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Na temelju članka 61 a.. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11 i 144/12) i članka 37. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno
glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/09 – drugi pročišćeni tekst, i 3/13) Općinsko vijeće
Općine Dugi Rat, na 16. sjednici održanoj 25. travnja 2014. godine donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU
OPĆINE DUGI RAT

I
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine
Dugi Rat.
II
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 1. lipnja 2014.. godine u
vremenu od 07,00 do 19,00 sati.
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III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2155/02-01-14-1
Dugi Rat, 25. travnja 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Banović, dr. med.v.r.

.
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Na temelju članka 43. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» broj: 144/12) i
članka 5. stavak 1. Odluke o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora («Službeni glasnik» službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 1/06), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 16.
sjednici održanoj 25. travnja 2014. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine
Dugi Rat za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
I
1.) U stalni sastav Izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat za provedbu izbora za
članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat, imenuju se:
1. DAVOR ŠKOBALJ, dil. iur. - kao predsjednik
2. PAVAO TOMIĆ, za člana
3. BRANKA BABNIK, za člana
1. SLAVICA DEMIKELI, dipl. iur. , za zamjenicu predsjednika
2. IVANKA VOLODER, dipl. oec., za zamjenika člana
3. MARA ZEMUNIK, za zamjenika člana.
2.) Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove
vijeća mjesnih odbora:
1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih
odbora,
2. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području,
3. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove Vijeća mjesnih
odbora,
4. na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i
objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora ,
5. određuje biračka mjesta na svom području,
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6. nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
7. nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbore za Vijeća mjesnih odbora u skladu
s Zakonom,
8. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove Vijeća mjesnih odbora na
biračkim mjestima na svom području,
9. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na svom području za izbor članova Vijeća
mjesnih odbora,
10. objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća mjesnih odbora,
11. utvrđuje je li osigurava odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih
manjina u Vijećima mjesnih odbora,
12. prikuplja rezultate izbora po biračkim mjestima na svojem području,
13. određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova,
kao i visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada,
14. obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim
zakonom i obvezatnim uputama,
15. obavlja i druge poslove određene Zakonom.

II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/04
URBROJ: 2155/02-01-14-1
Dugi Rat, 25. travnja 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr.med. v.r.
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ROKOVI I UPUTE ZA PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT 2014. GODINE
1. Općinsko vijeće donosi odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih
odbora
25. travnja 2014. godine.
Kao dan od kojega se računaju rokovi određuje se 26. travnja 2014. godine
Izbori će se održati 01. lipnja 2014. godine.
2. Općinsko vijeće donosi odluku o stalnom Izbornom povjerenstvu
25. travnja 2014. godine.
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3. Općinsko izborno povjerenstvo treba donijeti rješenje o određivanju biračkih
mjesta za izbore
do 17. svibnja 2014. godine.
4. Liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora zaprimaju se u Izbornom
povjerenstvu do 24,00 sata
dana 09. svibnja 2014. godine.
5. Izborno povjerenstvo dužno je objaviti izborne liste dana
11. svibnja 2014. godine.
6. Izborna promidžba traje od dana objave, odnosno od 11. svibnja , do 24,00
sata dan prije održavanja odnosno do 30. svibnja 2014. godine.
7. Političke stranke su dužne dostaviti Izbornom povjerenstvu prijedloge osoba
za biračke odbore, kao i članove za prošireni sastav Izbornog povjerenstva do
20. svibnja 2014. godine
8. Izborno povjerenstvo utvrđuje rješenjem biračke odbore do 24,00 sata dana
22. svibnja 2014. godine.
9. Izborna šutnja traje od 24,00 sati 30. svibnja 2014. godine do 19,00 sati 01.
lipnja 2014. godine.
10. IZBORI se održavaju 01. lipnja 2014. godine od 7,00 do 19,00 sati
11. Birački odbori moraju dostaviti izborni materijal Izbornom povjerenstvu do
7,00 sati dana
02. lipnja 2014. godine.
12. Izborno povjerenstvo će utvrditi rezultate glasovanja te iste javno objaviti do
19,00 sati dana
02. lipnja 2014. godine.
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE

___________________________________________________________________________

4

