
                             
           REPUBLIKA HRVATSKA 

      Koprivničko-križevačka županija 

         OPĆINA KALNIK 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

 

KLASA: 013-03/15-01/1 

URBROJ: 2137/16-15-5 

Kalnik, 30. studenoga 2015. 

 

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Kalnik (»Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije« broj 9/14.), Općinsko izborno 

povjerenstvo Općine Kalnik propisuje 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ  I. 

 

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA  

U VRIJEME PROVEDBE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA  

NA PODRUČJU OPĆINE KALNIK 

 

1. Općinsko vijeće Općine Kalnik donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Kalnik, dana 4. studenoga 2015. godine, a koja stupa na 

snagu dana 1. prosinca 2015. godine, od kada se računaju rokovi te je objavljena u 

»Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije« broj 12/15., na oglasnoj ploči 

Općine Kalnik te na službenim stranicama Općine Kalnik. 

 

Izbori se provode na temelju Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12.) i 

Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik (»Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije« broj 9/14.). 

 

Izbori će se provesti za članove vijeća sljedećih mjesnih odbora: Borje, Kalnik, Kamešnica, 

Obrež Kalnički, Popovec Kalnički, Potok Kalnički, Šopron i Vojnovec Kalnički. 

 

Sjedište Općinskog izbornog povjerenstva je u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana 

Radića 5, Kalnik, a radno vrijeme od 10,00 do 16,00 sati radnim danom.  

 

U dane kad je to propisano radi izborne radnje, biti će određeno duže radno vrijeme. 

 

Izbori će se održati u nedjelju,  10. siječnja  2016.  godine. 

 

2. Rokovi teku od  1. prosinca 2015. godine u 00,00 sati. 

 

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora moraju biti 

zaprimljeni u Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku  četrnaest (14) dana od 

dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do 

 

15. prosinca 2015. godine do 24,00 sata. 

 



Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora predlažu političke stranke 

registrirane u Republici Hrvatskoj u skladu sa svojim statutom te birači (članak 11., 12. i 13. 

Odluke). 

 

Stranke mogu predložiti koalicijsku kandidacijsku listu, potpisuju je ovlašteni predstavnici 

stranke odnosno stranaka u koaliciji, uz predočenje pisanog ovlaštenja. 

 

Birači mogu predložiti kandidacijsku listu grupe birača te su za pravovaljanost dužni prikupiti 

najmanje 25 potpisa birača (članak 13. Odluke). 

Prijedlog kandidacijske liste grupe birača potpisuju prva tri po redu potpisnika liste. 

 

Prilikom sastavljanja kandidacijske liste, predlagatelj je dužan voditi računa o načelu 

ravnopravnosti spolova (članak 11. stavak 2. Odluke). 

 

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 

kandidata na listi, ovjereno od strane javnog bilježnika ili Općinskog izbornog povjerenstva 

Općine Kalnik (članak 15., stavak 1. Odluke).  

 

Obrasci kandidacijskih lista za političke stranke te grupe birača podižu se u sjedištu 

Općinskog izbornog povjerenstva ili se mogu preuzeti na službenoj internet stranici Općine 

Kalnik www.kalnik.hr.  

 

4. Općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti na oglasnoj ploči Općine Kalnik, 

oglasnoj ploči svakog mjesnog odbora te na službenoj internet stranici Općine Kalnik, sve 

pravovaljano predložene kandidacijske liste, kao i zbirne kandidacijske liste za svako mjesto 

na koje se kandidacijska lista odnosi i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za 

postupak kandidiranja i podnošenja kandidacijskih lista, dakle do  

 

17. prosinca 2015. godine do 24,00 sati 

 

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 

24 sata prije održavanja izbora, dakle do 

 

8. siječnja 2016. godine do 24,00 sati 

 

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata 

ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i 

na dan održavanja izbora do zaključno 19,00 sati, dakle od 

 

9. siječnja 2016. godine od 00,00 sati do 

10. siječnja 2016. godine do 19,00 sati. 

 

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

imena Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije dvanaest (12) dana prije dana održavanja 

izbora, dakle do  

 

28. prosinca 2015. godine do 24,00 sata 

 

Ukoliko ih stranke ne odrede, odnosno ukoliko ne dostave prijedloge u zadanom roku, 

Općinsko izborno povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora. 

http://www.kalnik.hr/


Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam (8) članova. Četiri člana biračkog 

odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena 

politička stranka odnosno stranke, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća (članak 32., 

stavak 2. Odluke). 

 

Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati za članove 

vijeća, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne 

političke stranke.  

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti. 

 

8. Općinsko izborno povjerenstvo mora imenovati biračke odbore za sva biračka mjesta 

najkasnije deset (10) dana prije dana održavanja izbora, dakle do 

 

31. prosinca 2015. godine do 24,00 sati 

 

9. Općinsko izborno povjerenstvo objavit će na oglasnoj ploči svakog mjesnog odbora te na 

službenoj internet stranici Općine Kalnik koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji 

birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije petnaest (15) dana prije dana 

održavanja izbora (članak 34. Odluke), dakle do 

 

26. prosinca 2015. godine do 24,00 sati 

 

10. Glasovanje traje neprekidno  

 

10. siječnja 2016. godine od 7,00 do 19,00 sati 

 

Biralište se zatvara u 19,00 sati. 

 

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

Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta (članak 

46. Odluke), dakle do 

 

11. siječnja 2016. godine do 7,00 sati 

 

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

svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do 

 

11. siječnja 2016. godine do 19,00 sati 

 

13. Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti 

rezultate izbora, sukladno članku 49. Odluke. 

 

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 51. do 56. Odluke. 

 

15. Pregled popisa birača, ispravci i dopune uređeni su Zakonom o popisu birača, a vodi ih 

Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Ispostavi u Križevcima, Ivana 

Zakmardija Dijankovečkog 12. 

 

                  PREDSJEDNICA: 

                                                                                                             Martina Blažinčić, v.r. 


