ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
Izborno povjerenstvo
za provedbu izbora za ĉlanove vijeća
mjesnih odbora

REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI POLA-POLA
Commissione elettorale per
l’elezione dei membri dei consigli
dei comitati locali
Na temelju odredbe članka 38. Osnova pravila mjesnih odbora («Službene novine»
Grada Pule br. 10/09 i 09/11), Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) propisuje
IZMJENE

OBVEZATNIH UPUTA BROJ MO-IV
O REDOSLIJEDU I ROKOVIMA IZBORNIH RADNJI ZA IZBOR ĈLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUĈJU GRADA PULE
U Obvezatnim uputama broj MO-IV o rasporedu i rokovima izbornih radnji za izbor
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule Klasa: 013-03/11-01/13, Urbroj:
2168/01-02-05-17-0306-11-9, od 12.12.2011., mijenjaju se točka 1. i točke 5. do 11. te iste
glase:
„

1. Gradonačelnik Grada Pule donio je 12. prosinca 2011. godine Odluku o raspisivanju
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule, te 21.prosinca 2011.
godine Odluku o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Pule. Odluke su objavljena na službenim web stranicama Grada Pule i
na oglasnoj ploči u sjedištima mjesnih odbora.
Izbori će se održati u nedjelju, 22. sijeĉnja 2012. godine.
5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, i
traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do
20. sijeĉnja 2012. godine do 24:00 sata
(članak 31. st. 2. Osnova pravila )
6. Zabrana izborne promidžbe ( izborna šutnja ), kao i svakog objavljivanja rezultata ili
procjene rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi održavanju izbora,
kao i na dan izbora do zaključno 19:00 sati, dakle od
21. sijeĉnja 2012. godine od 00:00 sati do
22. sijeĉnja 2012. godine do 19:00 sati
( članak 32. Osnova pravila )

7. Izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora
najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove vijeća mjesnog odbora,
dakle do
16. sijeĉnja 2012. godine do 24:00 sata
(članak 39. st. 4. Osnova pravila )
8. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s
naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije osam
dana prije dana održavanja izbora, dakle do
13. sijeĉnja 2012. godine do 24:00 sata
(članak 40. st. 2. Osnova pravila)
9. Glasovanje traje neprekidno
22. sijeĉnja 2012. godine od 7:00 do 19:00 sati
Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom
mjestu u 19:00 sati omogućit će se glasovanje.
(članak 45. st.1. Osnova pravila)
10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim
materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 sati
od zatvaranja birališta, dakle do
23. sijeĉnja 2012. godine do 7:00 sati
(članak 51.Osnova pravila)
11. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim
mjestima na svom području najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja
birališta, dakle do
24. sijeĉnja 2011. godine do 19:00 sati
(članak 52. st. 1. Osnova pravila)“

Klasa: 013-03/11-01/13
Urbroj:2168/01-01-01-0235-11-15
Pula, 21.12.2011.
PREDSJEDNICA
Gordana Lanĉa, dipl. iur.

