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Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 6/14)  Gradsko 

izborno povjerenstvo Grada Krka propisuje 

 

OBVEZATNE UPUTE  

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O 

LOKALNIM IZBORIMA I ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA 

MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA KRKA 

 

1. Gradsko vijeće Grada Krka 13. travnja 2022. godine donijelo je Odluku o 

raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka koja 

stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-

goranske županije” (broj 12 od 22. travnja 2022). 

      Izbori će se održati u nedjelju, 12. lipnja 2022. godine. 
 

2. Rokovi teku od dana 

      30. travnja 2022. godine od 00:00 sati. 
 

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti 

dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Krka najkasnije u roku 14 

dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, odnosno do  

14. svibnja 2022. godine do 24:00 sata  
(Članak 21. stavak 1. Zakona  o lokalnim izborima i članak 16. stavak 1. Odluke). 

 

4. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka sastavit će za svaki mjesni odbor 

posebno i objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i 

zbirnu listu, postavom na oglasnu ploču i mrežnu stranicu Grada, kao i na 

odgovarajuća mjesta (oglasne ploče) na području mjesnih odbora, i to u roku 72 

sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, 

odnosno do  

      17. svibnja 2022. godine do 24:00 sata  
      (Članak 19. Odluke). 

 

5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije 

dana održavanja izbora, odnosno 

       10. lipnja 2022. godine do 24:00 sata  
       (Članak 35. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima i članak 23. stavak 2. Odluke). 

 

6. Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan 

održavanja izbora u 19,00 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno 

predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa biračima, nagovaranje birača na 

glasovanje za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje prethodnih, neslužbenih 

rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje 

njihovih izjava ili pisanih djela. Slijedom navedenog, izborna šutnja započinje i 

traje od: 

      11. lipnja 2022. godine od 00:00 sati do 

      12. lipnja 2022. godine do 19:00 sati  
      (Članak 24. Odluke). 
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7. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka objavit će na oglasnim pločama 

mjesnog odbora za čije se vijeće MO provode izbori te na internetskim stranicama 

Grada Krka koja su biračka mjesta određena, najkasnije 15 (petnaest) dana prije 

dana održavanja izbora, dakle do:  

      27. svibnja 2022. godine do 24:00 sata 
      (Članak 34. Odluke). 

 

8. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka imenovat će predsjednika, 

potpredsjednika i članove biračkih odbora najkasnije deset dana prije dana 

održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora, dakle do: 

      1. lipnja 2022. godine do 24:00 sata 
      (Članak 32. stavak 5. Odluke). 

 

9. Glasovanje traje neprekidno  

      12. lipnja 2022. godine od 7:00 do 19:00 sati 
Biračka mjesta zatvaraju se u 19:00 sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli      

na biračkom mjestu  mora se omogućiti glasovanje. 

       (Članak 40. Odluke). 

 

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom 

gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja 

biračkog mjesta, dakle do  

      13. lipnja 2022. godine do 7:00 sati  
      (Članak 65. Zakona  o lokalnim izborima i članak 46. Odluke). 

 

11. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, kad utvrdi rezultate glasovanja za 

članove vijeća mjesnih odbora, objavit će odmah rezultate izbora na oglasnoj ploči 

u sjedištu mjesnog odbora u kojem su provedeni izbori, sukladno zapisniku o radu 

izbornog povjerenstva. Rezultati glasovanja za članove vijeća mjesnih odbora 

objavit će se i na mrežnoj stranici Grada Krka i oglasnoj ploči Grada Krka 

      (Članak  48. i 49. Odluke). 

 

 

KLASA: 012-03/22-01/01 

URBROJ:  2170-9-02-1/4-22-4 

Krk, 27. travnja 2022. 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

                                                                                        GRADA KRKA 

 

 

 

 

 


