REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
IZBORNO POVJERENSTVO ZA
PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnog odbora na
području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj 14/18) Izborno
povjerenstvo za provođenje izbora članova vijeća mjesnih odbora u Općini
Barban ( u daljnjem tekstu: Općinsko izborno povjerenstvo ) propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-I
O NAČINU UREĐIVANJA PROSTORIJA U KOJIMA ĆE SE GLASOVATI NA
BIRAČKOM MJESTU

1. Kako bi se poštivala pravila o zabrani pogodovanja bilo kojeg kandidata, u
prostorijama u kojima će se glasovati ne mogu se isticati fotografije, te drugi simboli i
oznake, osim grba Republike Hrvatske, zastave Republike Hrvatske, te obilježja
županije i općine sukladno njihovom statutu.
2. Prostorije u kojima će se glasovati moraju se urediti i opremiti na način da se osigura
tajnost glasovanja, dakle, tako da nitko iz ostalog dijela prostorije ne može vidjeti kako
je glasač popunio glasački listić.
3. Birački odbor na svakom biračkom mjestu dužan je, neposredno prije otvaranja
birališta vidljivo istaknuti sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih
kandidata za vijeće mjesnog odbora za koje se glasuje.
4. Kako bi birač znao u koju će glasačku kutiju ubaciti glasački listić, birački odbor je
dužan na prednju stranu svake glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se ubacuje
u tu glasačku kutiju.
5. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom objave, a objavit će se na
oglasnoj ploči Općine Barban.
Klasa: 026-01/18-01/09
Ur.broj: 2168/06-18-03-6
Barban, 21. lipnja 2018.
IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN
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Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnog
odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj 14/18)
Izborno povjerenstvo za provođenje izbora članova vijeća mjesnih odbora u
Općini Barban ( u daljnjem tekstu: Općinsko izborno povjerenstvo ) propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-II
O NAČINU GLASOVANJA NEPISMENIH OSOBA, OSOBA S TJELESNOM
MANOM, TE OSOBA KOJE SE NALAZE U BOLNICI, INVALIDNIH, BOLESNIH I
NEPOKRETNIH OSOBA
1. Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem, što znači da
nitko ne može glasovati preko druge osobe.
Izuzetno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepa osoba, osoba bez ruku i sl.) ili
zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biralište
s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni
broj ispred naziva liste za koju takav birač glasuje.
2. Kad birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti
pristupiti na biračko mjesto (jer se nalazi u bolnici, bolestan kod kuće, jer je invalidna
ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju da glasuje, obavijestit će o tome birački odbor
koji će mu omogućiti glasovanje. U tu svrhu predsjednik biračkog odbora određuje
najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će posjetiti birača u mjestu gdje
se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o tajnosti glasovanja. Pri tome će
birač sam staviti svoj glasački listić u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u
prisutnosti članova biračkog odbora, koji će je, kada dođu na biračko mjesto, ubaciti u
odgovarajuću glasačku kutiju. U tu svrhu, na omotnici-kuverti, upisat će se oznaka da
se glasovalo za kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora.
Glasovanje na opisani način (točka 2. ovih Obvezatnih uputa) obavit će se samo u
slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kad je birački odbor pravovremeno
obavijestio da želi glasovati.
3. Glasovanje osoba iz točke 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa poimenično će se iskazati
u zapisniku o radu biračkog odbora.
4. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom objave, a objavit će se na
oglasnoj ploči Općine Barban.
Klasa: 026-01/18-01/09
Ur.broj: 2168/06-18-03-7
Barban, 21. lipnja 2018.
IZBORNO POVJERENSTVO
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Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnog
odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj 14/18)
Izborno povjerenstvo za provođenje izbora članova vijeća mjesnih odbora u
Općini Barban ( u daljnjem tekstu: Općinsko izborno povjerenstvo ) propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-III
O REDOSLIJEDU I ROKOVIMA IZBORNIH RADNJI ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
Mjesnih odbora
1. Općinsko vijeće Općine Barban donijelo je dana 07. lipnja 2018. godine
Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području
Općine Barban.
Izbori će se održati u nedjelju, 15. srpnja 2018. godine.
2. Prijedlozi kandidata dostavljaju se Izbornoj komisiji počevši do zaključno 29.
lipnja 2018. godine
3. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti zbirnu listu, i to u roku od
48 sati od isteka roka za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do
02. srpnja 2018. godine
4. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, i
traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 13. srpnja
2018. godine do 24:00 sata
5. Zabrana izborne promidžbe ( izborna šutnja ), kao i svakog objavljivanja
rezultata ili procjene rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi
održavanju izbora, kao i na dan izbora do zaključno 19.00 sati, dakle od
14. srpnja 2018. godine od 00:00 sati do
15. srpnja 2018. godine do 19:00 sati
6. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova
biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove
vijeća mjesnog odbora, dakle do
09. srpnja 2015. godine do 24:00 sata
7. Glasovanje traje neprekidno

dana 15. srpnja 2018. godine od 7:00 do 19:00 sati
Biralište se zatvara u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom
mjestu u devetnaest sati omogućit će se glasovanje.
8.

Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim
materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 sati
od zatvaranja birališta, dakle do
16. srpnja 2014. godine do 7:00 sati

9. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim
mjestima na svom području najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja
birališta, dakle do
17. srpnja 2018. godine do 19:00 sati
10. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove
vijeća mjesnog odbora, odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku
o radu izbornog povjerenstva.
11. Izborno povjerenstvo podnijet će izvješće o provedenim izborima
Općinskom vijeću.
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
12. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti
svaki kandidat za člana mjesnog odbora .
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo kandidati
za članove vijeća mjesnih odbora.
13. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća
mjesnog odbora podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od
48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen
prigovor, dakle do 00:00 sati idućeg dana.
14. Izborno povjerenstvo dužno je donijeti 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 prigovor odnosi, dakle od 00:00 sati
idućeg dana.
15. Protiv rješenja Izbornog povjerenstva o prigovoru podnositelj prigovora koji nije
zadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe Uredu državne uprave.
Žalba se podnosi Uredu državne uprave putem izbornog povjerenstva u roku
od 48 sati računajući od dana kad je primljeno pobijano rješenje, dakle od
00:00 sati idućeg dana.
Klasa: 026-01/18-01/09
Ur.broj: 2168/06-18-03-8
Barban, 21. lipnja 2018.
IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN

