Glasanje osoba s invaliditetom na izborima za predstavnička i izvršna tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave 21. svibnja 2017.
Na lokalnim izborima ne postoji mogućnost da birač uz ispunjenje određenih zakonom
propisanih pretpostavki glasa na biračkom mjestu izvan mjesta svog prebivališta pa će birači
smješteni u ustanovama socijalne skrbi moći glasati samo u jedinici u kojoj imaju
prebivalište, na biračkom mjestu određenom prema mjestu njihova prebivališta.
Birači koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto, a žele glasati, trebaju o tome obavijestiti
nadležno izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor
do 12 sati na dan održavanja izbora.Pozivamo sve osobe s invaliditetom da iskoriste svoje
pravo na sudjelovanje u političkom životu kroz mogućnost da glasaju na lokalnim izborima.
Obavezne upute DIP-a namijenjene biračima s invaliditetom nalaze se na:
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/0BDAB07ABFFA2EDAC12581020037021E/$FILE/Obvezat
na_uputa_broj_L-V__O_nacinu_glasovanja_biraca_s_tjelesnom_manom,_nepismenih_biraca_te_biraca_koji_nis
u_u_mogucnosti_itd..pdf
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom redovito surađuje s Državnim izbornim
povjerenstvom kako bi se svim osobama s invaliditetom pa tako i onima smještenima u
ustanovama socijalne skrbi osiguralo biračko pravo. Jednako tako u okviru svoje nadležnosti
poduzimamo mjere za uklanjanje uočenih nepravilnosti i unaprjeđenje sustava glasanja kako
bi on bio što pristupačniji osobama s invaliditetom različitih oštećenja.
Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva, posebna biračka mjesta u ustanovama
socijalne skrbi na kojima glasuju birači smješteni u tim ustanovama po prvi puta su određena
na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji su održani 14. travnja
2013. Nakon toga, posebna biračka mjesta u ustanovama socijalne skrbi bila su određena i
na:
- državnom referendumu održanom 1. prosinca 2013.,
- izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održanim 25. svibnja 2014.,
- izborima za predsjednika Republike Hrvatske održanim 28. prosinca 2014. i 4. siječnja
2015.,
- izborima zastupnika u Hrvatski sabor održanim 8. studenoga 2015.,
- izborima zastupnika u Hrvatski sabor održanim 11. rujna 2016.
Na svim onim izborima, odnosno na referendumu gdje je zakonom propisana mogućnost
glasovanja birača na biračkim mjestima izvan mjesta njihova prebivališta kao i mogućnost
određivanja posebnih biračkih mjesta u ustanovama socijalne skrbi, posebna biračka mjesta
u ustanovama socijalne skrbi, ovisno o vrsti izbora, određuje ministar nadležan za poslove
socijalne skrbi ili nadležno izborno povjerenstvo na prijedlog navedenog ministra.
Iz Državnog izbornog povjerenstva obavijestili su da takav način glasanja neće biti moguć na
izborima za predstavnička i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(555 općina i gradova, 20 županija i u Gradu Zagrebu, koji će se održati 21. svibnja 2017.
Jedna od specifičnosti navedenih izbora je ta da birači glasuju na biračkim mjestima prema
mjestu njihova prebivališta u jedinici za čije se tijelo izbori provode. Dakle, na lokalnim
izborima ne postoji mogućnost, kao kod prethodno navedenih izbora, da birač može, uz

ispunjenje određenih zakonom propisanih pretpostavki (npr. podnošenje zahtjeva za
privremeni upis, za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta i dr.) glasati na
biračkom mjestu izvan mjesta svog prebivališta. Uzimajući u obzir navedeno, kao i činjenicu
da Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.) ne propisuje
određivanje posebnih biračkih mjesta u ustanovama socijalne skrbi, birači smješteni u
navedenim ustanovama moći će na predstojećim lokalnim izborima glasati samo u jedinici u
kojoj imaju prebivalište, na biračkom mjestu određenom prema mjestu njihova prebivališta.
Izmjenama Zakona o registru birača omogućeno je da biračko pravo ostvare i osobe kojima je
u svrhu zaštite njihovih prava imenovan skrbnik. Uloga skrbnika u biračkom procesu treba
biti informirati osobu na njoj razumljiv način o značenju izbora i načinu na koji se izbori
provode ukoliko je to zanima. Ukoliko osoba ne može niti uz objašnjenje na njoj prilagođen
način shvatiti značenje izbora te ne želi glasati, neće pristupiti glasanju kao i oni birači koji iz
raznih drugih razloga ne izlaze na izbore.
Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva omogućavaju pružanje podrške osobi s
intelektualnim ili psihosocijalnim teškoćama na biračkom mjestu od strane osobe od
povjerenja (ta osoba može i ne mora biti skrbnik). Način na koji se odvija glasanje osoba
kojima prilikom glasanja treba podrška druge osobe iz bilo kojeg razloga kao i onih osoba
koje ne mogu pristupiti biračkom mjestu opisan je u Obvezatnim uputama Državnog
izbornog povjerenstva.
Svi birači koji smatraju da im je nekom radnjom izbornog tijela ili na bilo koji drugi način
ugroženo ili onemogućeno njihovo biračko pravo trebaju se bez odgode obratiti Državnom
izbornom povjerenstvu kako bi se pravodobno poduzele odgovarajuće mjere i otklonile
eventualne uočene nepravilnosti.
Državno izborno povjerenstvo
Visoka 15, 10000 Zagreb, HR
Telefon: +385 (0)1 ⁄ 4569 712, 4569 713
Email: dip@izbori.hr

