
  
                      
 
 
 
 
 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
ISTARSKA ŢUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN 
Povjerenstvo za provedbu lokalnog  
referenduma Općine Kršan 
 
KLASA: 014-01/15-01/2 
URBROJ: 2144/04-05-15-2 
Kršan, 27. veljače 2015. godine 

 
  Na temelju članka 23. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u 
obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", 
broj: 33/96., 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. – 
Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051- 
2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst, dalje: Zakon) Povjerenstvo 
za provedbu lokalnog referenduma Općine Kršan propisuje 

 
 

OBVEZATNE UPUTE BROJ - LR I 

Provedba referenduma 

REDOSLIJED RADNJI  I  TIJEK ROKOVA 
 
 
1. Općinsko vijeće Općine Kršan raspisalo je lokalni referendum Odlukom o raspisivanju 

lokalnog referenduma od 23. veljače 2015. godine, radi izjašnjavanja građana o 
referendumskom pitanju "Jeste li za izgradnju TE PLOMIN C 500 na ugljen?"  

 
Odluka Općinskog vijeća Općine Kršan o raspisivanju lokalnog referenduma stupila je na 
snagu dana 25. veljače 2015. godine. 

 
      Referendum će se odrţati u nedjelju 29. oţujka 2015. godine. 
 
 

2. Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma mora imenovati članove i zamjenike 
članova odbora za provedbu glasovanja na lokalnom referendumu (u daljnjem tekstu: 
odbori referenduma), najkasnije 8 dana prije dana održavanja referenduma, dakle 
najkasnije do 

 
      20. oţujka 2015. godine do 24:00 sata 

      / čl. 23. st. 1. Zakona /. 

 
3. Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma mora odrediti i javno objaviti glasačka 

mjesta za provedbu glasovanja, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom 
glasačkom mjestu, najkasnije 5 dana prije održavanja referenduma, dakle najkasnije do 

 
      23. oţujka 2015. godine do 24:00 sata 

      / čl. 26. st. 4. Zakona /. 
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4. Glasovanje traje neprekidno 

 
      29. oţujka 2015. godine od 07:00 do 19:00 sati. 

 

Glasačka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli u 19:00 sati na 

glasačkom mjestu omogućiti će se glasovanje. 

/ članak 36. stavak 1. i 2. Zakona /. 

 

 

5. Odbor za glasovanje mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim glasačkim materijalom   

Povjerenstvu za provedbu lokalnog referenduma, najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja 

glasačkog mjesta, dakle do 

 

30. oţujka 2015. godine do 07:00 sati 

/ članak 38. Zakona /. 
 
 

6. Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma Općine Kršan utvrdit će rezultate 
glasovanja na glasačkim mjestima na svom području, najkasnije u roku od 36 sati nakon 
zatvaranja glasačkih mjesta, dakle najkasnije do 

 

      31. oţujka 2015. godine do 07:00 sati 

      / članak 39. Zakona /. 

 

 

7. Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma Općine Kršan utvrđuje rezultate 

glasovanja na lokalnom referendumu na temelju rezultata glasovanja na svim glasačkim 

mjestima. 

 
Rezultat glasovanja na referendumu utvrđuje se na temelju: 

- ukupnog broja birača upisanih u popise birača, 

- ukupnog broja birača koji su glasovali, 

- ukupnog broja nevažećih glasačkih listića, 
- ukupnog broja glasova "ZA" 
- ukupnog broja glasova "PROTIV" 

 

/ članak 45. Zakona, u vezi sa člankom 43. Zakona /. 

 

Zaštita referenduma 

 

8. Zaštita referenduma ostvaruje se u skladu s odredbama članka 49. do 56. Zakona. 

 

9. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom objave na web stranici Općine Kršan. 

 

 

Predsjednik Povjerenstva za provedbu 

lokalnog referenduma Općine Kršan 

 

Damir Rabar, v.r.  

 


