OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MO
Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12)
i članka 9. stavka 1. podstavka 2. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/13), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Generalski Stol propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ - MO I
IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA M JESNIH ODBORA
NA PODRUČJU OPĆINE GENERALSKI STOL
REDOSLIJED RADNJI I TIJEK ROKOVA
1. Općinsko vijeće Općine Generalski Stol donijelo je dana 22. ožujka 2016. godine, Odluku
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Generalski Stol,
koji će se održati u roku od 30 do 60 dana od dana raspisivanja.
Odluka Općinskog vijeća stupila je na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine
Generalski Stol“, dana 31. ožujka 2016.
Izbori će se održati u nedjelju, dana 15. svibnja 2016. godine.
2. Rokovi teku od prvog narednog dana od stupanja na snagu Odluke, dakle od
od petka 01. travnja 2016. od 00:00 sati.
3. Prošireni sastav izbornog povjerenstva koji čine tri predstavnika većinske političke stranke
i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, sukladno stranačkom
sastavu Općinskog vijeća, određuje se u roku od osam (8) dana od stupanja na snagu Odluke o
raspisivanju izbora, dakle
do petka 08. travnja 2016. godine do 24:00 sati.
(članak 8. stavak 4. Odluke)
4. Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti zaprimljene u
Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora, dakle
do četvrtka 14. travnja 2016. godine do 24:00 sati.
(članak 5. stavak 1. Odluke)
5. Općinsko izborno povjerenstvo sastaviti će i objaviti sve pravovaljano predložene
kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora, kao i zbirnu listu, na oglasnim
pločama mjesnih odbora i web stranicama Općine, u roku od 48 sati od isteka roka propisanog
za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle

do subote 16. travnja 2016. do 24:00 sati.
(članak 5. stavak 5. Odluke)
6. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana
održavanja izbora, dakle
do petka 13. svibnja 2016. godine do 24:00 sati.
(članak 35. stavak 1. Zakona)
7. Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u
19:00 sati. Za vrijeme izborne šutnje, zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje
izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu
kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih,
neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje
njihovih izjava ili pisanih djela, dakle
od subote 14. svibnja 2016. godine od 00:00 sati do nedjelje 15. svibnja 2016. godine do
19:00 sati.
(članak 35. stavak 3. Zakona)
8. Općinsko izborno povjerenstvo objaviti će koja su biračka mjesta određena, s naznakom
koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije petnaest (15) dana prije
dana održavanja izbora, dakle
do petka 29.travnja 2016. godine do 24:00 sati.
(članak 69. stavak 1. Zakona)
9. Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena
Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije dvanaest dana (12) dana prije dana održavanja
izbora, dakle
do ponedjeljka 02. svibnja 2016. godine do 24:00 sati.
(članak 42. stavak 6. Zakona)
s time da četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, a četiri člana
oporbene političke stranke, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima
koje provode, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne
političke stranke.
(članak 42. stavak 2. i stavak 8. Zakona)
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke
odbore, njihov raspored odredit će Općinsko izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će

predstavnike tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem
broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.
(članak 42. stavak 5. Zakona)
10. Općinsko izborno povjerenstvo imenovati će biračke odbore najkasnije deset (10) dana
prije dana održavanja izbora, dakle
do srijede 04. svibnja 2016. godine do 24:00 sati.
(članak 44. stavak 2. Zakona)
11. Na dan izbora, glasovanje traje neprekidno od 7:00 sati do 19:00 sati kada se biračka
mjesta zatvaraju.
Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19:00 sati, omogućiti će se glasovanje.
(članak 74. stavak 1. i stavak 2. Zakona)
12. Birački odbori vode zapisnik o svom radu kojeg potpisuju svi članovi biračkog odbora te
ga zajedno sa ostalim izbornim materijalom dostavljaju Općinskom izbornom povjerenstvu
najkasnije roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle
do ponedjeljka 16. svibnja 2016. do 7:00 sati.
(članak 64. i članak 65. Zakona)
13. Kad Općinsko izborno povjerenstvo prikupi i zbroji rezultate glasovanja na biračkim
mjestima na svom području, odmah će objaviti rezultate izbora sukladno svom zapisniku o
radu koji potpisuju svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva.
(članak 53. i 54. Zakona)
14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se sukladno odredbama članaka 11. do 15. Odluke o
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Generalski Stol
(„Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/13).
15. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim
pločama Općine Generalski Stol i na web stranici Općine Generalski Stol.
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