REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŢUPANIJA
GRAD OMIŠ
Izborno povjerenstvo
Klasa: 026-01/15-01/01
Urbroj: 2155/01-03-15-3
Omiš, 9. travnja 2015.
Temeljem članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša (Sluţbeni
glasnik Grda Omiša br. 4/14 – u daljnjem tekstu: Odluka), Izborno povjerenstvo Grada Omiša, utvrđuje

REDOSLIJED OBVEZNIH IZBORNIH RADNJI I ROKOVI
1.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Omiša od 8. travnja 2015. raspisani su izbori za članove vijeća
mjesnih odbora Dubrava i Zvečanje.
Odluka Gradskog vijeća Grada Omiša stupa na snagu 9. travnja 2015.
Izbori će se održati u nedjelju, 10. svibnja 2015., od 8:00 do 18:00 sati.
(članak 40. Odluke)

2.

Rokovi teku od 09. travnja 2015..

3.

Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se u roku od osam dana od stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora, a čine ga tri predstavnika predstavničke većine ( lista grupe birača) i
tri dogovorno predloţena predstavnika oporbenih stranaka (članak 30. stavak 5. Odluke), dakle
17. travnja 2015.

4.

Kandidacijske liste moraju prispjeti (biti zaprimljeni u) Izbornom povjerenstvu u roku 14 dana od
dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora (članak 16. Odluke), dakle
23. travnja 2015., do 20:00 sati.

5.

Izborno povjerenstvo će u roku 72 sata od isteka roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj ploči
mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na internetskim stranicama Grada
www.omis.hr sve pravovaljane predloţene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća
. (članak 19. Odluke), dakle
26. travnja 2015., do 20:00 sati

6.

Izborna promidţba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije odrţavanja izbora
(članak 23. stavak 2. Odluke), dakle
8. svibnja 2015. u 24:00 sata

7.

Izborno povjerenstvo odredit će za svaki mjesni odbor jedno biračko mjesto za provođenje
glasovanja (članak 33. stavak 2. Odluke).

Izborno povjerenstvo objavit će na oglasnim pločama mjesnog odbora za čije se vijeće provode
izbori te na www.omis.hr koja su biračka mjesta određena, najkasnije 15 dana prije izbora (članak
34. stavak 1. Odluke), dakle
25. travnja 2015.
8.

Političke stranke i članovi liste grupe birača, duţne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i
dostaviti njihove podatke izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana odrţavanja izbora
(članak 32. Odluke), dakle
do 28. travnja 2015..
Izborno povjerenstvo odredit će za svaki mjesni odbor jedno biračko mjesto za provođenje
glasovanja (članak 33. stavak 2. Odluke)
Birački odbor ima: predsjednika, potpredsjednika i 4 člana
Način predlaganja po svakom pojedinom biračkom odboru:
- predsjednika i potpredsjednika određuje Izborno povjerenstvo
- 2 člana određuje predstavnička većina (lista grupe birača)
- 2 člana određuju oporbene političke stranke.
Za predloţene osobe treba navesti: ime i prezime, OIB, adresu, kontakt telefon, naznaku za koji
birački odbor se predlaţe.

9.

Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora
najkasnije 10 dana prije dana odrţavanja izbora (članak 32. stavak 5), dakle
30. travnja 2015.

10. Na dan izbora glasovanje traje neprekidno
10. svibnja 2015. od 8:00 do 18:00 sati.
(članak 40. Odluke)
Biračka mjesta zatvaraju se u 18:00 sati, a biračima koji se u to vrijeme zateknu na biračkom
mjestu omogućit će se glasovanje (članak 40. stavak 2. Odluke).
11. Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Izbornom povjerenstvu najkasnije
u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta (članak 46. Odluke), dakle
11. svibnja 2015., do 6:00 sati.
12. Izvješće o rezultatima izbora Izborno povjerenstvo će bez odgode objaviti na oglasnoj ploči
mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode, na internetskim stanicama Grada i dostaviti
Gradonačelniku (članak 48. Odluke).
13. Troškovi provođenja izbora – u skladu s člankom 49. Odluke.
14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s člancima 50.-55. Odluke.

15. Ovaj Redoslijed obveznih radnji i rokovi objaviti će se na www.omis.hr i oglasnoj ploči Grada
Omiša.

