
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKO IZBORNO  

   POVJERENSTVO  

              BRELA  

 

 

Na temelju odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Gornja Brela od 

29- studenog 2019.g. Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore donosi 

 

OBAVEZNE UPUTE 

o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova 

vijeća mjesnog odbora Gornja Brela 

 

1. Općinsko vijeće općine Brela donijelo je odluku o raspisivanju izbora za članove 

vijeća mjesnog odbora Gornja Brela. 

 

Izbori će se održati u nedjelju 5. 1. 2020.g. 

 

2. Rokovi teku od dana  

29. 11. 2019.g.  od 00,00 sati 

 

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Gornja Brela 

moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu do  

 

13. 12. 2019.g. do 24,00 sati 

 

4. Izborno povjerenstvo sastavit će i na internetskoj stranici Općine Brela kao i na 

oglasnim pločama općine Brela i mjesnog odbora Gornja Brela objaviti sve 

pravovaljane predložene kandidacijske liste za izbor članova vijeća kao i zbirnu listu i 

to u roku od 48 h od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja 

kandidacijskih lista, do  

15. 12. 2019.g. do 24,00 sati 

 

5. Izborna promidžba počinje teći danom objave zbirnih lista i traje zaključno do 24 sata 

prije dana održavanja izbora, tj. od 

 

16. 12. 2019.g. od 00,00 sati do 3. 1. 2020.g. do 24,00 sata 

 

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih 

rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi 

održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora sve do zaključno 19.00 h od  

 

4. 1. 2020.g. od 00,00 sati do 5. 1. 2020.g. do 19,00 sati 

 



 

 

7. Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, podpredsjednika i članove biračkog 

odbora najkasnije 10 dana prije održavanja izbora , odnosno najkasnije do  

 

26. 12. 2019.g.  

 

8.  Izborno povjerenstvo objavit će koje je biračko mjesto određeno, s naznakom koji 

birači imaju pravo glasovati na tom mjestu, najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, 

odnosno najkasnije do  

 

21. 12. 2019.g. 

 

9. Glasovanje traje neprekidno 5. 1. 2020.g. od 07,00 sati do 19,00 sati 

 

Biralište se zatvara u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će 

se glasovanje i nakon 19,00 h. 

 

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom 

Izbornom povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, odnosno 

najkasnije do  

 

6. 1. 2020.g. do 07,00 sati. 

 

11. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkom mjestu svog 

područja najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, odnosno , najkasnije do  

 

6. 1. 2020.g. do 19,00 h 

 

12. Kada izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove vijeća mjesnog odbora 

Gornja Brela objavit će rezultate izbora. 

 

13. Ove upute stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici općine 

Brela.  

 

 

 

KLASA: 021-01/19-01/811 

Ur.br.: 2147/03-02-19-01 

Brela, 09.12.2019. godine 

 

 

 

                                                                                                                    Predsjednik 

 

                                                                                                                 Slavko Štrbac v.r. 

 

 

 

               


