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Stranica 2 – broj 5

Službeni glasnik Grada Đakova

Na temelju članka 61.a stavka 2.
Zakona
o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst,
137/15 – ispravak i 123/17) i članka 4.
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora na području Grada Đakova
(Službeni glasnik Grada Đakova broj
5/14), Gradsko vijeće Grada Đakova na 13.
sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine
donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Đakova
I.
Raspisuju se izbori za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada
Đakova.
II.
Za dan provedbe izbora određuje se
nedjelja 26. svibnja 2019. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u Službenome glasniku Grada
Đakova.
KLASA:003-05/19-02/3
URBROJ:2121/01-01/02-19-2
Đakovo, 12. travnja 2019. godine
PREDSJEDNIK
Pavo Cindrić, dipl. iur., v. r.

Na temelju članka 29. stavka 2.
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora na području Grada Đakova
(Službeni glasnik Grada Đakova broj 5/14)
donosim
RJEŠENJE
o imenovanju članova
Gradskog izbornog povjerenstva
I.
Za članove Gradskog izbornog
povjerenstva imenuju se:

13. travnja 2019.

1. Jasmina Bagarić, za predsjednicu
2. Mislav Živković, za potpredsjednika
3. Katarina Nađ Žeravica, za članicu
4. Matija Bilandžić, za člana
5. Ivana Bauer, za članicu
6. Branko Perko, za člana
II.
Gradsko izborno povjerenstvo na
temelju članka 30. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Đakova obavlja sljedeće poslove:
izravno brine o zakonitoj pripremi i
provedbi izbora za članove vijeća
propisuje redoslijed izbornih radnji
i donosi upute za provođenje izbora
obavlja sve tehničke pripreme za
obavljanje izbora
ovjerava očitovanja kandidata o
prihvaćanju kandidature za članove vijeća
na temelju pravovaljanih prijedloga
objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i
objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih
lista za izbor članova vijeća
određuje biračka mjesta za izbore
članova vijeća
imenuje predsjednika,
potpredsjednika i članove biračkih odbora
nadzire rad biračkih odbora na
biračkim mjestima
nadzire pravilnost izborne
promidžbe za izbor članova vijeća u skladu
s ovom Odlukom
prikuplja i zbraja rezultate
glasovanja na biračkim mjestima
objavljuje rezultate izbora za
članove vijeća
obavlja i druge poslove u svezi
provedbe izbora za članove vijeća.
III.
Ovo Rješenje ima se objaviti u
Službenome glasniku Grada Đakova.
KLASA: 021-06/19-01/4
URBROJ: 2121/01-01/04-19-1
Đakovo, 10. travnja 2019. godine
GRADONAČELNIK
Marin Mandarić, dipl. oec., v. r.
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Službeni glasnik Grada Đakova

13. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
Gradsko izborno povjerenstvo
Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 5/14) Gradsko izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ I
REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Gradsko vijeće Grada Đakova donijelo je dana 12. travnja 2019. godine Odluku o
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova i to za:
Mjesni odbor Kolodvor, Mjesni odbor Regal Vajs, Mjesni odbor Centar, Mjesni odbor Matija
Gubec, Mjesni odbor Braća Ribar, Mjesni odbor Gabro Hes, Mjesni odbor Sjever-Dračice,
Mjesni odbor Selci Đakovački, Mjesni obor Kuševac, Mjesni odbor Budrovci, Mjesni odbor
Đurđanci, Mjesni odbor Novi Perkovci, Mjesni odbor Široko Polje, Mjesni odbor Piškorevci i
Mjesni odbor Ivanovci.
2. Odluka Gradskog vijeća Grada Đakova stupila je na snagu 13. travnja 2019. godine.
3. Izbori će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019. godine.
4. Rokovi teku od dana 14. travnja 2019. godine u 00:00 sati.
5. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Đakova moraju prispjeti (biti zaprimljeni u) Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 14
dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, odnosno najkasnije do
27. travnja 2019. godine do 24:00 sata.
(Članak 15. stavak 1. Odluke).
6. Izborno povjerenstvo u roku od 72 sata od isteka roka za kandidiranje objavit će na oglasnoj
ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode, i na internetskim stranicama Grada
Đakova, sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća,
i to zaključno do 30. travnja 2019. godine do 24:00 sata.
(Članak 18. Odluke).
7. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja
izbora, odnosno zaključno do 24. svibnja 2019. godine do 24:00 sata.
(Članak 22. st. 2. Odluke).
8. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili
procjena rezultata traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan
održavanja izbora, i to od 25. svibnja 2019. godine u 00:00 sati do 26. svibnja 2019. godine
u 19:00 sati.
(Članak 23. Odluke).
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9. Gradsko izborno povjerenstvo objavit će na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće
izbori provode te na internetskim stranicama Grada Đakova koja su biračka mjesta određena, i
to najkasnije 15 dana prije izbora, dakle do 10. svibnja 2019. godine do 24:00 sata.
(Članak 32. stavak 5. Odluke).
10. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena
Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle do
13. svibnja 2019. godine do 24:00 sata.
Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju Gradskom izbornom povjerenstvu u
zadanom roku, Gradsko izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
(Članak 31. stavak 4. Odluke).
11. Gradsko izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih
odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 15. svibnja 2019. godine do
24:00 sata.
(Članak 31. stavak 5. Odluke).
12. Glasovanje traje neprekidno 26. svibnja 2019. godine od 7:00 do 19:00 sati.
Biračka mjesta zatvaraju se u 19:00 sati, a biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu
mora se omogućiti glasovanje i nakon 19:00 sati.
(Članak 39. st. 2. Odluke).
13. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svome radu s ostalim izbornim
materijalom Gradskom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja
biračkog mjesta, odnosno 27. svibnja 2019. godine do 07:00 sati.
(Članak 45. Odluke).
14. Kad Gradsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode objavit će rezultate
na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode, te na internetskim
stranicama Grada Đakova.
(Članak 48. st. 2. Odluke).

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća
mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30
birača ili najmanje 5 % birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.
Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati
pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke će stranke na
temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.
(Članak 50. Odluke).
16. Prigovor se podnosi Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka
dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Gradsko izborno povjerenstvo donijet će rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada
mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se
prigovor odnosi.
(Članak 51. Odluke).
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17. Ako Gradsko izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti
koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da se u određenom roku,
kojim mora omogućiti da se izbori održe na dan kada su raspisani, te radnje ponove.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na
postupak glasovanja, a bitno su utjecale odnosno mogu utjecati na rezultate izbora, Gradsko
izborno povjerenstvo poništit će izbor i odrediti rok u kojem će se izbor ponoviti.
(Članak 52. Odluke).
18. Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti
žalbu Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji. Žalba se podnosi putem Gradskog
izbornog povjerenstva u roku od 48 sati, računajući od dana primitka pobijanog rješenja.
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji o žalbi će odlučiti u roku od 48 sati od
dana primitka žalbe.
(Članak 53. Odluke).
19. Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje
izbornih radnji koje su propisane Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Đakova.
(Članak 54. Odluke).

KLASA: 013-01/19-05/1
URBOJ: 2121/01-01/07-19-1
Đakovo, 13. travnja 2019. godine
PREDSJEDNICA
Jasmina Bagarić, v. r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO

Gradsko izborno povjerenstvo
Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 5/14) Gradsko izborno povjerenstvo
propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ II
Zaštita osobnih podataka
Uvod
Na postupak obrade osobnih podataka izbornih sudionika i drugih osoba koje na bilo
koji način sudjeluju na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova
(dalje u tekstu: osobni podaci) kao i na prava istih, na odgovarajući način primjenjuju se
odredbe posebnih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Izrazi koji u ovim obvezatnim uputama imaju rodno značenje odnose se jednako na
muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Voditelj i primatelj osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka je Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova (dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje je
sukladno mjerodavnim propisima nadležno za poduzimanje određene izborne radnje.
Voditelj obrade osobnih podataka u pogledu prikupljanja potpisa birača i podnošenja
prijedloga kandidata političke stranke/stranaka jesu politička stranka/političke stranke
podnositelji prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora.
Voditelj obrade podataka u pogledu prikupljanja potpisa birača i podnošenja
prijedloga kandidata grupe birača prva su tri birača-potpisnika prijedloga kandidacijske liste
za izbor članova vijeća mjesnog odbora.
Voditelj obrade osobnih podataka promatrača jesu političke stranke, predlagatelji
kandidacijske liste grupe birača, nevladine udruge, koji sukladno Odluci o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova predlažu promatrače.
Kontakt podaci voditelja obrade objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Đakova
za Povjerenstvo, dok političke stranke, prva tri birača-potpisnika kandidacijske liste grupe
birača kao i ovlašteni predlagatelji promatrača, objavljuju kontakt podatke na drugi primjereni
način.
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Voditelji obrade mogu obradu osobnih podataka povjeriti izvršitelju obrade poštujući
zahtjeve Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća
uredba o zaštiti podataka).
Primatelji osobnih podataka mogu biti Povjerenstvo te nadležna državna tijela.
Svrha i obrada osobnih podataka
Osobni podaci obrađuju se u svrhu koja je nužna za provedbu pojedinih radnji pri
provođenju izbora za članove vijeća mjesnih odbora te je voditelj obrade podataka obvezan
dodatno informirati osobe čiji se osobni podaci obrađuju o svrsi obrade osobnih podataka u
slučaju da ista nije određena mjerodavnim propisom ili ovom uputom.
Pri provođenju izbora za članove vijeća mjesnih odbora obrađuju se osobni podaci:
- članova izbornih tijela, radi njihova imenovanja;
- kandidata za članove vijeća mjesnog odbora, birača predlagatelja kandidacijske
liste, birača koji svojim potpisom podržavaju kandidacijsku listu, kontakt osobe
naznačene na prijedlogu kandidacijske liste;
- promatrača, radi promatranja izbornog postupka;
- trećih osoba, radi provedbe popratnih radnji vezanih za izbore.
Vrsta osobnih podataka koja se obrađuje
Pri provođenju izbora za članove vijeća mjesnih odbora mogu se obrađivati osobni
podaci:
-

-

-

-

-

-

osobni podaci članova izbornih tijela: ime i prezime, adresa prebivališta, osobni
identifikacijski broj (OIB), podaci o osobnoj iskaznici, kontakt podaci poput broja
telefona (fiksnog ili mobilnog), adresa elektroničke pošte, datum rođenja, podatak
o bankovnom računu i podatak o mirovinskom osiguranju, a za članove biračkih
odbora i podatak o političkoj stranci koja ih je predložila u izborno tijelo, odnosno
za predsjednika i potpredsjednika biračkog odbora da nisu članovi političke
stranke niti su kandidati na izborima koji se provode;
osobni podaci kandidata za članove vijeća mjesnih odbora: ime i prezime, osobni
identifikacijski broj (OIB), adresa prebivališta, datum rođenja, spol, podaci o
osobnoj iskaznici, akademski i stručni naziv i potpis;
osobni podaci birača-predlagatelja kandidacijske liste grupe birača koji svojim
potpisima podržavaju kandidaturu: ime i prezime, adresa prebivališta, podaci o
osobnoj iskaznici i potpis;
osobni podaci za kontakt naznačeni na prijedlogu kandidacijske liste – broj
telefona, faksa, adresa elektroničke pošte osobe kojoj se dostavljaju odluke i drugi
akti izbornog povjerenstva;
osobni podaci promatrača: ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB),
podaci o političkoj stranici, predlagateljima kandidacijske liste grupe birača,
nevladinoj udruzi;
osobni podaci trećih osoba: ime i prezime, adresa prebivališta, osobni
identifikacijski broj (OIB), podaci o identifikacijskoj ispravi, kontaktni podaci,
datum rođenja i podaci o bankovnom računu.
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Voditelj obrade može tražiti i obrađivati i druge podatke ako su isti potrebni za
izvršavanje zakonskih obveza voditelja obrade.
U obrascima koji su propisani drugim obvezatnim uputama bit će detaljnije naznačeni
traženi osobni podaci za pojedine svrhe.

Vrijeme obrade osobnih podataka
Osobni podaci iz ovih Obvezatnih uputa obrađuju se tijekom vremena potrebnog za
ostvarenje svrhe za koju se obrađuju u rokovima određenim zakonom i drugim mjerodavnim
propisima i aktima.
Nakon isteka propisanih rokova s osobnim podacima postupa se u skladu s posebnim
propisima koji uređuju pitanja vezana za arhiviranje arhivskog gradiva te izlučivanje
dokumentarnog gradiva.
Javna objava osobnih podataka
Radi kandidiranja na izborima za članove vijeća mjesnih odbora javno se objavljuju
osobni podaci koji su sadržani u pravovaljanim kandidacijskim listama i zbirnim listama.
Pri objavi rezultata izbora također se javno objavljuju osobni podaci izabranih članova
vijeća mjesnih odbora.
Radi imenovanja članova Povjerenstva na mrežnoj stranici Grada Đakova mogu se
objaviti imena i prezimena članova.
Ove Obvezatne upute objavit će se na mrežnoj stranici Grada Đakova
www.djakovo.hr.

KLASA: 013-01/19-05/2
URBOJ: 2121/01-01/07-19-1
Đakovo, 13. travnja 2019.godine
PREDSJEDNICA
Jasmina Bagarić, v. r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
Gradsko izborno povjerenstvo

Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada

Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 5/14) Gradsko izborno povjerenstvo propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ III
Obrasci za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Đakova
1. Kandidiranje i provedba izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova
provodit će se uz korištenje odgovarajućih obrazaca, i to:
MS – 1 Prijedlog kandidata za članice/članove vijeća
MS – 2 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove vijeća
PRILOG UZ OBRAZAC 2 – Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe
birača
MS – 3 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za članicu/člana vijeća
MS – 4 Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana Gradskog izbornog povjerenstva
MS – 5 Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora
MS – 6 Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana biračkog odbora
MS – 7 Rješenje o određivanju biračkih mjesta
MS – 8 Rješenje o imenovanju biračkog odbora
MS – 9 Glasački listić za izbor članica/članova vijeća
MS – 10 Zapisnik o radu biračkog odbora
MS – 11 Zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva.
2. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
3. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa mogu se dobiti u Gradskom izbornom
povjerenstvu , zgrada gradske uprave Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4, a mogu se
preuzeti i na službenoj mrežnoj stranici Grada Đakova (www.djakovo.hr).
4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenome
glasniku Grada Đakova i službenoj mrežnoj stranici Grada Đakova.
KLASA: 013-01/19-05/3
URBOJ: 2121/01-01/07-19-1
Đakovo, 13. travnja 2019. godine
PREDSJEDNICA
Jasmina Bagarić, v. r.

Stranica 10 – broj 5

Službeni glasnik Grada Đakova

13. travnja 2019.

MS-1
Članak 11., 12. i 14. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 5/14)

GRAD ĐAKOVO
Gradsko izborno povjerenstvo

PRIJEDLOG
KANDIDATA ZA ČLANICE/ČLANOVE
VIJEĆA MJESNOG ODBORA ______________________________________________________

Naziv liste ___________________________________________________________________________________________________________
(puno ime stranke odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila)

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Nositeljica/nositelj liste: _______________________________________________________________________________________________

Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi (članak 14. stavak 7. Odluke).
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LISTA KANDIDATA

Redni
Broj

Ime i prezime

Adresa prijavljenog prebivališta

Datum rođenja

OIB

Spol

1.

M

Ž

2.

M

Ž

3.

M

Ž

4.

M

Ž

5.

M

Ž

6.

M

Ž

7.

M

Ž

8.

M

Ž

9.

M

Ž

10.

M

Ž

U _______________________________________
(mjesto i datum)

_____________________________________________
(potpis ovlaštenog predstavnika polit. stranke/stranaka)

Napomene:
1. U uvodnom dijelu obrasca potrebno je navesti naziv mjesnog odbora.
2. U prijedlogu liste predlagatelj upisuje kandidate po slobodno utvrđenom redoslijedu, od 1 do zaključno 5.
3. Prijedlog kandidacijske liste mora biti dostavljen Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Đakova najkasnije u roku od 14 dana od dana
stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, tj. do 27. travnja 2019. godine do 24:00 sata.
4. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, ovjerena kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog
povjerenstva.
5. Obrazac popuniti čitljivo, tiskanim slovima.
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MS-2
Članak 11., 13. i 14. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 5/14)
GRAD

ĐAKOVO

Gradsko izborno povjerenstvo
PRIJEDLOG
KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA
______________________________________________________
Nositeljica/nositelj liste: __________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja)

Redni
broj
1.

Ime i prezime

Adresa prijavljenog prebivališta

Datum rođenja

OIB

Spol
M

Ž

2.

M

Ž

3.

M

Ž

4.

M

Ž

5.

M

Ž

6.

M

Ž

7.

M

Ž

8.

M

Ž

9.

M

Ž

10.

M

Ž

Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi (članak 14. st. 7. Odluke).
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Potpisi podnositelja kandidacijske liste grupe birača:
U _______________________________________
(mjesto i datum)

1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3.____________________________________________

Napomene:
1. U uvodnom dijelu obrasca potrebno je navesti naziv mjesnog odbora za koji se kandidati predlažu.
2. U prijedlogu liste predlagatelj upisuje kandidate po slobodno utvrđenom redoslijedu, od 1 do zaključno 5.
3. Prijedlog kandidacijske liste mora biti dostavljen Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora, tj. do 27. travnja 2019. godine do 24:00 sata.
4. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, ovjerena kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.
5. Prva tri po redu potpisnika smatraju se podnositeljima prijave kandidacijske liste grupe birača.
6. Za pravovaljanost liste birači kao ovlašteni predlagatelji dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa i to:
- 10 potpisa – Đurđanci, Ivanovci, Kuševac, Novi Perkovci, Široko Polje
- 20 potpisa – Centar, Kolodvor, Matija Gubec, Piškorevci, Selci Đakovački, Budrovci
- 30 potpisa – Braća Ribar, Gabro Hes, Regal Vajs
- 40 potpisa – Sjever-Dračice
(članak 13. st. 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova, Službeni glasnik Grada Đakova broj 5/14) .
7. Obrazac popuniti čitljivo, tiskanim slovima.
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PRILOG UZ OBRAZAC 2.

Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
Mjesnog odbora ____________________________________________ nositelja liste __________________________________________________________
(upisati ime i prezime prvog predloženog kandidata na listi)

Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ime i prezime

Adresa prijavljenog prebivališta

Broj važeće osobne iskaznice i
mjesto njezina izdavanja

Potpis birača
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PRILOG UZ OBRAZAC 2.

Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
Mjesnog odbora ____________________________________________ nositelja liste __________________________________________________________
(upisati ime i prezime prvog predloženog kandidata na listi)

Redni
broj

Ime i prezime

Adresa prijavljenog prebivališta

Broj važeće osobne iskaznice i
mjesto njezina izdavanja

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Potpis birača
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PRILOG UZ OBRAZAC 2.

Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
Mjesnog odbora ____________________________________________ nositelja liste __________________________________________________________
(upisati ime i prezime prvog predloženog kandidata na listi)

Redni
broj

Ime i prezime

Adresa prijavljenog prebivališta

Broj važeće osobne iskaznice i
mjesto njezina izdavanja

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Potpis birača
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MS-3
Članak 14. stavak 1. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Đakova (Službeni
glasnik Grada Đakova broj 5/14)
OČITOVANJE
KANDIDATKINJE/KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA
ČLANICU/ČLANA

VIJEĆA MJESNOG ODBORA ______________________________

Ja ________________________________
(ime i prezime kandidatkinje/kandidata)
___________________________________
(adresa prijavljenog prebivališta)
________________________________________________
(broj važeće osobne iskaznice ili putovnice)

_________________________
(OIB)

_________________________
(dan, mjesec i godina rođenja)
______________________________
(mjesto izdavanja)

prihvaćam kandidaturu za kandidata za izbor članice/člana VIJEĆA
MJESNOG ODBORA _________________________________________________
(naziv mjesnog odbora)

na izborima koji će se održati dana 26. svibnja 2019. godine, te izjavljujem da ne postoji
zabrana kandidiranja iz članka 2. stavka 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Đakova.
Svoje osobne podatke dajem u svrhu kandidiranja i provedbe gore navedenih izbora i upoznat
sam s time da će moji osobni podaci biti korišteni sukladno odredbama Zakona o lokalnim
izborima, Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova i
propisa o zaštiti osobnih podataka. Također sam upoznat s time da će se moji osobni podaci
javno objaviti u svrhu provedbe izbornog postupka i potpisom za to dajem suglasnost.

U Đakovu __________ 2019. godine
(datum)

____________________________
(potpis kandidatkinje/kandidata)

Napomena:
Očitovanje o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno od strane javnog
bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.
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MS-4

IZJAVA
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA GRADSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA

Ja _________________________________________________________________________
(ime i prezime)

___________________________________________________________________________
(adresa prijavljenog prebivališta)

______________________________________

___________________________

(broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja)

(OIB)

izjavljujem da ću dužnost predsjednika, potpredsjednika, članice/člana
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom, Zakonom i Odlukom o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova, te da nisam
kandidatkinja/kandidat na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada
Đakova. Nisam članica/član nijedne političke stranke.
Svoje osobne podatke dajem u svrhu imenovanja za predsjednika / zamjenika predsjednika,
člana / zamjenika člana Gradskog izbornog povjerenstva te provedbe gore navedenih izbora i
upoznat sam s time da će moji osobni podaci biti korišteni i objavljeni sukladno odredbama
Zakona o lokalnim izborima, Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Đakova, pripadajućim obvezatnim uputama Gradskog izbornog povjerenstva i propisa
o zaštiti osobnih podataka.

U Đakovu ________________2019. godine
(datum)

________________________
(potpis)
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MS-5

IZJAVA
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA/POTPREDSJEDNIKA
BIRAČKOG ODBORA ZA PROVEDBU IZBORA ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA

Ja _________________________________________________________________________
(ime i prezime)

___________________________________________________________________________
(adresa prijavljenog prebivališta)

______________________________________

___________________________

(broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja)

(OIB)

izjavljujem da ću dužnost predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora
________________________________________________________________________
(broj, naziv i adresa biračkog mjesta)

obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom, Zakonom i Odlukom o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova, te da nisam članica/član
nijedne političke stranke, te da nisam kandidatkinja/kandidat na izborima za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Đakova.
Svoje osobne podatke dajem u svrhu imenovanja za predsjednika / zamjenika predsjednika
biračkog odbora te provedbe gore navedenih izbora i upoznat sam s time da će moji osobni
podaci biti korišteni i objavljeni sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima, Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova, pripadajućim obvezatnim
uputama Gradskog izbornog povjerenstva i propisa o zaštiti osobnih podataka.

U Đakovu _______________2019. godine
(datum)

________________________
(potpis)
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MS-6

IZJAVA
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA BIRAČKOG ODBORA ZA
PROVEDBU IZBORA ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA
PODRUČJU GRADA ĐAKOVA

Ja
_______________________________________________________________________
(ime i prezime)

_______________________________________________________________________
(adresa prijavljenog prebivališta)

______________________________________

___________________________

(broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja)

(OIB)

izjavljujem da ću dužnost članice/člana biračkog odbora
_______________________________________________________________________
(broj, naziv i adresa biračkog mjesta)

obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom, Zakonom i Odlukom o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova, te da nisam
kandidatkinja/kandidat na izborima za članice/članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Đakova.
Svoje osobne podatke dajem u svrhu imenovanja za člana/članicu biračkog odbora te
provedbe gore navedenih izbora i upoznat sam s time da će moji osobni podaci biti
korišteni i objavljeni sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima, Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova, pripadajućim
obvezatnim uputama Gradskog izbornog povjerenstva i propisa o zaštiti osobnih
podataka.

U Đakovu _______________2019. godine
(datum)

________________________
(potpis)
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MS-7

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO

Gradsko izborno povjerenstvo

KLASA:
URBROJ:
Đakovo,
Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 5/14) Gradsko izborno povjerenstvo
donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Za područje mjesnog odbora ____________________________ određuje se biračko mjesto:
(naziv mjesnog odbora)
broj 1 u ______________________________________________________________________
(navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta)
koje obuhvaća birače s prebivalištem u ________________________________________
(točno označiti područje, ulicu, trg)
Za područje mjesnog odbora ____________________________ određuje se biračko mjesto:
(naziv mjesnog odbora)
broj 2 u ______________________________________________________________________
(navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta)
koje obuhvaća birače s prebivalištem u ________________________________________
(točno označiti područje, ulicu, trg)

Tako sve do broja posljednjeg biračkog mjesta.

MP

PREDSJEDNICA
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MS-8

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
Gradsko izborno povjerenstvo
KLASA:
URBROJ:
Đakovo,
Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 5/14) Gradsko izborno povjerenstvo
donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA
I.
U birački odbor za biračko mjesto broj ________________________________________
imenuju se:
(oznaka biračkog mjesta)
1.

_____________________________________________, za predsjednika/predsjednicu

2.

__________________________________________, za potpredsjednika/potpredsjednicu

3.

_________________________________________, za člana/članicu

4.

_________________________________________, za člana/članicu

5.

_________________________________________, za člana/članicu

6.

_________________________________________, za člana/članicu

II.
Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na naznačenom biračkom mjestu na
izborima za članove vijeća mjesnog odbora __________________________________________.
(naziv mjesnog odbora)

MP

PREDSJEDNICA
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MS-9

GRAD ĐAKOVO
Gradsko izborno povjerenstvo

GLASAČKI LISTIĆ
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA _________________

1. NAZIV LISTE
IME I PREZIME NOSITELJA LISTE

2. NAZIV LISTE
IME I PREZIME NOSITELJA LISTE
Tako sve do posljednje kandidacijske liste na zbirnoj listi kandidacijskih lista za
članove vijeća.

VAŽNA NAPOMENA
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva
kandidacijske liste za koju se glasuje.

MP
Serijski broj: _________
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MS-10
GRAD ĐAK OVO
Gradsko izborno povjerenstvo
Biračko mjesto: _______________________________________
(broj i naziv)

(broj biračkog mjesta)
ZAPI S N I K
O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA ___________________________________________
(naziv mjesnog odbora)
I. Birački odbor za biračko mjesto __________________________________________________
(broj i naziv)
u sastavu:
1. ____________________________________________________________, predsjednik
2. ___________________________________________________________, potpredsjednik
3. ___________________________________________________________, član
4. ___________________________________________________________, član
5. ___________________________________________________________, član
6. ___________________________________________________________, član
sastao se 26. svibnja 2019. godine u ______ (sati) u prostorijama označenog biračkog mjesta i utvrdio da
prostorije u potpunosti odgovaraju / ne odgovaraju (precrtati nepotrebno) uvjetima iz članka 34. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova.
____________________________________________________________________________________
(ako ne odgovaraju uvjetima propisanim Odlukom, treba navesti razloge)
II. Utvrđuje se da je birački odbor od nadležnog Gradskog izbornog povjerenstva primio potreban izborni
materijal (kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata, izvod iz popisa birača, glasačke
listiće, glasačku kutiju, kemijske olovke, omotnice i dr.).
III. Nakon što je postavljena glasačka kutija s istaknutim glasačkim listićem, pripremljen izvod iz popisa
birača i glasački listići, biračko mjesto otvoreno je u _____ sati.
IV. Biračko mjesto zatvoreno je u ______ sati. Biračima zatečenima u 19 sati na biralištu omogućeno je
glasovanje, pa je glasovanje završeno u _______sati.
V. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakve izvanredne okolnosti u smislu odredaba Zakona i
Odluke koje bi trebalo unijeti u Zapisnik o radu biračkog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti, tada ih je
potrebno opisati u ostavljenom prostoru).
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VI. Tijekom vremena određenog za glasovanje, na označenom biračkom mjestu glasovali su sljedeći birači*
a) Temeljem čl. 42. stav. 2. Odluke
(birači koji zbog tjelesne mane ili
nepismenosti glasuju uz pomoć
druge osobe)
R. br.

IME I PREZIME

b) Temeljem čl. 42. stav. 3. Odluke c) Temeljem čl. 41. stav. 3. i 4.
(birači koji zbog bolesti, tjelesnog Odluke (glasovanje uz potvrdu
oštećenja ili nemoći ne mogu
nadležnog državnog tijela)
pristupiti biračkom mjestu)
R. br.

IME I PREZIME

R. br.

IME I PREZIME

*Ako ima više birača koji su glasovali temeljem članka 41. i 42. Odluke, a u predviđenoj koloni nema dovoljno
mjesta, treba ih upisati na posebnom listu ili arku koji postaje sastavni dio ovog Zapisnika.
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VII. Birački odbor potom pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu i utvrđuje:
1. da je birački odbor preuzeo ukupno glasačkih listića ……………………………… _______;
2. da je na biračkom mjestu ostalo neupotrijebljenih glasačkih listića ………………. _______;
3. da je u izvod iz popisa birača za biračko mjesto upisano birača …………………... _______; A
4. od čega je glasovalo birača ………………………………………………………… _______ ; B
5. da je na biračkom mjestu uz potvrdu glasovalo birača ……………………………. ________; C
6. temeljem navedenog birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se utvrđuje rezultat glasovanja ima
ukupno birača (t.6. = t.3. + t.5.) …………….............……………………....................… ______ ; A + C
7. utvrđeno je da je prema izvodu iz popisa birača i uz potvrdu
glasovalo ukupno birača (t.7. = t.4 + t.5).…….......………………………………… ______ ; B + C
8. otvorena je glasačka kutija za izbor članova vijeća mjesnih odbora i nakon prebrojavanja glasačkih
listića utvrđeno je da je u glasačkoj kutiji bilo ukupno glasačkih listića ............................_____;D = E + F
Ako je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su glasovali na izborima (t.7. ovog
obrasca), birački odbor prekida utvrđivanje rezultata glasovanja na tom biračkom mjestu i sav izborni
materijal odmah zapečaćuje i upućuje Gradskom izbornom povjerenstvu.
9. a) Važećim je utvrđeno glasačkih listića ……………………………………... ________; E
b) Nevažećim je proglašeno glasačkih listića …….……………….......…… ________; F.
10. Prebrojavanjem važećih glasačkih listića (glasova) utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:
1. Lista ___________________________________________
(naziv kandidacijske liste)
___________________________________dobila je glasova ……………….. __________,
(ime i prezime nositelja liste)
2. Lista ____________________________________________
(naziv kandidacijske liste)
___________________________________dobila je glasova ……………….. __________,
(ime i prezime nositelja liste)
3. Lista ______________________________________________
(naziv kandidacijske liste)
__________________________________dobila je glasova ……….......…….. __________,
(ime i prezime nositelja liste)
4. Lista ____________________________________________
(naziv kandidacijske liste)
___________________________________dobila je glasova ……………….. __________,
(ime i prezime nositelja liste)
5. Lista _______________________________________________
(naziv kandidacijske liste)
___________________________________dobila je glasova …...…………….. __________,
(ime i prezime nositelja liste)
6. Lista ____________________________________________
(naziv kandidacijske liste)
__________________________________dobila je glasova …….........……….. __________,
(ime i prezime nositelja liste)
7. Lista ____________________________________________
(naziv kandidacijske liste)
___________________________________dobila je glasova ……………….. __________,
(ime i prezime nositelja liste)
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NAPOMENA: Tako do posljednje kandidacijske liste.
VIII. a) Rad biračkog odbora promatrali su / nisu promatrali (nepotrebno precrtati) sljedeći promatrači:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(navesti ime i prezime promatrača i naziv političke stranke ili predlagatelja birača koji su predložili liste, odnosno
nevladine udruge i strani promatrači)
b) Na ovaj zapisnik promatrači koji su pratili rad biračkog odbora nemaju primjedbe / imaju sljedeće
primjedbe (nepotrebno precrtati):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ako imaju više primjedaba, potrebno ih je određeno navesti na posebnom listu papira koji je sastavni dio ovog
zapisnika)
Potpisi promatrača:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
IX. Na ovaj zapisnik članovi biračkog odbora nemaju primjedbe / imaju sljedeće primjedbe
(nepotrebno precrtati)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ako imaju primjedbe, potrebno ih je navesti)

U _____________________________________ _________________________, ________________
(mjesto)
(datum)
(sati)

Predsjednik __________________________
(potpis)

Potpredsjednik______________________
(potpis)

Članovi 1. __________________________

3. _________________________

2. __________________________
(potpis)

4. _________________________
(potpis)

*Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora (članak 44. stavak 3. Odluke).
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MS-11
GRAD ĐAKOVO
Gradsko izborno povjerenstvo

ZAPISNIK
O RADU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA MJESNE IZBORE
GRADA ĐAKOVA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA _____________________________________
(naziv mjesnog odbora)

I.

Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima, utvrđeno je:
A da mjesni odbor ima ukupno birača …….………………………… _________
B da je ukupno glasovalo birača ……………………………..………. __________
C da je važećim utvrđeno glasačkih listića …………………………..__________
D da je nevažećim proglašeno glasačkih listića ………...……………__________

II. Utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:
1. Lista _________________________________________________________________
(Naziv kandidacijske liste)

_______________________________dobila je glasova ……………….. __________,
(Ime i prezime nositelja liste)

2. Lista _________________________________________________________________
(Naziv kandidacijske liste)

_______________________________dobila je glasova ……………….. __________,
(Ime i prezime nositelja liste)

3. Lista _________________________________________________________________
(Naziv kandidacijske liste)

_______________________________dobila je glasova ……………….. __________,
(Ime i prezime nositelja liste)
NAPOMENA: Tako do posljednje kandidacijske liste.
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a) Rad Gradskog izbornog povjerenstva promatrali su / nisu promatrali
(nepotrebno precrtati) sljedeći promatrači:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(navesti ime i prezime promatrača i naziv političke stranke ili predlagatelja birača koji su predložili liste, odnosno
nevladine udruge i strani promatrači)

b) Na ovaj zapisnik promatrači koji su promatrali rad Gradskog izbornog
povjerenstva nemaju primjedbe / imaju sljedeće primjedbe (nepotrebno
precrtati):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ako imaju više primjedaba, potrebno ih je navesti na posebnom listu papira koji je sastavni dio ovog zapisnika)

Potpisi promatrača:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
IV.

Na ovaj zapisnik članovi Gradskog izbornog povjerenstva nemaju primjedbi /
imaju sljedeće primjedbe (nepotrebno precrtati):

(ako imaju primjedbe, potrebno ih je navesti)

U ____________________________ __________________________ , _______________
(mjesto)

Članovi:
1.

(sati)

Predsjednik:

_________________________
(potpis)

2.

(datum)

_________________________

________________
(potpis)

Potpredsjednik:

(potpis)

3.

_________________________
(potpis)

4.

_________________________
(potpis)

______________________
(potpis)
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
Gradsko izborno povjerenstvo

Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 5/14) Gradsko izborno povjerenstvo
propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ IV
Postupak kandidiranja i provedba izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova
1. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista jesu političke stranke i birači.
2. Prilikom sastavljanja liste predlagatelji su dužni voditi računa o ravnopravnosti
spolova.
Predlaganje kandidacijskih lista političkih stranaka (Članak 12. Odluke)
3. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u
Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
4. Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih
stranaka.
5. Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama
na način predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na
temelju statuta.
6. Političke stranke na temelju odredbi svojih statuta određuju ovlaštenog podnositelja
kandidacijske liste.
Predlaganje kandidacijskih lista birača (članak 13. Odluke)
7. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju i birači.
8. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za
pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti
odgovarajući broj potpisa i to:
10 potpisa – Đurđanci, Ivanovci, Kuševac, Novi Perkovci, Široko Polje
20 potpisa – Centar, Kolodvor, Matija Gubec, Piškorevci, Selci Đakovački, Budrovci
30 potpisa – Braća Ribar, Gabro Hes, Regal Vajs
40 potpisa – Sjever-Dračice
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9. Kada birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača
jesu prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.
10. Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose:
- ime i prezime birača, njegovo prebivalište, broj važeće osobne iskaznice birača
i mjesto njezina izdavanja te potpis birača.
Sadržaj kandidacijskih lista (Članak 14. Odluke)
11. Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature
svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.
12. U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i
nositelj liste, a kandidati na listi moraju biti poredani od rednog broja 1 zaključno do
rednog broja koliko ih se bira.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se
bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do
broja koji se biraju u vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se
bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
13. Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih
stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke
stranke registrirale skraćeni naziv stranke odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i
kratice.
14. Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je "Kandidacijska lista grupe
birača Mjesnog odbora ________________".
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.
Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i
prezime kandidata, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i
spol.
Kandidacijske liste (Članak 15. i 16. Odluke)
15. Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana
stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, odnosno najkasnije do 27. travnja
2019. godine do 24:00 sata.
Izborno će povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one
podnesene sukladno ovoj Odluci.
Ako izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s
ovom Odlukom, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka
roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.
Izborno povjerenstvo može podnositelju odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka
ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.
16. Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista u skladu
s ovom Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova.
Pravovaljane kandidacijske liste izborno će povjerenstvo prihvatiti, a nepravodobne i
nepravovaljane liste rješenjem će odbaciti odnosno odbiti.
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Zbirna lista (Članak 17. i 18. Odluke)
17. Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim
listama.
Zbirnu listu sastavlja Gradsko izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost
svih kandidacijskih lista.
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake
liste.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva
političke stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su
predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja
kandidacijske liste grupe birača. Ako je više stranaka predložilo zajedničku
kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu
političke stranke u prijedlogu.
18. Izborno će povjerenstvo objaviti u roku od 72 sata od isteka roka za kandidiranje na
oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode, i na internetskim
stranicama Grada Đakova, sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu
listu za izbor članova vijeća.
Odustajanje od prihvaćene i objavljene kandidacijske liste (Članak 19. Odluke)
19. Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste na način predviđen
njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta, mogu
odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od
strane izbornog povjerenstva. Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju
donosi nositelj liste.
Pisana odluka o odustajanju mora prispjeti izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1.
ovoga članka.
Odustajanje jednoga ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušteno nakon
isteka roka za kandidiranje te se neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati
pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.
U slučaju odustajanja jednog ili više kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za
kandidiranje, izborno će povjerenstvo na odgovarajući način primijeniti odredbu
članka 15. stavka 3. Odluke.
Postupak u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste (Članak 21. Odluke)
20. Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave
kandidacijske liste, politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su
predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste grupe birača mogu umjesto
njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana
održavanja izbora.
Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena
kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata
na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore.
Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na način određen
stavkom 2. ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na
kandidacijskoj listi.
Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga
članka objavljuje se na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode
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i na mrežnim stranicama Grada Đakova u roku od 24 sata od izvršene dopune
kandidacijske liste.
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije
dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.
21. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u
Službenome glasniku Grada Đakova i na službenoj mrežnoj stranici Grada Đakova.

KLASA: 013-01/19-05/4
URBOJ: 2121/01-01/07-19-1
Đakovo, 13. travnja 2019. godine
PREDSJEDNICA
Jasmina Bagarić, v. r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
Gradsko izborno povjerenstvo

Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 5/14) Gradsko izborno povjerenstvo
propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ V
O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA
1. U prostorijama u kojima će se glasovati mogu 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. U istim prostorijama mogu se isticati i
obilježja županije i Grada Đakova.
2. Na svakom biračkom mjestu prostorija za glasovanje mora se opremiti i urediti na
način da se osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač
popunio glasački listić (članak 32. stavak 7. Odluke).
3. Na biračkom mjestu ne smije biti promidžbeni materijal, kao ni u neposrednoj
blizini biračkog mjesta (članak 34. stavak 3. Odluke).
4. Birački odbor u pravilu uređuje prostorije biračkog mjesta na dan prije izbora, a
najkasnije jedan sat prije početka glasovanja (članak 34. stavak 1. Odluke).
5. Birački odbor dužan je na svakom biračkom mjestu prije njegova otvaranja, na
biračima vidljivom mjestu, istaknuti oglas o svim prihvaćenim kandidacijskim listama i
zbirne liste (članak 34. stavak 2. Odluke).
6. Birački odbor dužan je na prednjoj strani svake glasačke kutije istaknuti glasački
listić kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju (članak 34. stavak 4. Odluke).
7. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u
Službenome glasniku Grada Đakova i na službenoj mrežnoj stranici Grada Đakova.
KLASA: 013-01/19-05/5
URBOJ: 2121/01-01/07-19-1
Đakovo, 13. travnja 2019. godine
PREDSJEDNICA
Jasmina Bagarić, v. r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
Gradsko izborno povjerenstvo
Na temelju članka 35. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 5/14) Gradsko izborno povjerenstvo propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ VI
O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA

I. PRAVO PROMATRANJA
Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela, imaju:
- političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, koje su predložile kandidacijsku listu za
izbor članova vijeća
- birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća
- nevladine udruge koje su registrirane kao udruge koje djeluju na području neovisnog
promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava
- međunarodne organizacije koje djeluju u Republici Hrvatskoj (strani promatrači).

II. DOZVOLA ZA PROMATRANJE
Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća,
nevladine udruge i međunarodne organizacije dužne su u roku od najkasnije 5 dana prije dana
održavanja izbora zatražiti od Gradskog izbornog povjerenstva dozvolu za promatranje rada izbornih
povjerenstava i biračkih odbora.
Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća mogu
podnijeti zahtjev za promatranje izbora od dana objave zbirnih lista kandidacijskih lista, odnosno
zbirnih lista kandidatura. Uz zahtjev za promatranje izbora podnosi se i potvrda političke stanke,
odnosno potvrda predlagatelja kandidature grupe birača ili kandidata grupe birača o svojstvu
promatrača.
Nevladine udruge i strani promatrači mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora od dana
stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. Uz zahtjev za promatranje izbora nevladina udruga će
dostaviti presliku rješenja o upisu u registar udruga.
Na prijedlog međunarodne organizacije koja djeluje u Republici Hrvatskoj status stranog
promatrača odobrenjem utvrđuje Gradsko izborno povjerenstvo. Strani promatrač kojem je izdano
odobrenje za promatranje i službena iskaznica dužan je odobrenje i službenu iskaznicu predočiti
izbornom tijelu čiji rad promatra.
Službenu iskaznicu promatraču izdaje i uručuje Gradsko izborno povjerenstvo. Promatrač je
dužan nositi vidljivo istaknutu službenu iskaznicu za cijelo vrijeme promatranja izbornog postupka i
rada izbornog tijela.
Ako izborno povjerenstvo promatraču nije izdalo iskaznicu, promatrač će se identificirati
rješenjem izbornog povjerenstva kojim je promatraču odobreno promatranje izbora.

III. PRAVA I OBVEZE PROMATRAČA
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Promatrač ima pravo:
- promatranja cjelokupnog izbornog postupka i pravo uvida u cjelokupni izborni materijal sve do
proglašenja službenih konačnih rezultata izbora,
- biti nazočan radu Gradskog izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica te upozoravati na
uočene nepravilnosti,
- davati pisane, obrazložene primjedbe na rad izbornog tijela koje se prilažu zapisniku o radu izbornog
tijela,
- zahtijevati presliku ili prijepis zapisnika o radu izbornog tijela čiji je rad promatrao, te ima pravo biti
nazočan primopredaji izbornog materijala,
- biti nazočan radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije otvaranja, za vrijeme
glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja, te ispunjavanja zapisnika
o radu biračkog odbora,
- stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora u zapisnik o radu biračkog odbora ili ih u
pisanom obliku priložiti tom zapisniku,
- dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora,
- biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na nepravilnosti i tražiti njihovo
otklanjanje.
Obveze promatrača su:
- nositi vidljivo istaknutu službenu iskaznicu za sve vrijeme promatranja izbornog postupka i rada
izbornog tijela,
- ne smije 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 naložiti njegovo udaljavanje,
- za vrijeme promatranja rada biračkog odbora ne smije odgovarati na upite birača, a u slučaju da mu
se birač obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora,
- ne smije tonski ili video snimati rad izbornog tijela,
- ne smije nositi bilo kakve oznake, fotografije kandidata ili druge promidžbene materijale te na bilo
koji drugi način utjecati na birače.

IV. IZBORNA TIJELA

Izborna tijela (izborno povjerenstvo i birački odbori) dužni su promatračima navedenima u
točki 1. ovih Uputa omogućiti praćenje i promatranje svoga rada.
Izborno tijelo čiji se rad promatra ne smije isključiti promatranje, ali smije ograničiti broj
promatrača ako nedostatak prostora ili drugi razlozi ne dopuštaju istodobno promatranje svih
promatrača. Političkim strankama, biračima koji su predložili kandidate, nevladinim udrugama i
međunarodnim organizacijama mora se omogućiti da imaju najmanje po jednog promatrača na
biralištu ili pri izbornom tijelu.
Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog tijela.
Ako promatrač unatoč usmenoj opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovlašten je
naložiti njegovo udaljavanje.
Birački odbor pazit će da se glasovanje provede neometano, uz puno poštovanje tajnosti
glasovanja i sigurnost birača. Ako je nužno, radi očuvanja reda i radi nesmetanog odvijanja glasovanja
predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije.
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Birački odbor dužan je primiti pisanu primjedbu promatrača i priložiti je zapisniku o radu
biračkog odbora.

V. STUPANJE NA SNAGU
Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenome
glasniku Grada Đakova i na službenoj mrežnoj stranici Grada Đakova.

KLASA: 013-01/19-05/6
URBOJ: 2121/01-01/07-19-1
Đakovo, 13. travnja 2019. godine
PREDSJEDNICA
Jasmina Bagarić, v. r.
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Izdaje: Grad Đakovo, Uredništvo: Đakovo, Trg dr. Franje Tuđmana 4
Glavni i odgovorni urednik: Miroslav Klepo, mag. iur., tel. 031-840-444
Godišnja pretplata iznosi 250,00 kn.
Pretplata se vrši na račun IBAN: HR8223600001810300000
(Proračun Grada Đakova) s pozivom na broj HR 24 7803 - OIB, kod Zagrebačke banke d.d.

