
Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora («Službene novine» Primorsko-
goranske županije“ br. 32/14 i 36/20 ), Izborno povjerenstvo za provođenje izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora Općine Matulji propisuje

O B V E Z A T N E     U P U T E  br. MO-II
O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA

PO ODLUCI O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je dana 29.9.2022. godine Odluku o raspisivanju 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji za vijeće mjesnog odbora Kućeli, 
Jurdani, Vlahov Breg, Principi, Rupa, Brdce, Lipa, Trtni-Osojnaki, Šmogori-Radetići, Frančići, Veli 
Brgud, Pasjak, Rukavac, Pužev Komun, Šapjane, Žejane, Mune, Bregi, Jurdanići, Zvoneća, Mihotići i 
Jušići-centar.

Izbori će se održati  dana 20.11.2022. godine  (n e d j e lj a).

Rokovi teku od dana 14.10.2022. godine

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora moraju biti dostavljeni 
Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14  dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju 
izbora za članove vijeća mjesnog odbora, dakle 

do 28.10.2022. godine do 24,00 sata.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista za članove vijeća mjesnog odbora imaju birači s 
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i sve političke stranke registrirane u Republici 
Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača za pravovaljanost prijedloga 
kandidacijske liste dužni su prikupiti najmanje 15 potpisa birača.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 
kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.

Kada birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva 
tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Potpisi birača se prikupljaju na propisanom obrascu u koji se unose: ime i prezime, 
nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), spol, broj važeće osobne 
iskaznice birača i mjesto njezina izdavanja, te potpis birača.

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka. 
Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske 
liste. 

Političke stranke utvrđuju i predlažu listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora na način 
propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta. 

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 
kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.



Izborno povjerenstvo će na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode,  na 
oglasnoj ploči Općine Matulji, te na internetskim stranicama Općine Matulji objaviti sve pravovaljano 
predložene kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora kao i zbirnu listu i to u roku od 
48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle 

do 30.10.2022. god. do 24,00 sata

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista a prestaje 24 sata prije održavanja 
izbora, dakle:

danom objave
do 18.11.2022.godine do 24,00 sata.

U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan izbora do zaključno 
19,00 sat, zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili 
procjena rezultata, dakle 

19.11.2022. godine od 00,00 sati do
20.11.2022. godine. do 19,00 sati.

Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan održavanja 
izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih 
programa biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje 
prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe, te navođenje 
njihovih izjava ili pisanih djela. 

Izborno povjerenstvo  imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora 
najkasnije 10 dana prije održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora, dakle 

do  09.11.2022. god. do 24,00 sata.

Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim pločama mjesnog odbora za čije se vijeće 
provode izbori, na oglasnoj ploči Općine Matulji, te na internetskoj stranici Općine Matulji biračka 
mjesta s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije 15 dana prije izbora, dakle 

do 04.11.2022. god. do 24,00 sata.

Glasovanje traje neprekidno
20.11.2022. god. od 07,00 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.

Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Izbornom 
povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle 

do 21.11.2022. do 07,00 sati.

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnog odbora, bez 
odgode će ih objaviti na oglasnoj ploči mjesnih odbora za čija se vijeća izbori provode, oglasnoj ploči 
Općine Matulji i na internetskoj stranici Općine Matulji.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća 
mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 15 birača ili 
najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati 
pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju 
svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Prigovor se podnosi izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada 
je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.



Izborno povjerenstvo dužno je donijeti  rješenje o prigovoru u roku od 48 sati  od dana kada 
mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se 
odnosi prigovor.

Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja a objavit će se na oglasnim pločama 
mjesnih odbora za čija se vijeća izbori provode, oglasnoj ploči Općine Matulji i internetskoj stranici 
Općine Matulji.
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