
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

   GRAD VRBOVEC 

Gradsko izborno povjerenstvo 

       Grada Vrbovca 

 

KLASA: 013-05/15-01/01 

URBROJ: 238/32-01/01-15-3 

Vrbovec, 23. ožujka 2015.  
 

 

Na temelju članka 22.Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca ("Glasnik 

Zagrebačke županije",broj 5/02., 9/02., 19/06.,33/10., 35-II/14., i 3/15 dalje: Odluka), Gradsko 

izborno povjerenstvo Grada Vrbovca (dalje: Gradsko izborno povjerenstvo) donosi 
 

                                    OBVEZATNE UPUTE BROJ MO I 
 

                          REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA 

 

1. Gradsko vijeće Grada Vrbovca raspisalo je izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora 

Grada Vrbovca, Odlukom o raspisivanju izbora Klasa: 013-03/15-01/01, Urbroj: 238/32-01/01-15-1                              

od 19.03. 2015. godine. 

            Odluka Gradskog vijeća Grada Vrbovca o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora Grada Vrbovca, stupila je na snagu  19.03.2015. godine. 

 

                               Izbori će se održati u nedjelju 10. svibnja 2015. godine. 

 

 

2. Rokovi teku od:       20. ožujka 2014. u  00:00 sati 

                               

 

3. Prijedlozi liste kandidata za članove vijeća mjesnog odbora moraju prispjeti (biti 

zaprimljeni) u Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana raspisivanja 

izbora, dakle 

                                                

                                                  02.travnja  2015. do  24:00 sata 
                                                     /članak 14.st.1. Odluke/ 

 

4. Gradsko izborno povjerenstvo će u roku 48 sati od isteka roka za prispijeće prijedloga liste 

kandidata za članove vijeća mjesnih odbora sastaviti i objaviti sve pravovaljano predložene liste kao 

i zbirnu listu, na oglasnim mjestima po mjesnim odborima, putem Radio Vrbovca d.o.o., te na web 

stranici Grada Vrbovca www.vrbovec.hr, najkasnije do 

 

                                                04.travnja 2015. do  24:00 sata 
                                                     /članak 14.st.2.i 3.Odluke/ 

 

5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne kandidacijske liste, a završava 24 sata prije 

dana održavanja izbora, dakle 

 

                                               od  05.travnja 2015. od  00:00 sati 

                                               do 08.svibna 2015. do  24:00 sati 

                                                      /članak 15.st.2. Odluke/ 

 

http://www.vrbovec.hr/


6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i 

objavljivanje prethodnih neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija, izjava i intervjua 

kandidata i sl., traje 

                                                 od  09. svibnja 2015. u  00:00 sati 

                                                 do  10. svibnja 2015. u 19:00 sati 
                                                       /članakl 15.st.3. Odluke/ 

 

7. Gradsko izborno povjerenstvo odredit će i objaviti biračka mjesta s naznakom koji birači 

imaju pravo glasovati na pojedinom biračkom mjestu, najkasnije 8 dana prije održavanja izbora, 

dakle 

 

                                                    02. svibnja 2015. do  24:00 sata 
                                                          /članak 24.st.1. Odluke/ 

 

8. Gradsko izborno povjerenstvo imenovat će članove i zamjenike članova biračkih odbora 

najkasnije 5 dana prije održavanja izbora, dakle najkasnije 

 

                                                    05. svibnja 2015. do  24:00 sata 
                                                            /članak 23.st.5. Odluke/ 

 

9. Glasovanje traje neprekidno 

 

                                                    10. svibnja 2015. od  7:00  do  19:00  sati 
                                                          /članak 28.st.1. Odluke/ 

Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli u 19:00 sati na biračkom mjestu 

omogućit će se glasovanje./članak 28.st.2. Odluke/. 

 

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

Gradskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle 

 

                                                      11. svibnja 2015. do  07:00 sati   
                                                              /članak 33.st.1.Odluke/ 

 

11. Gradsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima 

najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle najkasnije 

 

                                                      11. svibnja 2015. do  19:00 sati 
                                                              /članak 33.st.2. Odluke/ 

Kada utvrdi rezultate izbora za članove vijeća mjesnog odbora Grada Vrbovca, Gradsko izborno 

povjerenstvo će odmah objaviti: 

- broj birača upisanih u popis birača za svaki mjesni odbor, 

- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista, 

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 

- broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka 

kandidacijska lista, 

- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su 

izabrani za članove vijeća mjesnog odbora. 

 

1. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja. 

 

                                                                                                             PREDSJEDNICA 

                                                                                                      Ljiljana Košić, dipl.iur., v.r. 


