
               
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KLASA: 012-01/22-01/02
URBROJ: 2125-8-3/09-22-3
Perušić, 4. studenog 2022. godine

Na temelju članka 19. Odluke o načinu i pravilima izbora članova Vijeća mjesnih odbora na 
podrupčju Općine Perušić („Službeni glasnik“ Općine Perušić broj 7/22, 8/22) Općinsko 
izborno povjerenstvo  Općine Perušić donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ I.

O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO
ODLUCI O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ

1. Općinsko vijeće Općine Perušić  donijelo je 14. listopada 2022. godine  Odluku o 
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Perušić  KLASA: 
012-01/22-01/02, URBROJ: 2125-8-1/09-22-1  prema kojoj će se izbori za članove vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Perušić održati

11. prosinca 2022. godine

2. Rokovi teku od dana

11. studenog 2022. godine od 00:00 sati

3. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora moraju biti dostavljeni i zaprimljeni 
u Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do                            

25. studenog 2022. godine do 24:00 sata

Pravo predlaganja liste kandidata za članove vijeća mjesnog odbora imaju građani s 
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i političke stranke registrirane u Republici 
Hrvatskoj.

Kada birači predlažu listu kandidata na propisanom obrascu MO-2 za pravovaljanost 
kandidature potrebno je prikupiti određeni broj potpisa građana – birača: 50 potpisa birača za 
biračko mjesto koje ima preko 200 birača, 30 potpisa birača za biračko mjesto koje ima od 
101-200 birača, 20 potpisa birača za biračko mjesto koje ima do 100 birača.



 Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika 
kandidacijske liste s popisa birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača. Potpisi 
birača se prikupljaju na propisanom obrascu MO-3.

Političke stranke utvrđuju i predlažu listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora na 
propisanom obrascu MO-1. Dvije ili više političkih stranka mogu predložiti listu za izbor 
članova vijeća mjesnog odbora.

Uz prijedlog kandidacijske liste obvezno se dostavlja Očitovanje svakog kandidata o 
prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora na propisanom obrascu MO-4.

4. Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploči te mrežnoj stranici Općine Perušić 
(www.perusic.hr) objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća 
mjesnog odbora kao i zbirnu listu u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak 
kandidiranja i podnošenja liste, dakle do 

27. studenog 2022.  godine do 24:00 sata

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, i traje zaključno do 
24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

10. prosinca 2022. godine do 24:00 sata

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:

10. prosinca 2022. godine od 00:00 sati do
11. prosinca 2022.  godine do 19:00 sati

7.  Općinsko izborno povjerenstvo objavit će biračka mjesta s naznakom koji birači imaju 
pravo glasovati na njemu najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle do: 

26. studenog 2022. godine do 24:00 sata

8. Biračke odbore imenuje Općinsko izborno povjerenstvo. Općinsko izborno povjerenstvo će 
imenovati predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike najkasnije 10 dana prije 
održavanja izbora, dakle do

1. prosinca 2022. godine do 24:00 sata



9. Glasovanje traje neprekidno 

11. prosinca 2022. godine od 07:00 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

12. prosinca 2022. godine do 7:00 sati

11. Izborno povjerenstvo utvrdit će i objaviti  rezultate glasovanja na biračkom mjestu 
najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja birališta, dakle do:

13. prosinca 2022. godine do 19:00 sati

12. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti političke stranke, 
političke stranke koje su predložile kandidacijsku listu, kandidati, nositelj kandidacijske liste 
grupe birača, kandidati, najmanje 20 birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora 
u kojem se provode izbori. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku 
izbora  članova vijeća mjesnog odbora podnose se Općinskom izbornom povjerenstvu u roku 
od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. 
Općinsko izborno povjerenstvo donosi rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je 
prigovor dostavljen, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi 
prigovor. Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo 
podnijeti žalbu nadležnom odjelu za poslove uprave u Ličko-senjskoj županiji. Žalba se 
podnosi putem Općinskog izborno povjerenstva u roku od 48 sati, računajući od dana 
primitka žalbe.

13. Ove Obvezatne upute će se objavit  na oglasnoj ploči Općine Perušić  i na mrežnoj stranici 
Općine Perušić  (www.perusic.hr).

      PREDSJEDNICA 
Katarina Štakić, bacc.admin.publ.


