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    R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              G R A D   V R G O R A C 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTO 
 
Klasa: 013-03/18-01/01 
Urbroj: 2195/01-08-02/09-18-2 
Vrgorac, 31. prosinca 2018. 
 

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI 
I TIJEK ROKOVA IZBORA ZA ČLANOVE VMO - 2019. 

 
Odlukom Gradskog vijeća Grada Vrgorca od 26. studenog 2018. godine raspisani su 
izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Vrgorca. Odluka Gradskog 
vijeća Grada Vrgorca stupa na snagu 10. siječnja 2019. godine.    

 
 

 
IZBORI ĆE SE ODRŽATI 10. VELJAČE 2019. GODINE 

 
 
 
 
1. Rokovi teku od  
 

11. siječnja 2019. u 00:00 sati  
 
2. Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se roku od osam dana od stupanja 

na snagu odluke o raspisivanju izbora, a čine ga tri predstavnika većinske političke 
stranke, odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika 
oporbenih stranaka sukladno sastavu Gradskog vijeća a imenuje ih gradonačelnik na 
njihov prijedlog, dakle do 

 
 

18. siječnja 2019. do 24:00 sata 
  

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju 
prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbra, dakle  

 
      24. siječnja 2019. do 24:00 sata 
 
4. Gradsko izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti na oglasnoj ploči mjesnog odbora 

za čije se vijeće izbori provode i na internetskim stranicama Grada sve pravovaljano 
predložene kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora kao i zbirnu 
listu u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle  

 
      26. siječnja 2019. do 24:00 sata 
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5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne kandidacijske liste a prestaje 24 

sata prije dana održavanja izbora, dakle do  
 

08. veljače 2019. do 24:00 
 
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i objavljivanja privremenih 

rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu 
održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19:00 sati, dakle 

 
       09. veljače 2019. u 00:00 sati do 
       10. veljače 2019. u 19:00 sati 
 
7. Gradsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena za 

glasovanje, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim 
mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle 

 
25. siječnja 2019. do 24:00 sata  
 

8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti 
njihova imena Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana 
održavanja izbora, dakle 

 
28. siječnja 2019. do 24:00 sata  

 
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Gradskom izbornom  
povjerenstvu, Gradsko izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove  
biračkih odbora. 

 
9. Gradsko izborno povjerenstvo mora imenovati predsjednika, potpredsjednika i 

članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora, dakle 

 
30. siječnja 2019. do 24:00 sata 

 
10. Glasovanje traje neprekidno 

 
      10. veljače 2019. od 07:00 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 Gradskom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku od 12 
sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle 

 
      11. veljače 2019. do 07:00 sati 
 
12. Kad Gradsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti 

rezultate izbora sukladno zapisniku o radu Gradskog izbornog povjerenstva. 
 


