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Sluæbeni vjesnik
OpÊina  Gradina

S a d r æ a j
45. Rjeπenje o odreivanju biraËkih

mjesta
46. Obvezatne Upute broj OMS-1 o

obrascima za provoenje izbora
za Ëlanove VijeÊa Mjesnih odbora

47. Obvezatne Upute broj OMS-II o
redoslijedu izbornih radnji i tijeku
rokova po Odluci o izboru Ëlanova
VijeÊa Mjesnih odbora na podru-
Ëju OpÊine Gradina

48. Obvezatne Upute broj OMS-III o
promatraËima i naËinu proma-
tranja rada tijela za provoenje
izbora za Ëlanove VijeÊa Mjesnih
odbora

49. Obvezatne Upute broj OMS-IV o
odustanku kandidature za izbor
Ëlanova VijeÊa Mjesnih odbora

50. Obvezatne Upute broj OMS-V o
koriπtenju struËnih naziva i
akademskih stupnjeva kandidata
za Ëlanove VijeÊa Mjesnih odbora

51. Obvezatne Upute broj OMS-VI o
naËinu glasovanja nepismenih
osoba, osoba s tjelesnom manom,
te biraËa koji nisu u moguÊnosti
pristupiti na biraËko mjesto

52. Obvezatne Upute broj OMS-VII o
naËinu rada BiraËkog odbora za
provoenje izbora Ëlanova VijeÊa
Mjesnih odbora

53. Obvezatne Upute OMS-VIII o
naËinu ureivanja prostorija u

kojima Êe se glasovati na
biraËkim mjestima

54. OMS - 1 Prijedlog liste kandi-
data za Ëlanove VijeÊa Mjesnih
odbora

55. OMS - 2 Prijedlog Nezavisne
liste kandidata za Ëlanove
VijeÊa Mjesnih odbora

56. OMS - 3 OËitovanje kandidata o
prihvaÊanju kandidature za
Ëlana VijeÊa Mjesnih odbora

57. OMS - 4 GlasaËki listiÊ za izbore
za Kandidacijsu listu Ëlanova
VijeÊa Mjesnih odbora

58. OMS - 5 Zapisnik o radu
BiraËkih odbora za Ëlanove
VijeÊa Mjesnih odbora

59. OMS - 6 Zapisnik o radu
OpÊinskog izbornog povjerenstva
za Ëlanove VijeÊa Mjesnih
odbora

60. OMS - 8 Rjeπenje o imenovanju
BiraËkog odbora

61. OMS - 9 Izjava o prihvaÊanju
duænosti Ëlana tijela za
provoenje izbora za Ëlanove
VijeÊa Mjesnih odbora OpÊine
Gradina

62. Rezultati izbora za Ëlanove
VijeÊa Mjesnih odbora na
podruËju OpÊine Gradina
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OPΔINA GRADINA
OpÊinsko izborno povjerenstvo

OMS - 7
»lanak 24. st. 3. Odluke o Izboru Ëlanova
VijeÊa Mjesnih odbora OpÊine Gradina
(“Sluæbeni vjesnik“ opÊine Gradina br. 2/10)

R J E © E N J E
O odreivanju biraËkih mjesta 

1. BiraËko mjesto broj 1. VATRO-
GASNI DOM GRADINA (sala), Trg
hrvatskih branitelja 1, koje obuhvaÊa
biraËe sa prebivaliπtem u Gradini i to u
ulicama Vladimira Nazora, Hrvatskog
sabora, Josipa bana JelaËiÊa, Andrije
Hebranga, Ljudevita Gaja te na Trgu kralja
Zvonimira.

2. BiraËko mjesto broj 2.  VATRO-
GASNI DOM GRADINA (prijaπnje prosto-
rije opÊine) , Trg hrvatskih branitelja 1, koje
obuhvaÊa biraËe sa prebivaliπtem u Gradini
i to u ulici Matije Gupca te na Trgu
hrvatskih branitelja.

3. BiraËko mjesto broj 3. PODRU-
»NA ©KOLA BA»EVAC, koje obuhvaÊa
biraËe sa prebivaliπtem u BaËevcu.

4. BiraËko mjesto broj 4. DRU©TVE-
NI DOM BREZOVICA, koje obuhvaÊa
biraËe sa prebivaliπtem u Brezovici.

5. BiraËko mjesto broj 5. DRU©TVE-
NI DOM BUDAKOVAC, Budakovac,
»orova 43 koje obuhvaÊa biraËe sa
prebivaliπtem u Budakovcu.

6. BiraËko mjesto broj 6. DRU©T-
VENI DOM DETKOVAC, Detkovac bb,
koje obuhvaÊa biraËe sa prebivaliπtem u
Detkovcu.

7. BiraËko mjesto broj 7. DOM
KULTURE LIPOVAC, Lipovac, ul. A.
Stepinca koje obuhvaÊa biraËe sa
prebivaliπtem u Lipovcu.

8. BiraËko mjesto broj 8. PODRU-
»NA ©KOLA LUG GRADINSKI, Lug
Gradinski, koje obuhvaÊa biraËe sa
prebivaliπtem u Lugu Gradinskom.

9. BiraËko mjesto broj 9. DRU©TVE-
NI DOM NOVI GRADAC, Novi Gradac
bb, koje obuhvaÊa biraËe sa prebivaliπtem u
Novom Gradcu.

10. BiraËko mjesto broj 10. VATRO-
GASNI DOM RU©ANI, Ruπani bb, koje
obuhvaÊa biraËe sa prebivaliπtem u
Ruπanima.

11. BiraËko mjesto broj 11. DRU©T-
VENI DOM VLADIMIROVAC, Vladim-
irovac, Hrvatskih branitelja 24, koje
obuhvaÊa biraËe sa prebivaliπtem u
Vladimirovcu.

12. BiraËko mjesto broj 12. DRU-
©TVENI DOM ÆLEBINE, Ælebine bb, koje
obuhvaÊa biraËe sa prebivaliπtem u Ælebini

Klasa:  026-01/10-01/04
Ur. broj: 2189/03-01-10-01
Gradina, 26. travnja 2010. 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ dipl. iur. 

Na temelju  Ëlanka 24.  Odluke o
izborima Ëlanova VijeÊa Mjesnih odbora na
podruËju opÊine Gradina (“Sluæbeni vje-
snik“ opÊine Gradina broj 2/10), OpÊinsko
izborno povjerenstvo za mjesne odbore
opÊine Gradina donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS - I
o obrascima za provoenje izbora za

Ëlanove VijeÊa Mjesnih odbora

I.

Priprema i provedba izbora za
Ëlanove VijeÊa Mjesnih odbora opÊine
Gradina na izborima dana 30. svibnja 2010.
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godine obavljati Êe se iskljuËivo na
obrascima propisanim ovim obvezatnim
uputama.

II.

Obrasci iz toËke I. ovih Obvezatnih
uputa nosit Êe oznake OMS.

III.

Obrasci za provoenje izbora u postupku
kandidiranja i u postupku izbora su:

- OMS - 1 Prijedlog liste kandidata
za Ëlanove VijeÊa Mjesnih odbora

- OMS - 2 Prijedlog neovisne liste
kandidata za Ëlanove VijeÊa
Mjesnog odbora

- OMS - 3 OËitovanje kandidata o
prihvaÊanju kandidature za
Ëlanove VijeÊa Mjesnog odbora

- OMS - 4 GlasaËki listiÊ za izbora
Ëlanova VijeÊa Mjesnog odbora

- OMS - 5 Zapisnik o radu biraËkog
odbora za Ëlanove VijeÊa Mjesnog
odbora

- OMS - 6 Zapisnik o radu OpÊinskog
izbornog povjerenstva za Ëlanove
VijeÊa Mjesnog odbora

- OMS - 7 Rjeπenje o odreivanju
biraËkih mjesta

- OMS - 8 Rjeπenje o imenovanju
biraËkog odbora

- OMS - 9 Izjava o prihvaÊanju
duænosti Ëlana tijela za provoenje
izbora za Ëlanove VijeÊa Mjesnog
odbora

III.

Oznake, nazivi i sadræaj obrazaca
sastavni su dio ovih obvezatnih uputa.

Klasa: 026-01/10-01/05
Ur. Broj: 2189/03-01-10-01
Gradina, 22. travnja 2010.

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednik
Siniπa RajnoviÊ dipl.iur. v.r.

Na temelju Ëlanka 24. Odluke o izboru
Ëlanova vijeÊa mjesnih odbora na podruËju
OpÊine Gradina  („Sluæbeni vjesnik“ OpÊi-
ne Gradina broj  2 /10 ) OpÊinsko izborno
povjerenstvo za mjesne odbore opÊine
Gradina propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS - II 
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku

rokova po odluci o izboru Ëlanova
vijeÊa mjesnih odbora na podruËju

OpÊine Gradina 

1. Odlukom  naËelnika OpÊine Gradina od
14. travnja  2010. god. raspisani su izbori
za Ëlanove vijeÊa  mjesnih odbora Gra-
dina, Brezovica, Ruπani, Lug Gradinski,
Detkovac, Budakovac, Lipovac, Ælebina,
BaËevac, Vladimirovac i Novi Gradac.
Odluka naËelnika o raspisivanju izbora
za Ëlanove vijeÊa mjesnih odbora na
podruËju OpÊine  stupa  na snagu  22.
travnja  2010. godine.

Izbori Êe se odræati u nedjelju 30.
svibnja  2010. godine.

2. Rokovi teku od 23. travnja  2010. go-
dine u 0,00 sati. 

3. Prijedlozi lista za izbor Ëlanova vijeÊa
mjesnih odbora iz toËke 1. ovih
obvezatnih uputa moraju biti
dostavljeni OpÊinskom izbornom
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povjerenstvu za mjesne odbore opÊine
Gradina najkasnije u roku od 12 dana od
dana raspisivanja izbora, dakle do

03. svibnja  2010. godine do 24,00 sata.

4. OpÊinsko izborno povjerenstvo za
mjesne odbore opÊine Gradina  sastavit
Êe i na oglasnoj ploËi ili na drugom
prikladnom mjestu u mjesnom odboru
objaviti  sve pravovaljano predloæene
liste za izbor Ëlanova vijeÊa tog mjesnog
odbora kao i zbirnu listu, a na oglasnoj
ploËi OpÊine Gradina  i u javnom glasilu
pravovaljano predloæene liste za sva
vijeÊa mjesnih odbora s podruËja OpÊine
Gradina  kao i zbirnu listu, i to u roku od
48 sati od isteka roka  propisanog za
postupak kandidiranja i podnoπenja
lista, dakle do 

05. svibnja  2010. godine do 24,00 sata.

5. Izborna promidæba poËinje od dana
objave zbirne liste kandidatura  i traje
zakljuËno do 24 sata prije dana
odræavanja izbora, dakle do 

28. svibnja 2010. do 24,00 sata

6. Zabrana izborne promidæbe (izborna
πutnja), kao i svako objavljivanje pretho-
dnih rezultata ili procjena rezultata
izbora traje u tijeku cijelog dana koji
prethodi danu odræavanja izbora kao i
na dan odræavanja izbora do zakljuËno
19,00 sati, dakle od 

29. svibnja  2010. godine u 0,00 sati do
30. svibnja  2010. godine do 19,00 sati.

7. OpÊinsko izborno povjerenstvo za
mjesne odbore opÊine Gradina objavit
Êe koja su biraËka mjesta odreena, s
naznakom koji biraËi imaju pravo
glasovati na pojedinom biraËkom
mjestu, najkasnije osam (8) dana prije
dana odræavanja  izbora, dakle do

21. svibnja  2010. godine do 24,00 sata. 

8. PolitiËke stranke duæne su odrediti
Ëlanove pojedinih biraËkih odbora i
dostaviti njihova imena OpÊinskom
izbornom povjerenstvu najkasnije osam
(8) dana prije dana odræavanja izbora,
dakle do

21. svibnja  2010. godine do 24,00 sata. 

Ne odrede li ih, OpÊinsko izborno povje-
renstvo za mjesne odbore opÊine
Gradina  samostalno Êe odrediti Ëlanove
biraËkih odbora.

9. OpÊinsko izborno povjerenstvo za
mjesne odbore opÊine Gradina mora
imenovati predsjednika, zamjenika
predsjednika, Ëlanove i zamjenike
Ëlanova biraËkih odbora najkasnije pet
(5) dana prije dana odræavanja izbora,
dakle do 

24.  svibnja  2010. godine do 24,00 sata .

10. Glasovanje traje neprekidno 30. svibnja
2010. godine od 7,00 do 19,00 sati
kada se biraËka mjesta zatvaraju.
BiraËima koji su se zatekli na biraËkom
mjestu u 19,00 sati omoguÊit Êe se
glasovanje.

11. BiraËki odbor mora dostaviti zapisnik o
svom radu s ostalim izbornim materi-
jalom OpÊinskom izbornom povjere-
nstvu za mjesne odbore opÊine
Gradina najkasnije u roku od 12 sati od
zatvaranja biraliπta, dakle do 

31. svibnja 2010. godine do 7,00 sati .

12. OpÊinsko izborno povjerenstvo za
mjesne odbore utvrdit Êe rezultate
izbora za Ëlanove vijeÊa mjesnih
odbora najkasnije u roku 24 sata od
zatvaranja biraËkih mjesta, dakle do

31. svibnja  2010. godine do 19,00 sati.

13. OpÊinsko izborno povjerenstvo za
mjesne odbore opÊine Gradina  kad
utvrdi rezultate izbora za Ëlanove
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vijeÊa mjesnih odbora, objavit Êe
odmah rezultate izbora sukladno
zapisniku o radu izbornog povjeren-
stva.

14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja moæe podnijeti politiËka
stranka koja je predloæila listu, dvije ili
viπe politiËkih stranaka koje su predlo-
æile koalicijsku listu, kao i nositelji
nezavisnih lista.

15. Prigovor zbog nepravilnosti u postu-
pku izbora mogu podnijeti samo one
politiËke stranke o Ëijim se kandida-
cijskim listama glasovalo na izborima,
kao i nositelj nezavisnih lista o kojima
se glasovalo.

16. Prigovori zbog nepravilnosti u
postupku kandidiranja i izbora Ëlanova
vijeÊa mjesnih odbora podnose se
OpÊinskom izbornom povjerenstvu za
mjesne odbore opÊine Gradina u roku
od 48 sati raËunajuÊi od isteka dana
kada je izvrπena radnja na koju je
stavljen prigovor, dakle od 00,00 sati
iduÊeg dana.

17. OpÊinsko izborno povjerenstvo za
mjesne odbore opÊine Gradina duæno
je donijeti rjeπenje o prigovoru u roku
od 48 sati od dana kada mu je
dostavljen prigovor, odnosno od dana
kada su mu dostavljeni izborni
materijali na koje se odnosi prigovor,
dakle od 00,00 sati iduÊeg dana.

18. Protiv rjeπenja OpÊinskog izbornog
povjerenstva za mjesne odbore  podno-
sitelj prigovora koji je nezadovoljan
takvim rjeπenjem ima pravo æalbe
opÊinskom naËelniku OpÊine Gradina.
Æalba se podnosi naËelniku putem
OpÊinskog izbornog povjerenstva za
mjesne odbore opÊine Gradina u roku
od 48 sati raËunajuÊi od dana kada je
primljeno pobijano rjeπenje, dakle od
00,00 sati iduÊeg dana. 

19. NaËelnik OpÊine Gradina  duæan je
donijeti odluku o æalbi u roku od 48
sati od dana primitka æalbe, dakle od
00,00 sati iduÊeg dana.

20. Ove obvezatne upute stupaju na snagu
danom donoπenja, a objavit Êe se u
„Sluæbenom vjesniku“ OpÊine Gradina

Klasa:013-01/10-01/06
Ur. Broj:2189/03-01-10-01
Gradina, 22. travnja 2010. 

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednik
Siniπa RajnoviÊ , dipl.iur. 

Na temelju Ëlanka 24. Odluke o izboru
Ëlanova VijeÊa mjesnih odbora na podruËju
opÊine Gradina  (“Sluæbeni vjesnik“ opÊine
Gradina 2/10), OpÊinsko izborno povje-
renstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS-III
o promatraËima i naËinu

promatranja rada tijela za
Provoenje izbora za Ëlanove VijeÊa

Mjesnih odbora

1. PolitiËke stranke i biraËi koji su predloæili
liste kandidata za izbor Ëlanova vijeÊa
Mjesnih odbora, te nevladine udruge
koje su registrirane i djeluju na podruËju
nezavisnog promatranja izbornih postu-
paka i/ili promoviranja ljudskih i graa-
nskih prava (u daljnjem tekstu: udruge),
mogu odrediti promatraËe koji Êe pratiti
rad tijela za provoenje izbra.

2. Kandidat za Ëlana vijeÊa Mjesnog obora
ne moæe biti promatraË.

3. Izborno povjerenstvo i biraËki odbori
duæni su omoguÊiti promatraËima pro-
matranje i praÊenje svog rada.
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4. Rad pojedinog izbornog tijela moæe
istovremeno promatrati i pratiti po
jedan promatraË svake politiËke
stanke, odnosno udruge.

5. PromatraËi su ovlaπteni priopÊiti svoja
zapaæanja o nepravilnostima u radu
izbornih tijela i druge primjedbe
predsjedniku izbornog tijela.

6. PromatraËi su ovlaπteni davati pismene
primjedbe predsjedniku izbornog
tijela.

7. PromatraËi mogu boraviti u prostoriji u
kojoj se glasuje i prisustvovati radu
biraËkog odbora za vrijeme pripre-
manja biraËkog mjesta prije njegovog
otvaranja, za vrijeme glasovanja,
prebrojavanja glasaËkih listiÊa i utv-
rivanja rezultata glasovanja.

8. PromatraËima je dopuπteno dolaziti i
odlaziti s biraËkog mjesta ne remeteÊi
postupak glasovanja i rad biraËkog
odbora.

9. PromatraËi ne smiju ometati rad
izbornog tijela.

10. PromatraËi koji prisustvuju glasovanju
ne smiju iznositi svoja zapaæanja ili
prigovore o radu biraËkog odbora
biraËima ili na drugi naËin na njih
utjecati.

11. PromatraËima nije dopuπteno noπenje
bilo kakve oznake, znaËke ili materijala
neke politiËke stranke ili kandidata.

12. Predsjednik  izbornog tijela udaljit Êe
promatraËa ako nakon usmene opo-
mene nastavi ometati rad izbornog
tijela.

13. PromatraË izbornom tijelu Ëiji Êe rad
promatrati predoËiti potvrdu politiËke
stranke, biraËa ili udruge koja ga je
odredila. 

Potvrdu iz stavke 1.  ove toËke izdaje i
potpisuje osoba koja je ovlaπtena

Statutom ili Odlukom donesenom na
temelju Statuta za zastupanje politiËke
stranke, odnosno udruge, kao i
punomoÊnik kojeg ta osoba ovlasti, te
podnositelj neovisne liste.

Klasa: 026-01/10-01/07
Ur. broj: 2189/03-01-10-01
Gradina, 23. travnja 2010. 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. 

Na temelju Ëlanka 24. Odluke o izboru
Ëlanova VijeÊa Mjesnih odbora opÊine
Gradina (“Sluæbeni vjesnik” opÊine
Gradina broj 2/10) OpÊinsko  izborno
povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS-IV
o odustanku kandidature 

za izbor Ëlanova VijeÊa 
mjesnih odbora

1. PolitiËke stranke registrirane u Republici
Hrvatskoj, koje su predloæile kandi-
dacijske liste (dalje liste) za Ëlanove
vijeÊa mjesnih odbora, mogu na naËin
propisan njihovim statutom ili pose-
bnom odlukom donesenom na temelju
statuta, odustati od predloæene liste
najkasnije do 

05. svibnja  2010. godine do 12:00 sati. 

2. Podnositelji koji su predloæili nezavisne
kandidacijske liste (dalje liste) za Ëlanove
vijeÊa mjesnih odbora mogu odustati od
predloæene liste najkasnije do 

05. svibnja 2010. godine do 12:00 sati. 

3. Odustanak jednog ili viπe kandidata s
liste nije moguÊ nakon πto je lista
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predana OpÊinskom izbornom
povjerenstvu, te se odustanak neÊe
uvaæiti i lista ostaje potpuna s imenima
predloæenih kandidata. 

4. Pisana obavijest o odustanku mora
biti dostavljena OpÊinskom izbornom
povjerenstvu najkasnije do navedenog
roka. 

Klasa: 026-03/010-01/08
Ur. broj: 2189/03-01-10-01
Gradina, 23. travnja 2010.

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ dipl.iur. v.r.

Na temelju Ëlanka 24. Odluke o izboru
Ëlanova vijeÊa mjesnih odbora na podruËju
OpÊine Gradina  („Sluæbeni vjesnik“ OpÊi-
ne Gradina broj  2 /10 ) OpÊinsko izborno
povjerenstvo za mjesne odbore opÊine
Gradina propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS-V
o koriπtenju struËnih naziva i

akademskih stupnjeva
kandidata za Ëlanove VijeÊa 

Mjesnih odbora

1. »lankom 14. Odluke o izboru Ëlanova
VijeÊa mjesnih odbora na podruËju
opÊine Gradina odreeno je da se u
prijedlogu liste kandidata za Ëlanove
VijeÊa Mjesnih odbora navodi: ime i
prezime kandidata, nacionalnost, adre-
sa,  broj vaæeÊe osobne iskaznice svakog
predloæenog kandidata i mjesto njezina
izdavanja. Na listi kandidata navodi se i
naziv stranke, stranaka ili stranaËke
koaliciji koji su predloæile listu kandi-
data. Ako su listu predloæili biraËi njezin
naziv je “nezavisna lista“, a moæe imati u
dodatku ime nositelja liste 

2. OpÊinsko izborno povjerenstvo koristit
Êe prilikom objave pravovaljanih kandi-
datskih lista iskljuËivo podatke o
kandidatima iz prijedloga kandidatskih
lista politiËkih stranaka ili biraËa, a ne
podatke iz oËitovanja o prihvaÊanju
kandidature.

3. OpÊinsko izborno povjerenstvo Êe na
kandidatskim listama, te na glasaËkim
listiÊima u skladu s toËkom 2. ovih
obvezatnih uputa uz ime i prezime
kandidata oznaËiti slijedeÊe struËne
nazive i akademske stupnjeve:

- akademik (ispred imena kandidata) za
redovne Ëlanove HAZU

- dr. Sc. (ispred imena kandidata koji su
stekli doktorat znanosti)

- mr. Sc. (ispred imena kandidata koji su
stekli magisterij znanosti)
Svi ostali struËni nazivi i zvanja (primje-

rice dr. med., dr. stom., dr.med.vet., dipl.
iur.oec., dipl. ing. i sl.) oznaËit Êe se iza
imena i prezimena kandidata.

Klasa: 026-01/10-01/09
Ur. broj: 2189/03-01-10-01
Gradina, 23. travnja 2010. 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. v.r.

Na temelju Ëlanka 24. Odluke o izboru
Ëlanova vijeÊa mjesnih odbora na podruËju
OpÊine Gradina  („Sluæbeni vjesnik“ OpÊi-
ne Gradina broj  2 /10 ) OpÊinsko izborno
povjerenstvo za mjesne odbore opÊine
Gradina propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS-VI
o naËinu glasovanja nepismenih
osoba, osoba s tjelesnom manom,
te biraËa koji nisu u moguÊnosti

pristupiti na biraËko mjesto

1. Glasovanje se obavlja osobno, πto
znaËi da nitko ne moæe glasovati preko
druge osobe. Iznimno, biraË koji zbog takve
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tjelesne mane (slijepa osoba, osoba bez
ruku i sl.) ili zbog toga πto je nepismen ne bi
mogao glasovati osobno, moæe doÊi na
biraËko mjesto s drugom osobom koja je
pismena i koja Êe po njegovoj ovlasti i
uputi zaokruæiti redni broj ispred naziva
liste za koju takav biraË glasuje.

2. Kada biraË nije u moguÊnosti
pristupiti na biraËko mjesto (jer se nalazi u
bolnici, bolestan kod kuÊe, jer je invalidna
ili nepokretna osoba i sl.), ako izrazi æelju
da glasuje obavijestiti Êe o tome biraËki
odbor koji Êe mu omoguÊiti glasovanje. U
tu svrhu predsjednik biraËkog odbora
odredit Êe najmanje dva Ëlana ili zamjenike
Ëlanova biraËkog odbora koji Êe biraËa
posjetiti na mjestu gdje se nalazi i
omoguÊiti mu glasovanje vodeÊi pri tome
raËuna o tajnosti glasovanja. Pri tom Êe
biraË sam staviti glasaËki listiÊ u omotnicu
(kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti Ëlanova
biraËkog odbora, koji Êe je, kad dou na
biraËko mjesto, ubaciti u glasaËku kutiju.
Glasovanje na opisan naËin (toËka 2. ovih
Obvezatnih uputa) obavit Êe se samo u
sluËaju ako je biraË dostupan biraËkom
odboru i ako je biraËki odbor pravo-
vremeno obavijestio da æeli glasovati.

3. Glasovanje osoba iz toËke 1. i 2. ovih
Obvezatnih uputa posebno Êe se iskazati u
zapisniku o radu biraËkog odbora.

Klasa: 026-01/10-01/10
Ur. broj: 2189/03-01-10-01
Gradina, 23. travnja  2010.

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ dipl.iur. v.r. 

Na temelju Ëlanka 24. Odluke o izboru
Ëlanova VijeÊa mjesnih odbora na podruËju
opÊine Gradina (“Sluæbeni vjesnik” opÊine
Gradina broj 2/10), OpÊinsko izborno
povjerenstvo za mjesne odbore opÊine
Gradina donosi 

OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS-VII
o naËinu rada biraËkog odbora za
provoenje izbora Ëlanova VijeÊa

mjesnih odbora

1. Izbori za Ëlanove VijeÊa mjesnih
odbora provodit Êe se na biraËkim
mjestima i pred biraËkim odborima koje
imenuje OpÊinsko izborno povjerenstvo
(Ëlanak 24. stavak 1. podstavci 2. i 3.
Odluke o izboru Ëlanova vijeÊa MO i o
izbornim jedinicama).

2. BiraËki odbor duæan je, prije otvaranja
biraËkog mjesta, zapeËatiti glasaËku kutiju
na mjestima na kojima se glasaËka kutija
otvara. Ukoliko glasaËka kutija tijekom
glasovanja bude napunjena glasaËkim
listiÊima, tako da se putem nje ne moæe viπe
glasovati, biraËki odbor Êe zapeËatiti
glasaËku kutiju do prebrojavanja glasova na
mjestu (otvoru) na kojem se ubacuju glasa-
Ëki listiÊi. PeËaÊenje se obavlja upotrebom
jamstvenika ili drugom odgovarajuÊom
vrpcom, te peËatnim voskom.

3. BiraËki odbor mora na propisanom
obrascu, u roku od 12 sati od zatvaranja
biraliπta, sastaviti zapisnik o svom radu.
PromatraËi svoje primjedbe unose u
zapisnik. Ukoliko imaju viπe primjedbi,
potrebno ih je odreeno navesti na
posebnom listu papira i priloæiti uz
zapisnik. »lan biraËkog odbora i njegov
zamjenik te ovlaπteni promatraËi imaju
pravo na preslik, odnosno prijepis
zapisnika o radu biraËkog odbora.

4. Zapisnik o radu i izborni materijal
biraËki odbor mora predati OpÊinskom
izbornom povjerenstvu.

Klasa: 026-03/10-01/11
Ur. broj: 2189/03-02-10-01
Gradina, 26. travnja 2010.

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ dipl.iur. v.r.
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Na temelju Ëlanka 24. Odluke o izboru
Ëlanova VijeÊa mjesnih odbora na podruËju
opÊine Gradina (“Sluæbeni vjesnik” opÊine
Gradina broj 2/10 ), OpÊinsko izborno
povjerenstvo za mjesne odbore opÊine
Gradina donosi 

OBVEZATNE UPUTE OMS-VIII
o naËinu ureivanja prostorija 

u kojima Êe se glasovati 
na biraËkom mjestu

1. Kako bi se poπtivala pravila o zabrani
pogodovanja bilo koje politiËke stranke, ili
liste kandidata, u prostorijama u kojima Êe
se glasovati ne mogu se isticati stranaËki
simboli, fotografije, te drugi simboli i
oznake, osim dræavnih simbola, u skladu sa
Zakonom o grbu, zastavi i himni RH, te o
zastavi i lenti Predsjednika RH, (kao πto su
grb RH, zastava RH), te grb i zastava opÊine
Gradina.

2. Prostorije u kojima Êe se glasovati
moraju se urediti na naËin da se osigura
tajnost glasovanja, dakle tako da nitko iz
ostalog dijela prostorije ne moæe vidjeti
kako je glasaË popunio glasaËki listiÊ.

3. BiraËki odbor na svakom biraËkom
mjestu duæan je neposredno prije otvaranja
biraliπta, na vidljivom mjestu ispred
prostorije u kojoj Êe se glasovati izvjesiti
oglas s potpunim kandidacijskim listama za
koje se glasuje.

4. BiraËki odbor je duæan na prednju
stranu glasaËke kutije istaknuti glasaËki
listiÊ.

KLASA: 026-03/10-01/12
UR. BROJ: 2189/03-02-10-01
Gradina, 26. travnja 2010.

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ dipl.iur. v.r.
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NAPOMENE:

1. Ovaj obrazac namijenjen je izborima za
Ëlanove VijeÊa Mjesnih odbora. Zbog
toga je potrebno popuniti prazna mjesta
u uvodnom dijelu
Obrasca podacima o izbornoj jedinici i
nazivu Mjesnog odbora za koju se pre-
dlaæu kandidati.

2. U prijedlogu liste kandidati moraju biti
poredani od rednog broja 1 do zaklju-
Ëeno rednog broja koliko se Ëlanova
vijeÊa Mjesnog odbora  bira. Predlagatelj
slobodno utvruje redoslijed kandidata
na listi.

3. Broj Ëlanova vijeÊa pojedinog mjesnog
odbora utvren je Odlukom o izboru
Ëlanova vijeÊa mjesnih odbora na podru-
Ëju opÊine Gradina u skladu sa Statutom
opÊine Gradina.

4. U VijeÊe Mjesnih odbora bira se kako
slijedi:

1. Mjesni odbor Gradina 11 Ëlanova
2. Mjesni odbor Brezovica 9 Ëlanova
3. Mjesni odbor Ruπani 9 Ëlanova
4. Mjesni odbor Lug 

Gradinski 3 Ëlana
5. Mjesni odbor Detkovac 5 Ëlanova
6. Mjesni odbor Budakovac 5 Ëlanova
7. Mjesni odbor Lipovac 5 Ëlanova
8. Mjesni odbor Ælebina 5 Ëlanova
9. Mjesni odbor BaËevac 7 Ëlanova
10.  Mjesni odbor Vladimirovac 3 Ëlana
11.  Mjesni odbor Novi Gradac 5 Ëlanova

5. »lanovi VijeÊa biraju se  razmjernim
izbornim sustavom na temelju lista
kandidata.

6. Prijedlog liste kandidata podnosi se
OpÊinskom izbornom povjerenstvu
opÊine Gradina. Prijedlog mora biti
dostavljen u roku 12 dana od 
dana raspisivanja izbora.

7. Obrazac popuniti Ëito tiskanim slovima.
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NAPOMENA

1.  Ovaj obrazac namijenjen je izborima za
Ëlanove VijeÊa Mjesnih odbora. Zbog
toga je potrebno popuniti prazna mjesta
u uvodnom dijelu obrasca podacima o
izbornoj jedinici i nazivu Mjesnog
odbora za koju se predlaæu kandidati.

2.  U prijedlogu liste kandidati moraju biti
poredani od rednog broja 1 do
zakljuËeno rednog broja koliko se
Ëlanova vijeÊa Mjesnog odbora bira.
Predlagatelj  slobodno utvruje redo-
slijed kandidata na listi.

3. Naziv liste je “nezavisna lista“, a moæe
imati u dodatku ime nositelja liste.
Nositelj liste mora biti prvi predloæeni
kandidat na listi.

4. Broj Ëlanova vijeÊa pojedinog Mjesnog
odbora utvren je odlukom o izboru
Ëlanova VijeÊa Mjesnih odbora i o
izbornim jedinicama
u skladu sa Statutom OpÊine Gradina.

5. U VijeÊe Mjesnih odbora bira se kako
slijedi:

1. Mjesni odbor Gradina 11 Ëlanova
2. Mjesni odbor Brezovica 9 Ëlanova
3. Mjesni odbor Ruπani 9 Ëlanova
4. Mjesni odbor Lug 

Gradinski 3 Ëlana
5. Mjesni odbor Detkovac 5 Ëlanova
6. Mjesni odbor Budakovac 5 Ëlanova
7. Mjesni odbor Lipovac 5 Ëlanova
8. Mjesni odbor Ælebina 5 Ëlanova
9. Mjesni odbor BaËevac 7 Ëlanova

10.  Mjesni odbor Vladimirovac 3 Ëlana
11.  Mjesni odbor Novi Gradac 5 Ëlanova

6. »lanovi VijeÊa biraju se  razmjernim
izbornim sustavom na temelju lista
kandidata.

7. Za pravovaljanost kandidacijske liste
potrebno je prikupiti najmanje odgo-
varajuÊi broj potpisa sa prebivaliπtem na
podruËju tog Mjesnog odbora u
zavisnosti od biraËa odnosnog mjesnog
odbora i to:

- do 100 biraËa 10 potpisa
- od 101 - 200 biraËa 20 potpisa
- od 201 - 300 biraËa 25 potpisa   
- od 301 - 400 biraËa 30 potpisa

- od 401 - 500 biraËa 35 potpisa
- od 501 - 600 biraËa 40 potpisa
- od 601 - 700 biraËa 45 potpisa
- od 700 biraËa na dalje 50 potpisa

Za broj biraËa uzima se broj biraËa iz bilo
kojih izbora koji su neposredno prethodili
izboru vijeÊa. 

8. Prva tri potpisnika smatraju se podno-
siteljima kandidacijske liste.

9. Prijedlog liste kandidata podnosi se
OpÊinskom izbornom povjerenstvu za
mjesne odbore opÊine Gradina. Prijedlog
mora biti dostavljen u roku 12 dana od
dana od dana raspisivanja izbora

10. Obrazac popuniti Ëitko tiskanim
slovima.
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Temeljem Ëlanka 38. Odluke o izboru
Ëlanova vijeÊa mjesnih odbora na podruËju
opÊine Gradina („Sluæbeni vjesnik“ opÊine
Gradina br. 3/10) opÊinsko izborno
povjerenstvo opÊine Gradina utvruje i
objavljuje rezultate izbora za Ëlanove vijeÊa
mjesnih odbora opÊine Gradina
provedenih dana 30. svibnja 2010. godine

REZULTATI IZBORA ZA »LANOVE
VIJEΔA MJESNIH ODBORA NA
PODRU»JU OPΔINE GRADINA

REZULTATI IZBORA 
ZA »LANOVE VIJEΔA
MJESNOG ODBORA 

GRADINA

Od ukupno upisanih 883 biraËa
glasovalo je 84 biraËa ili 9,51%.

Utvreno je da vaæeÊih glasaËkih listiÊa
bilo 84, dok nevaæeÊih listiÊa nije bilo.

OpÊinsko izborno povjerenstvo OpÊine
Gradina na temelju rezultata sa biraËkog
mjesta utvruje i objavljuje rezultate za
pojedine kandidacijske liste kako slijedi:

a) Hrvatska Demokratska zajednica
(HDZ) dobila je 84 glasova ili 100%
temeljem kojih toj stranci pripada 11
mjesta i to za slijedeÊe kandidate

1. Ivica Dolinac 
2. Marko AjËek
3. Fredi ©pehar
4. Milenko MilovanoviÊ
5. Igor GojeviÊ ZrniÊ
6. Mario ©iroki
7. Josip MarojeviÊ
8. Danijel ©krinjariÊ
9. Ivan ZrniÊ

10. Ivan KaladiÊ
11. Dragan MihaljeviÊ 

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. v.r.

REZULTATI IZBORA ZA »LANOVE
VIJEΔAMJESNOG ODBORA 

BA»EVAC

Od ukupno upisanih 388 biraËa
glasovalo je 46 biraËa ili 11,85%.

Utvreno je da vaæeÊih glasaËkih listiÊa
bilo 46, dok nevaæeÊih listiÊa nije bilo.

OpÊinsko izborno povjerenstvo OpÊine
Gradina na temelju rezultata sa biraËkog
mjesta utvruje i objavljuje rezultate za
pojedine kandidacijske liste kako slijedi:

a) Hrvatska Demokratska zajednica
(HDZ) dobila je 46 glasova ili 100%
temeljem kojih toj stranci pripada 7 mjesta
i to za slijedeÊe kandidate

1. Draæen Boban 
2. Krunoslav KoπËak 
3. Tomislav Boban
4. Danijel ©imiÊ 
5. Danijel Boban 
6. Mario Rengel 
7. Marijan Ivanac 

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. v.r.

REZULTATI IZBORA ZA »LANOVE
VIJEΔA MJESNOG ODBORA

BREZOVICA

Od ukupno upisanih 527 biraËa glaso-
valo je 66 biraËa ili 12,52%.

Utvreno je da vaæeÊih glasaËkih listiÊa
bilo 63, dok je 3 glasaËka listiÊa proglaπeno
nevaæeÊim. 

OpÊinsko izborno povjerenstvo OpÊine
Gradina na temelju rezultata sa biraËkog
mjesta utvruje i objavljuje rezultate za
pojedine kandidacijske liste kako slijedi:
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REZULTATI IZBORA ZA »LANOVE
VIJEΔA MJESNOG ODBORA

DETKOVAC

Od ukupno upisanih 385 biraËa
glasovalo je 42 biraËa ili 10,90 %.

Utvreno je da vaæeÊih glasaËkih listiÊa
bilo 37, dok je 5 glasaËkih listiÊa utvreno
nevaæeÊim.   

OpÊinsko izborno povjerenstvo OpÊine
Gradina na temelju rezultata sa biraËkog
mjesta utvruje i objavljuje rezultate za
pojedine kandidacijske liste kako slijedi:

a) Hrvatska Demokratska zajednica
(HDZ) dobila je 37 glasova ili 100%
temeljem kojih toj stranci pripada 5 mjesta
i to za slijedeÊe kandidate

1. Mario KlariÊ 
2. Predrag Najcer
3. Zdenko  ©afran 
4. Ivan GjuraËiÊ 
5. Mirko Gradinjan 

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. v.r.

REZULTATI IZBORA ZA »LANOVE
VIJEΔA MJESNOG ODBORA 

LIPOVAC

Od ukupno upisanih 408 biraËa
glasovalo je 140 biraËa ili 34,31 %.

Utvreno je da vaæeÊih glasaËkih listiÊa
bilo 139, dok je 1 glasaËki listiÊ utvren
nevaæeÊim.   

OpÊinsko izborno povjerenstvo OpÊine
Gradina na temelju rezultata sa biraËkog
mjesta utvruje i objavljuje rezultate za
pojedine kandidacijske liste kako slijedi:

a) Hrvatska Demokratska zajednica
(HDZ) dobila je 63 glasova ili 100%
temeljem kojih toj stranci pripada 9 mjesta
i to za slijedeÊe kandidate

1. Josip(Mirka) Broanac
2. Josip MandiÊ
3. Josip (Pave) Broanac
4. Josip RadiÊ
5. Darko LukaËeviÊ
6. Josip (Joze) Broanac
7. Danijel Suπec
8. Zvonimir Viljevac
9. Ivan SmiljaniÊ 

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. v.r.

REZULTATI IZBORA ZA »LANOVE
VIJEΔAMJESNOG ODBORA

BUDAKOVAC

Od ukupno upisanih 250 biraËa glaso-
valo je 86 biraËa ili 34,4 %.

Utvreno je da vaæeÊih glasaËkih listiÊa
bilo 86, dok nevaæeÊih listiÊa nije bilo.  

OpÊinsko izborno povjerenstvo OpÊine
Gradina na temelju rezultata sa biraËkog
mjesta utvruje i objavljuje rezultate za
pojedine kandidacijske liste kako slijedi:

a) Hrvatska Demokratska zajednica
(HDZ) dobila je 86 glasova ili 100%
temeljem kojih toj stranci pripada 5 mjesta
i to za slijedeÊe kandidate

1. Draæen ©imek
2. Vlado JaguπiÊ
3. Edin Kos
4. Vlado ©oπtariÊ
5. Danijel Kehedji

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. v.r.
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a) Hrvatska Demokratska zajednica
(HDZ) dobila je 24 glasova ili 17,27%
temeljem kojih toj stranci pripada 1 mjesto
i to za slijedeÊe kandidate

1. Marica DukariÊ

b) Nezavisna Lista- Milan CindriÊ (NL)
dobila je 115 glasova ili  82,73% temeljem
kojih toj stranci pripada 4 mjesta u VijeÊu i
to za slijedeÊe kandidate

1. Milan CindriÊ 
2. Zvonko BaltiÊ  
3. Duπan BeatoviÊ 
4. Ivan Kojadin 

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. v.r.

REZULTATI IZBORAZA »LANOVE
VIJEΔA MJESNOG ODBORA 

LUG GRADINSKI 

Od ukupno upisanih 79 biraËa glasovalo
je 28  biraËa ili 35,44% 

Utvreno je da vaæeÊih glasaËkih listiÊa
bilo 28, dok nevaæeÊih listiÊa nije bilo   

OpÊinsko izborno povjerenstvo OpÊine
Gradina na temelju rezultata sa biraËkog
mjesta utvruje i objavljuje rezultate za
pojedine kandidacijske liste kako slijedi:

a) Hrvatska Demokratska zajednica
(HDZ) dobila je 28 glasova ili 100%
temeljem kojih toj stranci pripada 3 mjesta
i to za slijedeÊe kandidate

1. Ivan OklopËiÊ
2. Ivan KriliÊ
3. Jozo MarkoviÊ

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. v.r.

REZULTATI IZBORA ZA »LANOVE
VIJEΔA MJESNOG ODBORA 

NOVI GRADAC

Od ukupno upisanih 164 biraËa
glasovalo je 53  biraËa ili 32,31% 

Utvreno je da vaæeÊih glasaËkih listiÊa
bilo 53, dok nevaæeÊih listiÊa nije bilo   

OpÊinsko izborno povjerenstvo OpÊine
Gradina na temelju rezultata sa biraËkog
mjesta utvruje i objavljuje rezultate za
pojedine kandidacijske liste kako slijedi:

a) Hrvatska Demokratska zajednica
(HDZ) dobila je 53 glasova ili 100%
temeljem kojih toj stranci pripada 5 mjesta
i to za slijedeÊe kandidate

1. Goran Ljulj
2. Albert Broanac
3. Zoran GibiËar
4. Antun Tot
5. Stjepan TroπiÊ

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. v.r.

REZULTATI IZBORA ZA »LANOVE
VIJEΔA MJESNOG ODBORA 

RU©ANI

Od ukupno upisanih 424 biraËa
glasovalo je 40  biraËa ili 9,43 % 

Utvreno je da vaæeÊih glasaËkih listiÊa
bilo 40, dok nevaæeÊih listiÊa nije bilo   

OpÊinsko izborno povjerenstvo OpÊine
Gradina na temelju rezultata sa biraËkog
mjesta utvruje i objavljuje rezultate za
pojedine kandidacijske liste kako slijedi:

a) Hrvatska Demokratska zajednica
(HDZ) dobila je 40 glasova ili 100%
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temeljem kojih toj stranci pripada 9 mjesta
i to za slijedeÊe kandidate

1. Alojz –uraËiÊ
2. Blaæ ©poljariÊ
3. Marin RajnoviÊ
4. Tihomir –uraËiÊ
5. Ljudevit TovaroviÊ
6. Franjo ©poljariÊ
7. Tomislav BrdariÊ
8. Josip ©poljariÊ
9. Tomislav VeËera

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. v.r.

REZULTATI IZBORA ZA »LANOVE
VIJEΔA MJESNOG ODBORA

VLADIMIROVAC

Od ukupno upisanih 124 biraËa
glasovalo je 17  biraËa ili 13,71 % 

Utvreno je da vaæeÊih glasaËkih listiÊa
bilo 17, dok nevaæeÊih listiÊa nije bilo   

OpÊinsko izborno povjerenstvo OpÊine
Gradina na temelju rezultata sa biraËkog
mjesta utvruje i objavljuje rezultate za
pojedine kandidacijske liste kako slijedi:

a) Hrvatska Demokratska zajednica
(HDZ) dobila je 17 glasova ili 100%
temeljem kojih toj stranci pripada 3 mjesta
i to za slijedeÊe kandidate

1. Velimir JuriπiÊ
2. Josip Buzuk
3. Ivica Buzuk

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
PREDSJEDNIK

Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. v.r.

REZULTATI IZBORA ZA »LANOVE
VIJEΔA MJESNOG ODBORA 

ÆLEBINA 

Od ukupno upisanih 360 biraËa
glasovalo je 49  biraËa ili 13,61 % 

Utvreno je da vaæeÊih glasaËkih listiÊa
bilo 48, dok je  1  glasaËki listiÊ proglaπen
nevaæeÊim.   

OpÊinsko izborno povjerenstvo OpÊine
Gradina na temelju rezultata sa biraËkog
mjesta utvruje i objavljuje rezultate za
pojedine kandidacijske liste kako slijedi:

a) Hrvatska Demokratska zajednica
(HDZ) dobila je 48 glasova ili 100%
temeljem kojih toj stranci pripada 5 mjesta
i to za slijedeÊe kandidate

1. Anto Brtan 
2. Marijan Dolinac
3. Vlatko DanËo 
4. Petar VuËemiloviÊ 
5. Dragan VuËiËeviÊ   

OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

PREDSJEDNIK
Siniπa RajnoviÊ, dipl.iur. v.r.



IzdavaË: OpÊina  Gradina
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