
                        
        REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA MARIJA BISTRICA 
 
KLASA: 013-01/14-01/02 
URBROJ: 2113/02-01-14-3 
Marija Bistrica, 22. svibnja 2014. god. 
 
Temeljem odredbe članka 32. Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u 
Općini Marija Bistrica(Bistrički glasnik 5/14) ( u daljnjem tekstu: Odluka), općinsko izborno 
povjerenstvo Općine Marija Bistrica donosi 
 

OBVEZNE UPUTE 
REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA 

ZA IZBORE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA 
 
1. Odlukom Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica, Klasa:021-05/14-01/03. 

Urbroj:2113/02-03-14-6,  od 13. svibnja 2014. godine (Bistriči glasnik 5/14) raspisani su 
izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Marija Bistrica te će se isti 
održati 
 
dana 22. lipnja 2014.godine 
 

2. Rokovi počinju teći od 22. svibnja 2014. godine. 
 
3. Prijedlozi kandidacijsih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora moraju biti 

zaprimljeni (prispjeli) kod općinskog izbornog povjerenstva najkasnije u roku od 14 dana 
od dana stupanja na snagu Odluke, dakle  

 
do 05. lipnja 2014. godine do 24:00 sata 
 /članak 12. st. 1. Odluke/ 

 
4. Općinsko izborno povjerenstvo sastaviti će i na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica te na 

internet stranici Općine Marija Bistrica objaviti sve pravovaljane predložene liste 
kandidata za izbor članova Vijeća mjesnih odbora kao i zbirnu listu, u roku 48 sati od 
isteka roka za kandidiranje, dakle 

 
do 07. lipnja 2014. do 24:00 sata 
/članak 14. Odluke/ 

 
5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 

24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 
 
 20. lipnja 2014. godine do 24:00 sata 
 /članak 23. stavak 1. Odluke/ 



 
6. Zabrana izborne promidžbe, izborna šutnja, kao i objavljivanje privremenih rezultata ili 

procjena rezulatata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora 
kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19:00 sati od 

  
 21. lipnja 2014. u 00:00 do 22. lipnja 2014. godine u 19:00 sati 
 /članak 23. st. 2. Odluke/ 
 
7. Načelnik Općine Marija Bistrica imenuje stalni sastav općinskog izbornog povjerenstva, 

dakle predsjednika, potpredsjednika i četiri člana odmah po stupanju na snagu Odluke, 
dakle 

 
22. svibnja 2014. godine 
 
8. Političke stranke, i to prema sazivu Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica, većinska 

politička stranka 3 predstavnika, oporbena poltička stranka tj. stranke dogovorno tri 
predstavnika, predlažu općinskom izbornom povjerenstvu, u roku od 8 dana od dana 
stupanja na snagu Odluke, članove proširenog sastava općinskog izbornom povjerenstva, 
dakle 

 
 do 29. svibnja 2014. godine do 24:00 sati 
/članak 27. st. 1. Odluke/ 
 
 
9. Općinsko izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta s naznakom koji birači imaju 

pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima i iste objaviti na oglasnoj ploči Općine 
Marija Bistrica i na internet stranici Općine Marija Bistrica, najkasnije 15 dana prije dana 
održavanja izbora, dakle 

 
  do 07. lipnja 2014.godine do 24:00 sata 
 /članak 48. Odluke/ 
 
8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova 

imena općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja 
izbora, i to,prema stranačkom sazivu Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica,  većinska 
politička stranka određuje četiri člana biračkog odbora, a oporbena politička stranka, 
odnosno stranke, četiri člana biračkog odbora,  dakle 

 
 do 10. lipnja 2014.godine do 24:00 sata 
 /članak 29. st. Odluke/ 
 

 Ne odrede li stranke članove pojedinih biračkih odbora, točnije ako prijedlozi ne 
pristignu Općinskom izbornom povjerenstvu u zakonskom roku, Općinsko izborno 
povjerenstvo će ih odrediti samostalno. 

 /članak 29. st. 4. Odluke/ 
 
9. Općinsko izborno povjerenstvo imenuje članove i zamjenike članova biračkih odbora 

najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora za članove Vijeća mjesnih odbora, dakle 
 



do 12. lipnja 2014. godine do 24:00 sata 
 /članak 30. st. 2. Odluke/ 
 
10. Glasovanje traje neprekidno 
  
 22. lipnja 2014. godine od 07:00 do 19:00 sati 
 
 Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati, a biračima koji su se zatekli na biračkom 

mjestu omogućiti će se glasovanje i nakon 19:00 sati. 
 /članak 53. st. 1. Odluke/ 
 
11.  Birački odbor mora, u što kraćem roku, dostaviti svoj zapisnik o radu kao i ostali izborni 

materijal  općinskom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku od 12 sati od 
zatvaranja biračkog mjesta, dakle 
  

do 23. lipnja 2014. godine do 7:00 sati 
/članak 44. Odluke/ 

 
12. Općinsko izborno povjerenstvo utvrditi će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na 

svom području i iste objaviti bez odgode, na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica i na 
internet stranici Općine Marija Bistrica. 

 
 /članak 56. Odluke/ 
 
13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 66. do 69. Odluke. 
 
14. Ove Obvezatne upute objavit će se na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica i na internet 

stranici Općine Marija Bistrica, a stupaju na snagu danom objave. 
 
 

Predsjednica 
općinskog izbornog povjerenstva 

Bojana Bezik, dipl. iur. 
 

 
 


