
                 

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 

Općinsko izborno povjerenstvo za 

izbor članova vijeća mjesnih odbora 

 

KLASA: 012-01/22-01/2 

URBROJ: 2133-17-03-22-5 

Vojnić, 09.03.2022. godine 

 

 - POLITIČKIM STRANKAMA, SVIMA 
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O B A V I J E S T 

 
Odlukom Općinskog vijeća Općine Vojnić od 28. veljače 2022. godine koja je stupila na 

snagu s danom 9. ožujkom 2022. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Vojnić. 

 
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vojnić održat će se 

 

u nedjelju, 10. travnja 2022. godine 
 

Na području općine Vojnić osnovano je 14 mjesnih odbora kao oblik neposrednog 

sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog 

utjecaja na život i rad građana i navedeni su u Obvezatnim uputama broj MO-III. 

 
Obvezatne upute i obrasci za provedbu izbora i za rad biračkih odbora objavljuju se 

ne internetskoj stranici Općine Vojnić, www.vojnic.hr. 

 
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko 

pravo na neposrednim izborima. tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom tako da 

cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. 

 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

Općinski načelnik Općine Vojnić Rješenjem od dana 9. ožujka 2022. godine imenovalo je 

Općinsko  izborno povjerenstvo u koje su imenovani: 

 
1. Jasna Radman - za predsjednika Ivanka Turkalj - za potpredsjednika 

2. Goran Martinović - za člana Christine Ramovš - za člana 

3. Katica Dujlo - za člana Josipa Blažević - za člana

http://www.vojnic.hr./


ROKOVI 

Rokovi teku od 10. ožujka 2022. godine.   

 
KONTAKTI 

Adresa Povjerenstva: 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vojnić 

Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić 

 
Telefon: 047/883-020 

Fax: 047/883-021 

e-mail: opcina@vojnic.hr  

web stranica: www.vojnic.hr  

 
RADNO VRIJEME OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

Radno vrijeme Povjerenstava za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Vojnić: 

 
1. od 10. ožujka 2022. godine, zaključno s 15. travnjem 2022. godine, 

- radnim danom od 8:00-14:00 sati, 

2. od 10. ožujka 2022. godine, zaključno s 23. ožujkom 2022. godine 

- radnim danom od 8:00-14:00 sati i  

- 23. ožujka 2022. godine do 24:00 sata, 

3. dana 10. travnja 2022. godine od 7:00 do 24:00 sata 

 
U svako vrijeme Povjerenstvo može odrediti radno vrijeme prema potrebi i zahtjevima 

političkih  stranaka i birača. 

 

PROVEDBA IZBORA 

KANDIDIRANJE 

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova od strane 

ovlaštenih predlagatelja. Ovlašteni predlagatelji su političke stranke registrirane u Republici 

Hrvatskoj na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora i birači s područja mjesnog 

odbora koje vijeće se bira. Ako su listu predložili birači, njezin je naziv “Kandidacijska lista 

grupe birača". 

 
Obrasci za postupak kandidiranja navedeni su u Obvezatnim uputama broj MO-II. 

 
Navedeni obrasci za provođenje izbora mogu se preuzeti na web stranici Općine Vojnić ili 

podići u sjedištu Povjerenstva počevši od 10. ožujka 2022.godine 

 
Prijedlozi lista kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni 

izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke Općinskog 

vijeća o raspisivanju izbora, dakle od 10. ožujka 2020. godine do 23. ožujka 2022. godine u 

24:00 sata. 

 

 
 

 

mailto:opcina@vojnic.hr
http://www.vojnic.hr/


PROPISI: 

1. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 

37/21) 

 

2. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Vojnić („Službeni glasnik 

Općine Vojnić“ broj   07/22) 

 

3. Obvezatne upute broj MO-I- Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (PDF) 

 

4. Obvezatne upute broj MO-II- Obrasci za pripremu i provedbu izbora (PDF) 

 

5. Obvezatne upute broj MO- III- Postupak kandidiranja (PDF) 

 

6. Obvezatne upute broj MO- IV- O zaštiti osobnih podataka (PDF) 

 
 

 Općinsko izborno povjerenstvo za 

izbor članova vijeća mjesnih odbora 

 PREDSJEDNIK 

 


