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 U svezi donijetih konačnih rezultata Izbora za članice/članove Vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Daruvara, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Daruvara 

za izbor članova Vijeća mjesnih odbora donosi i  javno objavljuje 

 

 

I. IZVJEŠĆE  

O PROVEDENIM RADNJAMA IZBORNOG  POSTUPKA  

ZA IZBOR ČLANICEA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

NA PODRUČJU GRADA DARUVARA  

 

I. Dana 24. veljače 2022. g. Gradsko vijeće Grada Daruvara posebnom Odlukom 

na svojoj 5. sjednici raspisalo je izbore za članice/članove Vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Daruvara te je prestao mandat dotadašnjim 

članovima Vijeća i predsjenicima  mjesnih odbora. 

II. Gradonačelnik je posebnim Rješenjem  imenovao stalni sastav Gradskog 

izbornog povjerenstva od 6 članova za provedbu ovih iizbora te posebnim 

Rješenjem prošireni sastav od   6 članova  (u daljnjem tekstu: GIP)  . 

III. Povjerenstvo je u otvorenom roku provelo sve radnje postupka do danas 

odnosno do donošenja konačnih rezultata glasovanja. 

- javno su objavljeni svi obrasci za prikupljanje kandidacijskih listi i 

obvezne upute za rad biračkih odobra 

- kandidacijske liste političkih stranaka (Socijaldemokratrska partija 

Hrvatske – skraćeno SDP - za 1. MO Donji Daruvar i 2. MO Doljani), 

zajedničke kandidacijske liste ( više političkih stranaka – Hrvatska 

demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika – skraćeno 

HDZ i HSU za  1. MO Doljani, 2. MO Lipovac Majur,  3. MO 

Vrbovac – Markovac te  Demokratska hrvatska seljačka stranka i 

Socijaldemokratrska partija Hrvatske – skraćeno DHSS i SDP za MO 

Ljudevit Selo). Kandidacijske liste Grupe birača  predane su za 1. MO 

Daruvarski Vinogradi: nositelj Mario Cantorni, 2. MO Donji Daruvar: 

nositelj Ljudevit Kaucki i 3. MO Gornji Daruvar: nositelj Željko 

Kolbaba). 

IV. GIP je u otvorenom roku, do 8. ožujka 2022. g. do 24.:00 h, zaprimio i ovjerio 

svih 9 kandidacijskih listi navedenih pod točkom III.  te kandidatura po 

članovima, utvrdio da su sve liste pravovremeno dostavljene i pravovaljane te 

bez odgode 09. ožujka 2022. g. javno objavio sve kandidacijeske liste po 

mjesnim odborima i zbrirnu kandidacijsku listu. Na objavljene liste nije 

uložen prigovor te su iste dana 11. ožujka u ponoć postale konačne. 

 



V. GIP je donio Rješenje o imenovanju članova biračkih odbora te Rješenje o 

određivanju biračkih mjesta, ovjerio sve izjave o pristanku sudjelovanja u 

izboru u svojstvu predsjednika, zamjenika predsjednika i članova biračkih 

odbora.  

VI. GIP je dana 25. ožujka s početkom u 15:30 h podijelio predsjednicima i 

zamjenicima sav birački materijal i održao kratku edukaciju kao podsjetnik za 

rad. 

VII. Glasovanje je provedeno na prema unaprijed određenim  biračkim mjestima 

dana  27. ožujka (nedjelja) 2022. g., u vremenu od 07:00 do 19: h. Promatrača 

nije bilo, jer se nisu prijavili u otvorenom roku. Potvrde  za glasovanje nisu 

zatražene niti priložene uz glasovanje. Odazi birača je u prosjeku 16,42 %  za 

svih 7 biračkih mjesta/birališta 

VIII. Glasovanje je proteklo bez incidenata i bez intervencije pripadnika/ovlaštenih 

snaga nadležne Policijske postaje. Svi birački odbori predali su materijale 

najkasnije itog dana najkasnije  do 19:35 h te je GIP utvrdio pravovaljanje 

reuzltate do 20:00 h i iste bez odgode javno objavio na svojoj internet stranici i 

oglasnoj ploči Uprave. 

IX. Dana 29. ožujka 2022.  g. u 24:00 istekao je rok za stavljanje prigovora  te su 

donijeti i javno objavljeni konačni rezultati izbora i konačna zbirna lista po 

mjesnim odboriima. 

X. U Mjesne odbore, gdje su bile suprotstavljene dvije kandidature rezultat za 7 

članova Vijeća MO je sljedeći: 

XI. 1. U Vijeće MO Doljani sa Zajedničke kand. liste HDZ i HSU ulaaze 5 

članova, a s liste SDP-a ulaze 2 člana.  

1. Kandidacijska lista GRUPE BIRAČA   

U Vijeće MO Donji Daruvar s Kandidacijske liste GRUPE BIRAČA, 

nositelj: Ljudevit Kaucki, ulaze 5 članva,  a s liste SDP-a ulaze 2 člana.  

Otale liste koje su bile jedine kandidature na svojim biračkim 

mjestima, osvojile su preko 5 % glasova izašlih birača te ulaze u 

Vijeća MO i to Vijeće MO Vrbovac-Markova svih 7 kandidiranih 

članova, a u ostala Vijeća MO ulaze svih 5 kandidiranih članova 

(Daruvarski Vinogradi, Gornji Daruvar, Lipovac Majur i Ljudevit 

Selo). 

XII. U roku 30 dana od danas, gradonačelnik će s članovima stalnog Povjerenstva 

sazvati 1. Konstituirajuću sjednicu svih MO po njihovim sjedištima mjednih 

domova (za Daruvarske Vinograde i Vrbovac-Markovac sjedište će biti u 

velikoj vijećnici uprave Grada Daruvara, Trg k. Tomislava 14, soba 18, I. kat), 

o čemu će svi izabrani članovi dobiti poziv. Vijeće je konstituirano izborom 

predsjednice/ka većinom glasova svih članova Vijeća pojedinog mjesnog 

odbora. Ukoliko se na 1. konstituirajćoj sjednici ne izabere predsjednica/k, 

pod isti m uvjetima saziva se 2. Konstituirajuća sjednica, u roku 30 dana od 

dana prvog pokušaja. Postoji još i 3. pokušaj pod istim uvjetima i rokovima te 

ukoliko se od 3. pokušaja, na 3. Konstituirajućoj sjednici ne konstituira vjeće 

odnosno ne izabere  predsjednica/k, izbori za taj MO se poništavaju i raspisiju 

novi u roku od 60 dana. 

XIII. Ovo I. Izvješće  objavit će se internet stranici Grada Daruvara i  oglasnoj ploči 

u upravi Grada Daruvara te dostaviti medijima na znanje (Radio Daruvaru, 

Moj portal.hr i novinarima Mihaelu Palijanu i Sanji Klinac. 

  

                                                                                             PREDSJEDNICA                                                                                                                                                         

                                                                                     Olga Šimon-Danek, mag. iur.             


