
Oznaka obrasca: 1367 
1/2 

  
 
Klasa: 013-01/14-01/0001 
Urbroj: 2168/02-02/1-14-30 
Medulin, 4.6.2014. 

 
Na temelju Odluke o  raspisivanju  izbora  za članove vijeća  mjesnih  odbora  Klasa: 021-
05/15-01/0002, Ur.broj: 2168/02-02/1-14-45 od 22. svibnja  2014. Izborno povjerenstvo za 
provođenje izbora članova vijeća mjesnih   odbora    ( u daljnjem tekstu: Općinsko  izborno 
povjerenstvo ) propisuje  

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ  MO-III 

O REDOSLIJEDU I ROKOVIMA IZBORNIH RADNJI ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA  

MJESNIH ODBORA   

 
 

1. Općinsko   vijeće  Općine Medulin  donijelo je dana  22. Svibnja  2014. godine  
Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Odluka je objavljena 
dana 22. Svibnja  te je stupila na snagu dana 30. Svibnja 2014.  Godine.  
 
Izbori će se održati u nedjelju, 06. Srpnja  2014. godine. 

 
2. Prijedlozi kandidata  dostavljaju se izbornom povjerenstvu  do zaključno  14. 
Lipnja 2014.  godine  
Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti zbirnu listu, i to u roku od 48 sati   
od isteka roka za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do 
16. lipnja  2014. godine do 00:00 sati 

3. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, i   
      traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 

04.  lipnja  2014. godine do 24:00 sata  

 

4. Zabrana izborne promidžbe ( izborna šutnja ), kao i svakog objavljivanja rezultata 
ili procjene rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, 
kao i na dan izbora do zaključno 20.00 sati, dakle od 
05. lipnja  2014. godine od 00:00 sati do 

06. lipnja 2014. godine do 20:00 sati.  

 

5. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova 
biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove vijeća 
mjesnog odbora, dakle do 
30. lipnja 2014. godine do 24:00 sata 
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6. Glasovanje traje neprekidno dana 06. srpnja  2014. godine od 7:00 do 19:00 sati 
Biralište se zatvara u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom  mjestu u 
devetnaest  sati omogućit će se glasovanje. 

7. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom 
nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do 

  07. srpnja  2014. godine do 7:00 sati 

8. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim     
mjestima na svom području najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja  birališta, 
dakle do  08. srpnja  2014. godine do 19:00 sati   

Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća 
mjesnog odbora, odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu 
izbornog povjerenstva .Izborno povjerenstvo podnijet će izvješće o provedenim 
izborima  Općinskom  vijeću. 

 

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 

 

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti svaki kandidat za 
člana mjesnog odbora .  

 

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora  mogu podnijeti samo kandidati za 
članove vijeća  mjesnih odbora. 

          

 Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog 
odbora podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od 
 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, 
dakle do 00:00 sati idućeg dana. 

 

 Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 
 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu 
dostavljeni  izborni materijali na koje se prigovor odnosi, dakle od 00:00 sati idućeg 
dana.  

 

Protiv rješenja Izbornog povjerenstva o prigovoru podnositelj prigovora koji nije 
zadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe Uredu državne uprave 
 Žalba se podnosi Uredu državne uprave  putem izbornog  povjerenstva u roku od 48 
sati računajući od dana kad je primljeno pobijano rješenje, dakle   od 00:00 sati 
idućeg dana. 

        IZBORNO POVJERENSTVO   

 
 

 


