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1. 
 
      Na temelju točke V. Odluke o 
raspisivanju izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Bilje 
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje,broj 
:4/10) i Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Bilje  
Općinsko izborno povjerenstvo Općine 
Bilje propisuje slijedeće 

 

OBVEZATNE UPUTE broj 1 
o obrascima za kandidiranje 

i provedbu izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora  

  

Članak 1.  

      Pripreme i provođenje izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora obavljat će 
se isključivo na obrascima propisanim 
ovim Uputama. Obrasci su namijenjeni 
isključivo za izbor članova vijeća mjesnih 
odbora s područja Općine Bilje.  

Članak 2.  

      Obrasci iz članka 1.ovih Uputa nosit će 
oznake OBRAZAC.  

Članak 3.  

      Ako za pojedine radnje nije Uputama 
utvrđen odgovarajući obrazac, tijela za 
provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik 
akta u skladu s odredbama Zakona o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (NN 44/05, 44/06), kada je to 
neophodno za provođenje odgovarajuće 
izborne radnje, o čemu će prije donošenja 
akta izvijestiti Općinsko izborno 
povjerenstvo Općine Bilje. 

 

Članak 4.  

 Obrasci za provođenje izbora su:  

- OBRAZAC 1 prijedlog liste kandidata za 
članove vijeća mjesnih odbora, 
 
- OBRAZAC 2 prijedlog nezavisne liste 
kandidata za članove vijeća mjesnih 
odbora, 
                         PRILOG uz obrazac 2, 
popis birača koji podržavaju nezavisnu 
listu, 
 
- OBRAZAC 3 očitovanje kandidata o 
prihvaćanju kandidature za člana vijeća 
mjesnog odbora, 
 
- OBRAZAC 4 izjava o prihvaćanju 
dužnosti člana biračkog odbora za 
provođenje izbora za članove vijeća 
mjesnog odbora, 

- OBRAZAC 5 Rješenje o imenovanju 
biračkog odbora, 

- OBRAZAC 6 Rješenje o određivanju 
biračkih mjesta, 

- OBRAZAC 7 glasački listić za izbore za 
kandidacijsku listu članova vijeća, 

- OBRAZAC 8 zapisnik o radu biračkog 
odbora 

- OBRAZAC 9 zapisnik o radu Općinskog 
izbornog povjerenstva                           

Članak 5.  

      Ove Upute stupaju na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Bilje i na oglasnoj ploči 
mjesnih odbora Općine Bilje.  
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Klasa:013-03/10-01/1 
Ur.br.:2100-02-10-2 
U Bilju, dana 15. travnja 2010.g.  
  
 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
   Predsjednik 
Općinskog izbornog  povjerenstva: 
                 Nikolina Primorac         
**********************************  
 
 
2.                                                  

 Na temelju točke V. Odluke o 
raspisivanju izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Bilje 
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj 
4/10.) i Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Bilje, 
Općinsko izborno povjerenstvo Općine 
Bilje propisuje slijedeće 

OBVEZATNE UPUTE broj 2 
o broju članova vijeća 

mjesnih odbora i potrebnom broju 
birača koji podržavaju 

nezavisnu listu  
  
 

Članak 1.  

      Utvrđuje se da mjesni odbori na 
području Općine Bilje, prema podacima iz 
posljednjih održanih izbora na području 
mjesnih odbora, imaju broj birača kako 
slijedi:  

1. Mjesni odbor Bilje            3451 birača   

2. Mjesni odbor Kopačevo      571 birača    

3. Mjesni odbor Vardarac       619 birača    

4. Mjesni odbor Lug                784 birača     

5. Mjesni odbor Kozjak           125 birača  

Članak 2. 

      Polazeći od točke III. Odluke o 
raspisivanju izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Bilje 
utvrđuje se da mjesni odbori Općine Bilje 
trebaju birati slijedeći broj članova vijeća:  

- Mjesni odbor Bilje            sedam članova 

- Mjesni odbor Kopačevo    pet članova 

- Mjesni odbor Vardarac      pet članova 

- Mjesni odbor Lug               pet članova 

- Mjesni odbor Kozjak          pet članova  
  
 

Članak 3.  

      Polazeći od članka 11. Odluke o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Bilje utvrđuje se da, kad birači kao 
ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu 
kandidacijsku listu, za pravovaljanost 
kandidacijske liste dužni su prikupiti 
odgovarajući broj potpisa i to:  

173 potpisa  -  za Mjesni odbor Bilje 

   29 potpisa  -  za Mjesni odbor Kopačevo 

   31 potpis    -  za Mjesni odbor Vardarac 

   39 potpisa  -  za Mjesni odbor Lug 

     6 potpisa  -  za Mjesni odbor Kozjak  
  

Članak 4.  

      Ove Upute stupaju na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Bilje i na oglasnoj ploči 
mjesnih odbora Općine Bilje. 
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Klasa:013-03/10-01/1 
Ur.br.:2100-02-10-3 
U Bilju, dana 15. travnja 2010.g.  
  
  
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
   Predsjednik 
Općinskog izbornog  povjerenstva: 
                 Nikolina Primorac         
**********************************  
 
 
3.  

 Na temelju točke V. Odluke o 
raspisivanju izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora (Službeni glasnik Općine 
Bilje broj 4/10) i Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Bilje, Općinsko izbornog povjerenstvo 
Općine Bilje propisuje slijedeće 

  

OBVEZATNE UPUTE broj 3 

o rokovima za pojedine radnje u vezi s 
izborima članova za vijeća mjesnih 

odbora  
  
 

Članak 1.  

      Utvrđuje se da je Odluka o raspisivanju 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Bilje, Općinskog vijeća 
Općine Bilje od 14. travnja 2010.g., stupila 
na snagu danom objave u "Službenom 
glasniku" Općine Bilje dana 15. travnja 
2010.g.   

      Izbori će se održati u nedjelju, dana 16. 
svibnja 2010.g.  
  
  

 

Članak 2.  

      Polazeći od činjenice iz članka 1. ove 
Upute, te Odluke o raspisivanju izbora u 
mjesnim odborima (Službeni glasnik 
Općine Bilje br.4/10), utvrđuje se da se 
pojedine izborne radnje trebaju obaviti u 
rokovima računajući od 16. travnja 
2010.g. u 00,00 sati kako slijedi:  

I. Prijedlozi lista moraju biti 
zaprimljeni u Općinskom izbornom 
povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana 
od dana raspisivanja izbora tj. najkasnije 
do 27. travnja 2010. godine do 24,00 
sata.  

II. Općinsko izborno povjerenstvo 
stavit će i za svaki mjesni odbor posebno 
objaviti sve pravovaljano predložene liste 
za izbor članova vijeća mjesnih odbora kao 
i zbirnu listu u roku 48 sati od isteka roka 
propisanog za postupak kandidiranja i 
podnošenja lista tj. najkasnije do 29. 
travnja 2010.godine do 24,00 sata.  

III. Izborna promidžba počinje od 
dana objave zbirne kandidacijske liste, a 
traje zaključno do 24,00 sata prije dana 
održavanja izbora, tj. do zaključno 14. 
svibnja 2010. godine do 24,00 sata.  

IV. Općinsko izborno povjerenstvo 
odredit će biračka mjesta najkasnije 8 
(osam) dana prije dana početka izbora tj. 
do 07. svibnja 2010.g. u 24,00 sata.  

V. Općinsko izborno povjerenstvo 
imenovat će biračke odbore u pravilu 
najkasnije 5 (pet) dana prije dana 
održavanja izbora, tj. najkasnije do 10. 
svibnja 2010.g. u 24,00 sata.  

VI. Glasovanje će se obavljati dana 
16. svibnja 2010.godine od 07,00 do 
19,00 sati  
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VII. Zapisnik o radu i ostali izborni 
materijal birački odbori su dužni dostaviti 
Općinskom izbornom povjerenstvu u roku 
od 12,00 sati od zatvaranja birališta tj. do 
17. svibnja 2010.g. u 07,00 sati  

VIII. Općinsko izborno 
povjerenstvo utvrdit će i objaviti rezultate 
glasovanja najkasnije u roku od 24 sata od 
sata zatvaranja birališta tj. do 17. svibnja 
2010.g. u 19,00 sati.  
  

Članak 3.  

      Općinsko izborno povjerenstvo imat će 
sjedište u Općini Bilje, Kralja Zvonimira 
1b, Bilje, kojemu će se predavati potrebni 
podaci iz članka 2. ovih Uputa. 

 

Članak 4.  

      Ove Upute stupaju na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Bilje i na oglasnim 
pločama mjesnih odbora  Općine Bilje.  

 

Klasa:013-03/10-01/1 
Ur.br.:2100-02-10-4 
U Bilju, dana 15. travnja 2010.g.  
  
  
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
   Predsjednik 
Općinskog izbornog  povjerenstva: 
                 Nikolina Primorac         
**********************************  
 
  
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124                                        «Službeni glasnik»                                Broj 5_ 
 

*********************************************************************** 
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Ružica Bilkić, oec. načelnica Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Godina XVI
	AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

