REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD OSIJEK
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Klasa: 014-01/15-01/1
Urbroj: 2158/01-06-00-15-2
Osijek, 9. travnja 2015.
Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na
području Grada Osijeka(Službeni glasnik Grada Osijeka broj 13/14., dalje: Odluka ) Gradsko
izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-I
REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA
1. Gradsko vijeće Grada Osijeka dana 8. travnja 2015. donijelo je Odluku o raspisivanju
izbora za članove Vijeća Gradske četvrti Jug II koja je stupila na snagu danom donošenja.
Izbori će se održati u nedjelju 10. svibnja 2015.
2. Rokovi teku od
9. travnja 2015. u 00:00 sati
3. Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti (biti zaprimljeni u) Gradskom izbornom
povjerenstvu Grada Osijeka najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu
Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Gradske četvrti Jug II, dakle
22. travnja 2015. do 24:00 sata
(članak 17. stavak 1. Odluke)
4. Gradsko izborno povjerenstvo će u roku od 72 sata od isteka roka propisanog za postupak
kandidiranja i podnošenja kandidacijskih lista, istoga dana objaviti u lokalnom dnevnom
listu, internetskim stranicama Grada i oglasnoj ploči gradske četvrti sve pravovaljane
predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća, dakle
25. travnja 2015. do 24:00 sata
(članak 20. Odluke)

5. Izborna promidžba počinje teći od dana objave pravovaljano predloženih kandidacijskih
lista i zbirne liste, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

8. svibnja 2015. do 24:00 sata
(članak 24. stavak 2. Odluke)
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), javno predstavljanje i obrazlaganje izbornog
programa biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu,
objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne
promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela traje od
9. svibnja 2015. od 00:00 sati
do 10. svibnja 2015. do 19:00 sati
(članak 25. Odluke)
7. Gradsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji
birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja
izbora, dakle
24. travnja 2015. do 24:00 sata
(članak 35. stavak 1. Odluke)
8. Po jednog člana i zamjenika člana u biračkom odboru određuje većinska politička stranka ili
koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije
sukladno stranačkom sastavu vijeća gradske četvrti.
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena
Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle do
27. travnja 2015. do 24:00 sata
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Gradskom izbornom povjerenstvu, ono
će samostalno odrediti članove biračkih odbora.
(Članak 32. stavak 2. i 3. Odluke)
9. Gradsko izborno povjerenstvo imenovat će biračke odbore najkasnije 10 dana prije dana
održavanja izbora, dakle
29. travnja 2015. do 24:00 sata
(članak 32. stavak 6. Odluke)
10. Glasovanje traje neprekidno

10. svibnja 2015. od 7:00 do 19:00 sati
11. Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u
19:00 sati omogućit će se glasovanje.
(članak 42. stavak 1. Odluke)
12. Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbori su dužni dostaviti Gradskom izbornom
povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle
11. svibnja 2015. do 7:00 sati
(članak 48. Odluke)
13. Gradsko izborno povjerenstvo, kada utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća bez
odgode će objaviti:
-

broj birača upisanih u popis birača gradske četvrti,
koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
broj mjesta u Vijeću gradske četvrti koje je dobila svaka kandidacijska lista,
imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove Vijeća
gradske četvrti.

Rezultati glasovanja objavit će se istoga dana u lokalnom dnevnom listu, internetskim
stranicama Grada i oglasnoj ploči gradske četvrti.
(članak 51. Odluke)
14. Zaštita izbornog prava


Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora podnose se
Gradskom izbornom povjerenstvu u roku 48 sati računajući od isteka dana kada je
izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana



Gradsko izborno povjerenstvo će donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana
dostave prigovora, odnosno od dana kada mu je dostavljen izborni materijal na koji se
prigovor odnosi, dakle od 00:00 sati idućeg dana



Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora, koji je
nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe Uredu državne uprave u Osječkobaranjskoj županiji



Žalba se podnosi Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji putem
Gradskog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati, računajući od dana primitka
pobijanog rješenja, dakle od 00:00 sati idućeg dana



Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji će o žalbi odlučiti u roku 48 sati od
dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati idućeg dana.

(članak 53., 54., 55. i 56. Odluke)
15. Ove Obvezatne upute objavit će se na oglasnoj ploči gradske četvrti i na internetskim
stranicama Grada Osijeka, a stupaju na snagu danom donošenja.
Predsjednik
Gradskog izbornog povjerenstva
Jadranka Nikolov, dipl.iur., v. r.

