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REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
GRAD KORČULA 

Gradsko izborno povjerenstvo 
 
 

Broj: GIP – 2/2011 
Korčula, 30. svibnja 2011. 

 
 

Na temelju članaka 26. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća gradskih kotara i 
mjesnih odbora ("Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 2/02, 1/07 i 10/10), Gradsko 
izborno povjerenstvo propisuje 

 
 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS – 1 
 

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA 
ČLANOVE VIJEĆA GRADSKIH KOTARA I MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU 

GRADA KORČULE 
 
1. Gradonačelnik Grada Korčule donio je dana 30. svibnja 2011. godine Odluku o 

raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada 
Korčule, koji će se održati u dana 3. srpnja 2011. godine.  

 
2. Rokovi teku od 31. svibnja 2011. u 00.00 sati. 
 
3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora 

moraju biti zaprimljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana 
raspisivanja izbora, dakle 11. lipnja 2011. do 24.00 sata. 

 
4. Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljane predložene liste 

kandidata za izbor članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora, kao i zbirnu listu, u 
roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle 13. lipnja 2011. do 24.00 sata. 

 
5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje 

zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle  1. srpnja 2011. do 24.00 sata. 
 
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanje privremenih 

rezultata ili procjena rezultata traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja 
izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19.00 sati, dakle od 2. srpnja 2011. 
u 00.00 sati do 3. srpnja 2011. u 19.00 sati. 

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

njihova imena (s adresom i tel./mob.) Izbornom povjerenstvu najkasnije osam dana prije 
održavanje izbora, dakle 24. lipnja 2011. do 24.00 sata. 
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    Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu, 
Izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora. 

 
8. Izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih 

odbora najkasnije pet dana prije održavanja izbora za članove vijeća gradskih kotara i 
mjesnih odbora, dakle 27. lipnja 2011. do 24.00 sata. 

 
9. Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom 

koji birači imaju glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije 
održavanja izbora, dakle 24. lipnja 2011. do 24.00 sata. 

    
    Kod određivanja biračkih mjesta, Izborno povjerenstvo može donijeti skupno 

rješenje o određivanju biračkih mjesta, odnosno biračkih odbora za sva biračka mjesta, 
odnosno biračke odbore, na području Grada Korčule.   

 
10. Glasovanje traje neprekidno 3. srpnja 2011., od 7.00 do 19.00 sati. 
      Biračko mjesto se zatvara u 19.00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom 

mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19.00 sati. 
 
11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim 

izbornim materijalom Izbornom povjerenstvu a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja 
biračkog mjesta, dakle 4. srpnja 2011. do 7.00 sati. 

 
12. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na 

svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle 4. srpnja 2011. 
do 19.00 sati. 

 
13. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti 

rezultate izbora sukladno zapisnika o radu Izbornog povjerenstva. 
 
14. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja. 
 
                                                                                                                   
                                                                                         PREDSJEDNICA     
 
                                                                                     Mirjana Burica Žuvela                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

 


