
Na temelju ĉlanka 23. Statutarne odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora (Sluţbeno 

glasilo Općine Brela br.3/2002) Izborno povjerenstvo za provoĊenje zbora za ĉlanove vijeća mjesnog 

odboa Gornja Brela propisuje 

OBAVEZNE UPUTE 

O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA  

PO ODLUCI O IZBORU ĈLANOVA VIJEĆA 

MJESNOG ODBORA GORNJA BRELA 

 

1. Općinsko vijeće općine Brela donijelo je 03. sijeĉnja 2020.g. odluku o raspisivanju 

izbora za ĉlanove vijeća mjesnog odbora Gornja Brela. Odluka Gradskog vijeća stupa na snagu 03. 

sijeĉnja 2020.g. 

 

            Izbori će se održati u nedjelju 09. veljače 2020.g. 

 

2.       Rokovi teku od  

 

            04. siječnja 2020.g. od 00:00 sati. 

 

3. Prijedlozi lista za izbor ĉlanova vijeća mjesnog odbora moraju biti dostavljeni i 

zaprimljeni u Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu Odluke, 

dakle,  

 

           15. siječnja 2020.g. do 24:00 sata. 

 

Pravo predlaganja liste kandidata za ĉlanove vijeća mjesnog odbora imaju graĊani s podruĉja 

mjesnog odbora koji imaju biraĉko pravo i politiĉke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj s 

ograncima koji imaju sjedište na podruĉju Općine Brela. 

 

Kada birači predlažu listu kandidata na propisanom obrascu za pravovaljanost kandidature 

potrebno je prikupiti najmanje 7 potpisa (5 % od ukupnog broja biraĉa na podruĉju mjesnog odbora 

prema posljednjim odrţanim izborima na podruĉju mjesnog odbora, zaokruţen na cijeli broj prema 

metodi zaokruţivanja). Svaki graĊanin moţe svojim potpisom na propisanom obrascu podrţati samo 

jednu kandidacijsku listu. Uz prijedlog liste obavezno se dostavlja izjava svakog kandidata o 

prihvaćanju kandidature na propisanom obrascu. 

 

Političke stranke utvrĊuju i predlaţu listu za izbor ĉlanova vijeća mjesnog odbora na naĉin 

propisan njihovim Statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju Statuta na propisanom 

obrascu. Dvije ili više politiĉkih stranaka mogu predloţiti koalicijsku listu za izbor ĉlanova vijeća 

mjesnog odbora. Uz prijedlog liste obavezno se dostavlja izjava svakog kandidata o prihvaćanju 

kandidature na propisanom obrascu. 

 

4.  Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploĉi i internetskoj stranici Općine 

Brela objaviti sve pravovaljano predloţene liste za izbor ĉlanova vijeća mjesnog odbora kao i zbirnu 

listu i to u roku od 4 dana od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle,  

 

            19. siječnja 2020.g. do 24:00 sata. 

 



5. Izborna promidţba poĉinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje do 24 sata 

prije odrţavanja izbora, dakle  

 

           od 20. siječnja 2020.g. od 00:00 sati  

     do 07. veljače 2020.g. do 24:00 sata. 

 

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

rezultata ili procjena rezultata traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu odrţavanja izbora, kao i na 

dan odrţavanja izbora do zatvaranja birališta u 19:00 sati, dakle 

 

           od 08. veljače 2020.g. od 00:00 sati 

  do 09. veljače 2020.g. do 19:00 sati. 

 

7. Politiĉke stranke i nositelj liste grupe biraĉa duţni su odrediti ĉlanove biraĉkog odbora 

(2 ĉlana biraĉkog odbora odreĊuje većinska politiĉka stranka, odnosno politiĉke stranke, a 2 ĉlana 

oporbene politiĉke stranke, sukladno stranaĉkom sastavu Općinskog vijeća) i dostaviti njihova imena 

Izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije dana odrţavanja izbora, dakle 

 

            do 31. siječnja 2020.g. do 16:00 sati. 

 

 Ne odrede li politiĉke stranke ĉlanove biraĉkog odbora, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju 

Izbornom povjerenstvu u propisanom roku, Izborno povjerenstvo će samostalno odrediti ĉlanove 

biraĉkog odbora. 

 

8. Izborno povjerenstvo objavit će biraĉko mjesto s naznakom koji biraĉi imaju pravo 

glasovati na biraĉkom mjestu najkasnije 5 dana prije dana odrţavanja izbora, dakle  

 

do 04. veljače 2020.g. do 24:00 sata. 

 

9.      Glasovanje traje neprekidno  

 

od 09. veljače 2020.g. od 07:00 sati 

do 09. veljače 2020.g. do 19:00 sati. 

 

 Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biraĉima koji su se zatekli na biraĉkom mjestu omogućit će se 

glasovanje i nakon 19:00 sati. 

 

10. Biraĉki odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu i ostalim izbornim materijalom 

Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 20 sati od zatvaranja birališta, dakle 

 

do 10. veljače 2020.g. do 15:00 sati. 

 

11. Izborno povjerenstvo utvrdit će i objaviti rezultate glasovanja najkasnije u roku od 48 

sati od zatvaranja birališta, dakle  

 

do 11. veljače 2020.g. do 19:00 sati 

 



12. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti politiĉka stranka, 

dvije ili više politiĉkih stranaka koji su predloţili kandidacijsku listu i nositelj kandidacijske liste 

grupe biraĉa. 

 

13. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one politiĉke 

stranke i nositelji liste grupe biraĉa o ĉijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima. 

 

14. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora ĉlanova 

vijeća mjesnog odbora podnose se Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati raĉunajući od isteka dana 

kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. 

 

15. Izborno povjerenstvo donosi 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. 

 

16. Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti ţalbu 

odboru za statutarna pitanja Općine Brela. Ţalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 

sati raĉunajući od dana primitka pobijanog rješenja. 

 

Klasa: 021-01/20-01/2 

Urbroj:2147/03-02-20-02 

Brela, 03. sijeĉnja 2020.g. 

 

 

               IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BRELA 

                      Predsjednik  

 

                      Slavko Štrbac 

 

              

 

 


