
              
 

Gradsko izborno povjerenstvo 

Grada Garešnica 

 
KLASA:013-01/19-01/01 

URBROJ: 2123/01-19-1 

Garešnica,  6. siječnja  2019. godine  

 

Na temelju članka 20.  Odluke o postupku izbora članova  vijeća mjesnih odbora grada 

Garešnice (Službeni glasnik grada Garešnice 5/17)  Gradsko izborno povjerenstvo propisuje  

OBVEZATNE UPUTE BROJ OU-I 

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA IZBOR ČLANOVA 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAPELICA 

 

1.Gradsko vijeće grada Garešnica donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove 

vijeća mjesnog odbora Kapelica (Službeni glasnik Grada Garešnica (5/18). 

Odluka Gradskog vijeća Grada Garešnice o raspisivanju izbora za članove mjesnih 

odbora grada Garešnice stupila je na snagu 5. siječnja 2019. godine 

Izbori će se održati u nedjelju 27. siječnja 2019. godine 

 2. Rokovi teku od 6. siječnja  2019. od 00:00 sati.  

3. Prijedlozi lista kandidata za članove vijeća mjesnih odbora moraju prispjeti (biti 

zaprimljeni) u Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od četrnaest dana od stupanja na 

snagu Odluke o raspisivanju izbora, 

dakle, 19. siječnja  2019. do 24:00 sata. (Članak 10. stavak 2. Odluke o postupku 

izbora članova vijeća mjesnih  odbora na području grada Garešnice)  

Sve izborne radnje predlagatelji obavljaju na obrascima koje mogu preuzeti u 

Izbornom povjerenstvu ili na web stranicama Grada Garešnica. Informacije od strane 

Izbornog povjerenstva dostupne su na brojevima telefona: 0911777575 ili 0981775081 ili u 

sjedištu GIP-a svakog radnog dana u vremenu od 9 – 15 sati. 

4. Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objaviti: - 

sve pravovaljano predložene liste za vijeće mjesnog odbora i zbirnu listu  za članove vijeća 

mjesnog odbora Kapelica na internetskoj stranici Izbornog povjerenstva, odnosno Grada 

Garešnica,   



najkasnije do 21. siječnja  2019. do 24:00 sata. (članak 14. Odluke o postupku izbora 

članova vijeća mjesnih  odbora na području grada Garešnice. 

 5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste za članove vijeća mjesnog 

odbora i zbirne liste te traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora,  

dakle 25. siječnja 2019. do 24:00 sata. (Članak 15. Odluke o postupku izbora članova 

vijeća mjesnih  odbora na području grada Garešnice) 

 6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) počinje protekom izborne promidžbe, a 

završava na dan izbora u devetnaest 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 - 2 - 

objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne 

promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela. Zabrana izborne promidžbe traje od 

26. siječnja 2019. od 00:00 sati do 27. siječnja 2019. do 19:00 sati. (Članak 31. stavak 2. 

Odluke.)  

7. Izborno povjerenstvo objavljuje da će birači naselja Kapelica glasovati na  biračkom 

mjestu  Društveni dom u Kapelici, Kapelica kbr. 105.   

8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti 

njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 12 dana prije održavanja izbora 

dakle do 15. siječnja 2019. do 24,00 sata ( članak 21. st. 5. Odluke o postupku izbora članova 

vijeća mjesnih  odbora na području grada Garešnice). 

Ako političke stranke ne odrede odnosno ukoliko ne dostave osobne podatke članova 

biračkih odbora Gradskom izbornom povjerenstvu u navedenom roku, Gradsko izborno 

povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana 

održavanja izbora,  

dakle do 17. siječnja 2019. do 24:00 sati (članak 22. Odluke o postupku izbora članova 

vijeća mjesnih  odbora na području grada Garešnice) 

9. Glasovanje traje neprekidno 27. siječnja  2019. od 7:00 do 19:00 sati. Biračko 

mjesto zatvara se u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli u 19,00 sati na biračkom mjestu 

biralištu omogućit će se glasovanje.  

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom 

Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta,  

dakle 28. siječnja 2019. godine do 7:00 sati.  

11. Izborno povjerenstvo utvrdi će  rezultate glasovanja na biračkom mjestu najkasnije 

u roku od 48 sata od zatvaranja biračkog mjesta, 

 dakle do 29. siječnja 2019. do 19:00 sati. 



Kada nadležno Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će 

objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu.  

12. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka od 43. do 47. 

Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih  odbora na području grada Garešnice. 

 13. Ove obvezatne upute objavit će se na web stranici Grada Garešnice, a stupaju na 

snagu danom donošenja.  

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA 

Ivan Poljak dipl. iur. 


