, a 

time i troškova naknade za rad predsjednika, pot-
predsjednika i članova biračkih odbora  osiguravaju 
se iz proračuna Općine Tisno. 

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno. 
                                                                                                                                      

Načelnik:
Ivan Klarin,v.r.

2.

3.

Na temelju članka 29. i 50. Odluke o izborima za 
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14,6/15) 
i članka 42. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik 
Šibensko- kninske županije br. 5/13) načelnik općine 
donosi, 

ODLUKU
o određivanju visine naknade 

predsjednicima, potpredsjednicima i 
članovima izbornog povjerenstva za 

provedbu izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora na području Općine Tisno 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se visina naknade za 

rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima 
Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora 
za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Tisno ( u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo). 

Članak 2.

Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog 
sastava Izbornog povjerenstva, određuje se naknada u 
iznosu od 2.000,00 kuna neto po osobi. 

Članak 3.
Članovima proširenog sastava Izbornog povje-

renstva određuje se naknada u visini od 65% iznosa 
naknade iz članka 2. ove Odluke. 

Članak 4.
Sredstva za pokriće troškova provođenja izbora, a 

time i troškova naknade za rad predsjednika, potpred-
sjednika i članova Izbornog povjerenstva osiguravaju 
se iz proračuna Općine Tisno. 

Sredstvima za provedbu izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora raspolaže Izborno povjerenstvo. 

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno. 

Načelnik:
Ivan Klarin,v.r.

II. NAČELNIK
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Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno 
(Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14) Općinsko 
izborno povjerenstvo Općine Tisno za provedbu 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Tisno propisuje

OBVEZATNE UPUTE 
VMO- I redoslijed izbornih radnji 

i tijek rokova

1.  Odlukom Općinskog vijeća Općine Tisno od 
dana 06.listopada 2015.godine raspisani su izbori za 
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Tisno i to:  Mjesnog odbora Betina, Mjesnog odbora 
Dazlina, Mjesnog odbora Dubrava kod Tisna, Mje-
snog odbora Jezera, Mjesnog odbora Tisno. 

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Tisno stupa  na 
snagu 07.listopada 2015.godine. 

Izbori će se održati u nedjelju  08.studenog 2015.
godine.

2. Rokovi teku od 08.listopada 2015.godine od 
00:00 sati.  

3.  Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor člano-
va vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno 
moraju prispjeti (biti zaprimljeni) u Općinskom 
izbornom povjerenstvu Općine Tisno za provedbu 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Tisno (u daljnjem tekstu: nadležno izborno 
povjerenstvo) najkasnije u roku od 14 dana od dana 
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, da-
kle

21. listopada 2015.godine do 24:00 sati

 / članak 16. stavak 1. Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području

Općine Tisno  ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 
3/14) /

4. Nadležno izborno povjerenstvo će sastaviti 

i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske 
liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora za koje 
se provode izbori, kao i zbirnu listu, na oglasnoj ploči 
mjesnog odbora za čije vijeće se izbori provode i na 
internetskim stranicama Općine Tisno www.tisno.
hr u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, 
dakle 

23. listopada 2015.godine do 24:00 sati

 / članak 17. 18. i 19. Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području

Općine Tisno  ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 
3/14) /

5. Izborna promidžba počinje danom objave 
zbirnih lista kandidacijskih lista  te traje zaključno do 
24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

06.studenog 2015.godine do 24:00 sata.

/ članak 23. Odluke o izboru članova vijeća mje-
snih odbora na području

Općine Tisno  ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 
3/14) /

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) 
kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena 
rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji pret-
hodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja 
izbora do zaključno 19 sati, dakle o

od 07.studenog 2015.godine u 00:00 sati 
do 08.studenog 2015.godine u 19:00 sati.

/ Članak 24. Odluke o izboru članova vijeća mje-
snih odbora na području

Općine Tisno  ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 
3/14) /

7. Nadležno izborno povjerenstvo objaviti će na 
oglasnim pločama mjesnog odbora za čije se vijeće 
provode izbori te na internetskim stranicama Općine 
Tisno www.tisno.hr koja su biračka mjesta određena 
s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na po-
jedinim biračkim mjestima, najkasnije petnaest dana 
prije održavanja izbora, dakle

III. OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 23.listopada 2015.godine do 24:00 sati

 / Članak 34.  Odluke o izboru članova vijeća mje-
snih odbora na području

Općine Tisno  ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 
3/14) /

8. Političke stranke dužne su odrediti članove 
pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena 
nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije dvana-
est dana prije održavanja izbora, dakle

26.listopada 2015.godine do 24:00 sata

/ Članak 32. st. 4. Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području

Općine Tisno  ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 
3/14) /

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne 
prispiju nadležnom izbornom povjerenstvu u za-
danom roku izborno povjerenstvo samostalno će 
odrediti članove biračkih odbora. 

/ Članak 32. st. 4. Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području

Općine Tisno  ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 
3/14) /

9. Nadležno izborno povjerenstvo mora ime-
novati članove biračkih odbora najkasnije deset dana 
prije dana održavanja izbora, dakle 

28.listopada 2015.godine do 24:00 sati

/ Članak 32. st. 5. Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području

Općine Tisno  ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 
3/14) /

10. Glasovanje traje neprekidno 

08.studenog 2015.godine od 7:00 sati do 19:00 sati

Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima 
koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućiti će se 
glasovanje i nakon 19:00 sati.

/ Članak 40.  Odluke o izboru članova vijeća mje-
snih odbora na području

Općine Tisno  ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 
3/14) /

11. Birački odbor mora u što kraćem roku dosta-
viti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim mate-
rijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, a najka-
snije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, 
dakle 

 
09.studenog 2015.godine do 7:00 sati.

/ Članak 46. Odluke o izboru članova vijeća mje-
snih odbora na području

Općine Tisno  ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 
3/14) /

12.  Nadležno izborno povjerenstvo utvrditi će 
rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom 
području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranje 
biračkih mjesta, dakle 

09.studenog 2015.godine do 19:00 sati.

13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi 
rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate 
izbora sukladno zapisnicima o radu.

/ Članak 49. Odluke o izboru članova vijeća mje-
snih odbora na području

Općine Tisno  ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 
3/14) /

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se sukladno 
odredbama članaka 51. – 56. Odluke o izboru člano-
va vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno  
( Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14) 

15. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu da-
nom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasni-
ku Općine Tisno te službenim na web stranicama 
Općine Tisno www.tisno.hr..

KLASA:013-01/15-3114
URBROJ:2182/05-03/15-01
Tisno,07. listopada 2015.godine

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Marijana Pavić,dipl.iur.,v.r. 

4.
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Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno 
(Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14) Općinsko 
izborno povjerenstvo Općine Tisno za provedbu 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Tisno propisuje

OBVEZATNE UPUTE VMO- II
obrasci za provođenje izbora

1. Pripreme i provođenje izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno 
obavljati će se isključivo na obrascima propisanima 
ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci će nositi oznake VMO. Ako za poje-
dine izborne radnje nije ovim Obvezatnim uputama 
utvrđen odgovarajući obrazac Izborno povjerenstvo 
će odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odred-
bama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbo-
ra na području Općine Tisno.

3. Obrasci za provođenje izbora su: 
- VMO- 1/a    -   prijedlog kandidacijske liste 

političke stranke/stranaka za članove 
                        vijeća mjesnog odbora Betina,
VMO- 1/b   -   prijedlog kandidacijske liste poli-

tičke stranke/stranaka za članove 
                        vijeća mjesnog odbora Dazlina,
VMO-  1/c   -  prijedlog kandidacijske liste poli-

tičke stranke/stranaka za članove
                       vijeća mjesnog odbora Dubrava kod 

Tisna
VMO-   1/d   - prijedlog kandidacijske liste poli-

tičke stranke/stranaka za članove
                        vijeća mjesnog odbora Jezera 
VMO-  1/e   -  prijedloga kandidacijske liste poli-

tičke stranke/stranaka za članove 
                        vijeća mjesnog odbora Tisno 

- VMO-  2/a     - prijedlog kandidacijske liste 
grupe birača za članove vijeća 

                         mjesnog  odbora Betina 
                   VMO- 2/b      - prijedlog kandidacijske 

liste grupe birača za članove vijeća 
                                            Mjesnog odbora Dazlina
                   VMO- 2/c     -  prijedlog kandidacijske 

liste grupe birača za članove vijeća mjesnog

                                           odbora Dubrava kod 
Tisna 

                    VMO- 2/d    - prijedlog kandidacijske 
liste grupe birača za članove vijeća mjesnog 

                                           odbora Jezera
                    VMO- 2/e    - prijedlog kandidacijske 

liste grupe birača za članove vijeća mjesnog
                                            odbora Tisno
- VMO- 3 -  popis sa potpisima birača koji 

podržavaju kandidacijsku listu grupe 
                         grupe birača 
- VMO- 4  -      očitovanje kandidata o prihva-

ćanju kandidature za člana vijeća mjesnog
                        odbora
- VMO -5   - izjava o prihvaćanju dužnosti 

člana stalnog sastava izbornog 
                    povjerenstva za provedbu izbora
-  VMO- 6    -  izjava o prihvaćanju dužnosti 

člana proširenog  sastava izbornog 
                      povjerenstva za provedbu izbora
-  VMO- 7      - izjava o prihvaćanju dužnosti 

člana biračkog odbora za provedbu 
                             izbora
- VMO- 8      - rješenje o određivanju biračkog 

mjesta
- VMO- 9      - rješenje o imenovanju biračkog 

odbora
- VMO-10      - glasački listić
- VMO- 11     - zapisnik o radu biračkog odbo-

ra
- VMO- 12      - zapisnik o radu izbornog po-

vjerenstva 

4.  Oznake, nazivi i sadržaj obrasca sastavni su 
dio obvezatnih uputa.

5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu da-
nom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasni-
ku Općine Tisno te na službenim web stranicama 
Općine Tisno www.tisno.hr. 

KLASA:013-03/15-3114
URBROJ:2182/05-03/15-02
Tisno,07.listopada 2015.godine

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednik:
Marijana Pavić,dipl.iur.,v.r. 

5.
Na temelju članka 13. i 31. Odluke o izboru 

članova vijeća mjesnih odbora na području Opći-
ne Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14) 
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tisno za 
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
na području Općine Tisno propisuje

OBVEZATNE UPUTE VMO- III
o potrebnom broju potpisa po mjesnom 

odboru kada birači predlažu
kandidacijske liste za izbor članova vijeća 

mjesnih odbora

1. Za provođenje izbora za članove vijeća mje-
snog odbora na području Općine Tisno utvrđuje se 
potreban broj potpisa birača kada birači predlažu 
kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih 
odbora na području Općine Tisno i to:

a) za mjesni odbor Betina    -   50 potpisa bira-
ča s područja mjesnog odbora Betina

b) za mjesni odbor Dazlina   -10 potpisa birača 
s područja mjesnog odbora Dazlina

c) za mjesni odbor Dubrava kod Tisna   - 25 
potpisa birača s područja mjesnog odbora Dubrava 
kod Tisna

d) za mjesni odbor Jezera   - 50 potpisa birača s 
područja mjesnog odbora Jezera

e) za mjesni odbor Tisno  - 50 potpisa birača s 
područja mjesnog odbora Tisno

2. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu da-
nom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasni-
ku Općine Tisno te na službenim web stranicama 
Općine Tisno www.tisno.hr.. 

KLASA:013-03/15-3114
URBROJ:2182/05-03/15-03
Tisno,07.listopada 2015.godine

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednik:
Marijana Pavić,dipl.iur.,v.r. 

6.

7.

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno 
(Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14) Općinsko 
izborno povjerenstvo Općine Tisno za provedbu 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Tisno propisuje

OBVEZATNE UPUTE VMO- IV
o pečatima i potvrdama za potrebe izbora

članova vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Tisno

1. Obrasci i druga pismena za provedbu izbo-
ra za članove vijeća mjesnih odbora ovjeravati će se 
isključivo pečatom propisanim ovim Obvezatnim 
uputama. 

2. Pečat iz točke 1. za provedbu izbora je:
„Općina Tisno, grb Općine Tisno, Općinsko iz-

borno povjerenstvo“  
- jedan pečat promjera 38 mm. 

3. O primitku i predaji obrazaca i ostalog 
izbornog materijala izdavati će se isključivo potvrde 
propisane Obvezatnim uputama. 

4. Potvrde iz točke 3. za provedbu izbora su:
a) potvrda o primitku izbornog materijala u 

postupku kandidiranja,
b) potvrda o preuzimanju izbornog materijala,
c) potvrda o predaji izbornog materijala

5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu da-
nom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasni-
ku Općine Tisno te na službenim web stranicama 
Općine Tisno www.tisno.hr.. 

KLASA:013-03/15-3114
URBROJ:2182/05-03/15-04
Tisno,07.listopada 2015.godine

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednik:
Marijana Pavić,dipl.iur.,v.r. 
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Na temelju članka 31. i 36. Odluke o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora na području Opći-
ne Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14) 
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tisno za 
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbo-
ra  na području Općine Tisno( u daljnjem tekstu: 
Izborno povjerenstvo)  propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ VMO – V
o pravima i dužnostima promatrača i o 

načinu promatranja rada tijela za 
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Tisno

1. Pravo promatrati izborni postupak, proved-
bu izbora te rad izbornih tijela imaju:

- promatrači političkih stranaka registriranih 
u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacij-
sku listu (dalje: promatrači političkih stranaka),

- promatrači birača koji su predložili kandi-
dacijsku listu birača (dalje: promatrači birača),

- promatrači nevladinih udruga registriranih 
u Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje na 
području neovisnog promatranja izbornih postu-
paka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava 
(dalje: promatrači nevladinih udruga),

2. Izborno povjerenstvo i birački odbori (u 
daljnjem tekstu: izborna tijela) dužna su omogućiti 
promatračima promatranje i praćenje svog rada.

3. Politička stranka, odnosno udruga dužna je 
promatraču kojeg je odredila izdati potvrdu o svoj-
stvu promatrača. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba 
ovlaštena za zastupanje političke stranke, odnosno 
udruge određena statutom ili drugom odlukom 
donesenom na temelju statuta stranke, odnosno 
punomoćnik kojeg je ta osoba ovlasti. 

Predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste grupe 
birača dužan je  promatraču kojeg je odredio izdati 
potvrdu o svojstvu promatrača. Potvrdu izdaje i 
potpisuju predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste 
grupe birača odnosno punomoćnik kojeg ta osoba 
ovlasti.

              
Promatrač je dužan izbornom tijelu čiji rad pro-

matra predočiti potvrdu za promatranje. 

Izborno tijelo čiji rad se promatra izdaje i uruču-
je promatraču službenu iskaznicu koju je promatrač 
dužan nositi vidljivo istaknutu za cijelo vrijeme pro-
matranja izbornog postupka i rada izbornog tijela. 

4. Kandidat za člana vijeća mjesnog odbora ne 
može biti promatrač.

5. Rad pojedinog izbornog tijela može istovre-
meno promatrati i pratiti po jedan promatrač svake 
političke stranke ili koalicije stranaka, te po jedan 
promatrač grupe birača koji su predložili kandi-
dacijske liste o kojima se glasuje na tom biračkom 
mjestu odnosno nevladine udruge. 

6. Izborna tijela čiji rad se promatra smiju 
ograničiti broj promatrača, ako nedostatak pro-
stora ili drugi razlozi ne dopuštaju istovremeno 
promatranje svim promatračima. Pri tome će se 
voditi računa da pripreme za provođenje izbora, a 
naročito glasovanje,  bude provedeno neometano i 
u normalnim uvjetima, uz puno poštivanje tajnosti 
glasovanja i sigurnosti birača.

7. Promatraču je dopušteno:
- nazočiti radu biračkog odbora od pripre-

manja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za 
vrijeme glasovanja, tijekom prebrojavanja glasačkih 
listića i utvrđivanja rezultata glasovanja, ispunjava-
nja zapisnika o radu biračkog odbora,

- stavljati obrazložene primjedbe na rad bi-
račkog odbora u zapisnik o radu biračkog odbora ili 
ih u pisanom obliku priložiti tom zapisniku,

- dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta ne re-
meteći pritom postupak glasovanja i rad biračkog 
odbora,

- stavljati obrazložene primjedbe na rad iz-
bornog tijela i dužni su ih u pisanom obliku priloži-
ti zapisniku o radu tog izbornog tijela, 

- zahtijevati presliku ili prijepis zapisnika o 
radu izbornog tijela čiji rad je promatrao,

- biti nazočan primopredaji izbornog materi-
jala. 

8. Promatrači ne smiju ometati rad tijela za 
provedbu izbora. Predsjednik tijela za provedbu 
izbora udaljit će promatrača odnosno promatrače 
koji i nakon usmene opomene nastave ometati rad 
tijela za provedbu izbora.

9. Promatraču nije dopušteno:

8. - razgovarati s biračima, kao ni odgovarati na 
eventualne upite birača, a u slučaju da mu se birač 
obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku ili članu 
biračkog odbora,

- nositi oznake, značke ili materijale neke 
političke stranke ili kandidata,

- tonsko ili video snimanje i 
- na bilo koji način utjecati na birače.

10. Prava i dužnosti promatrača uređena ovim 
Obvezatnim uputama shodno se  primjenjuju i 
na promatrače nevladinih udruga registriranih u 
Republici Hrvatskoj kao udruga koje djeluju na po-
dručju neovisnog promatranja izbornih postupaka 

i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava.
11. Ove obvezatne upute stupanju na snagu 

danom donošenja, objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Tisno te na službenoj web stra-

nici Općine Tisno www.tisno.hr.

KLASA:013-03/15-3114
URBROJ: 2182/05-03/15-05
Tisno, 07.listopada 2015.godine

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednik: 
                                             Marijana Pavić,dipl.iur.

Na temelju čl. 31. Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Tisno (Službe-
ni glasnik Općine Tisno br.3/15) Općinsko izborno 
povjerenstvo Općine Tisno za provedbu izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Tisno propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ VMO – IV
o načinu glasovanja birača – osoba s 

invaliditetom, slijepih birača, nepismenih 
birača, te birača koji ne mogu pristupiti 

na biračko mjesto

1. Glasovanje se obavlja osobno na biračkom 
mjestu, glasačkim listićem, što znači da   nitko ne 
može glasovati putem druge osobe. 

2. Iznimno,  birač koji zbog kakve tjelesne mane 
( oštećenje gornjih ekstremiteta ili druga oštećenja 
koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje)- 
osoba s invaliditetom, ili zato što je nepismen, ne bi 
mogao samostalno glasovati, može doći na biračko 
mjesto s drugom pismenom osobom koja će po njego-
voj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva 
kandidacijske liste za koju se glasuje. 

3. Kad birač zbog teže bolesti, tjelesnog ošteće-
nja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko 
mjesto (jer se nalazi u bolnici, bolestan kod kuće, jer 
je osoba s invaliditetom  ili nepokretna osoba i sl.), 
a izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome izborno 
povjerenstvo ili birački odbor najkasnije na dan odr-
žavanja izbora. 

           Izborno povjerenstvo koje je birač pravo-
vremeno obavijestio da ne može pristupiti na biračko 
mjesto dužno je dostaviti obavijest o tome predsjedni-
ku ili potpredsjedniku biračkog odbora. 

             Kada je birački odbor pravovremeno 
obaviješten da birač koji ne može pristupiti birač-
kom mjestu ne može glasovati, tom će biraču, birački 
odbor omogućiti glasovanje samo u slučaju ako je 
birač dostupan biračkom odboru te ako birački odbor 
ocijeni da će takvo glasovanje moći provesti bez ome-
tanja glasovanja na biračkom mjestu.

             U tu svrhu predsjednik biračkog odbo-
ra odrediti će najmanje dva člana biračkog odbora 
koji će posjetiti birača u mjestu gdje se birač nalazi 
i omogućiti mu glasovanje vodeći računa o tajnosti 
glasovanja. Zato je potrebno sa biračkog mjesta uzeti 
više glasačkih listića kako bi birač mogao nasumice 
odabrati jedan od više glasačkih listića, kako bi se 
smanjila mogućnost saznanja serijskog broja glasač-
kog listića radi zaštite prava trajnosti glasovanja. 

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

liste za koju  glasuje.
            Birač će nakon glasovanja 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 člano-
va biračkog odbora.

              Članovi biračkog odbora će po povratku 
na biračko mjesto, pred ostalim članovima biračkog 
odbora, otvoriti omotnicu (kuvertu) te će bez pregle-

9.
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10.
Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova 

vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno 
(Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/15) Općinsko 
izborno povjerenstvo Općine Tisno za provedbu 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Tisno propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ  VMO– VII
o načinu uređenja biračkog mjesta 

1. U prostorijama u kojima će se glasovati na iz-
borima za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Tisno (biračko mjesto) mogu se isticati samo 
državni simboli u skladu s Ustavom RH i Zakonom 
o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zasta-
vi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, kao što 
su grb Republike Hrvatske i zastava RH, te obilježja 
Šibensko- kninske županije i Općine Tisno u skladu 
sa njihovim statutima. 

2. Ispred biračkog mjesta i u njegovoj neposred-
noj blizini zabranjuje se svaka izborna promidžba te 
nije dopušteno na bilo koji način navoditi birače kako 
glasovati (dijeljenjem promidžbenih letaka, istica-
njem plakata, održavanjem promidžbenih skupova i 
govora, davanjem intervjua odnosno izjava i sl.). 

Birački odbor provjeriti će je li sav promidžbeni 
materijal vezan uz izbornu promidžbu uklonjen s 
biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine, u 

protivnom će isti ukloniti članovi biračkog odbora. 
3. Prostorije u kojima će se glasovati moraju 

se urediti i opremiti na način da se osigura tajnost 
glasovanja paravanima ili sličnim sredstvima, dakle, 
tako da nitko iz biračkog odbora, prisutnih proma-
trača kao niti itko iz ostalog dijela prostorije ne može 
vidjeti kako je glasač popunio glasački listić.

4. Birački odbor na svakom biračkom mjestu 
dužan je neposredno prije otvaranja birališta vidljivo 
istaknuti sve kandidacijske liste s pregledno nave-
denim imenima svih kandidata za vijeće mjesnog 
odbora za koje se na tom biračkom mjestu glasuje.

5. Kako bi birač znao u koju će glasačku kuti-
ju ubaciti glasački listić, birački odbor je dužan na 
prednju stranu glasačke kutije istaknuti glasački listić 
kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.

6. Ove obvezatne upute stupanju na snagu da-
nom donošenja, objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Tisno te na službenoj web stranici Općine 
Tisno www.tisno.hr. 

KLASA:013-06/15- 3114
URBROJ:2182/05-03/15-07
Tisno, 07.listopada 2015.godine

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednik: 
Marijana Pavić,dipl.iur.

davanja 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 i prezimena birača 
koji je glasovao na opisani način. 

                Kada biračko mjesto, pored svih nasto-
janja da se osigura pristupačnost osobama s invalidi-
tetom, ne zadovoljava zahtjeve pristupačnosti oso-
bama s invaliditetom, a birač- osoba s invaliditetom 
dođe ispred biračkog mjesta i izrazi želju glasovati, 
predsjednik biračkog odbora odrediti će dva člana 
biračkog odbora i uputiti ih da ispred biračkog mjesta 
omoguće biraču- osobi s invaliditetom glasovanje na 
način predviđen u točki 3. ovih Obvezatnih uputa te 

će oni postupiti u skladu s istima. 
4. Glasovanje birača  iz točaka 1.-3.  ovih Obve-

zatnih uputa poimenično će se iskazati u 
zapisniku o radu biračkih odbora.
 5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu da-

nom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasni-
ku Općine tisne“ te na službenoj web stranici Općine 
Tisno www.tisno.hr.. 

KLASA: 013-04/15-3114
URBROJ: 2182/05-03/15-06
Tisno, 07.listopada 2015.godine

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
                                                                                                                                       

Predsjednik: 
Marijana Pavić, dipl.iur.

11.

Nakon izvršenog uspoređivanja teksta, utvrđen je 
propust u Odluci o izmjeni Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno 
koja je objavljena u Službenom glasniku Općine Ti-
sno br.6/15), stoga se daje, 

ISPRAVAK
Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova 

vijeća mjesnih odbora na
području Općine Tisno

Članak 1.
U Odluci o izmjeni Odluke o izboru članova 

vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno 
(Službeni glasnik Općine Tisno br.6/15) u članku 1.  
broj  „4“ zamjenjuje se brojem „3“ , veznik „a“ briše 

se, riječi  „trebaju stajati riječi“ zamjenjuju se riječima 
„treba stajati riječ“. 

Članak 2.
U članku 2. iza riječi „U...“ umjesto riječi „stavku“ 

treba stajati riječ „članku“. 

Članak 3.
Ovaj Ispravak  objavit će se u „Službenom glasni-

ku Općine Tisno“.

Klasa: 026-01715-22.V/02-ispr.
URBROJ: 2182/05-01/15-22.V/02-ispr.
Tisno, 30.listopada 2015.godine 

             Tajnik:
Marijana Pavić,dipl.iur. 

O b r a z l o ž e nj e 

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom, utvrđen je propust u Odluci o izmjeni Odluke o izbo-
ru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno koja je objavljena u Službenom glasniku Općine 
Tisno br.6/15) na način da je u članku 1. omaškom navedeno da se radi o izmjeni članka 13., st. 2. podstavka 
4., jer se radi o izmjeni podstavka 3. istog članka u kojemu se riječ “do” ispred broja “…201…” zamjenjuje 
riječju “od”.  Ujedno omaškom u članku 1. iste Odluke stoje riječi “trebaju stajati riječi” kao množina dok 
ispravno trebaju stajati riječi “treba stajati riječ” u jednini, jer se odnose na riječ “od”. U članku 2. Odluke o 
izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno omaškom je navedeno da 
se radi o izmjeni “stavka 37. stavka 2.” jer se radi o izmjeni “članka 37. stavka 2”. 

IV. TAJNIK
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