
 

                                                                                                                
REPUBLIKA HRVATSKA   

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA   
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                     Gradsko izborno povjerenstvo  

                    Grada Daruvara za izbor članova  
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KLASA: 013-03/18-01/01 
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Daruvar, 20. veljače 2018.g. 

 

 

 Na temelju članka 19. stavka 1. alineje 5. Odluke o provedbi izbora u mjesnim 

odborima Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 5/13 i 1/14) 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Daruvara za izbor članova Vijeća mjesnih 

odbora propisuje  

 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3 

 

Postupak kandidiranja za izbor članova Vijeća mjesnih odbora 

 Doljani, Gornji Daruvar, Donji Daruvar, Daruvarski Vinogradi,  

Vrbovac – Markovac,  Ljudevit Selo i Lipovac Majur 

 

1. Liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora predlažu političke stranke u 

Republici Hrvatskoj i birači upisani u popis birača s prebivalištem na 

području mjesnog odobora. 

2. Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način 

propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom na temelju 

statuta. 

3. Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o 

ravnopravnosti spolova. 

4. Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor 

članova vijeća. 

5. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu  kandidacijsku listu grupe 

birača, za pravovaljanost liste dužni su prikupiti 20 potpisa. 

       Podnositelji prijave  kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu  

                  potpisnika te liste. 

      Potpisi birača prikupljaju se na obrascu u koji se unosi ime, prezime,  

      nacionalnost, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol  

       predloženih kandidata, ime i prezime birača, adresa prijavljenog  

       prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja,  

       potpis birača. 

6. Naziv liste navodi se punim imenom političke stranke, odnosno više 

političkih stranaka koje podnose zajedničku kandidacijsku listu, a ako 

postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke koja je predložila listu odnosno 

stranaka koje su predložile zajedničku kandidacijsku listu. 

7. Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je „Kandidacijska lista 

grupe birača Mjesnog odbora“_____(naziv mjesnog odbora)“. 

 

 



8. Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života, koji 

imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode 

izbori, temeljem općeg biračkog prava, na neposrednim izborima tajnim 

glasovanjem. 

9. Za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran hrvatski 

državljanin s navršenih 18 godina života, koji ima najkasnije na dan 

stupanja n snagu odluke o raspisivanju izbora,prijavljeno prebivalište na 

području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.  

10. Za   mjesne odbore na području Grada Daruvara koji imaju do 500 

upisanih birača bira se pet (5) članova vijeća, a za mjesne odbore koji 

imaju više od 500 upisanih birača bira se sedam (7) članova vijeća, što je 

određeno Statutom Grada  Daruvara. 

 

11. Član vijeća ne može istovremeno biti vijećnik Gradskog vijeća Grada 

Daruvara, gradonačelnik,  zamjenik gradonačelnika, pročelnik i 

službenik/namještenik u upravnim tijelima Grada Daruvara. 

       Član vijeća ne može istovremeno biti niti član uprave trgovačkog društva u  

                  vlasništvu i pretežitom vlasništvu Grada, te ravnatelj ustanove kojoj je    

                  Grad  Daruvar osnivač. 

        Ukoliko se osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti kandidira 

                   za člana vijeća i bude izabrana, dužna se pri konstituiranju vijeća izjasniti 

                  o tome prihvaća li dužnost člana vijeća mjesnog odbora ili nastavlja s  

                  obavljanjem nespojive dužnosti, u kojem slučaju joj mandat miruje,  

                   a zamjenjuje je zamjenik. 

 

12. Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom 

povjerenstvu najkasnije do 01. ožujka 2018. g. do 24:00 sata. 

Ako Gradsko izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije 

podnesena u skladu s odredbama Odluke o provedbi izbora u mjesnim 

odborima Grada Daruvara, pozvat će podnositelja da u roku 48 sati, a 

najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke. 

Gradsko izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste 

odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje 

istječe za manje od 48 sati. 

Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih 

lista. 

Pravovaljane kandidacijske liste Gradsko izborno povjerenstvo će 

prihvatiti, a nepravodobne i nepravovalčjane kandidacijske liste rješenjem 

odbaciti odnosno odbiti. 

13. Političke stranke koje su predložile kandidacijske liste (dalje: liste) za 

članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Daruvara, mogu na 

način propisan njihovim Statutom ili posebnom odlukom donesenom na 

temelčju Statuta, odustati od predložene liste najkasnije 48 sati nakon što 

je kao prihvaćena bila objavljena od Gradskog izbornog povjerenstva. 

14. Odustanak jednog ili više kandidata s liste nije dopušten nakon isteka roka 

za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će 

lista ostati pravovaljana s imenima svih objavljenih kandidata. 

15. Ako neki od kandidata na listi umre u vremenu od dana objave 

kandidacijske liste politička stranka odnosno dvije ili više 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 liste, a kandidat kojim je dopunjena 

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 

naprijed 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 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.  

           16. Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća 

                mjesnog odbora kao i nevladine udruge, te međunarodne organizacije imaju 

                  pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog 

                  izbornog postupka. 

      Promatrač ima pravo dobiti presliku zapisnika biračkog odbora čiji je rad 

                 promatrao. 

      Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, 

                  upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te 

                  u zapisnik Povjerenstva stavljati svoje primjedbe.            

 

17. Ove obvezatne upute objavit će se na oglasnoj ploči Grada Daruvara, 

službenoj internet stranici Grada Daruvara i oglasnim pločama naselja za koje 

se provode izbori za članove vijeća mjesnih odbora. 

 

 

   

                                                                                                    Predsjednica 

 

                                                                                      Olga Šimon-Danek, mag. iur. 

                                                                                                       

                                                                                                       


