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REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA
KLASA: 013-03/17-01/02

URBROJ: 2186-017/17-01

Marueševec, 19. travnja 2017.


Na temelju članka 10. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 22/13), Općinsko izborno povjerenstvo, propisuje

OBVEZATNE UPUTE broj VMOOM-I
o redoslijedu izbornih radnji


1.   Odlukom Općinskog vijeća Općine Maruševec 13. travnja 2017. godine raspisani su izbori za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Maruševec.


Izbori će se održati u nedjelju 21. travnja 2017.

2. Rokovi teku od 21. travnja 2017. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 4. svibnja do 24:00 sata.

4. Općinsko izborno povjerenstvo sastaviti će i na web stranicama Općine Maruševec i na oglasnim pločama mjesnih odbora objaviti sve pravovaljane predložene kandidacijske liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle

6. svibnja 2017. do 24:00 sata

4.   Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih listi i traje zaključno do

24 sata prije održavanja izbora, dakle do

19. svibnja 2017. do 24:00 sata

5.   Zabrana izborne promidžbe ( izborna šutnja ) kao i objavljivanjaprivremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19,00 sati, dakle
                                             od  20. svibnja 2017.  u  00:00 sati
                                             do  21. svibnja 2017. u  19:00 sati.

6. Općinsko izborno povjerenstvo objaviti će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije petnaest dana prije održavanja izbora, dakle do 

5. svibnja 2017. do 24,00 sata.

Izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora se održavaju istovremeno s 

izborima za članove predstavničkog tijela Općine Maruševec provesti će birački odbori za izbor  članova  predstavničkog  tijela  Općine Maruševec,  koje  ima  sve  ovlasti  biračkog odbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora.

Priprema i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Maruševec obavljati će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obveznim uputama.

Obrasci su namijenjeni za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Maruševec.

	Glasovanje traje neprekidno 


21. svibnja 2017. od 7:00 do 19:00 sati.

Biračko mjesto zatvara se u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućiti će se glasovanje i nakon 19: sati. 

	Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu i ostalim izbornim materijalom Općinskom izbornom povjerenstvu a najkasnije 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta. 


	Općinsko izborno povjerenstvo utvrditi će rezultate glasovanja na biračkim 

mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do

22. svibnja 2017. do 19:00 sati

Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode 
	e objaviti rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu. 

	Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu sa odredbama članka 12. – 16. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Maruševec.









 
	Obrasci iz točke 7. ovih Obveznih uputa nosit će oznaku VMOOM ( obrasci za izbor vijeća mjesnih odbora Općine Maruševec) i to:



Obrasci za provođenje izbora su:
-
VMOOM – 1
–
Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove vijeća mjesnih odbora, 
-
VMOOM – 2
–
Prijedlog kandidacijske liste grupe birača  za članice/članove vijeća mjesnog odbora, 
-
VMOOM – 2a
–
Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača,
-
VMOOM – 3
–
Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora, 
-
VMOOM – 4
–
Rješenje o određivanju biračkih mjesta,
-
VMOOM - 5
-
Glasački listić za izbore za kandidacijsku listu članova vijeća mjesnih odbora
-
VMOOM - 6
-
Zapisnik o radu biračkog odbora za kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora
-
VMOOM - 7
- 
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore

15. Oznake, nazivi i sadržaj navedenih obrazaca sastavni su dio ovih obvezatnih uputa.

16.  Ove  obvezatne  upute  objavit  će  se  na  službenoj  internetskoj  stranici

Općine Maruševec  -www.marusevec.h"  www.marusevec.hr , a stupaju na snagu 20. travnja 2017. 

17. Obrasci za provođenje izbora dostupni su na adresi: www.marusevec.hr"  www.marusevec.hr  – Mjesni izbori ili na adresi Općinskog izbornog povjerenstva, Maruševec 6.





                                       PREDSJEDNICA

                                          Nada Šumiga


  



