
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR  

ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 

KLASA: 013-03/17-01/03 

URBROJ: 2176/18-02-17-3 

 

Topusko, 1. rujna 2017.  

 

 

Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Topusko («Službeni vjesnik» broj 13/03, 3/05 i 47/13), Općinsko izborno 

povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko, donijelo je 

 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-I 

 

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA  

 

 

1. Odlukom Općinskog vijeća Općine Topusko od 29. kolovoza 2017. godine, 

raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora: Bjeljavina, Crni Potok, Donja 

Čemernica, Donji Gređani, Gornji Gređani, Hrvatsko Selo, Katinovac, Malička, Pecka, Perna, 

Ponikvari, Poljani, Staro Selo Topusko, Topusko, Velika Vranovina i Vorkapić.   

 

Odluka Općinskog vijeća stupa na snagu 5. rujna 2017.  

Izbori će se održati u nedjelju 8. listopada 2017. godine. 

 

2. Rokovi teku od  

6. rujna 2017. u 00:00 sati. 

 

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora navedenih u 

točki 1. ovih Obvezatnih uputa moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu za 

izbor članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) najkasnije u 

roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do  

19. rujna 2017. do 24:00 sata. 
(članak 10. stavak 1. Odluke). 

 

4. Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploči Općine Topusko i oglasnim 

pločama mjesnih odbora objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu 

za izbor članova vijeća mjesnih odbora u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle 

do  

21. rujna 2017. do 24:00 sata. 



(članak 12. stavak 1. Odluke). 

 

5. Izborna promidžba počinje danom objave kandidacijskih lista i zbirnih lista te traje 

zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do  

6. listopada 2017. do 24:00 sata.  

(članak 14. stavak 2. Odluke). 

 

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje privremenih 

rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu  održavanja 

izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19:00 sati, dakle  

od 7. listopada 2017. u 00:00 sati  

do 8. listopada 2017. u 19:00 sati. 

(članak 15. Odluke). 

 

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

imena  Izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle do  

25. rujna 2017. do 24:00 sata. 

(članak 22. stavak 5. Odluke). 

Ako političke stranke ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako 

prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora  ne prispiju Izbornom povjerenstvu, Izborno 

povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora. 

(članak 22. stavak 5. Odluke). 

 

8. Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih 

odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do  

27. rujna 2017. do 24:00 sata. 

(članak 22. stavak 1. Odluke). 

 

9. Izborno povjerenstvo objavit će na oglasnoj ploči Općine Topusko i oglasnim 

pločama mjesnih odbora koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo 

glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora, 

dakle do   

29. rujna 2017. do 24:00 sata. 

(članak 23. stavak 2. Odluke). 

 

10. Glasovanje traje neprekidno 

8. listopada 2017. od 7:00 do 19:00 sati. 
Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom 

mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati. 

(članak 28. Odluke). 

 

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 do  

9. listopada 2017. do 7:00 sati. 

(članak 34. stavak 1. Odluke). 

 

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

području svakog mjesnog odbora najkasnije u roku 24 sata  od zatvaranja biračkih mjesta, 

dakle do  



9. listopada 2017. do 19:00 sati. 

(članak 34. stavak 2. Odluke). 

 

13. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnih 

odbora, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu. 

(članak 36. Odluke). 

 

14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za 

članove vijeća mogu podnijeti političke stranke,  nositelji kandidacijske liste grupe birača, 

kandidati, najmanje 25 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori. 

(članak 38. stavak 1. Odluke). 

 

15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora podnosi 

se Izbornom povjerenstvu. 

u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je 

stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana. 

(članak 39. stavak 1. Odluke). 

 

16. Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru  

u roku  od 48 sati od  dana kada je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su 

dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg 

dana. 

(članak 39. stavak 2. Odluke). 

 

17. Protiv rješenja Izbornog povjerenstva, podnositelj prigovora koji je nezadovoljan 

takvim rješenjem, ima pravo žalbe Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.  

Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući o dana 

primitka rješenja o prigovoru, dakle od 00:00 idućeg dana. 

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji dužan je odlučiti o žalbi u roku 

od 48 sati od dana primitka  žalbe, dakle od 00:00 idućeg dana. 
(članak 42. Odluke) 

 

18. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu 5. rujna 2017. godine, a objavit će se na 

oglasnoj ploči Općine Topusko, na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web stranici 

Općine Topusko. 

 

 

      

             PREDSJEDNICA  

 

                  Antonija Boban, dipl. iur., v. r. 

                    

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 



OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR  

ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 

KLASA: 013-03/17-01/03 

URBROJ: 2176/18-02-17-4 

Topusko, 1. rujna 2017.  

 

 

Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Topusko («Službeni vjesnik» broj 13/03, 3/05 i 47/13), Općinsko izborno 

povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko, donijelo je 

 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-II 

 

O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU IZBORA ZA 

ČLANICE/ ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE 

TOPUSKO 

 

 

1. Pripreme i provedba izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Topusko obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. 

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake OMO. 

 

3. Obrasci za postupak kandidiranja su: 

 - OMO-1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za 

članice/članove vijeća mjesnih odbora 

 - OMO-2 – Prijedlog kandidacijske liste  grupe birača za članice/članove vijeća 

mjesnih odbora 

 - OMO-3 – Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju  kandidacijsku listu 

grupe birača 

 - OMO-4 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature  

 

4.  Obrasci za postupak izbora su: 

- OMO-5 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednice/predsjednika, 

potpredsjednice/potpredsjednika i članice/člana stalnog sastava Općinskog izbornog 

povjerenstva 

- OMO-6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana proširenog sastava Općinskog 

izbornog povjerenstva 

- OMO-7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednice/predsjednika, 

potpredsjednice/potpredsjednika i članice/člana biračkog odbora 

 - OMO-8 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta 

 - OMO-9 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora 

 - OMO-10 – Glasački listić za izbore za članice/članove 

 - OMO-11 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članica/članova vijeća mjesnih 

odbora 

 - OMO-12 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva za izbor članica/članova vijeća 

mjesnih odbora 

 

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa. 



 

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu 5. rujna 2017. godine, a objavit će se na oglasnoj 

ploči Općine Topusko, na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web stranici Općine 

Topusko, 

 

             PREDSJEDNICA  

 

                  Antonija Boban, dipl. iur., v. r. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR  

ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 

KLASA: 013-03/17-01/03 

URBROJ: 2176/18-02-17-5 

 

Topusko, 1. rujna 2017.  

 

 

Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Topusko («Službeni vjesnik» broj 13/03, 3/05 i 47/13), Općinsko izborno 

povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko, donijelo je 

 

 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-III 

 

O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA TE NAČIN PRAĆENJA  

PROVEDBE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA  

 

 

 

I. Pravo promatrati izborni postupak,  provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju: 

- promatrači političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj koje su predložile 

kandidacijsku listu (dalje: promatrači političkih stranaka), 

- promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu birača (dalje: promatrači 

birača). 

  

Kandidat na izborima ne smije biti promatrač. 

 

PROMATRAČI POLITIČKIH STRANAKA I BIRAČA KOJI SU 

PREDLOŽILI LISTE ZA 

IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 



Politička stranka i birači koji su predložili liste za izbor članica/članova vijeća mjesnih 

odbora mogu odrediti promatrače za sva izborna tijela. 

Promatrač kojeg je odredila politička stranka dužan je izbornom tijelu čiji će rad 

promatrati predočiti potvrdu političke stranke koja ga je odredila. Potvrdu izdaje i potpisuje 

osoba ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta ili punomoćnik kojem je 

punomoć izdana sukladno statutu ili statutarnoj odluci. 

Promatrač u ime kandidacijske liste grupe birača dužan je izbornom tijelu čiji će rad 

promatrati predočiti potvrdu podnositelja kandidacijske liste grupe birača- prva tri po redu 

potpisnika kandidacijske liste. 

 

II. Prije početka praćenja izbornog postupka ovlašteni promatrači su dužni 

predsjedniku ili članu izbornog tijela čiji će rad promatrati predočiti: 

- potvrdu političke stranke koja ga je odredila za promatrača, 

- potvrdu podnositelja kandidacijske liste grupe birača. 

 

III.  Izborno tijelo čiji se rad promatra može ograničiti broj promatrača ako nedostatak 

prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim 

promatračima. 

Broj promatrača pojedine političke stranke ili birača koji su predložili listu za izbor 

članova vijeća mjesnih odbora, ne može se ograničiti na manje od po jednog promatrača na 

biračkom mjestu. 

 

IV.   Promatrač koji se odgovarajućom potvrdom prijavio predsjedniku ili članu 

izbornog tijela čiji je rad ovlašten promatrati, ima pravo uvida u cjelokupan izborni materijal  

i pravo promatranja cjelokupnog izbornog postupka. 

Izborno povjerenstvo i birački odbori dužni su promatračima omogućiti promatranje i 

praćenje svog rada. 

Promatrač može biti nazočan radu izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja 

sjednica, te ima pravo upozoravati na uočene nepravilnosti, tražiti njihovo otklanjanje i u 

zapisnik stavljati svoje primjedbe. 

Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika izbornog tijela čiji je rad promatrao. 

Promatraču nije dopušteno ometati rad izbornog tijela. Predsjednik izbornog tijela 

usmeno će opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog tijela. Ako promatrač unatoč 

opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovlašten je udaljiti promatrača. 

   

V.   Promatrač koji prati rad biračkog odbora ima pravo biti nazočan radu biračkog 

odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegovog otvaranja, za vrijeme glasovanja, 

prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja, te u zapisnik o radu biračkog 

odbora stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora ili ih u pisanom obliku priložiti 

zapisniku o radu biračkog odbora. Birački odbor dužan je zaprimiti pisanu primjedbu 

promatrača, priložiti je zapisniku o radu biračkog odbora i o tome izdati potvrdu. 

Promatraču je dopušteno dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak 

glasovanja i rad biračkog odbora. 

Promatraču nije dopušteno: 

- ometati rad biračkog odbora, 

- odgovarati na upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan ga je uputiti 

predsjedniku ili članu biračkog odbora, 

- nositi bilo kakve oznake, fotografije kandidata ili druge promidžbene materijale neke 

političke stranke ili kandidata, 

- tonski, video ili na drugi način snimati glasovanje na biračkom mjestu, 



- na bilo koji drugi način utjecati na birače. 

 

VI.  Ove Obvezatne pute stupaju na snagu 5. rujna 2017. godine, a objavit će se na 

oglasnoj ploči Općine Topusko, na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web stranici 

Općine. 

 

              

          PREDSJEDNICA  

 

                  Antonija Boban, dipl. iur., v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR  

ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 

KLASA: 013-03/17-01/03 

URBROJ: 2176/18-02-17-6 

 

Topusko, 1. rujna 2017.  

 

 



Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Topusko («Službeni vjesnik» broj 13/03, 3/05 i 47/13), Općinsko izborno 

povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko, donijelo je 

 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-IV 

 

O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA 

 

 

1. U prostorijama u kojima će se glasovati na izborima za članice/članove vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Topusko (biračko mjesto) smiju se isticati državni simboli u 

skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske 

te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, kao što su grb Republike Hrvatske i 

zastava Republike Hrvatske, te obilježja županije odnosno općine u skladu s njihovim 

statutima. 

 

2. Ispred biračkog mjesta i u njegovoj neposrednoj blizini zabranjuje se svaka izborna 

promidžba te nije dopušteno na bilo koji način navoditi birače kako glasovati (dijeljenjem 

promidžbenih letaka, isticanjem plakata, održavanjem promidžbenih skupova i govora, 

davanjem intervjua odnosno izjava i sl.).  

 Birački odbor provjerit će da li je sav promidžbeni materijal vezan uz izbornu 

promidžbu uklonjen s biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine (u krugu od oko 50 

metara), a u protivnom će isti ukloniti članovi biračkog odbora. 

 

3. Biračko mjesto mora biti uređeno i opremljeno na način da se osigura tajnost 

glasovanja, tako da nitko od prisutnih iz bilo kojeg dijela prostorije ne može vidjeti kako je 

birač popunio glasački listić. U tu svrhu se postavljaju kartonske pregrade.  

 

4. Birački odbor je dužan, na biračima vidljivom mjestu, istaknuti kandidacijske liste i 

zbirnu listu kandidacijskih lista za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora. 

 

5. Birački odbor je dužan  na prednju stranu glasačke kutije istaknuti glasački listić 

kakav se ubacuje u tu kutiju.  

 

6. Ove Obvezatne pute stupaju na snagu 5. rujna 2017. godine, a objavit će se na 

oglasnoj ploči Općine Topusko, na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web stranici 

Općine. 

 

              

          PREDSJEDNICA  

 

                  Antonija Boban, dipl. iur., v. r. 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR  

ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 

KLASA: 013-03/17-01/03 

URBROJ: 2176/18-02-17-7 

 

Topusko, 1. rujna 2017.  

 

 

Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Topusko («Službeni vjesnik» broj 13/03, 3/05 i 47/13), Općinsko izborno 

povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko, donijelo je 

 

 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-V 

 

O GLASOVANJA BIRAČA – OSOBA S INVALIDITETOM, NEPISMENIH BIRAČA 

TE BIRAČA KOJI  NE MOGU PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO 

 

 

1. Glasovanje se obavlja osobno. 

 

Iznimno, birač koji s obzirom na postojanje bilo kakve tjelesne mane (sljepoća, slabovidnost, 

oštećenje gornjih ekstremiteta ili drugih oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno 

glasovanje) ili zbog toga što je nepismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na 

biračko mjesto s drugom pismenom osobom koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti 

redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju birač glasuje. 

 

2. Kad birač zbog teže bolesti, nemoći, ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja ne 

može pristupiti na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba s invaliditetom ili 

nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome Općinsko izborno 

povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12:00 sati na 

dan održavanja izbora. 

 

Općinsko izborno povjerenstvo koje je birač pravovremeno obavijestio da ne može pristupiti 

na biračko mjesto dužno je o tome dostaviti obavijest predsjedniku ili potpredsjedniku 

biračkog odbora. 

 

Kada je birački odbor pravovremeno obaviješten da birač želi glasovati, tom će biraču birački 

odbor omogućiti glasovanje samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru te ako 



birački odbor ocijeni da će takvo glasovanje moći provesti bez ometanja glasovanja na 

biračkom mjestu. 

 

U tu svrhu predsjednik/potpredsjednik biračkog odbora odredit će najmanje dva člana 

biračkog odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje 

vodeći računa o tajnosti glasovanja. Za to je potrebno sa biračkog mjesta uzeti više glasačkih 

listića kao bi birač mogao nasumice odabrati jedan od više glasačkih listića, kako bi se 

smanjila mogućnosti saznanja serijskog broja glasačkog listića radi zaštite prava tajnosti 

glasovanja. 

       

Članovi biračkog odbora će birača, kojeg posjećuju u mjestu gdje se nalazi, uputiti da ima 

pravo glasovati na način da zaokruži redni broj ispred naziva liste. Birač će nakon glasovanja 

presaviti glasački listić (tako da se radi zaštite prava tajnosti glasovanja ne vidi način 

glasovanja), potom će takav glasački listić staviti u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u 

prisutnosti članova biračkog odbora. Članovi biračkog odbora će po povratku na biračko 

mjesto, pred ostalim članovima biračkog odbora, otvoriti omotnicu (kuvertu) te će bez 

pregledavanja presavijenog glasačkog listića isti (presavijen) ubaciti u glasačku kutiju, a 

preostale neiskorištene glasačke listiće će priložiti uz ostale neiskorištene glasačke listiće na 

tom biračkom mjestu. Predsjednik/potpredsjednik biračkog odbora ili osoba koju on odredi, 

dužan je na izvatku iz popisa birača zaokružiti redni broj ispred imena birača koji je glasovao 

na opisani način. 

 

3. Kad  biračko mjesto, pored svih nastojanja da se osigura pristupačnost osobama s 

invaliditetom, ne zadovoljava zahtjeve pristupačnosti osobama s invaliditetom, a birač - osoba 

s invaliditetom dođe ispred biračkog mjesta i izrazi želju glasovati, 

predsjednik/potpredsjednik biračkog odbora odrediti će dva člana biračkog odbora i uputiti ih 

da ispred biračkog mjesta omoguće biraču - osobi s invaliditetom glasovanje na način 

predviđen u točki 2. ovih Obvezatnih uputa te će oni postupiti u skladu s istima. 

 

4. Glasovanje birača iz točke 1. - 3. ovih Obvezatnih uputa posebno će se poimenično 

navesti u zapisniku o radu biračkog odbora. 

 

5. Ove Obvezatne pute stupaju na snagu 5. rujna 2017. godine, a objavit će se na 

oglasnoj ploči Općine Topusko, na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web stranici 

Općine Topusko. 

 

             

  

          PREDSJEDNICA  

 

                  Antonija Boban, dipl. iur., v. r. 

 

 

 


