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S A D R Ž A J

AKTI GRADONAČELNIKA

3.	 Odluka	o	raspisivanju	izbora	za	članove	
vijeća	mjesnih	odbora	na	području	Grada	
Varaždina

4.		 Rješenje	o	imenovanju	stalnog	sastava	
Gradskog	izbornog	povjerenstva	za	mje-
sne	izbore	na	području	Grada	Varaždina

AKTI GRADSKOG IZBORNOG 
POVJERENSTVA ZA MJESNE IZBORE

1.	 Obvezatne	upute	broj	MSGV	-	I	o	obras-
cima	 za	 provođenje	 izbora	 za	 članove	
vijeća	mjesnih	odbora	na	području	Grada	
Varaždina

2.	 Obvezatne	 upute	 broj	MSGV	 -	 II	 o	 re-
doslijedu	 izbornih	 radnji	 i	 tijeku	rokova	
po	 izbornom	 zakonu	 i	 odluci	 o	 izboru	
članova	vijeća	mjesnih	odbora

3.	 Obvezatne	upute	broj	MSGV	-	III	o	odu-
stanku	od	kandidature	za	izbor	članova	
vijeća	mjesnih	odbora

4.	 Obvezatne	upute	broj	MSGV	-	IV	o	pra-
vima	i	dužnostima	promatrača	i	o	načinu	

promatranja	 rada	 tijela	 za	 provođenje	
izbora	za	članove	vijeća	mjesnih	odbora	
Grada	Varaždina

5.	 Obvezatne	upute	broj	MSGV	-	V	o	na-
činu	uređenja	prostorija	u	kojima	će	se	
glasovati	na	biračkom	mjestu

6.	 Obvezatne	upute	broj	MSGV	-	VI	o	načinu	
glasovanja	nepismenih	osoba,	osoba	s	
tjelesnom	manom	ili	težom	bolesti

7.		 Obrazac	VMOGV	-	1

8.		 Obrazac	VMOGV	-	2	  

9.		 Obrazac	VMOGV	-	2/1 

10.		 Obrazac	VMOGV	-	3
 
11.		 Obrazac	VMOGV	-	4
 
12.		 Obrazac	VMOGV	-	5
 
13.		 Obrazac	VMOGV	-	6
 
14.		 Obrazac	VMOGV	-	7

15.		 Obrazac	VMOGV	-	8

AKTI GRADONAČELNIKA

3.
Na	temelju	članka	63.	točke	35.	i	članka	84.	Statuta	

Grada	Varaždina	 (»Službeni	vjesnik	Grada	Varaždi-
na«,	 broj	 5/09)	 i	 članka	4.	Odluke	o	 izboru	 članova	
vijeća	mjesnih	odbora	na	području	Grada	Varaždina	
(»Službeni	 vjesnik	 Grada	 Varaždina«,	 broj	 4/11),	
Gradonačelnik	Grada	Varaždina,	na	dan	21.	 travnja	
2011.	godine,	donosi

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

odbora na području Grada Varaždina

Članak	1.
Raspisuju	 se	 izbori	 za	 članove	 vijeća	 mjesnih	

odbora	na	području	Grada	Varaždina.
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Članak	2.
Za	dan	provedbe	izbora	određuje	se	nedjelja, 29. 

svibnja 2011. godine.

Članak	3.
Sukladno	Statutu	Grada	Varaždina	u	vijeća	mjesnih	

odbora	na	području	Grada	Varaždina	bira	se	slijedeći	
broj	članova:

-	 Vijeće	1.	mjesnog	odbora	 
	 »Centar«	Varaždin ......................... 9	članova,

-	 Vijeće	2.	mjesnog	odbora	 
	 Varaždin	..................................... 11	članova,

-	 Vijeće	3.	mjesnog	odbora	 
	 Varaždin	..................................... 13	članova,

-	 Vijeće	4.	mjesnog	odbora	 
	 Varaždin...................................... 13	članova,

-	 Vijeće	5.	mjesnog	odbora	 
	 Varaždin...................................... 13	članova,

-	 Vijeće	6.	mjesnog	odbora	 
	 »Banfica«	Varaždin ..................... 13	članova,

-	 Vijeće	7.	mjesnog	odbora	 
	 Varaždin	»Biškupec« ..................... 9	članova,

-	 Vijeće	Mjesnog	odbora	 
	 Hrašćica ....................................... 7	članova,

-	 Vijeće	Mjesnog	odbora	 
	 Gojanec ........................................ 7	članova,

-	 Vijeće	Mjesnog	odbora	 
	 Jalkovec ....................................... 9	članova,

-	 Vijeće	Mjesnog	odbora	 
	 Poljana	Biškupečka ....................... 7	članova,

-	 Vijeće	Mjesnog	odbora	 
	 Črnec	Biškupečki .......................... 7	članova,

-	 Vijeće	Mjesnog	odbora	 
	 Kućan	Marof ................................. 9	članova,

-	 Vijeće	Mjesnog	odbora	 
	 Gornji	Kućan ................................. 9	članova,

-	 Vijeće	Mjesnog	odbora	 
	 Donji	Kućan .................................. 7	članova,

-	 Vijeće	Mjesnog	odbora	 
	 Zbelava ......................................... 7	članova.

Članak	4.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	danom	objave	u	»Služ-

benom	vjesniku	Grada	Varaždina«.

KLASA:	026-01/11-01/5
URBROJ:	2186/01-01-11-2
Varaždin,	21.	travnja	2011.

Gradonačelnik
dr.sc. Ivan Čehok, v. r.

4.
Na	 temelju	 članka	 23.	 Odluke	 o	 izboru	 članova	

vijeća	mjesnih	odbora	na	području	Grada	Varaždina	
(»Službeni	 vjesnik	 Grada	 Varaždina«,	 broj	 4/11),	
Gradonačelnik	Grada	Varaždina,	na	dan	21.	 travnja	
2011.	godine,	donosi

R J E Š E N J E 
o imenovanju stalnog sastava Gradskog  
izbornog povjerenstva za mjesne izbore  

na području Grada Varaždina 

I.
U	 stalni	 sastav	Gradskog	 izbornog	 povjerenstva	

za	mjesne	izbore	imenuju	se:
1. DAMIR KONTREC,	 Varaždin,	 Kratka	 6	 -	 za	

predsjednika,
2.  MIRNA KEZELE,	Varaždin,	Ulica	22.	rujna	1991.	

br.	6	-	za	člana,
3. ZVJEZDANA HORVAT,	Hrašćica,	M.	Stančića	

15	-	za	člana.
 
1. ZDRAVKO PINTARIĆ,	Varaždin,	Trakošćanska	

16	-	za	zamjenika	predsjednika,
2. GORAN BENJAK,	Varaždin,	K.	Filića	10	-	za	

zamjenika	člana,
3. KATARINA CONAR-BROD,	Varaždin,	Križani-

ćeva	92	-	za	zamjenika	člana.

II.
Gradsko	izborno	povjerenstvo	za	mjesne	izbore:
-		 propisuje	 obrasce	 u	 postupku	 kandidiranja	 i	

provedbi	izbora,	
-		 donosi	obvezatne	upute	za	rad	biračkih	odbora	

i	neposredno	nadzire	njihov	rad,
-		 brine	za	zakonitu	pripremu	i	provođenje	izbora	

za	članove	vijeća,
-		 imenuje	članove	biračkih	odbora,
-	 određuje	 biračka	 mjesta	 za	 izbore	 članova	

vijeća,
-		 obavlja	 sve	 tehničke	 pripreme	 za	 provođenje	

izbora,
-		 na	 temelju	pravovaljanih	prijedloga	objavljuje	

kandidacijske	liste	i	sastavlja	zbirnu	listu,
-		 nadzire	pravilnost	izborne	promidžbe	za	izbor	

članova	vijeća	u	skladu	s	Odlukom,
-		 prikuplja	i	zbraja	rezultate	glasovanja	na	biračkim	

mjestima,
-		 objavljuje	rezultate	izbora	za	članove	vijeća,
-		 obavlja	i	druge	poslove	u	svezi	provedbe	izbora	

za	članove	vijeća.

III.
Ovo	Rješenje	stupa	na	snagu	danom	donošenja	i	

objavit	će	se	u	»Službenom	vjesniku	Grada	Varaždina«.	

KLASA:	026-01/11-01/5
URBROJ:	2186/01-01-11-3
Varaždin,	21.	travnja	2011.

Gradonačelnik
dr.sc. Ivan Čehok, v. r.
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AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA  
ZA MJESNE IZBORE

1.

GRAD	VARAŽDIN MSGV - I
GRADSKO	IZBORNO	POVJERENSTVO	

ZA	MJESNE	IZBORE

Na	 temelju	 članka	 24.	 Odluke	 o	 izboru	 članova	
vijeća	mjesnih	odbora	na	području	Grada	Varaždina	
(»Službeni	vjesnik	Grada	Varaždina«,	broj	4/11),	Grad-
sko	izborno	povjerenstvo	za	mjesne	izbore	propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGV - I
o obrascima za provođenje izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora na području  
Grada Varaždina

1.		Pripreme	i	provođenje	izbora	za	članove	vijeća	
mjesnih	odbora	na	području	Grada	Varaždina	
obavljat	 će	 se	 isključivo	 na	 obrascima	 propi-
sanim	ovim	Obvezatnim	uputama.	Obrasci	su	
namijenjeni	izborima	za	vijeća	mjesnih	odbora	
Grada	Varaždina.

2.		Obrasci	iz	točke	1.	ovih	Obvezatnih	uputa	nosit	
će	 oznaku	 VMOGV	 (Obrasci	 za	 izbor	 vijeća	
mjesnih	odbora	Grada	Varaždina).

3.		Ako	za	pojedine	radnje	nije	obvezatnim	uputama	
utvrđen	 odgovarajući	 obrazac	 za	 provođenje	
izbora	odredit	će	se	sadržaj	i	oblik	akta	u	skladu	
s	odredbama	izbornog	zakona	i	Odluke,	kada	
je	 to	neophodno	za	provođenje	odgovarajuće	
izborne	 radnje,	 a	 o	 čemu	 će	 prije	 donošenja	
akta	 izvijestiti	 Gradsko	 izborno	 povjerenstvo	
za	mjesne	izbore.

4.		Obrasci	za	provođenje	izbora	su:

- VMOGV - 1 -	 Prijedlog	liste	kandidata	za	članove	
vijeća	mjesnog	odbora,

- VMOGV - 2 -	 Prijedlog	nezavisne	liste	kandidata	
za	članove	vijeća	mjesnog	odbora,

- VMOGV - 3 -	 Očitovanje	kandidata	o	prihvaćanju	
kandidature	za	člana	vijeća	mjesnog	
odbora,

- VMOGV - 4 -	 Izjava	o	prihvaćanju	dužnosti	člana	
tijela	za	provođenje	izbora	za	članove	
vijeća	mjesnih	odbora,

- VMOGV - 5 -	 Rješenje	 o	 imenovanju	 biračkog	
odbora,

- VMOGV - 6 -	 Rješenje	 o	 određivanju	 biračkih	
mjesta,

- VMOGV - 7 -	 Glasački	 listić	za	izbore	za	kandi-
dacijsku	listu	članova	vijeća	mjesnog	
odbora,

- VMOGV - 8 -	 Zapisnik	o	radu	biračkog	odbora	za	
kandidacijske	liste	za	izbor	članova	
vijeća	mjesnog	odbora.

5.		Oznake,	 nazivi	 i	 sadržaj	 obrasca	 sastavni	 su	
dio	ovih	Obvezatnih	uputa.

6.		Ove	Obvezatne	upute	stupaju	na	snagu	danom	
donošenja,	a	objavit	će	se	u	»Službenom	vje-
sniku	Grada	Varaždina«.

KLASA:	026-01/11-01/5
URBROJ:	2186/01-04-11-4
Varaždin,	22.	travnja	2011.		

PREDSJEDNIK
Gradskog	izbornog	povjerenstva	

za	mjesne	izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

2.

GRAD	VARAŽDIN MSGV - II
GRADSKO	IZBORNO	POVJERENSTVO	

ZA	MJESNE	IZBORE

Na	 temelju	 članka	 24.	 Odluke	 o	 izboru	 članova	
vijeća	mjesnih	odbora	na	području	Grada	Varaždina	
(»Službeni	vjesnik	Grada	Varaždina«,	broj	4/11),	Grad-
sko	izborno	povjerenstvo	za	mjesne	izbore	propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGV - II
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova  

po izbornom zakonu i odluci o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora 

1.	 Gradonačelnik	Grada	Varaždina	donio	je	Odluku	
o	raspisivanju	izbora	za	članove	vijeća	mjesnih	
odbora,	koja	stupa	na	snagu	danom	objave	u	
»Službenom	 vjesniku	 Grada	 Varaždina«	 broj	
6/11	od	27.	travnja	2011.	godine.

 Izbori će se održati u nedjelju, 29. svibnja 
2011. godine.

2.		Rokovi	teku	od	dana	
 28. travnja 2011. godine od 00,00 sati.

3.		Prijedlozi	lista	za	izbor	članova	vijeća	mjesnog	
odbora	iz	točke	1.	ovih	Obvezatnih	uputa	moraju	
biti	dostavljeni	Gradskom	izbornom	povjerenstvu	
za	mjesne	izbore	(dalje:	Izborno	povjerenstvo),	
najkasnije	u	roku	od	12	dana	od	dana	raspisi-
vanja	izbora,	dakle

 do 09. svibnja 2011. godine do 24,00 sata.
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4.		Izborno	povjerenstvo	će	sastaviti	 i	objaviti	na	
oglasnim	 pločama	mjesnih	 odbora	 za	 čije	 se	
vijeće	 provode	 izbori	 te	 na	 web	 stranicama	
Grada	 sve	 pravovaljano	 predložene	 liste	 za	
izbor	 članova	 vijeća,	 kao	 i	 zbirnu	 listu,	 i	 to	 u	
roku	od	48	sati	od	 isteka	 roka	propisanog	za	
postupak	kandidiranja	i	podnošenja	lista,	dakle	

 do 11. svibnja 2011. godine do 24,00 sata.

5.		Izborna	 promidžba	 počinje	 od	 dana	 objave	
zbirne	kandidacijske	liste,	i	traje	zaključno	do	
24	sata	prije	održavanja	izbora,	dakle	

 od 12. svibnja 2011. godine od 00,00 sati do 
27. svibnja 2011. godine do 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

 od 28. svibnja 2011. od 00,00 sati do 29. 
svibnja 2011. godine do 19,00 sati.

7.		Izborno	povjerenstvo	objavit	će	koja	su	biračka	
mjesta	određena,	s	naznakom	koji	birači	imaju	
pravo	glasovati	na	pojedinim	mjestima,	najkasnije	
osam	 (8)	 dana	 prije	 dana	 održavanja	 izbora,	
dakle	

 do 20. svibnja 2011. godine do 24,00 sata.

8.		Izborno	povjerenstvo	mora	imenovati	članove	
i	zamjenike	članova	biračkih	odbora	najkasnije	
pet	 (5)	 dana	prije	 dana	održavanja	 izbora	 za	
članove	vijeća	mjesnih	odbora,	dakle

 do 23. svibnja 2011. godine do 24,00 sata.

9.		Glasovanje	 traje	 neprekidno	 i	 to	 29. svibnja 
2011. godine od 7,00 do 19,00 sati. Biralište 
se zatvara u 19,00 sati.	 Biračima	 koji	 su	 se	
zatekli	 na	 biračkom	 mjestu	 omogućit	 će	 se	
glasovanje	i	nakon	19,00	sati.

10.		Birački	odbor	mora	Izbornom	povjerenstvu	do-
staviti	zapisnik	o	svom	radu	s	ostalim	izbornim	
materijalom	 najkasnije	 u	 roku	 od	 12	 sati	 od	
zatvaranja	birališta,	dakle

 do 30. svibnja 2011. godine do 7,00 sati.

11.		Izborno	povjerenstvo	utvrdit	će	rezultate	glaso-
vanja	na	biračkim	mjestima	na	svom	području	
najkasnije	 u	 roku	 od	 24	 sata	 od	 zatvaranja	
birališta,	dakle

 do 30. svibnja 2011. godine do 19,00 sati.

12.		Izborno	povjerenstvo,	kad	utvrdi	rezultate	glaso-
vanja	za	članove	vijeća	mjesnih	odbora,	objavit	

će	odmah	rezultate	izbora	sukladno	zapisniku	
o	radu	izbornog	povjerenstva.	

13.		Zaštita	izbornog	prava	ostvaruje	se	u	skladu	s	
odredbama	članaka	42.	do	47.	Odluke	o	izbo-
ru	članova	vijeća	mjesnih	odbora	na	području	
Grada	Varaždina.	

14.		Ove	 Obvezatne	 upute	 stupaju	 na	 snagu	 da-
nom	donošenja,	a	objavit	će	se	u	»Službenom	
vjesniku	Grada	Varaždina«	 i	na	WEB	stranici	
Grada	Varaždina	www.varazdin.hr	.

KLASA:	026-01/11-01/5
URBROJ:	2186/01-04-11-5
Varaždin,	22.	travnja	2011.		

PREDSJEDNIK
Gradskog	izbornog	povjerenstva

za	mjesne	izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

3.

GRAD	VARAŽDIN MSGV - III
GRADSKO	IZBORNO	POVJERENSTVO	

ZA	MJESNE	IZBORE

Na	 temelju	 članka	 24.	 Odluke	 o	 izboru	 članova	
vijeća	mjesnih	odbora	na	području	Grada	Varaždina	
(»Službeni	vjesnik	Grada	Varaždina«,	broj	4/11),	Grad-
sko	izborno	povjerenstvo	za	mjesne	izbore	propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGV - III
o odustanku od kandidature za izbor  

članova vijeća mjesnih odbora

1.		Političke	stranke	koje	su	predložile	kandidacijske	
liste	(dalje:	liste)	za	članove	vijeća	mjesnog	od-
bora	mogu,	na	način	propisan	njihovim	statutom	
ili	 posebnom	 odlukom	 donijetom	 na	 temelju	
statuta,	odustati	od	predložene	liste	najkasnije	
do	10.	svibnja	2011.	godine	do	12,00	sati.

2.		Podnositelji	 koji	 su	 predložili	 nezavisne	 kan-
didacijske	 liste	 (dalje:	 lista)	 za	 člana	 vijeća	
mjesnog	odbora	mogu	odustati	od	predložene	
liste	najkasnije	do	10.	svibnja	2011.	godine	do	
12,00	sati.

3.		Odustanak	jednog	ili	više	kandidata	s	liste	nije	
moguć	 nakon	 što	 je	 lista	 predana	 Izbornom	
povjerenstvu,	 te	 se	 odustanak	 neće	 uvažiti	 i	
lista	ostaje	potpuna	s	imenima	svih	predloženih	
kandidata.

4.		Pisana	 obavijest	 o	 odustajanju	 mora	 biti	 do-
stavljena	Izbornom	povjerenstvu	najkasnije	do	
navedenog	roka	(točka	1.	i	2.).
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5.		Ove	Obvezatne	upute	stupaju	na	snagu	danom	
donošenja,	a	objavit	će	se	u	»Službenom	vje-
sniku	Grada	Varaždina«.

KLASA:	026-01/11-01/5
URBROJ:	2186/01-04-11-6
Varaždin,	22.	travnja	2011.		

PREDSJEDNIK
Gradskog	izbornog	povjerenstva

za	mjesne	izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

4.

GRAD	VARAŽDIN MSGV - IV
GRADSKO	IZBORNO	POVJERENSTVO	

ZA	MJESNE	IZBORE

Na	 temelju	 članka	 24.	 Odluke	 o	 izboru	 članova	
vijeća	mjesnih	odbora	na	području	Grada	Varaždina	
(»Službeni	vjesnik	Grada	Varaždina«,	broj	4/11),	Grad-
sko	izborno	povjerenstvo	za	mjesne	izbore	propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGV - IV
o pravima i dužnostima promatrača i o načinu 
promatranja rada tijela za provođenje izbora  

za članove vijeća mjesnih odbora  
Grada Varaždina 

1.		Političke	stranke	i	birači	koji	su	predložili	liste	za	
izbor	članova	vijeća	mjesnih	odbora	na	području	
Grada	Varaždina,	kao	i	nevladine	udruge	mogu	
odrediti	promatrače	koji	će	pratiti	rad	tijela	za	
provođenje	izbora.

2.		Izborno	 povjerenstvo	 za	 izbor	 članova	 vijeća	
mjesnih	odbora	i	birački	odbori	dužni	su	omo-
gućiti	promatračima	promatranje	i	praćenje	svog	
rada	(dalje:	izborna	tijela).

3.		Kandidat	 za	 člana	 vijeća	mjesnog	 odbora	 ne	
može	biti	promatrač.

4.		Rad	pojedinog	izbornog	tijela	može	istovremeno	
promatrati	 i	 pratiti	 po	 jedan	 promatrač	 svake	
političke	stranke,	birača	ili	nevladine	udruge.

5.		Promatrači	koji	na	dan	održavanja	 izbora	na-
mjeravaju	pratiti	rad	izbornog	tijela	moraju	se	
prijaviti	predsjedniku	ili	članu	izbornog	tijela,	a	
biračkom	 odboru	 prije	 početka	 glasovanja,	 a	
najkasnije	do	07,00	sati.

	 Promatrač	je	dužan	izbornom	tijelu	čiji	će	rad	
promatrati	 predočiti	 potvrdu	 političke	 stranke	
koja	ga	je	odredila,	potvrdu	podnositelja	prijave	
nezavisne	kandidacijske	liste,	odnosno	potvrdu	
nevladine	udruge	koja	ga	je	odredila.

	 Potvrdu	iz	prethodnog	stavka	izdaje	i	potpisuje	
osoba	 koja	 je	 ovlaštena	 statutom	 ili	 odlukom	
donesenom	na	 temelju	 statuta	 za	 zastupanje	
političke	 stranke,	 odnosno	 nevladine	 udruge,	
kao	 i	 punomoćnik	 kojega	 ta	osoba	ovlasti,	 te	
osobe	 koja	 je	 podnositelj	 prijave	 nezavisne	
kandidacijske	liste.

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	
voditi	računa	da	pripreme	za	provođenje	izbora,	
a	naročito	glasovanje,	bude	provedeno	neome-
tano	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	 stavljati	 obrazložene	
primjedbe	na	sadržaj	zapisnika	o	radu	izbornog	
tijela,	koje	će	unijeti	u	zapisnik,	s	time	da	sadržaj	
unesenih	primjedaba	potpisuje	promatrač	koji	je	
primjedbu	sastavio.	Promatrač	ima	pravo	tražiti	
i	 dobiti	 preslik	 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	
donošenja,	a	objavit	će	se	u	»Službenom	vje-
sniku	Grada	Varaždina«.

KLASA:	026-01/11-01/5
URBROJ:	2186/01-04-11-7
Varaždin,	22.	travnja	2011.		

PREDSJEDNIK
Gradskog	izbornog	povjerenstva

za	mjesne	izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.
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5.

GRAD	VARAŽDIN MSGV - V
GRADSKO	IZBORNO	POVJERENSTVO	

ZA	MJESNE	IZBORE

Na	 temelju	 članka	 24.	 Odluke	 o	 izboru	 članova	
vijeća	mjesnih	odbora	na	području	Grada	Varaždina	
(»Službeni	vjesnik	Grada	Varaždina«,	broj	4/11),	Grad-
sko	izborno	povjerenstvo	za	mjesne	izbore	propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGV - V
o načinu uređenja prostorija u kojima  

će se glasovati na biračkom mjestu 

1.		Kako	bi	se	poštivala	pravila	o	zabrani	pogodo-
vanja	bilo	koje	političke	stranke,	 ili	bilo	kojeg	
kandidata,	u	prostorijama	u	kojima	će	se	gla-
sovati	mogu	se	isticati	samo	državni	i	gradski	
simboli	-	grb	i	zastava	Republike	Hrvatske	i	grb	
i	zastava	Grada	Varaždina.	

2.		Prostorije	u	kojima	će	se	glasovati	moraju	se	
urediti	i	opremiti	na	način	da	se	osigura	tajnost	
glasovanja,	dakle	tako	da	nitko	iz	ostalog	dijela	
prostorije	ne	može	vidjeti	kako	je	glasač	popunio	
glasački	listić.

3.		Birački	odbor	na	svakom	biračkom	mjestu	du-
žan	je	neposredno	prije	otvaranja	birališta	na	
vidljivo	mjesto	istaknuti	sve	kandidacijske	liste	
s	pregledno	navedenim	imenima	svih	kandidata	
za	vijeće	mjesnog	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	
donošenja,	a	objavit	će	se	u	»Službenom	vje-
sniku	Grada	Varaždina«.

KLASA:	026-01/11-01/5
URBROJ:	2186/01-04-11-8
Varaždin,	22.	travnja	2011.		

PREDSJEDNIK
Gradskog	izbornog	povjerenstva

za	mjesne	izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

6.

GRAD	VARAŽDIN MSGV - VI
GRADSKO	IZBORNO	POVJERENSTVO	

ZA	MJESNE	IZBORE

Na	 temelju	 članka	 24.	 Odluke	 o	 izboru	 članova	
vijeća	mjesnih	odbora	na	području	Grada	Varaždina	

(»Službeni	 vjesnik	 Grada	 Varaždina«,	 broj	 4/11),	 
Gradsko	 izborno	 povjerenstvo	 za	 mjesne	 izbore	 
propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGV - VI
o načinu glasovanja nepismenih osoba,  

osoba s tjelesnom manom ili 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	nepismena	ne	bi	mogao	samostal-
no	glasovati,	može	doći	na	biralište	s	drugom	
osobom	koja	je	pismena	i	koja	će	po	njegovoj	
ovlasti	i	uputi	zaokružiti	redni	broj	ispred	naziva	
liste	za	koju	takav	birač	glasuje.	

2.		Kad	birač	zbog	teže	bolesti,	tjelesnog	oštećenja	
ili	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	
birački	odbor	koji	će	mu	omogućiti	glasovanje.	U	
tu	svrhu	predsjednik	biračkog	odbora	određuje	
najmanje	dva	(2)	člana	biračkog	odbora	ili	za-
mjenika	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	člana	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	mjesnog	odbora.

	 Glasovanje	 na	 opisan	 način	 u	 prethodnom	
stavku	obavit	će	se	samo	u	slučaju	ako	je	bi-
rač	dostupan	biračkom	odboru	i	ako	je	birački	
odbor	pravovremeno	obaviješten	o	tom	načinu	
glasovanja.

3.		Glasovanje	osoba	iz	točaka	1.	i	2.	ovih	Obvezat-
nih	uputa	poimenično	će	se	iskazati	u	zapisniku	
o	radu	biračkih	odbora.

4.		Ove	Obvezatne	upute	stupaju	na	snagu	danom	
donošenja,	a	objavit	će	se	u	»Službenom	vje-
sniku	Grada	Varaždina«.

KLASA:	026-01/11-01/5
URBROJ:	2186/01-04-11-9
Varaždin,	22.	travnja	2011.	

PREDSJEDNIK
Gradskog	izbornog	povjerenstva

za	mjesne	izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.
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»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,	 službeno	 glasilo	 Grada	 Varaždina.	 Izdavač	 Grad	 Varaždin.	
Uredništvo,	Trg	Kralja	Tomislava	broj	1.	Telefon	(042)	402-523.	Glavni	i	odgovorni	urednik:	tajnik	Grada,	  
Mirna	Kezele,	dipl.	iur.	Tehničko	uređenje,	korektura	i	tisak:	»Glasila«	d.o.o.	Petrinja,	telefon	(044)	815-
138,	fax.	(044)	815-498,	www.glasila.hr.	»Službeni	vjesnik	Grada	Varaždina«	objavljen	je	i	na	Internetu:	
www.glasila.hr.


