
Na temelju članka 31. Odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 
broj 3/14), Općinsko izborno povjerenstvo propisuje slijedeće 
 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3 
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova 

 

 
1) Utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 

11. svibnja 2022. godine, donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora 

za nedjelju 3. srpnja 2022. 

Odluka je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 15/22, 
dana 19. svibnja 2022. godine, te je stupila na snagu dan nakon objave u Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije, to jest 20. svibnja 2022. godine. 

2) Polazeći od činjenice iz točke 1. ove Obvezatne upute, te odgovarajućih odredaba 
Odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-
Dubašnica, utvrđuje se da se pojedine izborne radnje trebaju obaviti u rokovima kako 
slijedi: 

a) Prijedlozi lista moraju biti Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana 
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do  

petka 3. lipnja 2022. godine do 20:00 sati 
b) Općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i za svaki mjesni odbor posebno objaviti sve 

pravovaljano predložene liste kandidata za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, sve to u roku od 
72 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do 

ponedjeljka 6. lipnja 2022. godine do 20:00 sati 
c) Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24:00 

sata prije održavanja izbora, dakle do 

1. srpnja 2022. godine do 24:00 sata 
d) Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore odredit će biračka mjesta najkasnije petnaest 

dana prije dana održavanja izbora, dakle do 

18. lipnja 2022. godine do 24:00 sata 
e) Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena 

izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora odnosno do  

21. lipnja 2022. godine do 24:00 sata 
Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno 
povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora. 



f) Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore imenovati će predsjednika, zamjenika 
predsjednika, članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije deset dana prije dana 
održavanja izbora, dakle do 

23. lipnja 2022. godine do 24:00 sata 
g) Glasovanje traje neprekidno 

3. srpnja 2022. godine od 7:00 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. 

h) Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbori dužni su dostaviti Izbornom povjerenstvu 
najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do 

4. srpnja 2022. godine od 7:00 sati 
i) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Malinska-Dubašnica utvrdit će rezultate glasovanja na 

biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do  

4. srpnja 2022. godine od 19:00 sati 
 a iste će odmah objaviti sukladno zapisniku o radu Izbornog povjerenstva. 
 

3) Ove Obvezatne upute objavit će se na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica. 

 
KLASA: 012-03/22-01/1 
URBROJ: 2170-26-03-22-7 
U Malinskoj, 20. svibnja 2022. 

Predsjednik: 
Neven Matuč 

 

 


