REPUBLIKA HRVATSKA
LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA
OPĆINA PLITVIĈKA JEZERA
IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA
KLASA: 021-05/18-01/11
URBROJ: 2125/11-18-02
Korenica, 28. kolovoz 2018.godine
Na temelju ĉlanka 19. Odluke o naĉinu i pravilima izbora ĉlanova vijeća mjesnih odbora na podruĉju
Općine Plitviĉka Jezera (Ţupanijski glasnik Liĉko-senjske ţupanije 27/17) Izborno povjerenstvo
Općine Plitviĉka Jezera (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) propisuje:

OBVEZATNE UPUTE O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA
IZBOR ĈLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUĈJU OPĆINE
PLITVIĈKA JEZERA
A) REDOSLIJED RADNJI I ROKOVI
1.

Općinsko vijeće Općine Plitviĉka Jezera na sjednici odrţanoj dana 02. kolovoza 2018. godine
donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za ĉlanove vijeća mjesnih odbora na podruĉju
Općine Plitviĉka Jezera i to za sljedeće mjesne odbore:

1. Mjesni odbor Bjelopolje – za podruĉje naselja: Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Oravac,
Šeganovac, Jasikovac, Gradina Koreniĉka, Ponor Koreniĉki.
2. Mjesni odbor Ĉanak – za podruĉje naselja: Ĉanak i Kozjan.
3. Mjesni odbor Jezerce – za podruĉje naselja: Jezerce, Prijeboj, Ĉujića Krĉevina i Kapela
Koreniĉka.
4. Mjesni odbor Korenica – za podruĉje naselja: Korenica, Kalebovac, Mihaljevac, Vranovaĉa,
Kompolje Koreniĉko i Vrpile.
5. Mjesni odbor Krbavica – za podruĉje naselja: Krbavica.
6. Mjesni odbor Liĉko Petrovo Selo – za podruĉje naselja: Liĉko Petrovo Selo, Ţeljava, Novo
Selo Koreniĉko, Rešetar i Zaklopaĉa.
7. Mjesni odbor Plitviĉka Jezera – za podruĉje naselja: Plitviĉka Jezera, Plitviĉki Ljeskovac,
Konĉarev Kraj.
8. Mjesni odbor Poljanak – za podruĉje naselja: Poljanak, Sertić Poljana i Plitvica Selo.
9. Mjesni odbor Rastovaĉa – za podruĉje naselja: Rastovaĉa i Korana.
10. Mjesni odbor Smoljanac – za podruĉje naselja: Smoljanac.
11. Mjesni odbor Vaganac – za podruĉje naselja: Donji Vaganac i Gornji Vaganac

1. Mjesni odbor Vrelo – za podruĉje naselja: Vrelo Koreniĉko, Rudanovac, Drakulić Rijeka,
Homoljac i Trnavac.

2.

Odluka Općinskog vijeća stupila je na snagu 28. kolovoza 2018.godine.
Izbori će se odrţati za sve mjesne odbore 14. listopada 2018.godine (nedjelja).

3.

Rokovi teku od
29. kolovoza 2018. godine.

4.

Prijedlozi lista za izbor ĉlanova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom
povjerenstvu, najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju
izbora, dakle do
11. rujna 2018. godine do 24:00 sata.

5.

Izborno povjerenstvo ovjeravat će oĉitovanja o prihvaćanju kandidature
svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.
Oĉitovanje o prihvaćanju kandidature sastavni je dio Prijedloga liste kandidata za ĉlanove
vijeća mjesnog odbora.

6.

Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predloţene liste za izbor vijeća
mjesnog odbora za koje se provode izbori, kao i zbirnu listu, na oglasnim ploĉama mjesnih
odbora i web stranicama Općine u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak
kandidiranja i podnošenja lista, dakle do
13. rujna 2018. godine do 24:00 sata.

7.

Izborna promidţba poĉinje od dana objave zbirnih kandidacijskih listi i traje zakljuĉno do
24:00 sata prije odrţavanja izbora dakle do
12. listopada 2018. godine do 24:00 sata.

8.

Zabrana izborne promidţbe (izborna šutnja), kao i zabrana objavljivanja privremenih
rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu
odrţavanja izbora kao i na dan odrţavanja izbora do zatvaranja birališta u 19:00 sati, dakle

od 13. listopada 2018. godine od 00:00 sati
do 14. listopada 2018. godine do 19:00 sati.
9.

Izborno povjerenstvo objavit će biraĉka mjesta za izbore pojedinih vijeća mjesnih odbora, s
naznakom koji biraĉi imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima najkasnije 15 dana prije
odrţavanja izbora, dakle do
28. rujna 2018. godine do 24:00 sata.

10. Politiĉke stranke duţne su odrediti ĉlanove pojedinih biraĉkih odbora i dostavit njihova
imena Izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana odrţavanja izbora, dakle do
01. listopada 2018. godine do 24:00sata.
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu, Izborno
povjerenstvo samostalno će odrediti ĉlanove biraĉkih odbora.
11. Izborno povjerenstvo mora imenovati ĉlanove i zamjenike ĉlanova biraĉkih odbora
najkasnije deset dana prije dana odrţavanja izbora za ĉlanove vijeća mjesnih odbora, dakle
do
03. listopada 2018. godine do 24:00 sata.
12. Glasovanje traje neprekidno
14. listopada 2018. godine od 07:00 sati do 19:00 sati.
Biraĉko mjesto zatvara se u 19:00 sati. Omogućit će se glasovanje i biraĉima koji su se
zatekli na biraĉkom mjestu u 19:00 sati.
13. Biraĉki odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim
materijalom Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta,
dakle do
15. listopada 2018. godine do 07:00 sati.
14. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja za pojedina vijeća mjesnih odbora na
temelju rezultata glasovanja na biraĉkim mjestima pojedinog mjesnog odbora.

15. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objavit rezultate izbora
sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
16. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora ĉlanova vijeća podnosi se
Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati raĉunajući od isteka dana kad je izvršena
radnja na koju je stavljen prigovor. Izborno povjerenstvo donijet će rješenje o prigovoru u
roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu
dostavljeni izborni materijali na koji se odnosi prigovor.
Podnositelj prigovora koji je nezadovoljan rješenjem Izbornog povjerenstva moţe
podnijeti ţalbu Uredu drţavne uprave u Liĉko-senjskoj ţupaniji u roku od 48 sati,
raĉunajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje.
Ured drţavne uprave u Liĉko-senjskoj ţupaniji donosi rješenje o žalbi u roku od 48
sati od isteka dana kada je ista dostavljena.
17. Na sve ostale radnje u postupku kandidiranja i izbora, a koje nisu obuhvaćene ovim
uputama, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br.
144/12 i 121/16).
B) OBRASCI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Pripreme i provoĊenje izbora za vijeća mjesnih odbora obavljat će se iskljuĉivo na obrascima
koji nose oznaku „VMO“ i to :

VMO-1 - Prijedlog kandidacijske liste politiĉke stranke/politiĉkih stranka

VMO-2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe biraĉa

VMO-3 - Popis sa potpisima biraĉa koji podrţavaju kandidacijsku listu grupe biraĉa

VMO-4 - Oĉitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

VMO-5 - Izjava o prihvaćanju duţnosti ĉlanice/ĉlana Izbornog povjerenstva Općine
Plitviĉka Jezera

VMO-6 - Izjava o prihvaćanju duţnosti ĉlanice/ĉlana biraĉkog odbora za provedbu

izbora za ĉlanove vijeća mjesnih odbora

VMO-7 - Rješenje o imenovanju Izbornog povjerenstva Općine Plitviĉka Jezera

VMO-8 - Rješenje o odreĊivanju biraĉkih mjesta

VMO-9 - Rješenje o imenovanju biraĉkog odbora

VMO-10-Glasaĉki listić

VMO-11-Zapisnik o radu biraĉkog odbora za izbor za ĉlanice/ĉlanove vijeća
mjesnog
odbora

VMO-12-Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva Općine Plitviĉka Jezera za izbor
ĉlanica/ĉlanova vijeća mjesnog odbora

C) OSTALO
Ĉlan vijeća mjesnog odbora ne moţe istovremeno biti naĉelnik, zamjenik naĉelnika niti
sluţbenik ili namještenik općinske uprave Općine Plitviĉka Jezera.
Biraĉ moţe svojim potpisom podrţati samo kandidata za ĉlana onog vijeća mjesnog
odbora na podruĉju kojeg biraĉ ima prebivalište.
Biraĉi mogu predlagati kandidacijske liste.
Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe biraĉa su prva tri po redu potpisnika
kandidacijske liste.

IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA
Predsjednik
Emir Merdić, v.r.

