OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI
Na osnovi članka 32. Odluke o postupku provedbe izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 4/2013,
5/2013), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kneževi Vinogradi propisuje
OBVEZNE UPUTE BROJ MO – I
O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA O IZBORU
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA ZA PODRUČJE
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI.
1. Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi donijelo je dana
31.03.2014.godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora sa područja Općine Kneževi Vinogradi, koja je stupila na snagu
24.04.2014 godine (Službeni glasnik 5/2014)
Izbori će se održati u nedjelju - dana 25.svibnja 2014. istovremeno s izborima za
članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
2. Rokovi teku od dana
25.travnja 2014. godine od 00:00 sati
3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju
prispjeti (biti zaprimljeni u) Općinskom izbornom povjerenstvu Općine
Kneževi Vinogradi u roku 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o
raspisivanja izbora dakle
08.svibnja 2014.godine do 24:00 sata
4. Općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnim pločama mjesta i
Općine objavit će pravovaljane predložene liste za izbor članova vijeća
mjesnih odbora najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za
postupak kandidiranja i podnošenja lista dakle najkasnije
10.svibnja 2014.godine do 24:00 sata.
5. Izborna promidžba počinje od dana objave pravovaljano predloženih lista, a
završava 24.sata prije održavanja izbora ,dakle
23.svibnja 2014.godine u 24:00 sata.
6. Zabrana izborne promidžbe ( izborna šutnja), objavljivanje procjena izbornih
rezultata, kao i objavljivanje prethodnih neslužbenih rezultata izbora,
objavljivanje fotografija, izjava i intervjua nositelja lista, odnosno kandidata,
te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela u medijima, traje
od 24.svibnja 2014.godine od 00:00 sati do
25.svibnja 2014.godine do 19:00 sati.
7. Članove biračkih odbora imenovat će se u rokovima i na način propisan
izborima za članove Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske
8. Biračka mjesta za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Općine Kneževi Vinogradi određuju se sukladno Rješenju u
postupku određivanja biračkih mjesta za provedbu izbora za članove
Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske
9. Glasovanje traje neprekidno
25.svibnja 2014.godine od 7:00 do 19:00 sati.
Biralište se zatvara u 19:00 sati Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu
omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim
materijalom Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati
od zatvaranja birališta, dakle do
26.svibnja 2014.godine do 7:00 sati
11. Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim
mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja
birališta, dakle do
26.svibnja 2014.godine do 19:00 sati.
12. Općinsko izborno povjerenstvo kad utvrdi rezultate glasovanja za članove
vijeća mjesnih odbora, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o
radu povjerenstva.
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za
članove vijeća mjesnog odbora podnosi se Općinskom izbornom povjerenstvu.
Prigovor se podnosi u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je
izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Rješenje o prigovoru Općinsko izborno povjerenstvo donijet će u roku od 48
sati od zaprimanja prigovora.
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je
nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe.
Žalba se izjavljuje Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji u roku
od 48 sati od primitka rješenja protiv kojeg se izjavljuje prigovor.
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj Županiji dužan je donijeti rješenje
o žalbi u roku od 48 sati od dana kada je ista dostavljena.
ZAVRŠNE ODREDBE
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški
rod, neovisno u kojem su rodu navedeni.
Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u Službenom glasniku
Općine Kneževi Vinogradi

KLASA: 013-01/14-01/10
URBROJ: 2100/06-06-01/1-14-01
Broj MO I/2014
Kn.Vinogradi, 24.04.2014.
PREDSJEDNIK
Mirjana Vojnović

