
Na temelju članka 20. stavka 1. alineja 2. Odluke o izborima članova Vijeća mjesnih 
odbora na području općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 4/16, 6/16. i 
7/20), Općinsko izborno povjerenstvo propisuje 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS - II 
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova prema 

Odluci o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području 
općine Pitomača 

 
1. Općinsko vijeće Općine Pitomača na sjednici održanoj dana 27. listopada 2020. godine 
donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Pitomača,  
koja je objavljena u „Službenim novinama“ Općine Pitomača broj 8/20 i stupila je na snagu 4. 
studenoga 2020. godine. 
 
2. Rokovi teku od dana 5. studenoga 2020. godine. 
 
3. Prijedlozi lista kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Općinskom 
izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od stupanja na snagu Odluke o 
raspisivanju izbora, odnosno do 19. studenoga 2020. godine (članak 10. stavka 1.). 
 
4. Općinsko izborno povjerenstvo će ovjeravati očitovanja o prihvaćanju kandidature svakim 
danom od 07:00 do 15:00 sati. Očitovanja o prihvaćanju kandidature sastavni su dio Prijedloga 
liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora.  
 
5. Općinsko izborno povjerenstvo objavit će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje  u 
lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči mjesnog odbora i na 
internetskim stranicama Općine Pitomača sve pravovaljano predložene liste i zbirnu listu za 
izbor članova svakog pojedinog vijeća mjesnog odbora, dakle do 21. studenoga 2020. godine 
do 24:00 sata. 
 
6. Izborna promidžba traje od dana objave kandidacijskih lista Vijeća mjesnih odbora, pa do 24 
sata prije izbora, dakle do 18. prosinca 2020. godine do 24,00 sata (članak 15.). 
 
7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili 
procjena rezultata izbora traje od 19. prosinca 2020. godine od 00,00 sati do 20. prosinca 2020. 
godine do 19,00 sati (članak 17.).  
 
8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena 
Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle do 8. 
prosinca 2020. godine do 24:00 sata. Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju 
Općinskom izbornom povjerenstvu, Općinsko izborno povjerenstvo samostalno će odrediti 
članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora za članove Vijeća 
mjesnih odbora, odnosno do 10. prosinca 2020. godine do 24:00 sata. 
 
9. Općinsko izborno povjerenstvo mora objaviti koja su biračka mjesta određena s naznakom 
koji će birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, 
odnosno do 5. prosinca 2020. godine do 24,00 sata (članak 23. stavka 2.). 
 
10. Glasovanje traje neprekidno 20. prosinca 2020. godine od 7,00 do 19,00 sati. Biralište se 
zatvara u 19,00 sati, a biračima koji su se zatekli na biralištu omogućiti će se glasovanje i nakon 
19,00 sati (članak 28. stavci 1. i 2.). 
 



11. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu, zajedno s ostalim izbornim materijalom 
Općinskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, odnosno 
do 21. prosinca 2020. godine, do 7,00 sati (članak 37. stavka 1.). 
 
12. Općinsko izborno povjerenstvo utvrditi će rezultate izbora za svako Vijeće mjesnog odbora 
najkasnije u roku od 48 sata od zatvaranja birališta, odnosno do 22. prosinca 2020. godine, do 
19,00 sati (članak 37. stavka 2.). 
 
13. Općinsko izborno povjerenstvo kad utvrdi rezultate izbora za svako Vijeće mjesnog odbora 
objaviti će bez odlaganja rezultate izbora na temelju podataka iz zapisnika o radu Općinskog 
izbornog povjerenstva (članak 39.). 
 
14. Pravilnost izbora za članove Vijeća mjesnog odbora nadzire Općinsko izborno povjerenstvo, 
koje rješava i prigovore (članak 44.). 
 
15. Prigovor se podnosi Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od 
isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor (članak 44.). 
 
16. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća podnosi 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 donijet će rješenje o 
prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su 
mu dostavljeni izborni materijali na koji se prigovor odnosi. 
 
17. Podnositelj prigovora koji je nezadovoljan rješenjem Općinskog izbornog povjerenstva može 
podnijeti žalbu upravnom tijelu u Virovitičko-podravskoj županiji u roku od 48 sati, računajući 
od dana kada je primljeno pobijano rješenje, a podnosi se putem Općinskog izbornog 
povjerenstva. Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu Virovitičko-podravske županije 
donosi rješenje o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe. 
 
18. Na sve ostale radnje u postupku kandidiranja i izbora, a koje nisu obuhvaćene ovim 
uputama, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine“ broj 
144/12, 121/16, 98/19. i 42/20). 
 
19. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupaju na 
snagu dan nakon dana objave. 
 
 
KLASA: 026-01/20-01/02 
URBROJ: 2189/16-20-6 
Pitomača, 4. studenoga 2020. godine. 
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