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KLASA: 012-03/23-01/06 

URBROJ: 507-03/08-23-1 

 

Zagreb,          17. veljače 2023. 

 

P R I O P Ć E N J E 

o prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Kalnik 

 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/23-04/41, URBROJ: 

50301-21/21-23-2, od 16. veljače 2023., raspisani su prijevremeni izbori za općinskog 

načelnika Općine Kalnik (dalje: prijevremeni izbori).  

Odluka Vlade Republike Hrvatske stupa na snagu 23. veljače 2023., a objavljuje 

se u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike 

Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) www.izbori.hr.  

Prijevremeni izbori će se održati u nedjelju, 26. ožujka 2023.  

Državno izborno povjerenstvo poziva medije da obavijeste birače koji imaju 

aktivno i pasivno biračko pravo na prijevremenim izborima da na vrijeme provjere jesu li 

upisani u registar birača te da provjere točnost podataka u registru birača. 

Državno izborno povjerenstvo propisalo je: 

- Obvezatne upute broj LN I o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za provedbu 

prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Kalnik 
- Obvezatne upute broj LN II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih 

uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Kalnik 

- Obvezatne upute broj LN III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih 

povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Kalnik 

- Obvezatne upute broj LN IV o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu 

prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Kalnik. 

Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva objavljuju se u „Narodnim 

novinama“ i na mrežnoj stranici  Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr. 

Obrasci za postupak kandidiranja na prijevremenim izborima mogu se, počevši 

od 24. veljače 2023., preuzeti s mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva 

www.izbori.hr. 

Prijedlozi kandidatura na prijevremenim izborima moraju prispjeti Općinskom 

izbornom povjerenstvu Općine Kalnik (dalje: Općinsko izborno povjerenstvo) najkasnije u 

roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle najkasnije do 9. 

ožujka 2023. do 24:00 sata. 
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Općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i u lokalnim sredstvima javnog 

priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Kalnik objaviti zbirnu listu 

pravovaljano predloženih kandidatura i to u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle 

do 11. ožujka 2023. do 24:00 sata. 

Sve obavijesti vezane uz provedbu prijevremenih izbora mogu se dobiti u 

Općinskom izbornom povjerenstvu, e-mail: oip.kalnik@izbori.hr.  

Obavijesti vezane uz provedbu prijevremenih izbora bit će objavljene i na 

mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.  
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