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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 61a. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narod-
ne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) 

i članka 69. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik 
Općine Dubravica“ br. 01/13) Općinsko vijeće Općine 
Dubravica na svojoj 33. sjednici održanoj dana 23. ožujka 
2017. godine donosi 

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Dubravica

Članak 1.
 Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora i 
to:
1. Mjesni odbor Dubravica - Rozga
2. Mjesni odbor Bobovec Rozganski
3. Mjesni odbor Kraj Gornji Dubravički-Pologi
4. Mjesni odbor Vučilčevo
5. Mjesni odbor Prosinec - Donji Čemehovec
6. Mjesni odbor Lukavec - Lugarski Breg

Članak 2.
 U Vijeća mjesnih odbora bira se 5 članova. 

Članak 3.
 Za dan provedbe izbora određuje se 21. svibanj 2017. 
godine.

Članak 4.
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službe-
nom glasniku Općine Dubravica». 

KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 238/40-02-17-18
Dubravica, 23. ožujka 2017. godine

 PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

      Franjo Golub

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoup-
ravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 
129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13 i 137/15) i članka 21. Statuta Općine Dubravica 
(„Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/13) Općin-
sko vijeće Općine Dubravica na svojoj 33. sjednici održa-
noj dana 23. ožujka 2017. godine donosi 

O D L U K U 
o izboru članova vijeća mjesnih odbora 

Općine Dubravica

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

 Ovom Odlukom uređuju se postupak za pripremu i 
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine 
Dubravica (u daljnjem tekstu:članove vijeća), tijela za ras-
pisivanje i provedbu izbora, postupak kandidiranja, zaštita 
izbornog prava i druga pitanja vezana uz provedbu izbo-
ra.  Postupak izbora članova vijeća u smislu stavka 1. ovog 
članka uređuje se odgovarajućom primjenom odredaba Za-
kona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tije-
la jedinica lokalne samouprave.Riječi i pojmovi u ovoj 
Odluci koji imaju rodno značenje, odnose se jednako 
na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu na-
vedeni.

Članak 2.
 Sukladno članku 63. Statuta Općine Dubravica izbori 
će se provesti za 6 mjesnih odbora na području Općine Du-
bravica i to:
1. Mjesni odbor Dubravica-Rozga
2. Mjesni odbor Bobovec Rozganski
3. Mjesni odbor Kraj Gornji Dubravički-Pologi
4. Mjesni odbor Vučilčevo
5. Mjesni odbor Prosinec-Donji Čemehovec
6. Mjesni odbor Lukavec-Lugarski Breg

 Svaki mjesni odbor iz prethodnog stavka ima pet čla-
nova vijeća.

Članak 3.
 Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 
18 godina života koji imaju prebivalište na području mje-
snog odbora čije se vijeće bira.
 Za članove vijeća mjesnog odbora može se kandidirati 
i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina 
života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za 
čije se vijeće izbori provode.
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Članak 4.
 Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u 
daljnjem tekstu:izbori) tajnim glasovanjem, razmjernim iz-
bornim sustavom. 
 Mandat članova vijeća traje četiri godine. 
 Mandat članova vijeća mjesnih odbora izabranih na 
redovnim izborima, započinje danom konstituiranja vijeća 
i traje do stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća o 
raspisivanju izbora odnosno do dana raspuštanja vijeća.
 Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opo-
zivi, a prava i dužnosti izabranih članova vijeća mjesnog 
odbora započinju danom konstituiranja vijeća mjesnog od-
bora. 
 Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgo-
voran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili 
iznesenih mišljenja i stavova u radu vijeća.
 Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na 
prijevremenim izborima, počinje teći danom konstituiranja 
vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke Općinskog vije-
ća o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora. 

Članak 5.
 Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Op-
ćinsko vijeće posebnom odlukom kojom utvrđuje točan 
datum održavanja izbora.
 Redovni izbori za članove vijeća održavaju se svake 
četvrte godine. 
 Izbori za članove vijeća mogu se raspisati za dan kad 
se održavaju lokalni izbori. 
Ukoliko je mandat članova vijeća prestao uslijed raspušta-
nja vijeća mjesnog odbora, prijevremeni izbori održavaju 
se u roku od 90 dana od dana raspuštanja. 
 Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može 
proteći manje od 30 ili više od 60 dana.
 Kada je vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendar-
skoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori za članove 
tog vijeća, a prije njihovog održavanja, u tom mjesnom od-
boru se neće raspisivati i održati prijevremeni izbori. 

Članak 6.
 Član vijeća jednog mjesnog odbora ne može istovre-
meno biti član drugog mjesnog odbora, član Općinskog 
vijeća, načelnik ili zamjenik načelnika, niti zaposlen u je-
dinici lokane samouprave na čijem je području član vijeća 
mjesnog odbora.
 Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može 
se kandidirati za člana vijeća, no ukoliko bude izabrana za 
člana dužna je do konstituiranja vijeća izjasniti se o tome 
prihvaća li dužnost člana ili nastavlja s obnašanjem nes-
pojive dužnosti, u kojem slučaju joj mandat miruje, a za-
mjenjuje ju zamjenik, u skladu sa odredbama Zakona i ove 
Odluke.

Članak 7. 
 Članu vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 
obnašanje dužnosti koja se prema odredbama ove Odluke 

smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužno-
sti mandat mu miruje, a zato vrijeme zamjenjuje ga zamje-
nik – kandidat s liste koji nije izabran, a kojeg odredi poli-
tička stranka koja ga je kandidirala, odnosno prvi sljedeći 
neizabrani kandidat s liste grupe birača. 
 Član vijeća koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti, 
dužan je o tome u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti 
obavijestiti predsjednika vijeća. 
 Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vije-
ća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću mjesnog odbo-
ra na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese 
pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku od 8 dana od pre-
stanka obnašanja nespojive dužnosti. 
 Nastavljanje s obnašanjem nespojive dužnosti člana 
vijeća  na temelju prestanka mirovanja mandata može se 
tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 8.
 Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje 4 
godine.
 Članu vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na 
koje je izabran u sljedećim slučajevima:
• ako podnese ostavku, s danom podnošenja pisane 

ostavke u skladu s pravilima o dostavi propisanim Za-
konom o općem upravnom postupku

• ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, 
odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pra-
vomoćnosti sudske odluke,

• ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mje-
seci, danom pravomoćnosti sudske presude,

• danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno 
odredbama Zakona kojim se uređuje hrvatsko držav-
ljanstvo

• danom prestanka prebivališta s područja mjesnog od-
bora

• smrću.
 Ostavka člana vijeća iz stavka 2. alineje 1. ovog član-
ka mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. 

Članak 9.
 Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu duž-
nost, ukoliko članu vijeća mandat miruje ili prestane prije 
isteka vremena na koje je izabran.
 Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi politič-
ke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje 
je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a 
određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kan-
didacijske liste. 
 Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili 
više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s 
iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili 
mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno spora-
zumu.
 Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe 
birača  zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s li-
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ste.

Članak 10. 
 Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glaso-
vanja.
 Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glaso-
vanja ili zbog toga što nije glasovao.
 Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasač-
ko opredjeljenje.

II. PREDLAGANJE KANDIDATA

Članak 11.
 Pravo predlagatelja kandidacijskih lista za izbor čla-
nova vijeća imaju sve registrirane političke stranke u Re-
publici Hrvatskoj i birači.
 Prilikom sastavljanja lista predlagatelji su dužni po-
štivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom 
zakonu. 
 Kandidacijsku listu za izbor članova vijeća može sa-
mostalno predložiti jedna politička stranka ili  dvije ili više 
političkih stranaka.
 Ako kandidacijsku listu predlažu birači, za pravovalja-
nost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti odgo-
varajući broj potpisa birača i to: 
za članove vijeća svih mjesnih odbora 20 potpisa.
 Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva 
tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Članak 12.
 Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu 
čiji sadržaj i oblik propisuje Općinsko izborno povjeren-
stva za mjesne izbore.
 U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose se slje-
deći podaci: 
 1. ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, datum ro-
đenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol predloženih 
kandidata
 2. ime, prezime i prebivalište birača, broj važeće osob-
ne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača. 
 Svojim potpisom svaki birač može podržati samo jed-
nu kandidacijsku listu.

Članak 13.
 Prijedlozi lista kandidata podnose se na propisanom 
obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Općinsko izborno po-
vjerenstvo.
 U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi 
naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju 
biti poredani od rednog broja 1. zaključno do rednog broja 
koliko ih se bira.
 Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stran-
ke, dviju ili više politički stranaka, koja je, odnosno koje 
su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke 
registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u na-

zivu će se koristiti  kratica. 
 Ako su kandidacijsku listu predložili birači, naziv liste 
je „kandidacijska lista grupe birača“.  
 Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat 
na listi. 
 Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske 
liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacio-
nalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski 
broj (OIB) i spol. 

Članak 14.
 Uz prijedlog liste dostavlja se i očitovanje svakog od 
kandidata na listi o prihvaćanju kandidature, ovjereno od 
strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva.

Članak 15.
 Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Izbornom po-
vjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja 
na snagu odluke o raspisivanju izbora.
 Izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih li-
sta provjerit će jesu li podnesene sukladno odredbama ove  
 Odluke i obvezatnim uputama, te utvrditi pravovalja-
nost predloženih kandidacijskih lista.
 Za svaki mjesni odbor posebno, Izborno povjerenstvo 
sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene liste za 
izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu.
 Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te 
ime i prezime nositelja svake liste, a kandidacijske liste se 
na zbirnu listu unose prema abecednom redu punog naziva 
političke stranke, odnosno dviju ili više političkih strana-
ka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, 
odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kan-
didacijske liste grupe birača. 
 Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku 
kandidacijsku listu ona se unosi na zbirnu listu prema nazi-
vu prve po redu političke stranke u prijedlogu. 
 Objava se vrši putem oglasnih ploča mjesnih odbora 
odnosno te na službenoj web stranici Općine, a sve u roku 
od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidi-
ranja i podnošenje lista.

III. IZBORNA PROMIDŽBA

Članak 16.
 Sve političke stranke koje su predložile liste i nosite-
lji ili drugi predstavnici kandidacijskih lista grupe birača 
imaju pravo na javno predstavljanje i obrazlaganje svojih 
izbornih programa biračima (izborna promidžba), što su 
lokalni mediji dužni svim sudionicima izborne promidžbe 
omogućiti pod jednakim uvjetima.  

 Sudionici izborne promidžbe istu su dužni voditi slo-
bodno, otvoreno, javno i argumentirano,a suprotstavljanje 
i sučeljavanje treba biti obrazloženo i utemeljeno na činje-
nicama. 
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 Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, 
a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

Članak 17.
 Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) traje tije-
kom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao 
i na dan izbora do zaključno 19,00 sati do kada je zabranje-
no svako objavljivanje privremenih rezultata ili procjene 
rezultata izbora.

IV. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH 
ODBORA

Članak 18.
 Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se proporcional-
nom izbornom metodom, na način da cijelo područje mje-
snog odbora čini jednu izbornu jedinicu.
 Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandi-
dacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važe-
ćih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s broje-
vima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća  bira 
na izborima.
 Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu 
je zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova 
svake kandidacijske liste.
 Svaka kandidacijska lista dobiti će onoliko mjesta u 
vijeću mjesnih odbora koliko puta broj njezinih dobivenih 
glasova sadrži zajednički djelitelj (D’Hondtov sustav).
 Ako su važeći glasovi  tako podijeljeni da se ne može 
utvrditi koja bi od dviju ili više lista dobila jedno mjesto 
ili još jedno mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono pripada 
onoj listi koja je dobila više glasova.
 Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju 
liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova 
birača. 

Članak 19.
 Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od 
rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista 
dobila mjesta u vijeću mjesnog odbora.
 Zamjenici članova vijeća mjesnog odbora sa svake 
kandidacijske liste, jesu kandidati koji nisu izabrani.
 Zamjenik člana kojeg odredi politička stranka odno-
sno drugi predlagatelj liste, stupa na dužnost s prestankom 
mandata izabranom članu vijeća  u slučajevima utvrđenim 
ovom Odlukom.

V. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 20.
 Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su: 
• općinsko izborno povjerenstvo 
• birački odbori. 
 Članovi općinskog izbornog povjerenstva i biračkih 

odbora, kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje 
imaju biračko pravo.

1. OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

Članak 21.
 Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore ima 
stalni i prošireni sastav.

 Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za mje-
sne odbore čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana, 
koji ne smiju biti članovi političkih stranaka, niti kandidati 
na izborima koje provode.
 Predsjednik i potpredsjednik Općinskog izbornog po-
vjerenstva moraju biti pravne struke.
 Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za 
mjesne odbore imenuje Općinski načelnik. 
 Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva čine 
po tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno po-
litičkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika 
oporbenih političkih stranaka, sukladno stranačkom sasta-
vu Općinskog vijeća Općine Dubravica, a određuju se u 
roku od 8 dana od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju 
izbora. 
 Ako predstavnici političkih stranaka ne postignu do-
govor vezano uz predstavnike u proširenom sastavu Op-
ćinskog izbornog povjerenstva, njihov raspored odredit će 
općinski načelnik ždrijebom. 
 Članovi proširenog sastava ne smiju biti kandidati na 
izborima koje provode.
 Ako političke stranke na poziv predsjednika Općin-
skog izbornog povjerenstva ne imenuju predstavnike u 
prošireni sastav izbornog povjerenstva, općinsko izborno 
povjerenstvo može raditi i u stalnom sastavu.
 Svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva imaju 
jednaka prava i dužnosti.
 Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora 
provode zajedno s izborima za Općinsko vijeće i načelnika 
Općine Dubravica, poslove proširenog sastava Općinskog 
izbornog povjerenstva odlukom Povjerenstva može obav-
ljati prošireni sastav Povjerenstva  imenovan za lokalne iz-
bore, u kojem slučaju se ne primjenjuju odredbe stavaka 5. 
i 6. ovog članka.

Članak 22.
 Općinsko izborno povjerenstvo u provedbi izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora ima slijedeće ovlasti: 

1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora,

2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih 
tijela, 

3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe iz-
bora,

4. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
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5. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandida-
ture za članove vijeća mjesnih odbora,

6. objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje 
zbirnu listu svih kandidacijskih lista za članove vijeća 
mjesnih odbora,

7. određuje biračka mjesta na području pojedinog mje-
snog odbora,

8. imenuje članove biračkih odbora te nadzire rad birač-
kih odbora na biračkim mjestima,

9. nadzire pravilnost izborne promidžbe,
10. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja po biračkim 

mjestima na području svakog mjesnog odbora,
11. objavljuje rezultate izbora za članove vijeća svakog 

pojedinog mjesnog odbora,
12. objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na 

području pojedinog mjesnog odbora na službenoj web 
stranici Općine,

13. određuje članove stručnog tima za obavljanje admi-
nistrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade 
članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja 
rada,

14. obavlja poslove vezane uz financiranje izborne pro-
midžbe propisane posebnim zakonom i obvezatnim 
uputama,

15. obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom.

2. BIRAČKI ODOBRI

Članak 23.
 Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto i 
izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima te 
osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.
 Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam 
članova.
 Četiri člana biračkog odbora određuje većinska poli-
tička stranka, odnosno političke stranke, a četiri člana opor-
bena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno 
stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Dubravica.
 Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o ras-
poredu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspo-
red odredit će nadležno izborno povjerenstvo ždrijebom na 
način da će predstavnike stranaka tako rasporediti da poje-
dina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju 
biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstav-
nika.
 Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih 
odbora i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu 
najkasnije 12 dana prije održavanja izbora. Ne odrede li ih, 
odnosno ako prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu 
u zadanom roku, Izborno povjerenstvo samostalno će odre-
diti članove biračkih odbora.
 Birački odbori moraju se imenovati najkasnije 10 dana 
prije dana održavanja izbora.
Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.
 Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora 
ne smiju biti kandidati na izborima koje provode, a pred-

sjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti čla-
novi niti jedne političke stranke.

Članak 24.
 Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora 
provode zajedno s izborima za Općinsko vijeće i načelnika 
Općine Dubravica, poslove biračkih odbora odlukom   
Povjerenstva mogu obavljati birački odbori imenovani za 
lokalne izbore, u kojem slučaju se ne primjenjuju odredbe 
stavaka 3. i 4. članka 23.

Članka 25.
 Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora ima-
ju pravo na naknadu za svoj rad.
 Visinu naknade utvrđuje načelnik Općine Dubravica 
posebnom odlukom.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA 
GLASOVANJA

Članak 26.
 Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu gla-
sačkim listićem označenim serijskim brojem.

Članak 27.
 Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku 
listu sadrži:
naziv liste,
ime i prezime nositelja liste, 
naputak o načinu glasovanja,
serijski broj listića,
pečat Općinskog vijeća Općine Dubravica.
 Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću 
onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacij-
skih lista.
 Ispred naziva liste stavlja se redni broj, a glasački listić 
popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva 
kandidacijske liste za koju se glasuje.
 Glasački listići sa sadržajem iz stavka 2. ovog članka 
tiskaju se pod neposrednim nadzorom Općinskog izbornog 
povjerenstva.

Članak 28.
 Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i 
nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku li-
stu birač glasovao.
 Nevažeći glasački listić je:
• neispunjeni glasački listić
• glasački listić popunjen tako se ne može sa sigurnošću 

utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao
• glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili 

više kandidacijskih lista.

Članak 29.
 Glasovanje traje neprekidno od 07,00 -19,00 sati, na-
kon čega se biračka mjesta zatvaraju. 
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 Omogućiti će se glasovanje i biračima koji su se zate-
kli na biračkom mjestu u 19,00 sati.
 Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu 
moraju biti stalno prisutni predsjednik ili potpredsjednik 
biračkog odbora te najmanje četiri člana biračkog odbora. 

Članak 30.
 Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.
 Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o odr-
žavanju reda i mira za vrijeme glasovanja, te je u slučaju 
potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili one-
mogućava, odnosno otežava glasovanje drugih, da napusti 
biračko mjesto.
 Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti po-
moć policije.
 Službene osobe policije od kojih je zatražena pomoć, 
iznimno od stavka 1. ovog članka, mogu unositi oružje.

Članak 31.
 Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član 
dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi 
i provjeriti da li je upisan u izvadaka iz popisa birača za 
dotično biračko mjesto. 
 Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispra-
vom, sukladno posebnim zakonima. 
 Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, neće 
mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom 
nadležnog državnog ureda koji vodi registar birača, dokaže 
da ima pravo pristupiti glasovanju u tom mjesnom odboru.
 Potvrdu iz stavka 3. ovog članka birač je dužan predati 
biračkom odboru i ona čini sastavni dio izvatka iz popisa 
birača za to biračko mjesto. 
 Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na biračkom 
mjestu, član biračkog odbora biraču predaje glasački listić, 
objašnjava način popunjavanja i upućuje ga na mjesto gla-
sovanja. 
 Član biračkog odbora dužan je voditi računa o tome 
da se onemogući uvid u serijski broj listića koji se predaje 
biraču. 

Članak 32.
 Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što 
je nepismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može doći  
na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja 
će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred 
naziva liste.
 Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili ne-
moći nije u mogućnosti pristupiti biračkom mjestu, može o 
tome obavijestiti Općinsko izborno povjerenstvo najranije 
3 dana prije održavanja izbora ili birački odbor na dan odr-
žavanja izbora.
 Općinsko izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve 
birača za glasovanje izvan biračkog mjesta predaje nadlež-
nim biračkim odborima uz cjelokupan izborni materijal.

 Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva 
člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u mjestu gdje 
se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome raču-
na o tajnosti glasovanja.
 Birač je dužan najmanje jedanput presavinuti glasački 
listić na kojem je glasovao, staviti ga u posebnu omotnicu i 
zatvoriti je. Član biračkog odbora dužan je nakon povratka 
na biračko mjesto predati omotnicu predsjedniku biračkog 
odbora.
 Predsjednik biračkog odbora presavinuti glasački li-
stić odmah ubacuje u glasačku kutiju na biračkom mjestu. 
 Na način ostvarivanja biračkog prava birača koji pri-
stupi na biračko mjesto, ali mu je zbog invaliditeta one-
mogućena pristupačnost biračkom mjestu, primjenjuju se 
odredbe stavka 4.,5. i 6. ovog članka. 
 Glasovanje u smislu stavka 1.,2. i 7. ovog članaka 
predsjednik biračkog odbora dužan je poimenično navesti 
u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 33.
 Po završenom glasovanju, birački odbor će najprije 
prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u po-
seban omot koji će zapečatiti.
 Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema izvatku iz 
popisa birača i potvrdama nadležnog tijela, ukupan broj bi-
rača koji su glasovali, a zatim pristupa otvaranju glasačke 
kutije i prebrojavanju glasova.
 Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi 
da je njihov broj manji od utvrđenog broja birača koji su 
glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listići-
ma, a ako se utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog 
broja birača koji su glasovali, birački odbor odmah o tome 
obavještava Općinsko izborno povjerenstvo koje odmah 
raspušta birački odbor i imenuje novi te određuje ponavlja-
nje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će se obaviti 
sedmog dana od dana prvog glasovanja. Rezultat ponovlje-
nog glasovanja utvrđuje s u roku od 12 sati nakon obavlje-
nog glasovanja. 

Članak 34.
 O svom radu birački odbor sastavlja zapisnik koji sa-
drži: 

• broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj bira-
ča koji su predali  potvrdu nadležnog tijela,

• broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku 
iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje,

• broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta, 
• broj birača koji su glasovali na bračkom mjestu uz po-

moć druge osobe, 
• koliko je birača ukupno glasovalo, 
• koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,
• broj nevažećih glasačkih listića. 
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 U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve dru-
ge činjenice koje su važne za postupak glasovanja. 
 Sadržaj i oblik zapisnika o radu biračkog odbora pro-
pisuje Općinsko izborno povjerenstvo.
 Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane pri-
mjedbe na zapisnik.
 Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
 Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o 
tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u kojoj se 
utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbija-
nja, ako ih član biračkog odbora navede. 

Članak 35.
 Zapisnik o radu i ostali izborni materijal, birački odbor 
dostavlja Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u 
roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.
 Općinsko izborno povjerenstvo utvrditi će rezultate 
glasovanja na biračkim mjestima i bez odgode će objaviti:

• broj birača upisanih u izvadak iz popisa birača za svaki 
mjesni odbor,

• koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska 
lista,

• koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
• broj mjesta u vijeću mjesnih odbora koje je dobila sva-

ka kandidacijska lista, 
• te imena i prezimena kandidata za svake kandidacijske 

liste koji su izabrani za članove vijeća mjesnih odbora.
 Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj 
ploči mjesnog odbora i na službenoj web stranici Općine 
Dubravica.

Članak 36.
 O svom radu Općinsko izborno povjerenstvo vodi za-
pisnik u koji unosi:
•  broj birača upisanih u izvacima iz popisa birača i po-

tvrdama za glasovanje,
• broj birača koji su glasovali, 
• broje nevažećih glasačkih listića,
•  broj glasova koje je dobila pojedina kandidacijska li-

sta,
 
 Svaki član Općinskog izbornog povjerenstva može 
dati primjedbe na zapisnik.
 Zapisnik potpisuju svi članovi Općinskog izbornog 
povjerenstva.
 
V. PROVEDBA IZBORA

Članak 37.
 Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na birač-
kim mjestima na području mjesnog odbora.
 Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta 
određena u svakom mjesnom odboru s naznakom koji bira-
či imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu.

 Biračka mjesta moraju se odrediti najkasnije 15 dana 
prije dana održavanja izbora.
 Objava biračkih mjesta obavlja se putem oglasa (pla-
kata) koji se postavljaju na mjestima uobičajenog oglaša-
vanja i mjestima većeg okupljanja građana te se objavljuje 
na službenoj web stranici Općine Dubravica.
 Biračka mjesta određuju se ovisno o broju birača, od-
nosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na 
jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača 
u vremenu određenom za glasovanje. 
 Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj. 
 Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora 
provode zajedno s izborima za Općinsko vijeće i načelni-
ka, Općinsko izborno povjerenstvo može odrediti da su bi-
račka mjesta istovjetna onima određenim za izbor članova 
Općinskog vijeća i načelnika.

Članak 38.
 Za svako biračko mjesto odredit će se posebna pro-
storija za glasovanje uređena i opremljena na način koji 
osigurava tajnost glasovanja.
 Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo ista-
knute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim ime-
nima svih kandidata za vijeće za koje se glasuje.
 U prostorijama u kojima će se glasovati mogu se isti-
cati državni simboli u skladu s Ustavom Republike Hrvat-
ske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske 
te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske. 
 U istim prostorijama mogu se isticati i obilježja Za-
grebačke županije i Općine Dubravica u skladu s njihovim 
statutima.
 Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti pomi-
ješani tako da nisu složeni po serijskim brojevima i postav-
ljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje da se ne vidi 
serijski broj listića.

VI. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 39.
 Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora 
za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proraču-
nu Općine Dubravica.
 Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Općinsko 
izborno povjerenstvo koje je ovlašteno odrediti način ko-
rištenja sredstava, njihovu raspodjelu i dodjelu tijelima za 
provedbu postupka izbora u skladu sa ovom Odlukom.

VII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 40.
 Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja 
ili u postupku izbora za članove vijeća mogu podnijeti po-
litičke stranke, nositelji kandidacijske liste grupe birača, 
kandidati, najmanje 25 birača ili najmanje 5 % birača mje-
snog odbora u kojem se provode izbori.  
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 Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više politič-
kih stranaka prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada 
ga je podnijela jedna politička stranka. Političke stranke će 
na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovla-
štenim podnositeljem prigovora. 
 Prigovori na nepravilnosti u postupku kandidiranja i 
izbora članova vijeća mjesnih odbora, podnose se Općin-
skom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući 
od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen 
prigovor.
 O prigovoru rješava Općinsko izborno povjerenstvo.
 Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rje-
šenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je prigo-
vor dostavljen, odnosno od dana kada su dostavljeni izbor-
ni materijali na koje se prigovor odnosi. 

Članak 41.
 Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući o pri-
govoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale 
ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništiti će radnje 
u tom postupku i odrediti da se radnje ponove u roku koji 
mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisa-
ni.
 Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih rad-
nji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na 
postupak glasovanja, a bitno su utjecale na  rezultate iz-
bora, Općinsko izborno povjerenstvo poništiti će izbore i 
odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 42.
 Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva, 
podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješe-
njem ima pravo žalbe Uredu državne uprave u Zagrebačkoj 
županiji.
 Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se putem Op-
ćinskog izbornog povjerenstva u roku 48 sati, računajući 
od dana kada je primljeno pobijano rješenje.
 Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji dužan je 
o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 43.
 Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite 
izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje 
su propisane ovom Odlukom.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.
 Konstituirajuća sjednica vijeća svakog pojedinog mje-
snog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave 
konačnih rezultata izbora.
 Konstituirajuće sjednice vijeća iz stavka 1. ovog član-
ka saziva načelnik Općine Dubravica.
 Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika 
vijeća predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste 
koja je dobila najviše glasova. 

 Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, 
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kan-
didat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom 
listiću.
 Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izbo-
rom predsjednika vijeća za kojeg je glasovala većina svih 
članova vijeća.

Članak 45.
 Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u roku utvrđe-
nom člankom 44. stavkom 1. ove Odluke, općinski načel-
nik će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 
dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održa-
na. 
 Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, općinski 
načelnik će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u nastav-
nom roku od 30 dana.
 Ako se vijeće ne konstituira ni u rokovima iz stavka 1. 
ovog članka, raspisat će se novi izbori.

Članak 46.
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o izboru člana vijeća mjesnih odbora, Klasa: 021-05/13-
01/42, Ur.broj: 238/40-13-37 od 9. travnja 2013. godine.

Članak 47.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u „Službenom glasniku Općine Dubravica“. 

KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 238/40-02-17-19
Dubravica, 23. ožujka 2017. godine
     

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
 OPĆINE DUBRAVICA

Franjo Golub

3
Na temelju članka 22. Odluke o izboru čla-
nova vijeća mjesnih odbora Općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
2/17), Općinsko izborno povjerenstvo Op-

ćine Dubravica propisuje

O B V E Z A T N E    U P U T E     (br. 1)
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku  

rokova po Odluci o izboru 
članovavijeća mjesnih 

odbora

I
 Općinsko vijeće Općine Dubravica na 33. sjednici 
održanoj 23. ožujka 2017. godine donijelo je Odluku o ras-
pisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na po-
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dručju Općine Dubravica. Odluka stupa na snagu danom 
objave, a objavljena je 20. travnja 2017. godine.
  Izbori će se održati u nedjelju, 21.  svibnja 2017.

II
 Rokovi teku od dana :
       21. travnja 2017. u 00:00 sati.

III
 Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća 
mjesnih odbora dostavljaju se Općinskom izbornom povje-
renstvu općine Dubravica najkasnije u roku od 14 dana od 
dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle 
do
 4. svibnja 2017. do 24:00 sata.

IV
 Općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i na ogla-
snoj ploči te na internetskim stranicama Općine Dubravica 
www.dubravica.hr objaviti sve pravovaljano predložene 
kandidacijske liste i zbirnu listu za pojedini mjesni odbor, 
kao i zbirne liste za sve mjesne odbore i to u roku od 48 sati 
od isteka roka za kandidiranje, dakle do 
 6. svibnja 2017. do 24:00 sata

V
 Izborna promidžba počinje danom objave zbirne kan-
didacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije dana odr-
žavanja izbora, dakle do:
 19. svibnja 2017. do 24:00 sata.

VI
 Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i 
svako objavljivanje privremenih  rezultata ili procjena re-
zultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu 
održavanja izbora, kao i na dan održavanja izbora do za-
ključno 19:00 sati, dakle od:
 20. svibnja 2017. u  00:00 sati  do
 21. svibnja 2017. u  19:00 sati.

VII
 Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su bi-
račka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo 
glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije pet-
naest dana prije održavanja izbora, dakle do:
 5. svibnja 2017. do 24:00 sata.

VIII
 Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih 
biračkih odbora i dostaviti njihova imena Općinskom iz-
bornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja 
izbora, dakle do
 8. svibnja 2017. do 24:00 sata.
 Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju 
Općinskom izbornom povjerenstvu, Općinsko izborno po-
vjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

 IX
 Općinsko izborno povjerenstvo mora imenovati člano-
ve biračkih odbora najkasnije deset dana prije održavanja 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora, dakle do:
 10. svibnja 2017. do 24:00 sata.

X
 Glasovanje traje neprekidno:
 21. svibnja 2017. od 7:00 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.
 Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapi-
snik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Općin-
skom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku od 12 
sati od zatvaranja birališta, dakle do 
  22. svibnja 2017. do 7:00 sati.

XI
 Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate 
glasovanja na biračkim mjestima na svom području najka-
snije u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle 
do
  22. svibnja 2017. do 19:00 sati.

XII
 Kad utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća mje-
snih odbora za svaki mjesni odbor Općinsko izborno po-
vjerenstvo bez odgode će objaviti rezultate izbora, suklad-
no zapisnicima o radu. 

XIII
 Ove Obvezatne upute objavit će se u „Službenom gla-
sniku Općine Dubravica“, a stupaju na snagu 20. travnja 
2017. godine. 
     
KLASA: 013-01/17-01/2
URBROJ: 238/40-03-17-2
Dubravica, 20. travnja 2017

PREDSJEDNICAOPĆINSKOG IZBORNOG 
POVJERENSTVA

Marija Filić, dipl. iur.

4
Na temelju članka 24. Odluke o izboru člano-
va vijeća mjesnih odbora Općine Dubravica 
Općinsko izborno povjerenstvo propisuje

O B V E Z A T N E    U P U T E     (br. 2)
o obrascima za provođenje izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora
Općine Dubravica
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I
 Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mje-
snih odbora Općine Dubravica obavljati će se isključivo na 
obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

II
 Obrasci za provođenje izbora su:
1. U postupku kandidiranja :
• OMS-1-Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/

političkih stranaka za članice/članove vijeća mjesnog 
odbora.

• OMS-2- Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za 
članice/članove vijeća mjesnog odbora 

• OMS-3-Očitovanje kandidatkinje/kandidata o prihva-
ćanju kandidature.

2. U izbornom postupku :
• OMS-4-Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana 

tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora

• OMS-5-Rješenje o imenovanju biračkog odbora
• OMS-6-Rješenje o određivanju biračkih mjesta

• OMS-7-Glasački listić za izbore članica/članova vije-
ća mjesnih odbora

• OMS-8-Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor čla-
nica/članova vijeća mjesnih odbora

• OMS-9-Zapisnik o radu Općinskog izbornog povje-
renstva za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora

III
Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio 

ovih Obvezatnih uputa.

IV
Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom 

oglašavanja na oglasnoj ploči Općine Dubravica.

KLASA: 013-01/17-01/2
URBROJ: 238/40-03-17-3
Dubravica, 20. travnja 2017.

 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG 
IZBORNOG POVJERENSTVA

          Marija Filić, dipl. iur.

 
                     
                         OMS-1 
                
 
OPĆINSKOM IZBORNOM POVJERENSTVU 
                  OPĆINE DUBRAVICA 
 
 
 

P R I J E D L O G  
KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE/POLITIČKIH STRANAKA ZA ČLANICE/ČLANOVE 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA _________________________________________________________________ 
 
 

Naziv liste_____________________________________________________________________________________________________________________ 
                             (puni naziv registrirane političke stranke, dviju ili više političkih stranaka, a ako su se registrirale i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka koje su listu predložile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nositeljica/nositelj liste:_________________________________________________________________________________________________________ 
 (ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
 
 
Nositeljica/nositelj liste prva je predložena kandidatkinja/kandidat na listi (članak 13. stavak 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Dubravica). 
 
 
 
 

 2 

 
KANDIDACIJSKA LISTA 

 
Redni 
broj 

 
IME I PREZIME 

 
NACIONALNOST 

 
ADRESA PRIJAVLJENOG 

PREBIVALIŠTA 

 
DATUM  

ROĐENJA 

 
OIB 

 
SPOL 

Ž    M 
 
 

1. 
 

 
 
 
 

    
 

           
 

  

 
 

2. 
 

 
 

    
 

           
 

  

 
 

3. 
 

     
 

           
 

  

 
 

4. 
 

     
 

           
 

  

 
 

5. 
 

     
 

           
 

  

 
  
 
 

U __________________________ _______________                       _________________________________________________ 
                                                (mjesto i datum)                               (puno ime i prezime te potpis ovlaštenog  predstavnika pol.stranke/stranaka) 
 
 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

5
O M S - 1
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 3 

 
 
Napomena: 
1. Ovaj obrazac namijenjen je predlaganju kandidatkinja/kandidata za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Dubravica koje   
     predlažu političke stranke. Potrebno je popuniti prazna mjesta u uvodnom dijelu obrasca podacima o nazivu mjesnog odbora, za koji se kandidati  
     predlažu. 
2. U prijedlogu liste mora biti slijedeći broj kandidata:  
            -  5 kandidata za vijeće mjesnog odbora  Dubravica - Rozga 
            -  5 kandidata za vijeće mjesnog odbora  Bobovec Rozganski  

-   5 kandidata za vijeće mjesnog odbora Kraj Gornji Dubravički - Pologi  
-   5 kandidata za vijeće mjesnog odbora Vučilčevo  
-   5 kandidata za vijeće mjesnog odbora Prosinec - Donji Čemehovec 
-   5 kandidata za vijeće mjesnog odbora Lukavec - Lugarski Breg 

     Ako predlagatelj predloži manji broj kandidata od utvrđenog broja koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana. 
     Kandidatom se može biti samo na jednoj listi. 
3. Prijedlog kandidacijske liste mora biti dostavljen Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora,  
    odnosno do 4. svibnja 2017. godine do 24:00 sata.  
4. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, ovjerena kod javnog bilježnika ili Općinskog izbornog povjerenstva.    
    (obrazac OMS-3) 
5. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima. 
 

6
O M S - 2

OPĆINSKOM IZBORNOM POVJERENSTVU            OMS-2              
                OPĆINE DUBRAVICA               

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             

P R I J E D L O G  
KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANICE/ČLANOVE 

 
 
 
 
VIJEĆA MJESNOG OBORA _________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (upisati naziv mjesnog odbora) 
Nositeljica/nositelj liste:________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
 
 
 
 
Nositeljica/nositelj liste prva je predložena kandidatkinja/kandidat na listi (članak 13. stavak 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih 
odbora). 
 

KANDIDACIJSKA LISTA 
 
 

Redni 
broj 

 
IME I PREZIME 

 
NACIONALNOST 

 
ADRESA PRIJAVLJENOG 

PREBIVALIŠTA 

 
DATUM  

ROĐENJA 

 
OIB 

 
SPOL 

Ž    M 
 
 

1. 
 

 
 
 
 

    
 

           
 

  

 
 

2. 
 

 
 

    
 

           
 

  

 

 

 

2 

 
 

3. 
 

     
 

           
 

  

 
 

4. 
 

     
 

           
 

  

 
 

5. 
 

     
 

           
 

  

 
 
 
 
U _____________________________         
                (mjesto i datum)                                                                                                                                     

        
           1. ______________________________________________ 

 
2. _____________________________________________ 

 
3. ______________________________________________ 

  (puno ime i prezime te potpis podnositelja kandidacijske liste grupe birača – prva tri potpisnika  
                                                    kandidacijske liste grupe birača) 
 
Napomena: 
1. Ovaj obrazac namijenjen je predlaganju kandidatkinja/kandidata za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora koje predlažu birači. U  
    uvodnom dijelu obrasca potrebno je popuniti prazna mjesta podacima o nazivu mjesnog odbora za koji se kandidati predlažu. 
2. U prijedlogu liste mora biti slijedeći broj kandidata:  
            -  5   kandidata za vijeće mjesnog odbora  Dubravica - Rozga 
            -  5   kandidata za vijeće mjesnog odbora  Bobovec Rozganski  

-  5   kandidata za vijeće mjesnog odbora Kraj Gornji Dubravički - Pologi 
-  5   kandidata za vijeće mjesnog odbora Vučilčevo  
-  5   kandidata za vijeće mjesnog odbora Prosinec-Donji Čemehovec 
-  5   kandidata za vijeće mjesnog odbora Lukavec - Lugarski Breg 

3. Kandidacijske liste grupe birača za izbor članica/članova vijeća mjesnog odbora na ovom obrascu mogu predložiti birači na temelju  
    pravovaljano prikupljenih potpisa.  
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3 

4. Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste birači, kao ovlašteni predlagatelji, dužni su prikupiti najmanje 20 potpisa. 
5. Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu listu kandidata. 
6. Prva tri po redu potpisnika smatraju se podnositeljima prijedloga kandidacijske liste grupe birača. 
7. Prijedlog kandidacijske liste mora biti dostavljen Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana    
    raspisivanja izbora, odnosno do 4. svibnja 2017. godine do 24:00 sata.  
8. Uz prijedlog kandidacijske liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature (obrazac OMS-3) koje mora biti ovjereno  
    kod javnog bilježnika ili Općinskog izbornog povjerenstva.  
9. Obrazac popuniti čitko, tiskanim slovima. 
 
 
 

 Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača__________________________ 
 

Nositeljica/nositelj liste ____________________________________________________________ 
                                       (upisati ime i prezime prve predložene kandidatkinje/kandidata na listi) 

 
 

Redni 
broj 

 
IME I PREZIME 

 
ADRESA PRIJAVLJENOG 

PREBIVALIŠTA 

 
BROJE VAŽEĆE OSOBNE ISKAZNICE I 

MJESTO NJEZINA IZDAVANJA 

 
POTPIS BIRAČA 

 
1. 
 

 
 

   
 
  

2. 
 

 

 
 

   

 
3. 

 
 

    

 
4. 

 
 

    

 
5. 

 
 

    

 
6. 

    

 
7. 

    

 
8. 

    

 
9. 

    

 
10. 

    
 

 

 

4 

 
11. 

    

 
12. 

    

 
13. 

    

 
14. 

    

 
15. 

    

 
16. 

    

 
17. 

    

 
18. 

    

 
19. 

    

 
20. 

    

 
 

U _____________________________         
                (mjesto i datum)                                                                                                                                     

        
 

 

 

 

2 

 
 

3. 
 

     
 

           
 

  

 
 

4. 
 

     
 

           
 

  

 
 

5. 
 

     
 

           
 

  

 
 
 
 
U _____________________________         
                (mjesto i datum)                                                                                                                                     

        
           1. ______________________________________________ 

 
2. _____________________________________________ 

 
3. ______________________________________________ 

  (puno ime i prezime te potpis podnositelja kandidacijske liste grupe birača – prva tri potpisnika  
                                                    kandidacijske liste grupe birača) 
 
Napomena: 
1. Ovaj obrazac namijenjen je predlaganju kandidatkinja/kandidata za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora koje predlažu birači. U  
    uvodnom dijelu obrasca potrebno je popuniti prazna mjesta podacima o nazivu mjesnog odbora za koji se kandidati predlažu. 
2. U prijedlogu liste mora biti slijedeći broj kandidata:  
            -  5   kandidata za vijeće mjesnog odbora  Dubravica - Rozga 
            -  5   kandidata za vijeće mjesnog odbora  Bobovec Rozganski  

-  5   kandidata za vijeće mjesnog odbora Kraj Gornji Dubravički - Pologi 
-  5   kandidata za vijeće mjesnog odbora Vučilčevo  
-  5   kandidata za vijeće mjesnog odbora Prosinec-Donji Čemehovec 
-  5   kandidata za vijeće mjesnog odbora Lukavec - Lugarski Breg 

3. Kandidacijske liste grupe birača za izbor članica/članova vijeća mjesnog odbora na ovom obrascu mogu predložiti birači na temelju  
    pravovaljano prikupljenih potpisa.  
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7 OMS-3 
   

     
 
 
 

O Č I T O V A N J E 
KANDIDATKINJE/KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANICU/ČLANA 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA __________________________________ 
 (naziv mjesnog odbora) 
 

 
1. Ja ___________________________________       _________________________ 
                (ime i prezime kandidatkinje/kandidata)                            (nacionalnost) 
 
         ___________________________________________           ___________________________ 
                        (adresa prijavljenog prebivališta)                                         (datum rođenja)                     
 

           
                                                                                              OIB 
 

prihvaćam kandidaturu za članicu/člana VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
 

___________________________________________ 
 (naziv mjesnog odbora) 
 
 
 
na izborima koji će se održati dana____________________________. 
 
 
 
 
2. Izjavljujem pod materijalnom i prekršajnom odgovornošću da na dan stupanja na snagu oduke o 
raspisivanju izbora imam prijavljeno prebivalište na području Općine Dubravica te da za moju 
kandidaturu ne postoje zakonski razlozi zabrane kandidiranja. 
 
 
 
 
 
U______________________________   _________________________________ 
                  (mjesto i datum)          (potpis kandidatkinje/kandidata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: 
 
Ovo očitovanje kandidatkinje/kandidata mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili Općinskog izbornog povjerenstva. 
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OMS-4 

 
 

I Z J A V A  
 

O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA TIJELA ZA 
PROVEDBU IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE  

VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE DUBRAVICA 
 
 
Ja, _______________________________________________________ 

(ime i prezime) 

 
__________________________________________________________ 

(adresa prijavljenog prebivališta) 

 
 
osobna iskaznica br. ___________________________ 

 (broj važeće osobne iskaznice) 
 
izdana od PU _________________________________ 

(mjesto njezina izdavanja) 
 

           
                                                                                       OIB 
 
izjavljujem da ću dužnost predsjednika, potpredsjednika odnosno člana 

 
 

__________________________________________________________ 
(naziv izbornog povjerenstva – biračkog odbora) 

 
obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Odlukom o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora Općine Dubravica. 
 
Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da nisam 
članica/član niti jedne političke stranke (primjenjuje se na predsjednika, 
potpredsjednika i članove stalnog sastava Općinskog izbornog 
povjerenstva te predsjednika i potpredsjednika biračkih odbora), niti 
kandidat na izborima za članove vijeća mjesnih odbora Općine 
Dubravica. 
 
U _________________________________   
                (mjesto i datum) 
 
 

        _____________________ 
                  (potpis) 
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OMS-5 

 
 
___________________________________________________________________________ 

(naziv općine/grada) 
___________________________________________________________________________ 

(naziv izbornog povjerenstva općine) 
 
Na temelju članka 22. točke 8. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općinsko 
izborno povjerenstvo općine ________________________________donosi 
 

 
R J E Š E N J E 

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA 
 

 
I. U birački odbor za biračko mjesto broj: _________________________________________ 
                                                                                                   (navesti potpunu adresu i oznaku biračkog mjesta-birališta) 
imenuju se: 
 
1. _____________________________________________________________za predsjednika 
 
2. __________________________________________________________za potpredsjednika 
 
3. ___________________________________________________________________za člana 
 
4. ___________________________________________________________________za člana 
 
5. ___________________________________________________________________za člana 
 
6. ___________________________________________________________________za člana 
 
7. ___________________________________________________________________za člana 
 
8. ___________________________________________________________________za člana 
 
9. ___________________________________________________________________za člana 
 
10. _________________________________________________________________ za člana 
 
 
II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na 
izborima za članove vijeća mjesnih odbora i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja. 
 
 
 
U ____________________________________________ 
                                         (mjesto i datum) 
 
 
 MP PREDSJEDNIK 
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___________________________________________________________________________ 

(naziv općine) 
___________________________________________________________________________ 

(naziv izbornog povjerenstva općine) 
 

Na temelju članaka 22. točke 7. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općinsko 
izborno povjerenstvo općine ________________________________donosi 
 

 
R J E Š E N J E 

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA 
 
 

Za područje općine __________________________________________________________ 
                                                                                   (naziv općine/grada) 
određuju se biračka mjesta: 
 
1. biračko mjesto broj 1. u:_____________________________________________________ 

                                                        (navesti potpunu adresu i oznaku biračkog mjesta) 
koje obuhvaća birače s prebivalištem u ___________________________________________ 

                                                                          (označiti puni naziv mjesta, sela, zaselka, ulice, kuće i sl.) 
 
2. biračko mjesto broj 1. u:_____________________________________________________ 

                                                        (navesti potpunu adresu i oznaku biračkog mjesta) 
koje obuhvaća birače s prebivalištem u ___________________________________________ 

                                                                          (označiti puni naziv mjesta, sela, zaselka, ulice, kuće i sl.) 
 
3. biračko mjesto broj 1. u:_____________________________________________________ 

                                                        (navesti potpunu adresu i oznaku biračkog mjesta) 
koje obuhvaća birače s prebivalištem u ___________________________________________ 

                                                                          (označiti puni naziv mjesta, sela, zaselka, ulice, kuće i sl.) 
 
4. biračko mjesto broj 1. u:_____________________________________________________ 

                                                        (navesti potpunu adresu i oznaku biračkog mjesta) 
koje obuhvaća birače s prebivalištem u ___________________________________________ 

                                                                          (označiti puni naziv mjesta, sela, zaselka, ulice, kuće i sl.) 
 
5. biračko mjesto broj 1. u:_____________________________________________________ 

                                                        (navesti potpunu adresu i oznaku biračkog mjesta) 
koje obuhvaća birače s prebivalištem u ___________________________________________ 

                                                                          (označiti puni naziv mjesta, sela, zaselka, ulice, kuće i sl.) 
6. biračko mjesto broj 1. u:_____________________________________________________ 

                                                        (navesti potpunu adresu i oznaku biračkog mjesta) 
koje obuhvaća birače s prebivalištem u ___________________________________________ 

                                                                          (označiti puni naziv mjesta, sela, zaselka, ulice, kuće i sl.) 
 
 
U ______________________________________ 
                                    (mjesto i datum) 
                                                                                        MP                        PREDSJEDNIK 
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                                                                                          OMS-7           
                                                                                                              
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                         
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE DUBRAVICA 
 
 
 
 
 

GLASAČKI LISTIĆ 
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA  
VIJEĆA MJESNOG ODBORA 

  
 
 
 

         (naziv mjesnog odbora) 
 
 

1.  
 (naziv kandidacijske liste) 
  

 (ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
  

2.  
 (naziv kandidacijske liste) 
  

 (ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
 

3.  
 (naziv kandidacijske liste) 
  

 (ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
 
(Tako sve do posljednje kandidacijske liste na zbirnoj listi kandidacijskih lista za članove 
vijeća mjesnih odbora). 
 

MP 
 
 
Važna napomena: 
Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva samo jedne 
kandidacijske liste za koju se glasuje. 
 
 
 Serijski broj: 001 
 (Ukupno_____listića)  

11
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                               OMS-8 
  
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE DUBRAVICA 
 
 
Biračko mjesto: ________________________________________________ 
(broj i naziv) 

 
 
 

Z A P I 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, 
 
7.   član, 
   
8.   član, 
   
9.   član, 
   
10.   član, 
 
 
sastao  se _______________u ____________ u  prostorijama  označenog  biračkog  mjesta  i  utvrdio  da   
 (datum)    (sati) 
prostorije  u potpunosti odgovaraju – ne odgovaraju (precrtati nepotrebno) uvjetima iz članka 38. Odluke o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora Općine Dubravica (dalje u tekstu: Odluke). 
 
 
 
 

(ako ne odgovaraju uvjetima, navesti razloge za to) 
 
II. Utvrđuje se da je birački odbor od Općinskog izbornog povjerenstva primio sav potreban izborni materijal 
(oglas kandidacijskih lista s pregledno navedenim imenima svih kandidatkinja/kandidata, zbirnu listu 
kandidacijskih lista, izvod iz popisa birača, glasačke listiće, glasačku kutiju, kemijske olovke, omotnice i dr.). 
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III. Nakon što je postavljena glasačka kutija s istaknutim glasačkim listićem, pripremljen izvadak iz popisa 
birača i glasački listići, biračko mjesto otvoreno je u ____________ sati. 
 
IV. Biračko mjesto zatvoreno je u _____________sati. 
Biračima zatečenim u 19 sati na biračkom mjestu omogućeno je glasovanje, pa je glasovanje  završeno u  
_______ sati. 
 
V. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakve izvanredne okolnosti u smislu odredaba Odluke koje bi 
trebalo unijeti u zapisnik o radu biračkog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti, tada ih je potrebno 
opisati u ovom ostavljenom prostoru). 
 
 
 
 
 
VI. Tijekom vremena određenog za glasovanje, na ovom biračkom mjestu glasovali su i sljedeći birači*: 
 

 

a) Birači koji su glasovali na temelju 
potvrde 

b) Birači s tjelesnom manom ili 
nepismeni 

c) Birači koji nisu u mogućnosti 
pristupiti na biračko mjesto 

Red. 
br. 

IME I PREZIME Red. 
br. 

IME I PREZIME Red. 
br. 

IME I PREZIME 
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* Ako ima više birača od mjesta u predviđenim rubrikama treba prema ovom obrascu birače upisati na 
posebnom listu koji je sastavni dio ovog zapisnika. 
 
VII. Birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu. 
 
Utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja: 
 

1. birački odbor preuzeo je ukupno glasačkih listića     
 

2. 
 
na biračkom mjestu ostalo je ukupno neupotrijebljenih glasačkih listića 

    

 
3. 

 
u izvadak iz popisa birača za biračko mjesto upisano je birača 

   
;A 

 
  4. 

 
od čega je glasovalo birača 

   
;B 

 
5. 

 
na biračkom mjestu temeljem  potvrde za glasovanje 

   
 

 glasovalo birača    ;C 
 

6. 
 
temeljem  navedenog, birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se utvrđuje 

   
 

 rezultat glasovanja ima ukupno birača (toč. 6. = toč. 3+ toč. 5.)    ;A+C 
 

7. 
 
utvrđeno je da je prema izvatku iz popisa birača i temeljem potvrda 

   
 

 glasovalo ukupno birača (toč. 7. = toč. 4 + toč. 5.)    ;B+C 
 

8. 
 
Otvorena je glasačka kutija i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je u 

   
 

 glasačkoj kutiji bilo ukupno glasačkih listića 
(toč. 8. = toč. 9a + toč. 9b.) 

   
;D(E+F) 

  
Ako je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su glasovali (točka 7. ovog obrasca), 
birački odbor prekida utvrđivanje rezultata glasovanja na tom biračkom mjestu i sav izborni materijal 
odmah zapečaćuje i dostavlja Općinskom izbornom povjerenstvu.  

 

 
9. 

 
a) Važećim je utvrđeno glasačkih listića 

   
;E 

  
b) Nevažećim je proglašeno glasačkih listića 

   
;F 

      
10. Prebrojavanjem važećih glasačkih listića utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:    

 
 
 

 1. Lista     
  (naziv kandidacijske liste)  

dobila je glasova 
  

  (ime i prezime nositeljice/nositelja liste)     
  

2. 
 
Lista 

 
 

  

  (naziv kandidacijske liste)  
dobila je glasova 

  

                                                                 (ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
  

3. 
 
Lista 

 
 

  

  (naziv kandidacijske liste)  
dobila je glasova 

  

                                                                 (ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
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4. 

 
 
Lista 

 

 

  

  (naziv kandidacijske liste)  
dobila je glasova 

  

                                                                 (ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
  

5. 
 
 
Lista 

 

 

  

  (naziv kandidacijske liste)  
dobila je glasova 

  

                                                                 (ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
 
Napomena: i tako za sve kandidacijske liste mjesnog odbora. 
 
VIII. a) Rad biračkog odbora promatrali su – nisu promatrali (nepotrebno precrtati) sljedeći promatrači: 
 

 
 

(navesti ime i prezime promatrača i naziv političke stranke odnosno ime i prezime birača-predlagatelja kandidacijske liste grupe birača od 
kojeg je određen za promatrača ili naziv nevladine udruge odnosno ime i prezime stranog promatrača) 

 
 
b) Na ovaj zapisnik promatrači koji su pratili rad biračkog odbora nemaju primjedbi – imaju   
    sljedeće primjedbe (nepotrebno precrtati): 
 

 

 

(ako imaju više primjedaba, potrebno ih je navesti na posebnom listu papira koji je sastavni dio ovog zapisnika) 
 
Čitljivi potpisi promatrača: 
 

 
 

 
 
IX. Na ovaj zapisnik članovi biračkog odbora nemaju primjedbi – imaju sljedeće primjedbe  
      (nepotrebno precrtati) 
 

 
 

 

    
 
 
U       

  (mjesto)  (datum)  (sati) 
 
 
 
 
 

Članovi:     Predsjednik: 
 

1.   2.    
 (potpis)   (potpis)  (potpis) 

 
 

 - 5 - 

      Potpredsjednik: 
 

3.   4.    
 (potpis)   (potpis)  (potpis) 

 
 
 

5. 

   
 

6. 

  

 (potpis)   (potpis)  

 
 

 
7. 

   
8. 

  

                                   (potpis)                                  (potpis) 
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                                                                                                                      OMS - 9 

                                                                             
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE DUBRAVICA 
 
 

 
Z A P I S N I K 

O RADU IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
 
 

(naziv mjesnog odbora) 
 
I. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na biračkom mjestu utvrđeno je: 

A. da mjesni odbor ima ukupno birača (obrazac OMS-8,toč.VII/6)    ; 

B. da je ukupno glasovalo birača (obrazac OMS-8, toč. VII/7)    ; 

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) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
____________________________________________________________________________________dobila je glasova __________________ ; 

 
2. Lista __________________________________________________________________________________________________________________ 

(naziv kandidacijske liste) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
____________________________________________________________________________________dobila je glasova __________________ ; 

 
3. Lista __________________________________________________________________________________________________________________ 

(naziv kandidacijske liste) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
____________________________________________________________________________________dobila je glasova __________________ ; 

 
4. Lista __________________________________________________________________________________________________________________ 

(naziv kandidacijske liste) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
____________________________________________________________________________________dobila je glasova __________________ ; 

 

5. Lista __________________________________________________________________________________________________________________ 
(naziv kandidacijske liste) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 

____________________________________________________________________________________dobila je glasova __________________ 

 

 

13
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III. a) Rad Izbornog povjerenstva promatrali su – nisu promatrali (nepotrebno precrtati) sljedeći promatrači:  
(ako nije bilo promatrača tada to konstatirati) 

 
 

 

 

(navesti ime i prezime promatrača i naziv političke stranke, 
 odnosno ime i prezime birača-predlagatelja kandidacijske liste grupe birača od kojeg je određen za promatrača 

 ili naziv nevladine udruge odnosno ime i prezime stranog promatrača) 
 

b) Na ovaj zapisnik promatrači koji su pratili rad Izbornog povjerenstva nemaju primjedbi – imaju  

       sljedeće primjedbe (nepotrebno precrtati): 

 
 

 

(ako ima više primjedaba, potrebno ih je navesti na posebnom listu papira koji je sastavni dio ovog zapisnika) 

 
Čitljivi potpisi promatrača: 

 

 

 
 

IV. Na ovaj zapisnik članovi Izbornog povjerenstva nemaju primjedbi – imaju sljedeće primjedbe: 
(nepotrebno precrtati)  

 
 

 

 (ako imaju primjedbe potrebno ih je navesti) 
 
 
 
U       

  (mjesto)  (datum)  (sati) 
 

 
 

Članovi:     Predsjednik: 
 

1.   2.    
 (potpis)   (potpis)  (potpis) 

 
      Potpredsjednik: 

 
3.   4.    

 (potpis)   (potpis)  (potpis) 
 

            (potpis)                 (potpis)  
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Na temelju članka 38. Statuta Općine Du-
bravica (Službeni glasnik Općine Dubravi-
ca br. 1/13) i članka 9. Pravilnika o proved-
bi postupka jednostavne nabave (KLASA: 

022-01/17-01/2,URBROJ: 238/40-01-17-12) načelnik Op-
ćine Dubravica donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA 
JEDNOSTAVNE NABAVE

 Naziv predmeta nabave: Pojačano održavanje nerazvr-
stanih cesta u 2017. godini
 Redni/evidencijski broj nabave: 1/2017
 Procijenjena vrijednost nabave: 193.600,00 kn bez 
PDV-a
 Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se 
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. R-M SPRINT d.o.o., Janka Draškovića 36, 10 290 Za-

prešić
2. ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

d.o.o., Rendićeva 32, 10 001 Zagreb p.p. 975
3. LEVAK d.o.o., Pavla Štoosa 23, 10 293 Dubravica
 Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponu-
da jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. Pravil-
nika o provedbi postupaka jednostavne nabave: N/P
 Obveza objave poziva na dostavu ponuda    DA     NE
 Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, 
EOJN):  N/P
 Članovima Povjerenstva za provedbu postupka 
jednostavne nabave imenuju se:
1. Silvana Kostanjšek, ovl. osoba za provedbu postupaka 

javne nabave
2.   Franjo Golub
3.   Ivan Štritof
 Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu 
postupka jednostavne nabave:
• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko 

uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir 
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponu-
da, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i 
ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu 

• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva 
za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastav-
ljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, 
odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propi-
sanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za dono-
šenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.

KLASA: 022-01/17-01/2
URBROJ: 238/40-01-17-23
Dubravica, 13. travnja 2017. godine

NAČELNIK OPĆINE 
Franjo Štos

Na temelju članka 38. Statuta Općine Du-
bravica (Službeni glasnik Općine Dubravi-
ca br. 1/13) i članka 9. Pravilnika o proved-
bi postupka jednostavne nabave (KLASA: 

022-01/17-01/2,URBROJ:238/40-01-17-12) načelnik Op-
ćine Dubravica donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA 
JEDNOSTAVNE NABAVE

 Naziv predmeta nabave: Izmjena pokrova na vatroga-
snom domu Prosinec 
 Redni/evidencijski broj nabave: 2/2017
 Procijenjena vrijednost nabave: 174.400,00 kn bez 
PDV-a
 Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se 
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. VODO LIM MIHOK d.o.o., Magdalenska 30, 
 Marija Magdalena, 10 294 Donja Pušća
2. Obrt za proizvodnju piljene građe, drvne ambalaže i 

krovopokrivačke radove vl. Dalibor Fabijanec, Ku-
mrovečka cesta 241, Bobovec Rozganski, 10 293 Du-
bravica

3. Stolarija Novak vl. Mirko Novak, Gajeva 1a, Vukovo 
selo, 10292 Šenkovec

 Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponu-
da jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. Pravil-
nika o provedbi postupaka jednostavne nabave: N/P
 Obveza objave poziva na dostavu ponuda    DA     NE
 Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, 
EOJN):  N/P
 Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jedno-
stavne nabave imenuju se:
1. Silvana Kostanjšek, ovl. osoba za provedbu postupaka 

javne nabave
2. Franjo Golub
3. Ivan Štritof
 Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu 
postupka jednostavne nabave:
• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko 

uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir 
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponu-
da, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i 
ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu 

• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva 
za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastav-
ljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, 
odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propi-
sanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za dono-
šenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.

KLASA: 022-01/17-01/2
URBROJ: 238/40-01-17-24
Dubravica, 13. travnja 2017. godine

NAČELNIK OPĆINE 
Franjo Štos

2

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
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Na temelju članka 38. Statuta Općine Du-
bravica (Službeni glasnik Općine Dubravi-
ca br. 1/13) i članka 9. Pravilnika o proved-
bi postupka jednostavne nabave (KLASA: 

022-01/17-01/2,URBROJ:238/40-01-17-12) načelnik Op-
ćine Dubravica donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA 
JEDNOSTAVNE NABAVE

 Naziv predmeta nabave: Nabava vatrogasnog vozi-
la „EXPERT NOVI KOMBI L2 1,6 BLUEHDU 115“ za 
DVD Bobovec 
 Redni/evidencijski broj nabave: 3/2017
 Procijenjena vrijednost nabave: 54.000,00 kn bez 
PDV-a
 Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se 
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. OTP LEASING d.o.o., Avenija Dubrovnik 16/V, Ave-

nue Center, 10 020 Zagreb
2. SG LEASING d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10 

000 Zagreb
3. IMPULS-LEASING d.o.o., Velimira Škorpika 24, 10 

000 Zagreb
 Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponu-
da jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. Pravil-
nika o provedbi postupaka jednostavne nabave: N/P
 Obveza objave poziva na dostavu ponuda    DA     NE
 Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, 
EOJN):  N/P
 Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jedno-
stavne nabave imenuju se:
1. Silvana Kostanjšek, ovl. osoba za provedbu postupaka 

javne nabave
2. Franjo Golub
3. Ivan Štritof
 Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu 
postupka jednostavne nabave:
• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko 

uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir 
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponu-
da, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i 
ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu 

• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva 
za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastav-
ljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, 
odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propi-
sanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za dono-
šenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.

KLASA: 022-01/17-01/2
URBROJ: 238/40-01-17-25
Dubravica, 18. travnja 2017. godine

NAČELNIK OPĆINE 
Franjo Štos
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Na temelju članka 21. Odluke o izboru čla-
nova vijeća mjesnih odbora Općine Dubravi-
ca („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 
2/17) Općinski načelnik Općine Dubravica 

donio je dana 18. travnja 2017. godine 

RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog 
povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Dubravica

Članak 1. 
 U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva ime-
nuju se:
1. Marija Filić   za predsjednicu
2. Siniša Radanovi  za potpredsjednika
3. Ante Zeljko   za člana
4. Iva Žutelija Krešić  za članicu
5. Dragica Stiperski  za članicu
6. Ana Stperski   za članicu
      

Članak 2. 
 Općinsko izborno povjerenstvo:
• brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za čla-

nove vijeća mjesnih odbora,
• imenuje članove biračkih odbora,
• određuje biračka mjesta,
• imenuje biračke odbore,
• nadzire rad biračkih odbora,
• obavlja sve radnje za pripremu i provedbu izbora,
• propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi 

izbora,
• donosi obvezatne upute za rad, 
• na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje kandi-

dacijske liste i sastavlja zbirnu listu,
• nadzire pravilnost izborne promidžbe,
• prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mje-

stima, 
• objavljuje rezultate izbora, 
• obavlja i druge radnje utvrđene Zakonom, Statutom i 

Odlukom o izboru članova Vijeća mjesnih odbora 

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službe-
nom glasniku Općine Dubravica“.

KLASA: 022-01/17-01/2
URBROJ: 238/40-01-17-26
Dubravica, 18. travnja 2017. godine

N A Č E L N I K
     Franjo Štos
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