REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE IZBORE
Na osnovi članka 26. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14 i Klasa:026-01/1401/07,Urbroj:2140/02-14-1 od 15. travnja 2014. godine), Općinsko izborno povjerenstvo za
mjesne izbore propisuje
OBVEZATNE UPUTE
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA IZBOR ĈLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUĈJU OPĆINE ĐURMANEC

A) REDOSLIJED RADNJI I ROKOVI
1. Općinsko vijeće Općine Đurmanec je dana 17. ožujka 2014. godine donijelo Odluku
o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Đurmanec te dana 15. travnja
Odluku o izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području općine
Đurmanec kojom su propisana pravila za provoĎenje izbora.
Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora donijeta je dana 15.
travnja 2014. godine, koja stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a kojom se izbori raspisuju za sljedeće mjesne
odbore:
Mjesni odbor Đurmanec, (za područje naselja Đurmanec),
Mjesni odbor Hromec, (za područje naselja Hromec, Hlevnica, Jezerišće i Lukovčak),
Mjesni odbor Macelj, (za područje naselja Donji Macelj i Gornji Macelj);
Mjesni odbor Putkovec, (za područje naselja Putkovec, Prigorje, Goričanovec i
Podbrezovica);
Mjesni odbor Ravninsko, ( za područje naselja Ravninsko i Zagorska Koprivnica).
2. Izbori će se za sve mjesne odbore održati u nedjelju, 25. svibnja 2014. godine.
3. Rokovi teku od dana
16. travnja 2014. godine od 00,00 sati!
4. Prijedlozi lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora moraju biti zaprimljeni u
Općinskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora, dakle do
29. travnja 2014. godine do 24,00 sata!
Općinsko izborno povjerenstvo će svim kandidatima omogućiti rok za odustanak od
kandidature, dakle do
30. travnja 2014. g do 12,00 sati!

5. Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore ovjeravati će očitovanja o
prihvaćanju kandidatura te zaprimati kandidacijske liste:
- od 16. travnja do 29. travnja 2014. g svaki radni dan od 07,00-15,00 sati
- zaključno sa 29. travnja 2014. g. (utorak) od 07,00-24,00 sati.
6. Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore sastavit će i putem radija te na
oglasnoj ploči Općine Đurmanec objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata za izbor
članova Vijeća mjesnih odbora, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka
propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja listi, dakle do
01. svibnja 2014. godine do 24 sata!
7. Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način
predviĎen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od
te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od nadležnog izbornog
povjerenstva.
8. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje
zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle do
23. svibnja 2014. godine do 24,00 sata!
9. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih
rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju
izbora, kao i na dan izbora do zaključno 19,00 sati, dakle od
24. svibnja 2014. godine od 00,00 sati do
25. svibnja 2014. godine do 19,00 sati!
10. Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe
glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnovitosti glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova.
Općinsko izborno povjerenstvo imenuje i raspušta biračke odbore.
Birački odbori se imenuju najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.
Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listi.
Budući da će se izbori za vijeća mjesnih odbora odrţati istovremeno sa
izborima za ĉlanove u Europski parlament, sukladno Odluci Općinskog vijeća utvrĊeno
je kako biraĉki odbori za provoĊenje izbora za ĉlanove u Europski parlament ujedno
imaju ovlasti za provoĊenje izbora za vijeća mjesnih odbora te će posebnim rješenjem
Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore preuzeti i imenovati biraĉke odbore
najkasnije 10 dana prije dana odrţavanja izbora, dakle do
14. svibnja 2014. godine do 15,00 sati!
11. Općinsko povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta odreĎena, s naznakom
koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana
održavanja izbora, dakle do
10. svibnja 2014. godine do 24,00 sata!

12. Glasovanje traje neprekidno
25. svibnja 2014. godine od 7,00 sati do 19,00 sati!
Birališta se zatvaraju u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu
omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati.
13. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o radu s ostalim izbornim materijalom
nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle
do
26. svibnja 2014. godine do 7,00 sati!
14. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim
mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do
26. svibnja 2014. godine do 19,00 sati!
15. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti
rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
16. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona i Odluke o
izboru članova Vijeća mjesnih odbora.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbor članova vijeća rješava
Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore. Prigovori se podnose u roku od 48 sati
računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore 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 materijali na koje se odnosi prigovor.
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore podnositelj
prigovora, koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Uredu državne uprave u
roku od 48 sati, računajući od dana kada je primljeno pobijeno rješenje.
Žalba se podnosi putem Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore.
Ured državne uprave u KZŽ dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana
primitka žalbe
B) OBRASCI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Priprema i provoĎenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine
Đurmanec obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim obvezatnim uputama.
Obrasci su namijenjeni izborima za vijeća mjesnih odbora Općine Đurmanec te nose
sljedeće oznake:
- VMO -1 -Prijedlog liste kandidata za ĉlanove vijeća mjesnih odbora
- VMO -2 -Prijedlog kandidacijske liste grupe biraĉa za ĉlanove vijeća
- VMO -3 -Popis osoba koje podrţavaju kandidacijsku listu grupe biraĉa
- VMO -4 -Oĉitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za ĉlana vijeća
- VMO - 5 – Izjava o prihvaćanju duţnosti ĉlana tijela za provoĊenje izbora
- VMO – 6 – Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
- VMO – 7 – Rješenje o imenovanju biraĉkog odbora
- VMO – 8 – Rješenje o odreĊivanju biraĉkog mjesta
- VMO – 9 – Glasaĉki listić za izbore za kandidacijsku listu ĉlanova vijeća
mjesnih odbora
- VMO – 10 – Zapisnik o radu biraĉkog odbora za kandidacijske liste za izbor
ĉlanova vijeća mjesnog odbora

-VMO – 11 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva za mjesne izbore.
C) OSTALO
Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18
godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori
provode.
Član vijeća jednog mjesnog odbora ne može istovremeno biti član drugog mjesnog
odbora.
Član vijeća ne može istovremeno biti općinski načelnik odnosno njegov zamjenik,
pročelnik, službenik ili namještenik Upravnog odjela Općine Đurmanec, kao ni član uprave
trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Općine Đurmanec te ravnatelj ustanove ili druge
neprofitne organizacije kojoj je Općina osnivač.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća no
ukoliko bude izabrana za člana vijeća, dužna je do dana konstituiranju vijeća izjasniti se o
tome prihvaća li dužnost člana ili će nastaviti s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem
slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik u skladu s odredbama ove odluke.
Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici
Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrĎuju i predlažu liste za izbor članova vijeća propisan njihovim
statutom, odnosno posebnom odlukom donijeti na temelju statuta.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti
koalicijsku listu za izbor članova vijeća.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača dužni
su prikupiti odgovarajući broj potpisa birača u zavisnosti od broja birača u pojedinim
mjesnom odboru i to:
– 25 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika,
– 35 potpisa birača u jedinicama s više od 350, do 500 stanovnika
– 50 potpisa birača u jedinicama s više od 500, do 1.000 stanovnika,
– 70 potpisa birača u jedinicama s više od 1.000, do 2.500 stanovnika.
Za broj birača u smislu stavka 1. ovog članka uzima se broj iz bilo kojih izbora koji su
prethodili izboru članova vijeća.
Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika te
liste.
Sva Vijeća mjesnih odbora, sukladno Statutu Općine Đurmanec broje 5 članova.
D) ZAVRŠNE ODREDBE
Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj
ploči Općine Đurmanec.

Klasa:013-01/14-01/04
Urbroj: 2140/02-14-1
Đurmanec, 16. travnja 2014.

Predsjednik Općinskog izbornog
Povjerenstva za mjesne izbore
Krešimir Božić, dipl. iur.

