Službeni glasnik općine Čačinci

02/15

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ČAČINCI
Godina XIII

Čačinci, 10.02.2015 . godine

Broj

02/15

___________

SADRŽAJ
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

1. OBVEZATNE UPUTE BROJ I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova ............... 2

2. OBVEZATNE UPUTE BROJ II - o obrascima za provođenje izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Čačinci…………………………. 4

1

3. OBVEZATNE UPUTE BROJ III - o pravima i dužnostima promatrača i o
načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području općine Čačinci…………………………………………

5

4. OBVEZATNE UPUTE BROJ IV - o načinu uređenja prostorija u kojima će se
glasovati na biračkom mjestu……………………………………………………….

6

5. OBVEZATNE UPUTE BROJ V - o načinu rada biračkog odbora za provođenje
izbora za članove vijeća mjesnih odbora…………………………………………..

7

6. OBVEZATNE UPUTE BROJ VI - o načinu glasovanja nepismenih osoba,
osoba s tjelesnom manom te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na
biračko mjesto……………………………………………………………………….

8

Službeni glasnik općine Čačinci

02/15

1. 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
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8. 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.
9. 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
10. Glasovanje traje neprekidno
15. ožujka 2015. od 8:00 do 16:00 sati

11. 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
12. 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
13. Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove vijeća mjesnih
odbora, odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog
povjerenstva.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je
nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe Uredu državne uprave Virovitičko-

3

Službeni glasnik općine Čačinci

02/15

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.
18. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine
Čačinci.

KLASA: 013-01/15-01/01
URBROJ: 2189/14-03-1
Čačinci, 10. veljače 2015.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ČAČINCI
Predsjednica: Martina Šulentić, dipl.iur., v.r.
___________________________________________________________________________

2. Na temelju članka 20. točka 1. Odluke o postupku izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Općine Čačinci, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čačinci propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ II
o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Čačinci

1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine
Čačinci obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznaku OMS.
3.
-

Obrasci za provođenje izbora u postupku kandidiranja i u postupku izbora su:
OMS-1 Prijedlog liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora
OMS-2 Prijedlog nezavisne liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora
OMS-3 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog
odbora
OMS-4 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za članove
vijeća mjesnog odbora
OMS-5 Rješenje o određivanju biračkih mjesta
OMS-6 Rješenje o imenovanju biračkog odbora
OMS-7 Glasački listić za izbore članica /članova vijeća mjesnog odbora
OMS-8 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova vijeća mjesnog odbora
OMS-9 Zapisnik o radu izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog
odbora.
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4. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine
Čačinci.

KLASA: 013-01/15-01/01
URBROJ: 2189/14-03-2
Čačinci, 10. veljače 2015.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ČAČINCI
Predsjednica: Martina Šulentić, dipl.iur., v.r.
________________________________________________________________________
3. Na temelju članka 22. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na
području općine Čačinci, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čačinci propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ III
o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Čačinci

1. Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća kao i nevladine
udruge imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog
izbornog postupka.
2. Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori dužni su omogućiti promatračima
promatranje i praćenje svog rada.
3. Kandidat za člana vijeća mjesnog odbora ne može biti promatrač.
4. Rad pojedinog izbornog tijela može istovremeno promatrati i pratiti po jedan
promatrač svake političke stranke, birača koji su predložili liste za izbor članova vijeća
ili udruge.
5. Promatrač je dužan izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti potvrdu političke
stranke koja ga je odredila, odnosno nezavisne liste koja ga je predložila, odnosno
udruge koja ga je odredila. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba koja je ovlaštena statutom
ili odlukom donesenom na temelju statuta za zastupanje političke stranke, odnosno
udruge, kao i punomoćnik kojeg ta osoba ovlasti, te osobe koje se smatraju
podnositeljem nezavisne liste.
6. Promatrači su ovlašteni priopćiti svoja zapažanja o nepravilnostima u radu izbornih
tijela i druge primjedbe predsjedniku izbornog tijela. Promatrači su ovlašteni stavljati
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obrazložene primjedbe na sadržaj zapisnika o radu izbornog tijela , koje će unijeti u
zapisnik , s time da sadržaj unesenih primjedbi potpisuje promatrač koji je primjedbu
stavio. Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika izbornog tijela čiji je rad
promatrao.
7. Promatrači mogu boraviti u prostorijama u kojima se glasuje i prisustvovati radu
biračkog odbora za vrijeme pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za
vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja.
8. Promatrači ne smiju ometati rad izbornih tijela.
Promatrači koji prisustvuju glasovanju ne smiju razgovarati s biračima koji su
pristupili glasovanju niti im iznositi svoja zapažanja ili prigovor o radu biračkog
odbora ili na drugi način na njih utjecati.
9. Predsjednik izbornog tijela udaljit će promatrača ili sve promatrače ako nakon usmene
opomene nastave ometati rad izbornog tijela.
10. Promatračima nije dopušteno nositi oznake, obilježja ili materijale neke političke
stranke ili nezavisnih kandidata.
11. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine
Čačinci.
KLASA: 013-01/15-01/01
URBROJ: 2189/14-03-3
Čačinci, 10. veljače 2015.
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ČAČINCI
Predsjednica: Martina Šulentić, dipl.iur., v.r.
___________________________________________________________________________
4. Na temelju članka 23. Odluke o postupku izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području općine Čačinci, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čačinci propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ IV
o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

1. Kako bi se poštivala pravila o zabrani pogodovanja bilo koje političke stranke ili bilo
kojeg kandidata, u prostorijama u kojima će se glasovati mogu se isticati samo državni
i općinski simboli - grb i zastava Republike Hrvatske i grb i zastava Općine Čačinci.
2. Prostorije u kojima će se glasovati moraju se urediti i opremiti na način da se osigura
tajnost glasovanja, dakle tako da nitko iz ostalog dijela prostorije ne može vidjeti kako
je glasač popunio glasački listić.
3. Birački odbor na svakom biračkom mjestu dužan je neposredno prije otvaranja
birališta na vidljivo mjesto istaknuti sve kandidacijske liste s pregledno navedenim
imenima svih kandidata za vijeće mjesnog odbora za koje se glasuje.
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Birački odbor je dužan na prednju stranu glasačke kutije istaknuti glasački listić
kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.

5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku“
Općine Čačinci.
KLASA: 013-01/15-01/01
URBROJ: 2189/14-03-4
Čačinci, 10. veljače 2015.
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ČAČINCI
Predsjednica: Martina Šulentić, dipl.iur., v.r.
___________________________________________________________________________
5. Na temelju članka 32., 36. i 37. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 1/15 od 9.veljače 2015.),
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čačinci propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ V.
o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora

1. Izbori za članove vijeća mjesnih odbora provodit će se na biračkim mjestima i pred
biračkim odborima koje imenuje Općinsko izborno povjerenstvo .
2. Birački odbor dužan je prije otvaranja biračkog mjesta zapečatiti glasačku kutiju na
mjestima na kojima se glasačka kutija otvara. Ukoliko glasačka kutija tijekom
glasovanja bude napunjena glasačkim listićima tako da se putem nje ne može više
glasovati, birački odbor će zapečatiti glasačku kutiju do prebrojavanja glasova na
mjestu ( otvoru) na kojem se ubacuju glasački listići. Pečaćenje se obavlja upotrebom
jamstvenika ili drugom odgovarajućom vrpcom te pečatnim voskom.
3. Birački odbor mora na propisanom obrascu u roku od 12 sati od zatvaranja birališta
sastaviti zapisnik o svom radu. Promatrači svoje primjedbe unose u zapisnik. Ukoliko
imaju više primjedbi potrebno ih je navesti na posebnom listu papira i priložiti uz
zapisnik. Član biračkog odbora i njegov zamjenik, te ovlašteni promatrači imaju pravo
na presliku, odnosno prijepis zapisnika o radu biračkog odbora.
4. Zapisnik o radu biračkog odbora i izborni materijal birački odbor dužan je predati
Općinskom izbornom povjerenstvu.
5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine
Čačinci.
KLASA: 013-01/15-01/01
URBROJ: 2189/14-03-5
Čačinci, 10. veljače 2015.
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ČAČINCI
Predsjednica: Martina Šulentić, dipl.iur., v.r.
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6. Na temelju članka 31. Odluke o postupku izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 1/15 ), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Čačinci propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ VI.
o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom te birača koji nisu u
mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

1. Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem , što znači da
nitko ne može glasovati preko druge osobe. Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne
mane ( slijepa osoba, osoba bez ruku i sl.) ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao
samostalno glasovati, može doći na biralište s drugom osobom koja je pismena i koja
će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste za koju takav
birač glasuje.
2. Kad birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti
na biračko mjesto ( jer se nalazi u bolnici, bolestan kod kuće, jer je invalidna ili
nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju da glasuje, obavijestit će o tome birački odbor
koji će mu omogućiti glasovanje. U tu svrhu predsjednik biračkog odbora određuje
najmanje dva (2) člana biračkog odbora ili zamjenika koji će posjetiti birača u mjestu
gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o tajnosti glasovanja. Birač će
sam staviti svoj glasački listić u zasebnu omotnicu ( kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti
članova biračkog odbora, koji će je kada dođu na biračko mjesto ubaciti u
odgovarajuću glasačku kutiju. Glasovanje na opisan način obavit će se samo u slučaju
ako je birač dostupan biračkom odboru i ako je birački odbor pravovremeno
obaviješten o tom načinu glasovanja.
3. Glasovanje osoba iz točki 1. i 2. ovih obvezatnih uputa poimenično će se iskazati u
zapisniku o radu biračkih odbora.
4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku“
Općine Čačinci.
KLASA: 013-01/15-01/01
URBROJ: 2189/14-03-6
Čačinci, 10. veljače 2015.
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ČAČINCI
Predsjednica: Martina Šulentić, dipl.iur.

OBRASCI
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