SLUŽBENI VJESNIK

2019.

BROJ: 57

ČETVRTAK, 12. RUJNA 2019.

GODINA LXV

GRAD PETRINJA

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI
1.
Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na
području Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj
61/18), Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti (dalje:
Izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 12. rujna
2019. godine donijelo je
OBVEZATNE UPUTE BROJ I
o obrascima za provođenje izbora za članove
vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora
na području Grada Petrinje
1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća
gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području Grada Petrinje obavljat će se isključivo
na obrascima propisanim ovim Obvezatnim
uputama.
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit
će oznake OMS.
3. Obrasci za provođenje izbora su:
- OMS-1 - Prijedlog kandidacijske liste za članove
vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora
- OMS-2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe
birača za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća
mjesnih odbora,
- OMS-2/1 - Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača,
- OMS-3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju
kandidature za člana vijeća gradske četvrti/
mjesnog odbora,
- OMS-4 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana
tijela za provođenje izbora za članove vijeća
gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora,
- OMS-5 - Rješenje o imenovanju biračkih odbora,
- OMS-6 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta,
- OMS-7 - Glasački listić za izbore za kandidacijsku listu članova vijeća gradske četvrti/mjesnog
odbora,

-

OMS-8 - Zapisnik o radu biračkog odbora za
kandidacijske liste za izbor članova vijeća
gradske četvrti/mjesnog odbora,
OMS-9 - Zapisnik o radu Gradskog izbornog
povjerenstva za provođenje izbora za vijeća
gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na
području Grada Petrinje.

4. Oznake, nazivi i sadržaj obrasca sastavni su
dio ovih Obvezatnih uputa.
5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
objave na oglasnoj ploči Grada, a objavit će se
i na oglasnim pločama gradskih četvrti i mjesnih
odbora, web stranici Grada te u »Službenom
vjesniku« Grada Petrinje.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI
KLASA: 013-03/19-01/16
URBROJ: 2176/06-01-19-11
Petrinja, 12. rujna 2019.
Predsjednik
Zdravko Kuljanac, dipl. iur., v.r.

2.
Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na
području Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj
61/18), Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti (dalje:
Izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 12. rujna
2019. godine donijelo je
O B V E Z A T N E U P U T E B R O J II
o redoslijedu izbornih radnji i tijekova rokova
po izbornom zakonu i Odluci o izboru članova
vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora
na području Grada Petrinje

Stranica 3528 - Broj 57

»SLUŽBENI VJESNIK«

I. OPĆENITO O IZBORNIM RADNJAMA
1. Gradsko vijeće Grada Petrinje na 29. sjednici
donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za
članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih
odbora na području Grada Petrinje, KLASA:
013-03/19-01/16 , URBROJ: 2176/06-01-19-1
od 03. rujna 2019. godine.
Izbori će se održati u nedjelju,
27. listopada 2019. godine.
2. Rokovi teku od dana

Četvrtak, 12. rujna 2019.

8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihove podatke
Izbornom povjerenstu najkasnije dvanaest (12)
dana prije dana održavanja izbora za članove
vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora,
dakle do 14. listopada 2019. godine u 24,00 sata.
9. Izborno povjerenstvo imenovat će članove i
zamjenike članova biračkih odbora najkasnije
deset (10) dana prije dana održavanja izbora za
članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih
odbora,

12. rujna 2019. godine od 00,00 sati.
3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova
vijeća gradskih četvrti/mjesnog odbora kao i
očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature moraju prispjeti Izbornom povjerenstvu
najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja
na snagu Odluke o raspisivanju izbora,
dakle do srijede, 25. rujna 2019. godine
u 24,00 sata.
4. Izborno povjerenstvo će sastaviti i na web stranici
Grada, oglasnoj ploči Grada i oglasnim pločama
na području mjesnih odbora i gradskih četvrti
objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova vijeća
svakog mjesnog odbora i svake gradske četvrti,
u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za
postupak kandidiranja i podnošenja lista,
dakle do petka, 27. rujna 2019. godine do
24,00 sata.
5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih
lista za izbor članova vijeća i traje zaključno do
24 sata prije održavanja izbora,
dakle do petka, 25. listopada 2019. godine u
24,00 sata.
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja),
kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata
izbora ili procjene rezultata traje tijekom cijelog
dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na
dan održavanja izbora do zaključno 19,00 sati,
dakle 26. listopada 2019. godine od 00,00 sati do
27. listopada 2019. godine do 19,00 sati.
7. Izborno povjerenstvo će objaviti koja su biračka
mjesta određena, s naznakom koji birači imaju
pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije petnaest (15) dana prije dana održavanja
izbora,
dakle najkasnije do petka, 11. listopada 2019.
godine u 24,00 sata.

dakle do 16. listopada 2019. godine u 24,00 sata.
10.		 Glasovanje traje neprekidno od 7,00 do 19,00
sati. Biralište se zatvara u 19,00 sati. Biračima
koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućiti
će se glasovanje i nakon 19,00 sati.
11.

Birački odbor mora Izbornom povjerenstvu
dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom najkasnije u roku od 12
sati od zatvaranja birališta,

dakle do 28. listopada 2019. godine do 07,00
sati.
12.		 Izborno povjerenstvo će utvrditi rezultate
glasovanja na biračkim mjestima najkasnije
u roku od 24 sata od zatvaranja birališta,
dakle do 28. listopada 2019. godine do 19,00
sati.
13.

Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate
glasovanja za članove vijeća gradskih četvrti
i vijeća mjesnih odbora, odmah će objaviti
rezultate izbora sukladno zapisniku o radu
Izbornog povjerenstva.

II. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
14.

Izborno povjerenstvo obavlja nadzor nad
provedbom izbora za članove vijeća gradskih
četvrti i vijeća mjesnih odbora i rješava po
prigovorima.

15.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mogu podnijeti
političke stranke, nositelji kandidacijskih lista
grupa birača, kandidati, najmanje 100 birača
ili 5% birača sa područja gradske četvrti odnosno mjesnog odbora.

Četvrtak, 12. rujna 2019.
16.
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Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća gradskih četvrti
i vijeća mjesnih odbora podnose se Izbornom
povjerenstvu

u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada
je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
17.

Izborno povjerenstvo je dužno donijeti Rješenje
o prigovoru

u roku od 48 sati računajući od dana kada mu
je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada
su mu dostavljeni izborni materijali na koje se
odnosi prigovor.
18.

19.

Protiv Rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim
Rješenjem ima pravo podnijeti žalbu Uredu
državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva

u roku od 48 sati računajući od dana primitka
pobijanog Rješenja.
20.

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

u roku od 48 sati računajući od dana primitka
žalbe.
21.

22.

Prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite
izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji propisanih Odlukom o raspisivanju
izbora za članove vijeća mjesnih odbora i
vijeća gradskih četvrti na području Grada
Petrinje i Zakonom o lokalnim izborima.

području Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj
61/18), Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti (dalje:
Izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 12. rujna
2019. godine donijelo je
O B V E Z A T N E U P U T E B R O J III
o odustanku od kandidature za izbor članova
vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora
na području Grada Petrinje
1. Političke stranke koje su predložile kandidacijske
liste (dalje: liste) za članove vijeća gradskih
četvrti i vijeća mjesnih odbora mogu, na način
propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta, odustati
od predložene liste najkasnije do 29.09.2019.
godine do 24,00 sata.
2. Podnositelji koji su predložili kandidacijske
liste grupe birača (dalje: liste) za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora
mogu odustati od predložene liste najkasnije
do 29.09.2019. godine do 24,00 sata.
3. Odustajanje jednog ili više kandidata s liste nije
moguće nakon što je lista predana Gradskom
izbornom povjerenstvu, te se odustajanje neće
uvažiti i lista ostaje potpuna s imenima svih
predloženih kandidata.
4. Pisana odluka o odustanku mora biti dostavljena
Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije do
navedenog roka (točka 1. i 2.).
5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

KLASA: 013-03/19-01/16
URBROJ: 2176/06-01-19-13
Petrinja, 12. rujna 2019.
Predsjednik
Zdravko Kuljanac, dipl. iur., v.r.

KLASA: 013-03/19-01/16
URBROJ: 2176/06-01-19-12
Petrinja, 12. rujna 2019.
Predsjednik
Zdravko Kuljanac, dipl. iur., v.r.

3.
Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na
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4.
Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na
području Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj
61/18), Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti (dalje:
Izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 12. rujna
2019. godine donijelo je
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O B V E Z A T N E U P U T E B R O J IV
o pravima i dužnostima promatrača i o načinu
promatranja rada tijela za provođenje izbora za
članove vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih
četvrti na području Grada Petrinje
1. Pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavog
izbornog postupka kod svih tijela za provođenje
izbora imaju političke stranke i birači koji su
predložili kandidate za izbor članova vijeća
gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na
području Grada Petrinje, promatrači nevladinih
udruga registriranih u Republici Hrvatskoj koje
djeluju na području neovisnog promatranja
izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i
građanskih prava i promatrači međunarodnih
organizacija koje djeluju u Republici Hrvatskoj
(strani promatrači).
2. Gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori
dužni su omogućiti promatračima promatranje
i praćenje svog rada (dalje: izborna tijela).
3. Kandidat za člana vijeća gradske četvrti i člana
vijeća mjesnog odbora ne može biti promatrač.
4. Rad pojedinog izbornog tijela može istovremeno
promatrati i pratiti po jedan promatrač svake
političke stranke, odnosno grupe birača.
5. Promatrači koji na dan održavanja izbora namjeravaju pratiti rad izbornog tijela moraju se
prijaviti predsjedniku ili članu izbornog tijela.
		 Promatrač kojega je odredila politička stranka
dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati
predočiti potvrdu političke stranke koja ga je
odredila. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba
ovlaštena statutom ili odlukom donesenom
na temelju statuta za zastupanje političke
stranke, odnosno opunomoćenik kojega ta
osoba ovlasti. Promatrač kojeg su predložili
birači koji su predložili liste za izbor članova
vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora
dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati
predočiti pisanu potvrdu o svojstvu promatrača potpisanu od strane nositelja liste grupe
birača.
		 Promatrač kojega je odredila nevladina udruga
dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati
predočiti potvrdu nevladine udruge koja ga
je odredila. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba
ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na
temelju statuta za zastupanje udruge, odnosno
opunomoćenik kojega ta osoba ovlasti.
		 Gradsko izborno povjerenstvo stranom promatraču izdaje odobrenje kojim mu se utvrđuje
status stranog promatrača.
		 Prije početka praćenja izbornog postupka strani
promatrači dužni su predsjedniku ili članu
izbornog tijela čiji će rad promatrati predočiti
odobrenje Gradskog izbornog povjerenstva.

Četvrtak, 12. rujna 2019.

6. Izborno tijelo čiji se rad promatra može ograničiti
broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi
neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno
promatranje svim promatračima. Pri tome će
se voditi računa da pripreme za provođenje
izbora, a naročito glasovanje, budu provedeni
neometano i u normalnim uvjetima, uz puno
poštivanje tajnosti glasovanja i sigurnosti
birača.
7. Promatrači su ovlašteni priopćiti svoja zapažanja
o nepravilnostima u radu izbornih tijela i druge
primjedbe predsjedniku izbornog tijela.
		 Promatrači su ovlašteni davati pisane, obrazložene primjedbe na rad izbornog tijela koje će
se unijeti u zapisnik o radu izbornog tijela, s
tim da sadržaj unesenih primjedbi potpisuje
promatrač koji je primjedbu sastavio. Promatrač ima pravo tražiti i dobiti preslik ili prijepis
zapisnika o radu tog izbornog tijela.
8. Promatrači mogu boraviti u prostorijama u kojima
se glasuje i prisustvovati radu biračkih odbora
za vrijeme pripremanja biračkog mjesta prije
njegova otvaranja, za vrijeme glasovanja,
prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja
rezultata glasovanja.
9. Promatrači ne smiju ometati rad izbornih tijela.
		 Promatrači koji prisustvuju glasovanju ne smiju razgovarati s biračima koji su pristupili
glasovanju niti im iznositi svoja zapažanja ili
prigovore o radu biračkog odbora ili na drugi
način na njih utjecati.
10. Predsjednik izbornog tijela udaljit će promatrača
ili sve promatrače ako nakon usmene opomene
nastave ometati rad izbornog tijela.
11. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI
KLASA: 013-03/19-01/16
URBROJ: 2176/06-01-19-14
Petrinja, 12. rujna 2019.
Predsjednik
Zdravko Kuljanac, dipl. iur., v.r.

5.
Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na
području Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj

Četvrtak, 12. rujna 2019.
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61/18), Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti (dalje:
Izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 12. rujna
2019. godine donijelo je
OBVEZATNE UPUTE BROJ V
o načinu uređenja prostorija u kojima će se
glasovati na biračkom mjestu
1. Kako bi se poštivala pravila o zabrani pogodovanja
bilo koje političke stranke ili bilo kojeg kandidata
u prostorijama u kojima će se glasovati mogu
se isticati samo državni i gradski simboli - grb
i zastava Republike Hrvatske i grb i zastava
Grada Petrinje.
2. Prostorije u kojima će se glasovati moraju se
urediti i opremiti na način da se osigura tajnost
glasovanja, odnosno na način da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je glasač popunio
glasački listić.
3. Birački odbori, na svakom biračkom mjestu,
dužni su neposredno prije otvaranja birališta
na vidljivo mjesto istaknuti sve kandidacijske
liste i zbirnu listu s navedenim imenima svih
kandidata za vijeća gradskih četvrti i vijeća
mjesnih odbora za koje se glasuje.
4. Kako bi birač znao u koju će glasačku kutiju
ubaciti glasački listić, birački odbor je dužan na
prednju stranu svake glasačke kutije istaknuti
glasački listić kakav se ubacuje u tu glasačku
kutiju.
5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI
KLASA: 013-03/19-01/16
URBROJ: 2176/06-01-19-15
Petrinja, 12. rujna 2019.
Predsjednik
Zdravko Kuljanac, dipl. iur., v.r.

6.
Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na
području Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj
61/18), Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti (dalje:
Izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 12. rujna
2019. godine donijelo je
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O B V E Z A T N E U P U T E B R O J VI
o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s
tjelesnim manama i težom bolesti
1. Glasovanje se obavlja osobno na biračkom
mjestu, glasačkim listićem, što znači da nitko
ne može glasovati putem druge osobe.
Izuzetno, birač koji zbog kakve tjelesne mane
(slijepa osoba, osoba bez ruku i sl.) 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
kandidacijske liste za koju takav birač glasuje.
2. Kad birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja
ili opće nemoći nije u mogućnosti pristupiti na
biračko mjesto (jer se nalazi u bolnici, bolestan
kod kuće, jer je invalidna ili nepokretna osoba
i sl.), a izrazi želju da glasuje, obavijestit će o
tome Izborno povjerenstvo najranije tri dana
prije dana održavanja izbora ili birački odbor na
dan održavanja izbora. U tu svrhu predsjednik
biračkog odbora određuje najmanje dva (2)
člana biračkog odbora ili zamjenika koji će
posjetiti birača, u mjestu gdje se nalazi, i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o tajnosti
glasovanja. Birač će sam staviti svoj glasački
listić u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti
je u prisutnosti članova biračkog odbora, koji
će je, kada dođu na biračko mjesto, ubaciti
u odgovarajuću glasačku kutiju. Na omotnici
(kuverti) upisat će se oznaka da se glasovalo
za vijeće gradske četvrti/mjesnog odbora.
Glasovanje na opisani način u prethodnom
stavku obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i ako je birački
odbor pravovremeno obaviješten o tom načinu
glasovanja.
3. Glasovanje osoba iz točki 1. i 2. ovih Obvezatnih
uputa poimenično će se navesti u zapisniku o
radu biračkih odbora.
4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI
KLASA: 013-03/19-01/16
URBROJ: 2176/06-01-19-16
Petrinja, 12. rujna 2019.
Predsjednik
Zdravko Kuljanac, dipl. iur., v.r.

5.

4.

IME I PREZIME

NACIONALNOST

ADRESA PRIJAVLJENOG
PREBIVALIŠTA

(puni i skraćeni naziv liste)

KANDIDACIJSKA LISTA

DATUM
ROĐENJA

OIB

M/Ž

SPOL

»SLUŽBENI VJESNIK«

3.

2.

1.

Red.
broj

Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.

(puno ime stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka i stranačke koalicije koja je listu predložila i koje su
registrirane ili imaju ogranke sa sjedištem na području Grada Petrinje)

Naziv liste

VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI/MJESNOG ODBORA__________________________________________________________
(naziv gradske četvrti/mjesnog odbora za koji se podnosi prijedlog)

PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE ZA ČLANOVE

GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

OMS-1

Stranica 3532 - Broj 57
Četvrtak, 12. rujna 2019.

(datum)

(potpis ovlaštenog predstavnika političke
stranke odnosno stranaka koalicija)

NAPOMENA:
1. Ovaj obrazac namijenjen je izborima za članove vijeća gradskih četvrti/mjesnih odbora na području Grada Petrinje.
2. U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova u vijeće gradske četvrti/mjesnog odbora
bira putem kandidacijske liste. Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
3. U vijeće gradskih četvrti/mjesnih odbora birat će se broj članova u skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih
odbora na području Grada Petrinje, kako slijedi:
Gradska četvrt Petrinja I. jugo - zapad ( 9 ), Gradska četvrt Petrinja II. - Centar ( 9 ), Gradska četvrt Petrinja III., Gradska četvrt Petrinja IV. - Češko selo ( 9 ), Mjesni
odbor Brest Pokupski ( 5 ), Mjesni odbor Mala Gorica ( 5 ), Mjesni odbor Dumače – Nebojan, Mjesni odbor Mokrice ( 5 ), Mjesni odbor Glinska Poljana-SlanaVratečko ( 5 ), Mjesni odbor Gore ( 5 ), Mjesni odbor Strašnik ( 5 ), Mjesni odbor Sibić ( 3 ), Mjesni odbor Graberje ( 5 ), Mjesni odbor Župić ( 3 ), Mjesni odbor Križ
- Cepeliš ( 5 ), Mjesni odbor Pecki ( 3 ), Mjesni odbor Bačuga - Grabovac ( 5 ), Mjesni odbor Luščani ( 5 ), Mjesni odbor Hrastovica ( 5 ), Mjesni odbor Budičina ( 5 ),
Mjesni odbor Taborište ( 5 ), Mjesni odbor Jabukovac ( 5 ), Mjesni odbor Dragotinci - Kraljevčani ( 5 ), Mjesni odbor Čuntić - Prnjavor Čuntićki ( 5 ), Mjesni odbor
Blinja - Moštanica ( 5 ), Mjesni odbor Novo Selište ( 5 ), Mjesni odbor Nova Drenčina ( 5 ), Mjesni odbor Mošćenica ( 7 ) i Mjesni odbor Begovići ( 5 ).
4. Prijedlog kandidacijske liste zajedno s očitovanjem svih kandidata o prihvaćanju kandidature (Obrazac OMS – 3) podnosi se Gradskom izbornom
povjerenstvu najkasnije do 25. rujna 2019. godine u 24,00 sati.
5. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima.

U Petrinji,

9.

8.

7.

6.

Četvrtak, 12. rujna 2019.
»SLUŽBENI VJESNIK«
Broj 57 - Stranica 3533

5.

4.

IME I PREZIME

NACIONALNOST

ADRESA PRIJAVLJENOG
PREBIVALIŠTA

(puni i skraćeni naziv liste)

KANDIDACIJSKA LISTA

DATUM
ROĐENJA

OIB

M/Ž

SPOL

»SLUŽBENI VJESNIK«

3.

2.

1.

Red.
broj

Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.

(naziv liste: kandidacijska lista grupe birača)

VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI/MJESNOG ODBORA __________________________________________________
(naziv gradske četvrti/mjesnog odbora za koji se daje prijedlog)

PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA

GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

OMS-2

Stranica 3534 - Broj 57
Četvrtak, 12. rujna 2019.

(datum)

3.

2.

1.

Potpis podnositelja
kandidacijske liste grupe
birača:
»SLUŽBENI VJESNIK«

NAPOMENA za OMS - 2 i OMS – 2/1
1. Ovaj obrazac namijenjen je izborima članova vijeća gradskih četvrti/mjesnih odbora na području Grada Petrinje.
2. U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova u vijeće gradske četvrti/mjesnog odbora bira putem
kandidacijske liste. Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
3. Naziv liste je "Kandidacijska lista grupe birača Gradske četvrti/Mjesnog odbora" a nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.
4. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača za pravovaljanost liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa, u zavisnosti od
broja birača u pojedinoj gradskoj četvrti/mjesnom odboru, i to: Gradska četvrt Petrinja I. jugo-zapad ( 80 potpisa), Gradska četvrt Petrinja II. - Centar ( 80 potpisa),
Gradska četvrt Petrinja III. ( 80 potpisa), Gradska četvrt Petrinja IV. – Češko selo ( 80 potpisa), Mjesni odbor Brest Pokupski ( 30 potpisa), Mjesni odbor Mala Gorica (
30 potpisa), Mjesni odbor Dumače – Nebojan ( 30 potpisa), Mjesni odbor Mokrice ( 30 potpisa), Mjesni odbor Glinska Poljana-Slana-Vratečko ( 30 potpisa), Mjesni
odbor Gore ( 30 potpisa), Mjesni odbor Strašnik ( 30 potpisa), Mjesni odbor Sibić ( 10 potpisa), Mjesni odbor Graberje ( 30 potpisa), Mjesni odbor Župić ( 10 potpisa),
Mjesni odbor Križ-Cepeliš ( 30 potpisa), Mjesni odbor Pecki ( 10 potpisa), Mjesni odbor Bačuga-Grabovac ( 30 potpisa), Mjesni odbor Luščani ( 30 potpisa), Mjesni
odbor Hrastovica ( 30 potpisa), Mjesni odbor Budičina ( 30 potpisa), Mjesni odbor Taborište ( 30 potpisa), Mjesni odbor Jabukovac ( 30 potpisa), Mjesni odbor
Dragotinci-Kraljevčani ( 30 potpisa), Mjesni odbor Čuntić-Prnjavor Čuntićki ( 30 potpisa), Mjesni odbor Blinja-Moštanica ( 30 potpisa), Mjesni odbor N. Selište ( 30
potpisa), Mjesni odbor N. Drenčina ( 30 potpisa), Mjesni odbor Mošćenica ( 50 potpisa) i Mjesni odbor Begovići ( 30 potpisa).

U Petrinji,

9.

8.

7.

6.

Četvrtak, 12. rujna 2019.
Broj 57 - Stranica 3535

5. Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku listu za izbor članova vijeća gradske četvrti/mjesnog odbora.
6. Prijedlog kandidature za izbor kandidata s kandidacijske liste mogu pravovaljano podržati samo birači s prebivalištem na području gradske četvrti/mjesnog
odbora za čije se vijeće izbori provode.
7. Prva tri po redu potpisnika smatraju se podnositeljima prijave kandidacijske liste.
8. U vijeća gradskih četvrti/mjesnih odbora birat će se broj članova u skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti/mjesnih odbora na
području Grada Petrinje kako slijedi:
Gradska četvrt Petrinja I. jugo - zapad ( 9 ), Gradska četvrt Petrinja II. - Centar ( 9 ), Gradska četvrt Petrinja III., Gradska četvrt Petrinja IV. - Češko selo ( 9 ), Mjesni
odbor Brest Pokupski ( 5 ), Mjesni odbor Mala Gorica ( 5 ), Mjesni odbor Dumače – Nebojan, Mjesni odbor Mokrice ( 5 ), Mjesni odbor Glinska Poljana-Slana-Vratečko
( 5 ), Mjesni odbor Gore ( 5 ), Mjesni odbor Strašnik ( 5 ), Mjesni odbor Sibić ( 3 ), Mjesni odbor Graberje ( 5 ), Mjesni odbor Župić ( 3 ), Mjesni odbor Križ - Cepeliš (
5 ), Mjesni odbor Pecki ( 3 ), Mjesni odbor Bačuga - Grabovac ( 5 ), Mjesni odbor Luščani ( 5 ), Mjesni odbor Hrastovica ( 5 ), Mjesni odbor Budičina ( 5 ), Mjesni
odbor Taborište ( 5 ), Mjesni odbor Jabukovac ( 5 ), Mjesni odbor Dragotinci - Kraljevčani ( 5 ), Mjesni odbor Čuntić - Prnjavor Čuntićki ( 5 ), Mjesni odbor Blinja Moštanica ( 5 ), Mjesni odbor Novo Selište ( 5 ), Mjesni odbor Nova Drenčina ( 5 ), Mjesni odbor Mošćenica ( 7 ) i Mjesni odbor Begovići ( 5 ).
9. Prijedlog kandidacijske liste zajedno s očitovanjem svih kandidata o prihvaćanju kandidature (obrazac OMS – 3) podnosi se Gradskom izbornom povjerenstvu
najkasnije do 25. rujna 2019. godine u 24,00 sati.
10. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima.

Stranica 3536 - Broj 57
»SLUŽBENI VJESNIK«
Četvrtak, 12. rujna 2019.

______________________

4.

______________________

______________________

______________________

7.

8.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

ADRESA PREBIVALIŠTA

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

BROJ
OSOBNE ISKAZNICE
I MJESTO IZDAVANJA

(upisati ime i prezime prvog predloženog kandidata na listi)

_________________________

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

_________________________

________________________

_________________________

POTPIS BIRAČA

»SLUŽBENI VJESNIK«

6.

______________________

______________________

3.

5.

______________________

______________________

IME I PREZIME

2.

1.

Red.
broj.

Nositelj liste

GRADSKE ČETVRTI/MJESNOG ODBORA

POPIS BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA

OMS-2/1

Četvrtak, 12. rujna 2019.
Broj 57 - Stranica 3537

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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__.

__.

__.

__.

__.

__.

______________________

IME I PREZIME

__.

__.

Red.
broj.

________________________

________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

BROJ
OSOBNE ISKAZNICE
I MJESTO IZDAVANJA

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

_________________________

POTPIS BIRAČA

»SLUŽBENI VJESNIK«

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

ADRESA PREBIVALIŠTA

Stranica 3538 - Broj 57
Četvrtak, 12. rujna 2019.

Četvrtak, 12. rujna 2019.

Broj 57 - Stranica 3539

»SLUŽBENI VJESNIK«

OMS-3

OČITOVANJE

KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
1. Ja, ___________________________________________________________________

________________________________________
(nacionalnost)

(ime i prezime kandidata)

__________________________________________________________________________
(prebivalište)

_____________________________
(broj važeće osobne iskaznice)

__________________________________
(mjesto izdavanja osobne iskaznice)

________________________________________
(datum rođenja)

_________________________________

(OIB)

Ž/M
(spol)

prihvaćam kandidaturu za člana ___________________________________________________________________________________
(naziv vijeća gradske četvrti/mjesnog odbora)

na prijedlog
________________________________________________________________________________________________________________________________
(naziv registrirane političke stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je/koje su predložile stranačku kandidacijsku listu ili ime i prezime
________________________________________________________________________________________________________________________________
prva tri birača koji su predložili kandidacijsku listu grupe birača)
________________________________________________________________________________________________________________________________

na izborima koji će se održati dana 27. listopada 2019. godine.
2. Izjavljujem pod materijalnom i prekršajnom odgovornosti da na dan stupanja na snagu odluke
o raspisivanju izbora imam prijavljeno prebivalište na području vijeća mjesne samouprave (mjesni
odbor ili gradska četvrt) u kojoj se kandidiram te da za moju kandidaturu ne postoje zakonski
razlozi zabrane kandidiranja.
_____________________________________________________

(mjesto i datum)

____________________________________________________________

(potpis kandidata)

Napomena:
1. Riječi i pojmovi u ovom Očitovanju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez
obzira u kojem su rodu navedeni.
2. Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog
izbornog povjerenstva.
3. Osobni podaci kandidata bit će javno objavljeni u svrhu provedbe izbornog postupka.
4. Ovjereno očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature mora se priložiti uz prijedlog kandidacijske liste za
izbor vijeća mjesne samouprave za svakog predloženog kandidata na listi.

Stranica 3540 - Broj 57

»SLUŽBENI VJESNIK«

Četvrtak, 12. rujna 2019.

OMS–4
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

IZJAVA
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA
ČLANOVE VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI/MJESNIH ODBORA GRADA PETRINJE

Ja

(ime i prezime)

,

(adresa)

izjavljujem da ću dužnost predsjednika – zamjenika predsjednika – člana – zamjenika člana
Gradskog izbornog povjerenstva, biračkog odbora u Gradskoj četvrti/Mjesnom odboru,
obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno, u skladu s propisima i da se nisam kandidirao za
člana Vijeća gradske četvrti/mjesnog odbora.

(nepotrebno precrtati)

U

(mjesto i datum)

(potpis)

Četvrtak, 12. rujna 2019.

Broj 57 - Stranica 3541

»SLUŽBENI VJESNIK«

OMS-5

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI
KLASA:
URBROJ:
Petrinja,

Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na
području Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 61/18), Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti (dalje: Izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj
12.09.2019. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju biračkog odbora
I. U birački odbor za biračko mjesto

___
(navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta)

imenuju se:
1.
2.
3.
1.

, za predsjednika,
, za člana,
, za člana,
, za potpredsjednika,

2.

, za zamjenika člana,

3.

, za zamjenika člana.

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na biračkom mjestu na izborima za članove
vijeća gradske četvrti/mjesnog odbora

,

koji će se održati 27.10.2019. godine.

PREDSJEDNIK
Zdravko KULJANAC, dipl. iur.

Stranica 3542 - Broj 57

»SLUŽBENI VJESNIK«

Četvrtak, 12. rujna 2019.

OMS-6

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI
KLASA:
URBROJ:
Petrinja,

Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na
području Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 61/18), Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti (dalje: Izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj
12.09.2019. godine donijelo je
RJEŠENJE
o određivanju biračkih mjesta
Za provođenje izbora za vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području Grada
Petrinje određuju se sljedeća biračka mjesta:
1. Biračko mjesto broj 1. (gradska četvr/mjesni odbor) - (adresa biračkog mjesta)
koje obuhvaća birače s prebivalištem u (ulicama/naseljima)
2. Biračko mjesto broj 2. (gradska četvr/mjesni odbor) - (adresa biračkog mjesta)
koje obuhvaća birače s prebivalištem u (ulicama/naseljima)…
i tako sve do rednog broja 29.
U Petrinji,

(datum)
PREDSJEDNIK
Zdravko KULJANAC, dipl. iur.

Četvrtak, 12. rujna 2019.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 57 - Stranica 3543

OMS-7
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI
GLAS AČKI L IST IĆ

_

ZA IZBORE ZA KANDIDACIJSKU LISTU
VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI/MJESNOG ODBORA
Važna napomena:
Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva samo jedne kandidacijske
liste za koju se glasuje.

1.

(naziv
liste)
(ime i prezime nositelja
liste)

2.

(naziv
liste)
(ime i prezime nositelja
liste)

3.

(naziv
liste)
(ime i prezime nositelja
liste)

… tako sve do posljednje kandidacijske liste na izbornoj listi kandidacijskih lista za vijeće
gradske četvrti/mjesnog odbora.

Serijski broj:

M. P.

Stranica 3544 - Broj 57
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OMS–8
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI
Biračko mjesto broj

(broj i naziv biračkog mjesta)
ZA PI S NI K

O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA KANDIDACIJSKE LISTE
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI/MJESNOG
ODBORA
(naziv gradske četvrti/mjesnog odbora u kojem se provode izbori)
I. Birački odbor za biračko mjesto broj
u sastavu:

(broj, mjesto i adresa)

1.

predsjednik,
potpredsjednik,

2.

član,
zamjenik člana,

3.

član,
zamjenik člana,

sastao se 27. listopada 2019. godine u ____ sati
u prostorijama označenog biračkog mjesta i utvrdio da prostorije odgovaraju uvjetima za
provođenje izbora.
II.
Utvrđuje se da je birački odbor od Gradskog izbornog povjerenstva primio sav potrebni izborni
materijal (kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata, izvod iz popisa birača,
glasačku kutiju, glasačke listiće, kemijske olovke, omotnice i dr.)
III.
Nakon što je postavljena glasačka kutija s istaknutim listićem, pripremljen izvod iz popisa
birača i glasački listić, biračko mjesto otvoreno je u ______ sati.
IV.
Biračko mjesto je zatvoreno u
sati.
Biračima zatečenim u 19,00 sati na biračkom mjestu omogućeno je glasovanje, pa je
glasovanje završeno u
sati.
V.
Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakve izvanredne okolnosti koje bi trebalo unijeti
u Zapisnik o radu biračkog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti tada ih je potrebno opisati u
ostavljenom prostoru.)

Četvrtak, 12. rujna 2019.
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VI.
Tijekom vremena određenog za glasovanje na označenom biračkom mjestu glasovali su
sljedeći birači:
a)Na temelju čl. 59.st.2 Zakona
b)Na temelju čl. 60. st.3 Zakona c)Na temelju čl. 61. st.1. Zakona
(glasovanje uz potvrdu)
(tjelesna mana, nepismen)
(glasovanje izvan bir. mjesta)
Red.
Red.
Red.
broj
IME I PREZIME
broj
IME I PREZIME
broj
IME I PREZIME

VII. Birački odbor potom pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu.
Utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:
1. da je birački odbor preuzeo ukupno
glasačkih listića;
2. da je na biračkom mjestu ostalo ukupno neupotrebljenih

glasačkih listića;

3. da je izvod iz popisa birača za biračko mjesto upisano birača

;

4. od čega je glasovalo birača

;

5. da je na temelju točke VI. a) (potvrde) na biračkom mjestu glasovalo

birača.

6. Na temelju spomenutog, birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se utvrđuju rezultati
glasovanja ima ukupno birača (točka 6.= točka 3.+ točka 5.)
.
7. Utvrđeno je da je prema izvodu iz popisa birača i po točki 5. glasovalo ukupno birača
(točka 7. = točka 4.+ točka 5.)
.
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8. Otvorena je glasačka kutija za izbor članova vijeća gradskih četvrti/mjesnog odbora i
nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je u glasačkoj kutiji bilo ukupno
glasačkih listića
. 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 birački materijal odmah zapečaćuje i
upućuje Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnog odbora.
9. a) Važećim je utvrđeno glasačkih listića
,
b) Nevažećim je proglašeno glasačkih listića
.
10. Prebrojavanjem važećih listića (glasova) utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanja:
1.Lista

(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke, koalicije stranaka,odnosno oznaka da
je lista grupe birača)
dobila je glasova

2.Lista

.

(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke, koalicije stranaka,odnosno oznaka da
je lista grupe birača)
dobila je glasova

3.Lista

.

(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke, koalicije stranaka,odnosno oznaka da
je lista grupe birača)
…

dobila je glasova
i tako do navođenja posljednje kandidacijske liste.
VIII. Rad biračkog odbora promatrali su - nisu promatrali (nepotrebno precrtati)
sljedeći promatrači:

(navesti ime i prezime promatrača i naziv političke stranke ili predlagatelja birača koja ga je odredila
za promatrača, nevladine udruge itd.)
(naznačiti primjedbe uz potpis promatrača)
_________________________________________________________________________________
Na ovaj Zapisnik članovi biračkog odbora nemaju primjedbi – imaju sljedeće
primjedbe (nepotrebno precrtati).

IX.

(ako imaju primjedbe potrebno ih je određeno navesti)
U

(mjesto)

(datum)

Članovi:
1.

(sati)
Predsjednik

2. ___________________

________________________
Potpredsjednik

1.

2. ___________________

_________________________

Četvrtak, 12. rujna 2019.
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OMS–9
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

ZA PI S NI K
O RADU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
I.
Gradsko izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate izbora za Vijeće gradske četvrti/mjesnog
odbora __________________
.
II.
Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima utvrđeno je:

III.
1.lista

1. da gradska četvrt/mjesni odbor ima ukupno birača
(Obrazac OMS–8 točka VII/6)
2. da je ukupno glasovalo birača
(Obrazac OMS–8 točka VII/7)
3. da je važećim utvrđeno glasačkih listića
4. da je nevažećim proglašeno glasačkih listića
Utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da je
lista grupe birača)
dobila je glasova

2.lista
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da
je lista grupe birača)
dobila je glasova
3..lista
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da
je lista grupe birača)
dobila je glasova
4.lista
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da
je lista grupe birača)
dobila je glasova
IV.

a) Rad Izbornog povjerenstva promatrali su - nisu promatrali (nepotrebno precrtati)
sljedeći promatrači

(navesti ime i prezime promatrača i naziv političke stranke ili predlagatelja grupe birača koji su
predložili liste, nevladine udruge itd.)

...
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b) Na ovaj Zapisnik promatrači koji su promatrali rad Izbornog povjerenstva nemaju primjedbi
- imaju sljedeće primjedbe (nepotrebno precrtati):

V.

U

Na ovaj Zapisnik članovi Povjerenstva nemaju primjedbi - imaju sljedeće
primjedbe (nepotrebno precrtati):

,

(mjesto)

,

(datum)

Članovi:
1.

(sati)

Predsjednik
2. ___________________

________________________
Potpredsjednik

1.

2. ___________________

1.

2. ___________________

3.

4. ___________________

5.


6. ___________________

_________________________

OPĆINA SUNJA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
6.

OPĆE ODREDBE

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13,
31/14 i 5/18), načelnik Općine Sunja donosi
PRAVILNIK
o uvjetima korištenja osobnih automobila za
službene potrebe

Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti i način korištenja
službenih automobila, kao i privatnih automobila za
službene potrebe, te prava i obveze općinskih dužnosnika, službenika i namještenika u svezi s korištenjem
navedene imovine.

Četvrtak, 12. rujna 2019.
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KORIŠTENJE SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA I PRIVATNIH OSOBNIH AUTOMOBILA ZA
SLUŽBENE POTREBE:
Članak 2.
Pravo na korištenje službenih osobnih automobila
pripada:
- načelniku općine,
- zamjenicima načelnika općine,
- službenicima i namještenicima općine kada su
dužni obaviti određeni službeni posao iz svog
djelokruga rada, a po prethodnom odobrenju
načelnika općine.
Korištenje službenih osobnih automobila za potrebe
korisnika izvan Općine Sunja kao i za druge potrebe
odobrava načelnik općine, a u njegovoj odsutnosti
osoba koju on ovlasti.
Članak 3.
Službeni osobni automobili koriste se prema rasporedu kojeg određuje načelnik općine, a na temelju
urednog i vjerodostojnog putnog naloga.
Članak 4.
Službeni osobni automobili koriste se u pravilu za
vrijeme radnog vremena.
Službeni osobni automobili mogu se koristiti i
izvan radnog vremena u koliko to zahtijevaju potrebe
službenog puta ili iznimnog obavljanja poslova iz svog
djelokruga rada izvan radnog vremena, uz prethodno
odobrenje načelnika općine.
Članak 5.
Načelniku općine pripada pravo na korištenje
službenog automobila 24 sata dnevno.
Načelnik općine može privatne automobile koristiti
za obavljanje službenih potreba iz svog djelokruga
rada ukoliko nema raspoloživog odgovarajućeg službenog vozila.
Korisnik iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se naknada za uporabu privatnog automobila u službene
potrebe u iznosu određenom Odlukom o visini dnevnice
za službena putovanja i visini naknada za korisnike
koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.
Članak 6.
U koliko se ne može osigurati službeni automobil,
pravo na korištenje privatnog automobila za službene potrebe pripada i ostalim korisnicima iz članka
2. stavka 1. ovog Pravilnika, kada su dužni obaviti
određeni službeni posao, po prethodnom odobrenju
načelnika općine.
Korisnicima iz stavka 1. ovog članka pripada naknada za uporabu privatnog automobila u službene
potrebe u iznosu određenom Odlukom o visini dnevnice
za službena putovanja i visini naknada za korisnike
koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.
Članak 7.
Za vrijeme korištenja službenog automobila korisnici su dužni voditi evidenciju o izvršenim radnjama i
prijeđenim kilometrima na utvrđenom obrascu putnog
radnog lista kojim je zadužen svaki službeni osobni
automobil.
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Putni radni list obvezatno mora sadržavati:
- datum izdavanja,
- ime i prezime osobe koja koristi službeni automobil,
- lokaciju na koju osoba putuje,
- svrhu putovanja,
- vrijeme i trajanje putovanja,
- datum i vrijeme kretanja na put i početna kilometraža,
- datum i vrijeme povratka s puta i završna kilometraža,
- podatke o oštećenjima i nedostacima na vozilu,
- potpis ovlaštene osobe i pečat.
Članak 8.
Službeni automobili moraju biti ispravni za vožnju
što se utvrđuje na dnevnom preventivnom tehničkom
pregledu koji vrši službenik zadužen za skrb o službenim osobnim automobilima.
Radi osiguranja normalnog korištenja službenih
automobila, osobe zadužene za isti temeljem dnevnog
naloga za vožnju, prigodom preuzimanja, obvezne
su izvršiti uobičajeni vizualni pregled vozila (vanjska
oštećenja, prazna guma i sl.). te dopunsku kontrolu
ulja, rashladne tekućine, pritiska u gumama i sl. sve
primjedbe vezane uz korištenje automobila dužne su
navesti prilikom razduživanja automobila.
Članak 9.
Korisnici su, u slučaju da po potrebi ili tijekom potrebe korištenja službenog automobila postoji potreba
za dopunom spremnika goriva, dužni napuniti spremnik
goriva odgovarajućim gorivom.
Članak 10.
Korisnici su dužni prilikom korištenja službenih
automobila postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, te u skladu s uobičajenima načinom upotrebe.
Članak 11.
Administrativno-tehničke poslove, odnosno evidenciju i kontrolu korištenja službenih automobila, vodi
komunalni-poljoprivredni redar.
Poslovima iz stavka 1. ovog članka smatraju se:
- pravodobno osiguranje kreditnih kartica za
plaćanje goriva,
- vođenje mjesečne evidencije o prijeđenoj kilometraži svakog automobila i utrošku goriva,
- vođenje brige o tehničkom pregledu automobila,
redovitom servisiranju i popravcima odnosno
održavanju njihove ispravnosti,
- vođenje brige o osiguranju službenih osobnih
automobila i osoba u njima kod odgovarajuće
osiguravajuće organizacije.
Članak 12.
Korisnici službenih automobila dužni su u slučaju
prometne nezgode ili oštećenja automobila kao i u
slučaju kvara na automobilu odmah o tome obavijestiti načelnika općine i komunalnog-poljoprivrednog
redara, odnosno kada je to potrebno pozvati policiju
radi izvršenja očevida i sastavljanja zapisnika.
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Članak 13.
Ukoliko korisnici službenih automobila za vrijeme
korištenja istih, svojom krivnjom ili nepažnjom, počine neki od prometnih i/ili drugih prekršaja utvrđenih
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ili drugim
propisom, te za isti budu novčano kažnjeni, dužni su
u cijelosti i pravovremeno podmiriti troškove kazne.
Članak 14.
Službena putovanja u zemlji i u inozemstvu odobrava načelnik općine.
Korisnici prava na službena putovanja obvezni
su prije putovanja i ispostavljanja putnog naloga, a
zbog odobravanja službenog puta izvijestiti općinskog
načelnika o svrsi putovanja ili priložiti poziv ili drugi
dokaz po kojemu je potrebno službeno putovanje.
Po povratku sa službenog putovanja, nositelj
putnog naloga obvezan je sačiniti pisano izvješće o
putovanju sa slijedećim sadržajem: vrijeme polaska
na put, podatke o prijevoznom sredstvu (marku i reg.
oznaku službenog automobila), razlog putovanja i
vrijeme povratka s putovanja.

Četvrtak, 12. rujna 2019.

Preslici poziva i programa seminara i savjetovanja u svezi sa stručnim usavršavanjem službenika
predaju se zajedno s putnim nalogom računovodstvu
Općine Sunja.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/19-01/31
URBROJ: 2176/17-01-19-01
Sunja, 9. rujna 2019.
Općinski načelnik
Grga Dragičević, v.r.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.
glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po
potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

