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SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE

SLUŽBENI  VJESNIK
S a d r ž a j

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora Grada Virovitice

GRADONAČELNIK

1. Rješenje o imenovanju članova Grad-
skog izbornog povjerenstva Grada
Virovitice

GRADSKO IZBORNO
POVJERENSTVO

1. Obvezatne upute broj I  redoslijed
izbornih radnji i tijek rokova 

2. Obvezatne upute broj II o obrascima za
provođenje izbora za članove vijeća
mjesnih odbora Grada Virovitice

3. Obvezatne upute broj III postupak
kandidiranja za članove vijeća mjesnih
odbora Grada Virovitice 

Na temelju članka 4. stavak 1. Odluke o postupku
izbora članova vijeća mjesnih odbora-pročišćeni
tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/14) i
članka 70. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 8. sjednici održanoj dana 09.
travnja 2014. godine, donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora Grada Virovitice

I

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih
odbora: Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija,
Milanovac, Podgorje, Rezovac, Rezovačke
Krčevine, Sveti Đurađ, Taborište, Stjepan Radić,
Zbor narodne garde, Josip Juraj Strossmayer i Matija
Gubec.

II

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 11.
svibnja 2014. godine.

III

U vijećima mjesnih odbora koji imaju do 1000
stanovnika bira se 5 članova vijeća mjesnog odbora.

U vijećima mjesnih odbora koji imaju više od
1000 stanovnika bira se 7 članova vijeća mjesnog
odbora.

IV

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
mandat svih članova vijeća mjesnih odbora iz točke I
ove odluke.

V

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“, a stupa na snagu 09. travnja 2014.
godine. 

Klasa: 013-01/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-1
Virovitica, 09. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GARDA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 19. Odluke o postupku izbora
članova vijeća mjesnih odbora -pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/14.) i
članka 39. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13),
Gradonačelnik Grada Virovitice dana 09. travnja
2014. godine, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Gradskog izbornog

povjerenstva Grada Virovitice

I

U Gradsko izborno povjerenstvo Grada
Virovitice imenuju se:

1. Mirjana Terlecky, predsjednik
2. Vladimir Lještak, potpredsjednik
3. Vesna Grbac, član
4. Dinko Rujer, član
5. Branka Grizelj, član
6. Renata Majetić, član.

II

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 013-01/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-1
Virovitica, 09. travnja 2014.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRAD VIROVITICA

Klasa: 013-03/14-01/01
Urbroj: 2189/01-14-3
Virovitica, 09. travnja 2014.

Na temelju članka 20. Odluke o postupku izbora
članova vijeća mjesnih odbora-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/14.),
Gradsko izborno povjerenstvo, donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ   I
REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I

TIJEK ROKOVA

1. Odlukom Gradskog vijeća Grada Virovitice od
09. travnja 2014. godine raspisani su izbori za
članove vijeća mjesnih odbora grada Virovitice.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora Grada Virovitice stupa na snagu 09.
travnja 2014. godine.

Izbori će se održati u nedjelju, 11. svibnja 2014. 

2. Rokovi teku od 

10. travnja 2010. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova
vijeća mjesnih odbora moraju prispjeti (biti
zaprimljeni u) Gradskom izbornom povjerenstvu
Grada Virovitice u roku od 14 dana od dana stupanja
na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle 

23. travnja 2014. do 24:00 sata.
(članak 10.st.1. Odluke)

4. Gradsko izborno povjerenstvo Grada
Virovitice sastavit će i na oglasnoj ploči mjesnog
odbora, u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i
tisku, te internetskim stranicama Grada Virovitice
objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata
kao i zbirnu listu u roku od 48 sati od isteka roka
propisanog za postupak kandidiranja i podnošenje
lista, dakle 

25. travnja 2014. do 24:00 sata.
(članak 14. Odluke)

5. Izborna promidžba počinje danom objave
zbirnih kandidacijskih lista i traje zaključno do 24:00
sata prije dana održavanja izbora, dakle 

09. svibnja 2014. u 24:00 sata.
(članak 15.st.2. Odluke)

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja)
kao i objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena
rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji
prethodi danu održavanja izbora kao i na dan
održavanja izbora do zaključno 19:00 sati, dakle 

10. svibnja 2014. u 00:00 sati do
11. svibnja 2014. u 19:00 sati.

(članak 17. Odluke)

7. Gradsko izborno povjerenstvo objavit će koja
su biračka mjesta određena s naznakom koji birači
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imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim
mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja
izbora, dakle 

25. travnja 2014. do 24:00 sata. 
(članak 23. st.2. Odluke)

8. Političke stranke dužne su odrediti članove
pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena
Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Virovitice
najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora,
dakle

28. travnja 2014. do 24 sata.
(članak 21. st. 5. Odluke)

Ukoliko u vijeću mjesnog odbora nema oporbene
političke stranke, odnosno političkih stranaka
sukladno stranačkom sastavu svakog pojedinog
vijeća mjesnog odbora kojemu je prestao mandat,
Gradsko izborno povjerenstvo imenovat će dva člana
biračkog odbora. 

9. Gradsko izborno povjerenstvo mora imenovati
članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije
dana održavanja izbora, dakle 

30. travnja 2014.  do 24:00 sata.
(članak 21. st.2. Odluke)

10. Glasovanje traje neprekidno 

11. svibnja 2014. od 7:00 do 19:00 sati.
(članak 28. st.1. Odluke)

Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima
koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se
glasovanje i nakon 19 sati.

11. Birački odbor mora u što kraćem roku
dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim
materijalom Gradskom izbornom povjerenstvu
Grada Virovitice, a najkasnije u roku od 12 sati od
zatvaranja biračkog mjesta, dakle 

12. svibnja 2014. do 7:00 sati. 
(članak 37. st.1. Odluke)

12. Gradsko izborno povjerenstvo Grada
Virovitice utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim
mjestima na području svakog mjesnog odbora
posebno najkasnije u roku od 48 sata od zatvaranja
biračkog mjesta, dakle 

13. svibnja 2014. do 19:00 sati.
(članak 37. st.2. Odluke)

13. Kad Gradsko izborno povjerenstvo Grada
Virovitice utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će
objaviti rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu
izbornog povjerenstva za svaki mjesni odbor
posebno.

14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izbora članova vijeća podnosi se
Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati
računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na
koju je stavljen prigovor. (članak 44. st1. Odluke)

15. Žalba protiv rješenja Gradskog izbornog
povjerenstva Grada Virovitice podnosi se nadležnom
uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj
županiji u roku od 48 sati računajući od dana kada je
primljeno pobijano rješenje. (članak 47. st3. Odluke)

16. Ove Obvezatne upute objavit će se u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“, a stupaju na
snagu 10. travnja 2014. godine.

Predsjednik
Mirjana Terlecky, dipl.iur., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA VIROVITICE

Klasa: 013-03/14-01/01
Urbroj:2189/01-14-4
Virovitica, 09. travnja 2014.

Na temelju članka 20. Odluke o postupku za izbor
članova vijeća mjesnih odbora-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/14.),
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Virovitice,
propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ  II
O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE

IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA
MJESNIH ODBORA GRADA

VIROVITICE

1. U pripremi i provedbi izbora za članove vijeća
mjesnih odbora raspisanih Odlukom Gradskog
vijeća grada Virovitice od 09. travnja 2014. godine
primjenjivat će se isključivo obrasci propisani ovim
Obvezatnim  uputama.
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2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose
oznaku OMS.

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim
uputama utvrđen odgovarajući obrazac tijela, isti će
se odrediti sukladno Odluci ako je to neophodno za
provođenje odgovarajuće izborne radnje.

4. Obrasci za provođenje izbora su:
- OMS-1- Prijedlog liste kandidata političke

stranke/političkih stranaka za članice/članove
vijeća mjesnih odbora Grada Virovitice,

-   OMS-2- Prijedlog kandidacijske liste grupe
birača za članice/članove vijeća mjesnih odbora
Grada Virovitice,

- OMS-3- Popis sa potpisima birača koji
podržavaju kandidacijsku listu grupe birača,

-  OMS-4- Očitovanje o prihvaćanju kandidature za
člana vijeća mjesnog odbora,

- OMS-5- Izjava o prihvaćanju dužnosti pred-
sjednika, potpredsjednika i članice/člana
izbornog povjerenstva za provođenje izbora za
članove vijeća mjesnih odbora,

- OMS-6-Izjava o prihvaćanju dužnosti
članice/člana biračkog odbora za provođenje
izbora za članove vijeća mjesnog odbora,

- OMS-7-Izjava o prihvaćanju dužnosti
predsjednika i potpredsjednika biračkog odbora
za provođenje izbora za članove  vijeća mjesnog
odbora,

-  OMS-8 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta,
-  OMS-9 - Rješenje o imenovanju biračkog

odbora,
- OMS-10 - Glasački listić za izbore za

članice/članove vijeća mjesnih odbora,
-  OMS-11 - Zapisnik o radu biračkog odbora za

izbor članica/članova,
-  OMS-12 - Zapisnik o radu izbornog povjerenstva

za izbor članica/članova. 

5. U pripremi i provedbi izbora za članove vijeća
mjesnih odbora primjenjivat će se:
- Obvezatne upute broj III - Postupak kandidiranja

za članove vijeća mjesnih odbora Grada
Virovitice
6. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su

dio ovih obvezatnih uputa.
7. Ove Obvezatne upute objavit će se u

„Službenom vjesniku Grada Virovitice“, a stupaju na
snagu 10. travnja 2014.godine.

Predsjednik
Mirjana Terlecky, dipl.iur., v.r.
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                   OMS - 4 
Članak 20. Odluke o postupku izbor članova vijeća mjesnih 
odbora - pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada 
Virovitice“ br. 3/14.) 
 
 

OČITOVANJE 
 

O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA 
 
 
___________________________________________________________________________ 

(naziv vijeća mjesnog odbora) 
 
 
 
1. Ja  _________________________________      ______________________    _____________ 
                   (ime i prezime kandidatkinje/kandidata)                                            OIB                                        (nacionalnost)                                        
 
 
_________________________________    __________       _________________________________ 
                (adresa prijavljenog prebivališta)                         (datum rođenja)        (broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja) 

 
 

prihvaćam kandidaturu za članicu/člana vijeća mjesnog odbora  
 
________________________________________________________________________________ 

(naziv vijeća mjesnog odbora) 
 
na prijedlog 
 
________________________________________________________________________________ 

(naziv političke stranke odnosno dvije ili više političkih stranaka koja je predložila zajedničkog kandidata 
 

________________________________________________________________________________ 
ili ime i prezime prva tri birača koji su predložili kandidacijsku listu grupe birača) 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
na izborima koji će se održati dana  __________________________ godine. 
 
2. Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da na dan stupanja na snagu Odluke o 
raspisivanju izbora imam prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora u kojem se kandidiram 
te da za moju kandidaturu ne postoje razlozi zabrane kandidiranja. 
 
 
 
U _______________________________                  _________________________ 

        (mjesto i datum)                (potpis kandidata) 
 
Napomena: 
Očitovanje o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili Gradskog izbornog 
povjerenstva Grada Virovitice. 
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          OMS - 5  
!lanak 20. Odluke o pravilima za izbor 
vije"a mjesnih odbora-pro#i$"eni tekst 
("Slu%beni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/14.) 

IZJAVA 
O PRIHVA!ANJU DU"NOSTI PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I 
#LANA IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVO$ENJE IZBORA ZA 

#LANOVE VIJE!A MJESNIH ODBORA 
                                         GRADA VIROVITICE 
 
 
Ja   
____________________________________OIB_______________________      
(IME I PREZIME) 
 
 
 
 

______________________________________________________________         
(ADRESA) 

 
 
 

                    _________________________________________ 
                          (broj va%e"e osobne iskaznice i mjesto izdavanja) 
 
 
 
 
 

izjavljujem da "u du%nost predsjednika, potpredsjednika, #lana (nepotrebno precrtati) 
 
 
  _____________________________________________________________ 

(NAZIV IZBORNOG POVJERENSTVA ) 
 
 
 

 
obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom,  zakonom i Odlukom.   
 
Pod materijalnom i kaznenom odgovorno%&u izjavljujem da nisam 'lan niti jedne 
politi'ke stranke, niti sam kandidat na izborima koji se provode. 
 
 
 
 
 
 
U ____________________________   ___________________ 

                   (MJESTO I DATUM)                 ( POTPIS ) 
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          OMS – 6  
!lanak 20. Odluke o pravilima za izbor 
vije"a mjesnih odbora-pro#i$"eni tekst 
("Slu%beni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/14.) 

IZJAVA 
O PRIHVA!ANJU DU"NOSTI #LANICE/#LANA BIRA#KOG ODBORA ZA 

PROVO$ENJE IZBORA ZA #LANOVE VIJE!A MJESNOG ODBORA 
 
                _______________________________________________ 
                                             (naziv mjesnog odbora) 
 
 
 
Ja   
_________________________________OIB__________________________               
                           (IME I PREZIME) 
 
 
 
 

______________________________________________________________         
(ADRESA) 

 
 
 

                    _________________________________________ 
                          (broj va%e"e osobne iskaznice i mjesto izdavanja) 
 
 
 
 
 

izjavljujem da "u du%nost #lana  
 
 
  _____________________________________________________________ 

(BROJ I NAZIV  BIRA!KOG ODBORA) 
 
 
 

 
obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom i zakonom.   
 
 
Izjavljujem da nisam kandidat na izborima koji se provode. 
 
 
 
 
 
 
U ____________________________   ___________________ 

                   (MJESTO I DATUM)                 ( POTPIS ) 
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                                OMS - 7 
Članak 20. Odluke o postupku 
izbora članova vijeća mjesnih 
odbora-pročišćeni tekst) 
("Službeni vjesnik Grada 
Virovitice“ br. 3/14.) 
 
 

                                                            IZJAVA 
O PRIHVA!ANJU DU"NOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA 

BIRA#KOG ODBORA ZA PROVO$ENJE IZBORA ZA #LANOVE VIJE!A 
MJESNOG ODBORA 

 
                         ________________________________________ 
                                           (naziv mjesnog odbora) 
 
 
Ja   
_________________________________OIB__________________________  
                             (IME I PREZIME) 
 
 
 
 

______________________________________________________________         
(ADRESA) 

 
 
 

                    _________________________________________ 
                             (broj va!e"e osobne iskaznice i mjesto izdavanja) 
 
 
 
 
 

izjavljujem da "u du!nost predsjednika-potpredsjednika 
 
  _____________________________________________________________ 

     (BROJ I NAZIV BIRA#KOG ODBORA) 
 
 
 

 
obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom i zakonom.   
 
 
 
 
 
Kao predsjednik-potpredsjednik bira%kog odbora pod materijalnom i kaznenom 
odgovorno&'u izjavljujem da nisam %lan niti jedne politi%ke stranke, niti sam kandidat 
na izborima koji se provode. 
 
 
 
 
 
 
U ____________________________   ___________________ 

                   (MJESTO I DATUM)                 ( POTPIS ) 
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           OMS – 8  

                               
               REPUBLIKA HRVATSKA 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
                GRADA VIROVITICE 
 
Klasa:  
Ur.broj: 
Virovitica, 
 
 Na temelju članka 20. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora -
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/14.), Gradsko izborno 
povjerenstvo donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA 

 
 
 

1. Za područje mjesnog odbora __________________________________________________ 
              (naziv mjesnog odbora)  
  određuju se biračka mjesta: 
 
  Biračko mjesto broj 1. u: ____________________________________________________ 
            (navesti potpunu adresu i oznaku biračkog mjesta – birališta)  
 
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u _________________________________________ 
                                                                                 (označiti puni naziv mjesta, sela, zaselka, ulice, kuće i sl.) 
 
   Biračko mjesto broj 2. u: ____________________________________________________ 
            (navesti potpunu adresu i oznaku biračkog mjesta – birališta)  
 
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u _________________________________________ 
                                                                                 (označiti puni naziv mjesta, sela, zaselka, ulice, kuće i sl.) 
 
 
   Biračko mjesto broj 3. …. itd. sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta na području  
   te izborne jedinice. 
 
 
 
 
 
       MP        Predsjednik 
 
          ________________ 
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                                                                                                                                 OMS – 9 
 

                                                                            
             REPUBLIKA HRVATSKA 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
               GRADA VIROVITICE 
 
Klasa:  
Ur.broj:         
Virovitica,   
            
 
 Na temelju članka 21. stavak 2. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih 
odbora -pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/14.), Gradsko izborno 
povjerenstvo Grada Virovitice donosi 
 
 
 

R J E Š E N J E 
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA 

ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA  
MJESNOG 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. 

 
 
 
II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na   
     izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja. 
 
 
 
 
 
      MP      Predsjednik 
 
                __________________ 
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 OMS-10 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO     
              GRADA VIROVITICE 
 

GLASA!KI LISTI" 

ZA IZBORE ZA !LANICE/!LANOVE 

  

______________________________________________________________                 
(naziv vije!a mjesnog odbora) 

 
Va#na napomena:  
Glasa"ki listi! popunjava se tako da se zaokru#i redni broj ispred naziva samo 
jedne kandidacijske liste za koju se glasuje: 
 
 

1. ____________________________________________________________              
(naziv liste) 

 ______________________________________ - nositeljica/nositelj liste 
                                (ime i prezime) 

2. ____________________________________________________________                
(naziv liste) 

    ______________________________________ - nositeljica/nositelj liste 
                                              (ime i prezime) 
 
 
 
 
 
 
(Tako sve do posljednje kandidacijske liste na zbirnoj listi kandidatskih lista vije!a 
mjesnog odbora) 
 
 
 
 
Serijski broj:           
 

 
MP 
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OMS-11 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO                    !lanak 36. Odluke o postupku izbora za "lanove vije#a  

             GRADA VIROVITICE      mjesnih odbora- pro"i$#eni tekst („Slu%beni vjesnik Grada         
                                                                                                                                Virovitice“, br:3714.) 
 
MJESNI ODBOR ______________________________ 
Bira"ko mjesto________________________________  

 
 

ZAPISNIK 
O RADU BIRA!KOG ODBORA ZA IZBOR !LANICA/!LANOVA VIJE"A MJESNOG 

ODBORA 

(naziv vije#a mjesnog odbora) 

I.   Bira"ki odbor za bira"ko mjesto__________________________________________________________________ 

                                                                                                  (broj i naziv) 

u sastavu: 

1. _____________________________________________________________________predsjednik, 

2. ______________________________________________________________________ potpredsjednik,                       

3. _____________________________________________________________________ "lan,                                                               

4. _____________________________________________________________________ "lan,    

5. _____________________________________________________________________ "lan, 

     6. _____________________________________________________________________ "lan, 

sastao se____________________ u  _______prostorijama ozna"enog bira"kog mjesta i utvrdio da prostorije 
(datum) (sati) 

u potpunosti odgovaraju — ne odgovaraju (precrtati nepotrebno) uvjetima iz "lanka 23. Oduke o postupku za izbor 
"lanova vije#a mjesnih odbora. 

(ako ne odgovaraju uvjetima iz odluke, navesti razloge za to) 

II. Utvr&uje se da je bira"ki odbor od nadle%nog izbornog povjerenstva primio potreban izborni materijal (kandidacijske 
liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata, izvod iz popisa bira"a, glasa"ku kutiju, glasa"ke listi#e, 
kemijske olovke, omotnice i dr.). 

III. Nakon $to je postavljena glasa"ka kutija s istaknutim glasa"kim listi#em, pripremljen izvod iz popisa bira"a i 

glasa"ki listi#i, bira"ko mjesto otvoreno je u______________sati. 

IV. Bira"ko mjesto je zatvoreno u____________sati. 
Bira"ima zate"enim u  19 sati pred birali$tem omogu#eno je glasovanje, pa je glasovanje zavr$eno 

u______________sati. 

V. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakve izvanredne okolnosti u smislu odredaba Odluke koje bi trebalo 
unijeti u zapisnik o radu bira"kog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti, tada ih je potrebno opisati u ovom 
ostavljenom prostoru). 
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Zapisnik potpisuju predsjednik, potpredsjednik i svi članovi izbornog povjerenstva.
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REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA VIROVITICE

Klasa: 013-03/14-01/01
Urbroj:2189/01-14-5
Virovitica, 09. travnja 2014.

Na temelju članka 20. Odluke o postupku za izbor
članova vijeća mjesnih odbora-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/14.),
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Virovitice,
propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ III
POSTUPAK KANDIDIRANJA ZA

ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
GRADA VIROVITICE

1. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su
političke stranke i birači.

Predlaganje kandidacijskih lista političkih stranaka

2. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju
sve političke stranke registrirane u Republici
Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora. Kandidacijsku listu može
predložiti jedna politička stranka te dvije ili više
političkih stranaka.

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed
kandidata na kandidacijskim listama na način
predviđen statutom političke stranke, odnosno u
skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju
statuta.

Političke stranke određuju na temelju odredbi
svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske
liste.

Predlaganje kandidacijskih lista birača

3. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju i
birači.

Kada birači predlažu kandidacijske liste
predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima
birača.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom
obrascu u koji se unose: 
- ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum

rođenja, osobni identifikacijski broj i spol
predloženih kandidata

- te ime i prezime, prebivalište birača, broj važeće
osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja, te
potpis birača.

Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su
prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Kandidat može biti podnositelj i potpisnik
kandidacijske liste na kojoj se kao kandidat nalazi.

Sadržaj kandidacijske liste za članove vijeća
mjesnih odbora

4. U prijedlogu kandidacijske liste za članove
vijeća mjesnih odbora obvezatno se navodi naziv
kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju
biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do
rednog broja koliko ih se bira.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od
utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora koji
se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano
predloženi samo kandidati zaključno do broja koje se
bira u to vijeće mjesnog odbora. 

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od
utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora
koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije
pravovaljana.

Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke
stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je
odnosno koje su predložile kandidacijsku listu.

Ako su političke stranke registrirale skraćeni
naziv stranke odnosno stranaka u nazivu se mogu
koristiti kratice.

Ako su kandidacijsku listu predložili birači njezin
naziv je „kandidacijska lista grupe birača“.

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi
kandidat na listi.

5. Za svakog kandidata u prijedlogu
kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i
prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum
rođenja, osobni identifikacijski broj i spol.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavljaju se i
očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature
(OMS-4) ovjerena od javnog bilježnika ili
nadležnog izbornog povjerenstva.

Rok za kandidiranje

6. Kandidacijske liste moraju prispjeti (biti
zaprimljene u) Gradskom izbornom povjerenstvu u
roku od 14 dana od dana stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora.

Prijedlozi lista dostavljaju se na obrascima
propisanim Obvezatnom uputom broj II Gradskog
izbornog povjerenstva.

Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste

7. Političke stranke koje su predložile prihvaćene
kandidacijske liste mogu na način predviđen
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statutom ili posebnom odlukom donesenom na
temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati
nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od
Gradskog izbornog povjerenstva.

Za „kandidacijsku listu grupe birača“ odluku o
odustajanju donosi nositelj liste.

Pisana obavijest o odustanku mora prispjeti (biti
zaprimljena u) Gradskom izbornom povjerenstvu
najkasnije 48 sati nakon što je lista kao prihvaćena
bila objavljena od strane Gradskog izbornog
povjerenstva.

Odustanak jednog ili više kandidata s
kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka
roka za kandidiranje te se odustanak nekog od
kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista
ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih
kandidata.

Postupak u slučaju smrti kandidata 

s kandidacijske liste

8. Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi
umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste
politička stranka odnosno dvije ili više političkih
stranaka koje su predložile kandidata i podnositelj
kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega
predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa,
sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.

Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske
liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska
lista stavlja se na posljednje mjesto na listi.
Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza
kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto
prema gore.

Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će
se dopuniti na gore navedeni način, a nositelj liste
postat će drugi po redu kandidat naveden na
kandidacijskoj listi.

Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom
objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim
stranicama jedinice u roku od 24 sata od izvršene
dopune kandidacijske liste.

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi
umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana
održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se
pravovaljanom.

9. Ove Obvezatne upute objavit će se u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“, a stupaju na
snagu 10. travnja 2014. godine.

PREDSJEDNIK
Mirjana Terlecky, dipl.iur., v.r.
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