Na osnovi članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/15 ), Izborno povjerenstvo propisuje

UPUTE
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO
ODLUCI O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
1. Gradsko vijeće Grada Čabra donijelo je dana 21.11.2019. godine Odluku o raspisivanju izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra, koja je stupila na snagu dana 21.11.2019.
godine.
Izbori će se održati u nedjelju 22. prosinca 2019. godine. (članci 4. i 5. Odluke )
2. Rokovi teku od četvrtka 21. studenog 2019. godine.
3. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra moraju biti
zaprimljeni u izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o
raspisivanju izbora, dakle do četvrtka
05. prosinca 2019. godine do 24,00 sati
(članak 16. stavak 1.)
4. Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti na oglasnoj ploči mjesnog odbora te na web stranici
Grada Čabra sve pravovaljano predložene liste kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora, kao
i zbirnu listu za izbor članova Vijeća MO-a, sve to u roku od 72 sata od isteka roka propisanog za
postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do nedjelje
08. prosinca 2019. godine do 24,00 sata.
(članak 19. Odluke)
4. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije
dana održavanja izbora, dakle do petka
20. prosinca 2019. godine do 24,00
sata. (članak 23. stavak 2.)
5. Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u
19 sati, dakle od (subota - nedjelja)
21. prosinca 2019. godine od 00,00 do 22. prosinca 2019. godine do19,00 sati.
(članak 24.)
Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa biračima,
nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje prethodnih, neslužbenih
rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih
djela.

6. Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su izborno povjerenstvo i birački odbori. (članak 29.
stavak 1.)
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju na naknadu za svoj rad.
7. Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. Stalni sastav izbornog povjerenstva čine
predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje Gradonačelnik.
Predsjednik i potpredsjednik stalnog sastava izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.
(članak 30. stavci 1., 2., 3. i 4.)
8. Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se u roku od osam dana od stupanja na snagu odluke
o raspisivanju izbora, a čine ga tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka
i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka sukladno stranačkom sastavu Gradskog
vijeća, dakle do petka
29. studenog 2019. godine do 24,00
sata. (članak 30. stavak 5.)
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u proširenom sastavu
izbornog povjerenstva, njihov izbor obavlja stalni sastav izbornog povjerenstva ždrijebom na način da
će predstavnike stranaka rasporediti sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća.
9. Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora
najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do četvrtka
12. prosinca 2019. godine do 24,00 sata.
(članak 32. stavak 5.)
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Dva člana biračkog odbora određuje
većinska politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana oporbena politička stranka odnosno
stranke, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada. Ako se pojedine grupacije ne mogu
dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će izborno
povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike stranaka rasporediti tako da pojedina stranka bude
zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.
12. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena
izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle do utorka
10. prosinca 2019. godine do 24,00 sata.
(članak 32. stavak 4.)
Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno
povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
11. Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori
te na WEB stranici Grada koja su biračka mjesta određena najkasnije 15 dana prije izbora, dakle do
subote
07. prosinca 2019. godine do 24,00 sata
(članak 33. Stavak 3., članak 34. stavak 1.)

12. Glasovanje traje neprekidno 22. prosinca 2019. godine od 07,00 do 19,00 sati

Biralište se zatvara u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućiti
glasovanje i nakon 19,00 sati. (članak 40.)
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13. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom izbornom
povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do
23. prosinca 2019. godine do 07,00 sati.
(članak 46.)
14. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate glasovanja na
biračkim mjestima, iste će bez odgode objaviti na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori
provode te na internetskim stranicama Grada. (članak 49.)
15. Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora
sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
16. Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u
proračunu Grada. Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim odborima raspolaže izborno
povjerenstvo. Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu
odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja
administrativnih i stručnih poslova. (članak 50. Odluke)

IZBORNO POVJERENSTVO

