OPĆINA OTOK
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Broj: VMO-1/19
Otok, 08. veljače 2019.god.

OBVEZATNE UPUTE BR. 1
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
1. Odlukom Općinskog vijeća Općine Otok od 30. siječnja 2019.godine raspisani su izbori za
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Otok.
Izbori će se održati u nedjelju 31. ožujka 2019. godine.
2. Rokovi teku od dana
08. veljače 2019.godine u 00:00 sati.
3. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti zaprimljeni kod
Općinskog izbornog povjerenstva Općine Otok najkasnije u roku 14 dana od dana
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, odnosno
do
21. veljače 2019.godine do 24:00 sati.
4. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Otok sastavit će i objaviti na oglasnoj ploči i na
web stranici Općine Otok za svaki mjesni odbor posebno, sve pravovaljane predložene liste
kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora, kao i zbirnu listu, u roku 48 sata od isteka
roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, odnosno do
23. veljače 2019.god.do 24:00 sati.
5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne i kandidacijskih lista i traje do 24 sata
prije dana održavanja izbora, odnosno do
29. ožujka 2019.god. do 24:00 sati.
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i objavljivanja privremenih rezultata
traju cijeli dan koji prethodi izbornom kao i na dan izbora zaključno sa 19:00 sati, odnosno od
30. ožujka 2019.g. u 00:00 sati do 31. ožujka 2019.g u 19:00 sati.
7. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Otok objavit će koja su biračka mjesta određena, s
naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 10
dana prije održavanja izbora, odnosno do

21. ožujka 2019.g. do 24:00 sati.
8. Političke stranke dužne su imena članova biračkih odbora dostaviti Općinskom izbornom
povjerenstvu najkasnije dvanaest dana prije dana održavanja izbora, odnosno do
19. ožujka 2019.g. do 24:00 sati.
U protivnom, Općinsko izborno povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih
odbora.
9. Općinsko izborno povjerenstvo imenovat će biračke odbore za svako biračko mjesto i to
predsjednika, četiri člana i njihove zamjenike najkasnije 10 dana prije dana održavanja
izbora, odnosno do
21.ožujka 2019.god. do 24:00 sati.
10. Glasovanje traje neprekidno
31. ožujka 2019.god. od 7:00 do 19:00 sati.
Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji se zateknu na biračkom mjestu
omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 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,
odnosno do
1. travnja 2019.godine do 7,00 sati
12. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Otok utvrdit će rezultate glasovanja po biračkim
mjestima najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do
01. travnja 2019.god. u 19:00 sati.
13. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora
sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 38. do 41. Odluke o
pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Otok ("Službeni glasnik Općine
Otok" broj 05/14).
15. Ove Obvezne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i
na web stranici Općine Otok.
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