
                 

 
REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 

Općinsko izborno povjerenstvo za 

izbor članova vijeća mjesnih odbora 

KLASA: 012-01/22-01/2 

URBROJ: 2133-17-03-22-6 

Vojnić, 09.03.2022. godine 

 

Na temelju članka 32. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini 

Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“, broj 07/22, dalje u tekstu: Odluka), Općinsko izborno 

povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora (dalje: Općinsko izborno povjerenstvo) 

donosi 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MO I 

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA 

 

1. Općinsko vijeće Općine Vojnić raspisalo je izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora 

Općine Vojnić, Odlukom o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Vojnić KLASA: 012-01/22-01/2 URBROJ: 2133-17-03-22-1 od 28. veljače 2022. godine. 

Odluka Općinskog vijeća Općine Vojnić o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Vojnić, stupila je na snagu 9. ožujka 2022. godine. 

 

Izbori će se održati u nedjelju, 10. travnja 2022. godine. 
 

 

2. Rokovi teku od: 10. ožujka 2022. u 00:00 sati 

 

3. Prošireni sastav općinskog izbornog povjerenstva određuje se u roku od 8 dana od 

stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora, dakle 

 

17. ožujka 2022. do 24:00 sata 

/članak 41.st.4. Zakona o lokalnim izborima/ 

 

4. Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se Općinskom izbornom povjerenstvu kojem 

moraju prispjeti u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća o 

raspisivanju izbora, dakle 

 

23. ožujka 2022. do 24:00 sata 

/članak 14.st.1. Odluke/ 

 

5. Općinsko izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje 

objaviti na oglasnoj ploči Općine Vojni i na internetskoj stranici Općine Vojnić www.vojnic.hr  sve 

pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbore članove vijeća za svaki mjesni 

odbor za koje se vijeće bira, dakle najkasnije do 

 

25. ožujka 2022. do 24:00 sata 

/članak 16. Odluke/ 



6. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste, a prestaje 24 sata prije dana 

održavanja  izbora, dakle 

 

od 26. ožujka 2022. od 00:00 sati 

do 8. travnja 2022. do 24:00 sati 

/članak 26.st.1. Odluke/ 

 

7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), koja počinje protekom izborne promidžbe, 

a završava na dan održavanja izbora u 19:00 sati u kojoj je zabranjeno javno predstavljanje i 

obrazlaganje izbornih programa biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu 

kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje neslužbenih 

rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili 

pisanih djela, traje 

 

od 9. travnja 2022. u 00:00 sati 

do 10.  travnja 2022. u 19:00 sati 

/članak 26.st.1.i 2. Odluke/ 

 

8. Općinsko izborno povjerenstvo odredit će i objaviti biračka mjesta s naznakom koji 

birači imaju pravo glasovati na pojedinom biračkom mjestu, najkasnije 15 dana prije održavanja 

izbora, dakle 

 

26. ožujka 2022. do 24:00 sata 

/članak 42. st.1., 2. i 3. Odluke/ 

 

9. Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena 

Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle 

 

29. ožujka 2022. do 24:00 sata 

/članak 42.st.6. Zakona o lokalnim izborima/ 

 

10. Općinsko izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove 

biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle najkasnije 

 

31. ožujka 2022. do 24:00 sata 

/članak 30.st.2. Odluke/ 

 

11. Glasovanje traje neprekidno 

 

10. travnja 2022. od 7:00 do 19:00 sati 

/članak 47. 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 47.st.2. Odluke/. 

 

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

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

dakle 

 

11. travnja 2022. do 07:00 sati 

/članak 38. Odluke/ 

 

 

 



13. Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima 

najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle najkasnije 

 

11. travnja 2022. do 19:00 sati 

/članak 53.st.8. Zakona o lokalnim izborima/ 

 

Kada utvrdi rezultate izbora za članove vijeća mjesnog odbora Općine Vojnić, Općinsko izborno 

povjerenstvo bez odgode će objaviti /članak 50. Odluke/: 

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora, 

- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista, 

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 

- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista, 

- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća. 

 

14. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja. 

 

Općinsko izborno povjerenstvo za 

izbor članova vijeća mjesnih odbora 

 PREDSJEDNIK 

 


