Na temelju članka 20. toč.3. Odluke o postupku izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području općine Čačinci, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čačinci propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ I
redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

1. Općinsko vijeće Općine Čačinci donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području općine Čačinci dana 6. veljače 2015. godine koja je objavljena
u „Službenom glasniku“ Općine Čačinci broj 1 od 9. veljače 2015. Godine, a stupila je na
snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Čačinci.
Izbori će se održati u nedjelju 15. ožujka 2015. godine.
2. Rokovi teku od
10. veljače 2015. od 00:00 sati
3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni
Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu
Odluke o raspisivanju izbora, dakle do
24. veljače 2015. do 24:00 sata
3. Općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti u lokalnim sredstvima javnog
priopćavanja, na oglasnoj ploči mjesnog odbora i na internetskim stranicama općine sve
pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora kao i zbirnu listu za
izbor članova svakog pojedinog vijeća mjesnog odbora i to u roku od 48 sati od isteka roka
propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do
26. veljače 2015. do 24:00 sata
3. Izborna promidžba počinje teći od dana objave zbirnih kandidacijskih lista i traje zaključno
do 24:00 sata prije dana održavanja izbora, dakle do
13. ožujka 2015. do 24:00 sata
3. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata
ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora
kao i na dan održavanja izbora do zaključno 16:00 sati, dakle od
14. ožujka 2015. od 00:00 sati do 15. ožujka 2015. do 16:00 sati
3. Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji
birači imaju pravo glasovati na pojedinom biračkom mjestu, najkasnije 15 dana prije dana
održavanja izbora, dakle do

27. veljače 2015. do 24:00 sata

3. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova
imena Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora,
dakle do
2. ožujka 2015. do 24:00 sata
Ne odrede li ih, Općinsko izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove
biračkih odbora.
3. Općinsko izborno povjerenstvo mora imenovati biračke odbore za sva biračka mjesta,
najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora,dakle do
4. ožujka 2015. do 24:00 sata
3. Glasovanje traje neprekidno
15. ožujka 2015. od 8:00 do 16:00 sati

3. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom
Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta,
dakle do
16. ožujka 2015. do 4:00 sati
3. Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora
najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do
16. ožujka 2015. do 16:00 sati
3. Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove vijeća mjesnih
odbora, odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog
povjerenstva.
3. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja
je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu, kao i
nositelji nezavisnih lista.
3. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih
odbora podnose se Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od
isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati
idućeg dana.

3. Općinsko izborno povjerenstvo 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 izborni
materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
3. Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan
takvim rješenjem ima pravo žalbe Uredu državne uprave Virovitičko-podravske županije.
Žalba se podnosi putem Općinskog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od
dana kada je primljeno pobijano rješenje, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
3. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine
Čačinci.
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