REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 026-02/13-01/01
URBROJ: 2133/22-01-13-01
U Kamanju, 11.03.2013. godine
Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 19/03-pročišćeni tekst), a sukladno Zakonu o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine"
broj 44/05-pročišćeni tekst i 109/07) i članka 63. stavak 3. Statuta Općine Kamanje ("Glasnik
Općine Kamanje" broj 03/09), Općinsko vijeće Općine Kamanje na svojoj 26. sjednici
održanoj dana 11.03.2013. godine donosi
ODLUKU
o provedbi izbora za članove vijeća u mjesnim odborima
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak, priprema i provedba izbora za članove vijeća
mjesnih odbora, tijela za raspisivanje i provedbu mjesnih izbora, zaštita izbornih prava i
troškovi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kamanje.
Članak 2.
Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem
u skladu sa Zakonom, Statutom i ovom Odlukom.
Članak 3.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kamanje raspisuje
Općinsko vijeće posebnom odlukom i utvrđuje točan datum održavanja izbora.
TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 4.
Tijela za pripremu i provedbu izbora su:
 Općinsko izborno povjerenstvo koje čine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri
člana, te
 Birački odbor, koji čine predsjednik i dva člana.
Tijela iz stavka 1. ovog članka imaju pravo na naknadu za svoj rad, čiji visinu posebnom
odlukom utvrđuje Općinsko vijeće.
Opći nadzor zakonitosti izbora za članove vijeća mjesnih odbora provodi Odbor za Statut i
Poslovnik Općinskog vijeća.
Članak 5.

Općinsko izborno povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće po mogućnosti iz redova
osoba pravne struke.
Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove
vijeća mjesnih odbora:
 imenuje članove biračkih odbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora
 propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora
 nadzire rad biračkih odbora i sve radnje za pripremu i provedbu izbora
 daje obvezatne upute za rad biračkih odbora za izbor članova vijeća mjesnih
odbora
 utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog
održavanja
 objavljuje liste za članove vijeća mjesnih odbora
 određuju biračka mjesta
 nadzire rad biračkih odbora
 rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora
članova vijeća mjesnih odbora
 utvrđuje i objavljuje rezultate mjesnih izbora.
Članak 6.
Birački odbori neposredno provode izbore na biračkom mjestu sukladno izbornom
zakonu.
KANDIDIRANJE
Članak 7.
Liste kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora predlažu političke stranke i
birači po postupku propisanom Zakonom, Statutom i ovom Odlukom.
Ako birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za
pravovaljanost liste dužni su prikupiti 10% od ukupnog broja upisanih birača u mjesnom
odboru.
Članak 8.
Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje sve pravovaljane liste na oglasnoj ploči
mjesnog odbora u određenom zakonskom roku.
PROVEDBA IZBORA
Članak 9.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora neposredno provode birački odbori na
biračkim mjestima na način propisan zakonom.
Glasovanje se provodi i rezultati izbora se utvrđuju na način utvrđen zakonom, a
službene rezultate objavljuje općinsko izborno povjerenstvo.
Općinsko izborno povjerenstvo daje obvezatne upute za provedbu izbora u pisanom
obliku.
Članak 10.
Financijska sredstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju
se u Proračunu Općine Kamanje.
Članak 11.

Prigovor zbog nepravilnosti postupka kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih
odbora mogu podnijeti političke stranke i nositelji nezavisnih lista u roku od 48 sati od isteka
dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
O prigovoru iz stavka 1. ovog članka odlučuje općinsko izborno povjerenstvo u roku
od 48 sati rješenjem na način i po postupku utvrđenom Zakonom, Statutom i ovom odlukom.
Ako općinsko izborno povjerenstvo rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo
nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora poništit će radnje i odrediti njihovo
ponavljanje.
Ako izborne radnje iz prethodnog stavka nije moguće ponoviti općinsko izborno
povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.
Članak 12.
Protiv rješenja općinskog izbornog povjerenstva može se izjaviti žalba u roku 48 sati
od dana primitka rješenja o prigovoru.
Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se Odboru za Statut i Poslovnik, koje je dužno
odlučiti o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.
Članak 13.
Konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnih odbora saziva Općinski načelnik ili osoba koju
on ovlasti u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata na oglasnoj ploči mjesnog
odbora.
Postupak konstituiranja obavlja se sukladno Zakonu, a vijeće mjesnog odbora
konstituirano je izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Glasniku Općine Kamanje".
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić

