OPĆINA JAKOVLJE
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE JAKOVLJE
KLASA: 013-01/16-01/03
URBROJ: 238/11-03/1-16-1
Jakovlje, 07. ožujka 2016. godine

Na temelju članka 22. Odluke o p r o v e d b i i z b o r a č l a n o v a v i j e ć a m j e s n i h o d b o r a
n a p o d r u č j u O p ć i n e J a k o v l j e (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/15), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Jakovlje za izbor članova vijeća mjesnih odbora donosi:

OBVEZATNE UPUTE I
1) REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA
1. Općinsko vijeće Općine Jakovlje donijelo je dana 03. ožujka 2016. godine Odluku
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Jakovlje,
(Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/16), a koja je stupila na snagu 04.03.2016.
godine i to za mjesne odbore: Igrišće, Jakovlje i Kraljev Vrh.
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2. Izbori će se održati u nedjelju, dana 10. travnja 2016. godine.
3. Općinska načelnica je dana 07. ožujka 2016. godine donijela Rješenje o imenovanju
Općinskog izbornog povjerenstva.
4. Prijedlozi lista 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, zaključno do 17. ožujka 2016. godine do 24:00 sata.
5. Uz prijedloge lista dostavlja se i očitovanje o prihvaćanju kandidature ovjereno od
Općinskog izbornog povjerenstva ili javnog bilježnika.
6. Općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti u Službenom glasniku Općine
Jakovlje, na oglasnoj ploči Općine Jakovlje, oglasnoj ploči mjesnog odbora (liste za taj
mjesni odbor) i na općinskim internetskim stranicama sve pravovaljano predložene
kandi daci jske liste za izbor članova vijeća, kao i zbirne liste u roku od 48 sati od
isteka roka za podnošenje lista, o d n o s n o zaključno do 19. ožujka 2016. godine do
24:00 sata.
7. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirnih kandidacijskih lista i traje zaključno
do 24 sata prije dana održavanja izbora, odnosno do 08. travnja 2016. godine do 24:00
sata.
8. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i zabrana objavljivanja prethodnih
rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu
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održavanja izbora, kao i na dan izbora do zaključno 19:00 sati, i to od 09. travnja od 00:00
sati do zaključno 10. travnja do 19:00 sati.
9. Općinsko izborno povjerenstvo mora imenovati p r e d s j e d n i k e , z a m j e n i k e
p r e d s j e d n i k a , č l a n o v e i z a m j e n i k e č l a n o v a biračkih odbora najkasnije 10 dana
prije dana održavanja izbora, zaključno do 3 1 . ožujka 2014. godine do 24:00 sata.
10. Političke stranke mogu odrediti članove biračkih odbora i dostaviti ih Općinskom
izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora (zajedno sa
ispunjenim i potpisanim Izjavama o prihvaćanju dužnosti članice/člana biračkog odbora za
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Jakovlje, zaključno do
29. ožujka 2016. do 24:00 sata.
11. Općinsko izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta ovisno o broju birača,
svakom biračkom mjestu odrediti redni broj i objaviti biračka mjesta najkasnije 15 dana
prije dana održavanja izbora, zaključno do 26. ožujka 2016. godine do 24:00 sata.
12. Glasovanje traje neprekidno 10. travnja 2016. godine. od 07:00 do 19:00 sati. Biračka
mjesta zatvaraju se u 19:00 sati. Omogućit će se glasovanje biračima koji su se zatekli na
biračkom mjestu u 19:00 sati.
13. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o radu i ostali izborni
materijal Općinskom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja
birališta, dakle do 07:00 sati 11. travnja 2016. godine.
14. Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima
najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja birališta, dakle do 19:00 sati 12.travnja 2016.
godine.
2) ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
15. Prigovor zbor nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća

mjesnog odbora mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača,
kandidati, najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori. Prigovor zbog
nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke i nositelji
kandidacijskih lista o čijim se listama glasovalo na izborima.
Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se
smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.
Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati
ovlaštenim podnositeljem prigovora.
Nositelji kandidacijske liste birača prigovor podnose osobno.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora članova
Vijeća podnosi se Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od
isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća
mjesnih odbora rješava Općinsko izborno povjerenstvo.
Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti 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 koje se odnosi prigovor.
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16. Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo

nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom
postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje
izbora na dan za koji su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili
ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultate
izbora, Općinsko izborno povjerenstvo poništiti će izbore i odrediti datum održanja
ponovljenih izbora.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađa
obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom odlukom i zakonom o lokalnom
izborima.
17. Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je
nezadovoljan rješenjem ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave.
Žalba protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnosi se u roku 48 sati
računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje, a podnosi se putem
Općinskog izbornog povjerenstva.
Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Jakovlje
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