
 
 
               
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Općinsko izborno povjerenstvo 
 
KLASA: 013-03/14-01/04 
URBROJ: 2111/02-15-3 
Končanica, 02. siječanj 2015. 
 
 Na temelju članka 24. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/10), Općinsko izborno povjerenstvo 
propisuje 
 

OBVEZATNE UPUTE 
ZA PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE KONČANICA 

 
1. Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 10. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014. 

godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine 
Končanica. Odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Končanica“ odnosno 02. siječnja 2015. godine. Izbori će se održati u 
nedjelju 01. veljače 2015. godine. 

2. Rokovi teku od 03. siječnja 2015. godine u 00,00 sati. 
3. Prijedlozi lista kandidata za članove vijeća mjesnih odobra moraju prispjeti nadležnom 

izbornom povjerenstvu u roku 12 dana, do zaključno 14. siječnja 2015. do 24,00 sata. 
4. Općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploći Općine Končanica, internet 

stranici općine www.koncanica.hr i na svim izbornim mjestima objaviti sve pravovaljane 
predložene liste kandidata kao i zbirnu listu, i to u roku od 4 dana odnosno 96 sati od 
isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do 18. siječnja 
2015. do 24,00 sata. 

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 
24 sata prije održavanja izbora, dakle od 19. siječnja 2015. od 00,00 sati do 30. siječnja 
2015. do 24,00 sata. 

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja prethodnih rezultata ili 
procjene rezultata izbora traje cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na 
dan održavanja izbora do zaključno 19,00 sati, dakle od 31. siječnja 2015. od 00,00 sati 
do 01. veljače 2015. do 19,00 sati. 

7. Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom 
koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana 
prije dana održavanja izbora, dakle do 24. siječnja 2015. do 24,00 sata. 

8. Općinsko izborno povjerenstvo imenovat će članove i zamjenike članova biračkih odbora 
najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle do 25. siječnja 2015. do 24,00 
sata. 

 



9. Glasovanje traje neprekidno 01. veljače 2015. od 7,00 do 19,00 sati. Biračko mjesto 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 
nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja birališta, dakle 
do 02. veljače 2015. do 07,00 sata. 

11. Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima 
najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do 02. veljače 2015. do 19,00 
sati. 

12. Općinsko izborno povjerenstvo kada utvrdi rezultate glasovanja, odmah će objaviti 
rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva i u skladu sa člankom 
41. Odluke o izobru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Končanica. 

13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 43. do članka 48. 
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Končanica. 

14. Za kandidiranje kao i za izbor za članove vijeća mjesnih odbora primjenjuju se obrasci 
koji se primjenjuju prilikom izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG 
POVJERENSTVA OPĆINE KONČANICA 

         Oto Janda, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O  Č  I  T  O  V  A  N  J  E 

KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA 
 

 VIJEĆA MJESNOG ODBORA ______________________________ 
 
Ja, __________________________________  ______________________ 
 / ime i prezime/       /nacionalnost/ 

 
______________________________________  _______________________ 
  /adresa/             /OIB/ 

 
prihvaćam kandidaturu za člana VIJEĆA MJESNOG ODBORA ___________________________ 
         /naziv mjesnog odbora/ 

 
na izborima što će se održati dana 01. veljače 2015. godine. 
 
 
 
_________________________     __________________________ 
 /mjesto i datum/        /potpiis kandidata/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  Č  I  T  O  V  A  N  J  E 
KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA 

 
 VIJEĆA MJESNOG ODBORA ______________________________ 
 
Ja, __________________________________  ______________________ 
 / ime i prezime/       /nacionalnost/ 

 
______________________________________  _______________________ 
  /adresa/              /OIB/ 

 
prihvaćam kandidaturu za člana VIJEĆA MJESNOG ODBORA ___________________________ 
         /naziv mjesnog odbora/ 

 
na izborima što će se održati dana 01. veljače 2015. godine. 
 
 
 
_________________________     __________________________ 
 /mjesto i datum/        /potpiis kandidata/ 

 
I  Z  J  A  V  A 



O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA 
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE KONČANICA 

 
Ja, __________________________________________________________________________ 
     /ime i prezime/ 

 
_____________________________________________________________________________ 
        /adresa/ 

 
   __________________________________________ 
    /broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja/ 

 
izjavljujem da ću dužnost predsjednika (zamjenika predsjednika), člana  
 
_______________________________________________________________________________ 
    /naziv biračkog odbora/ 

 
obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom, zakonom i Odlukom. 
 
 
 
U ________________________    ___________________________ 
 /mjesto i datum/        /potpis/ 
 
 
 
 
 

I  Z  J  A  V  A 
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA 

ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE KONČANICA 
 

Ja, __________________________________________________________________________ 
     /ime i prezime/ 

 
_____________________________________________________________________________ 
        /adresa/ 

 
   __________________________________________ 
    /broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja/ 

 
izjavljujem da ću dužnost predsjednika (zamjenika predsjednika), člana  
 
_______________________________________________________________________________ 
    /naziv biračkog odbora/ 

 
obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom, zakonom i Odlukom. 
 
 
 
U ________________________    ___________________________ 
 /mjesto i datum/        /potpis/ 


