
REPUBLIKA HRVATSKA 

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA BOSILJEVO 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO BOSILJEVO 
 
KLASA: 013-03/22-01/1 
URBROJ: 2133-12-01/03-22-1 
Bosiljevo, 05.05.2022. 
 
Na temelju članka 19. Odluke o načinu i provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Bosiljevo (“Službeni glasnik Općine Bosiljevo“ br. 1/22), Općinsko izborno povjerenstvo Općine 
Bosiljevo donijelo je 

UPUTE 
o redoslijedu izbornih radnji i rokovima u izborima za članove Vijeća mjesnih odbora 

 
1. Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bosiljevo održat će se 12. lipnja 

2022. godine. 

2. Birališta se otvaraju u 7,00 sati a zatvaraju u 19,00 sati. 

3. Rokovi izbornih radnji počinju teći od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za 

članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bosiljevo. 

4. Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu 

najkasnije do 20. svibnja u 24,00 sata. 

5. Općinsko izborno povjerenstvo će sastaviti i objaviti pravovaljane predložene kandidacijske liste i 

zbirnu listu u roku 48 sati od isteka roka iz točke 4. ovih Uputa. 

6. Izborna promidžba počinje s danom objave kandidacijskih lista iz točke 5. ovih Uputa i traje 

zaključno do 24,00 sati prije dana održavanja izbora, odnosno  do 11. lipnja 2022. godine. 

7. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena 

nadležnom Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora 

odnosno do 30. svibnja 2022. godine. 

8. Općinsko izborno povjerenstvo će sukladno prijedlozima političkih stranaka imenovati članove 

biračkih odbora najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, odnosno do 01. lipnja 2022. godine. 

9. Općinsko izborno povjerenstvo će odrediti biračka mjesta sa naznakom kojih naselja birači glasaju 

na pojedinim biračkim mjestima najkasnije 15 dana prije održavanja izbora odnosno do 27. 

svibnja 2022. godine. 

10. Birački odbori zapisnik o svom radu sa izbornim materijalom moraju dostaviti Općinskom 

izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja birališta. 

11. Općinsko izborno povjerenstvo će utvrditi rezultate glasovanja na biračkim mjestima najkasnije u 

roku 24 sata od zatvaranja birališta odnosno do 13. lipnja 2022. godine u 19,00 sati i objaviti ih. 

Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva 
Marina Košturić, v.r. 

 
 


