
  

 

 

 

 

Gradsko izborno povjerenstvo 

             

KLASA: 026-01/14-01/12 

URBROJ: 2113/01-04/4-14-3 

Donja Stubica, 30. listopada 2014. 

 

 Na temelju članka 31. Odluke o provedbi izbora vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja 

Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije”, br. 27/14) Gradsko izborno povjerenstvo 

utvrđuje 

 

KALENDAR IZBORNIH RADNJI OD DANA RASPISIVANJA IZBORA ČLANOVA 

VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU  

GRADA DONJA STUBICA 

 

A) REDOSLIJED RADNJI I ROKOVI 

 

1.  Gradsko vijeće Donja Stubica na 13. sjednici 23.listopada 2014. godine donijelo je Odluku o 

raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Donja Stubica i to za 

slijedeće mjesne odbore: 

 

1. Mjesni odbor Donja Stubica, za naselje Donja Stubica 

2. Mjesni odbor Donji Hruševec, za dio naselja Hruševec od kbr. 1-138 

3. Mjesni odbor Donji Matenci, za dio naselja Matenci od kbr. 1-89 

4. Mjesni odbor Donja Podgora, za naselje Donja Podgora 

5. Mjesni odbor Gornji Hruševec, za dio naselja Hruševec od kbr. 139. do kraja 

6. Mjesni odbor Gornji Matenci, za dio naselja Matenci od kbr. 90. do kraja 

7. Mjesni odbor Gornja Podgora, Milekovo Selo i Hižakovec, za naselja Gornja Podgora, 

Milekovo Selo i Hižakovec 

8. Mjesni odbor Lepa Ves, za naselje Lepa Ves 

9. Mjesni odbor Pustodol, za naselje Pustodol 

10. Mjesni odbor Vučak, za naselje Vučak 

 

2. Izbori će se održati za sve mjesne odbore 7.prosinca 2014. godine (nedjelja). 

 

3. Rokovi teku od dana 5.studenog 2014. godine (srijeda)od 00:00 sati. 

 

4. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni 

Gradskom izbornom povjerenstvu, najkasnije do 18.studenoga 2014. godine (utorak) do 24:00 sati. 

 

5. Gradsko Izborno povjerenstvo će sastaviti i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene 

liste, kao i zbirnu listu, 48 sati od isteka roka propisanog za postupak podnošenja lista, dakle do 

20.studenog 2014. godine do 24:00 sati. 

 

6. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirnih kandidacijskih lista, i traje zaključno do 24 sata 

prije održavanja izbora, dakle do 5.prosinca 2014. godine do 24:00 sata. 

 

7. Izborna šutnja traje tijekom cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja 

izbora do zaključno 19:00 sati, dakle od 6.prosinca 2014. od 00:00 sati do 7.prosinca 2014. do 

19:00 sati. 
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8. Gradsko izborno povjerenstvo objaviti će biračka mjesta za izbore pojedinih vijeća mjesnih odbora, s 

naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana 

održavanja izbora, dakle do 21.studenog 2014. godine (petak) do 24:00 sati 

 

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

Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 24. 

studenog 2014. godine (ponedjeljak) do 24:00 sata. 
 

10. Gradsko izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora 

najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 26.studenog 2014. godine (srijeda) do 

24:00 sata. 

 

11. Glasovanje traje neprekidno 7. prosinca 2014. godine od 7:00 do 19:00 sati. 

 

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

12 sati od zatvaranja birališta, dakle do 8. prosinca 2014. godine do 07:00 sati. 

 

13. Gradsko izborno povjerenstvo utvrditi će i objaviti rezultate glasovanja za pojedina vijeća mjesnih 

odbora najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do 8.prosinca 2014. godine do 

19:00 sati. 

 

14. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnose se Gradskom izbornom povjerenstvu u 

roku 48 sati od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se ističe prigovor. Gradsko izborno 

povjerenstvo rješava po prigovoru u roku 48 sati. 

 

Na sve ostale radnje u postupku kandidiranja i izbora, a koje nisu obuhvaćene 

       ovim uputama, shodno se primjenjuju odredbe izbornog zakona. 

 

B) OBRASCI ZA PROVOĐENJE IZBORA 

 

Pripreme i provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora obavljati će se isključivo na obrascima 

koji nose oznaku “VMO” i to: 

 

- VMO –  1 – Prijedlog kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora 

- VMO –  2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača 

- VMO –  3 – Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača 

- VMO –  4 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature 

- VMO –  5 – Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva 

- VMO –  6 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora 

- VMO –  7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti stalnog Gradskog izbornog povjerenstva 

- VMO –  8 – Izjava o prihvaćanju dužnosti proširenog Gradskog izbornog povjerenstva 

- VMO –  9 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana/članice biračkog odbora 

- VMO – 10 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta 

- VMO – 11 – Zapisnik o radu biračkog odbora 

- VMO – 12 – Zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva 

 

Glasački listići ovjeriti će se pečatom Gradskog vijeća. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 

IZBORNOG POVJERENSTVA 

Nikola Gospočić, dipl.iur. 

 


