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G R A D SUPETAR
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE IZBORE

MSGS- I

Na temelju članka 29. Odluke o načinu i postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 19/15. i 22/15.) Gradsko
izborno povjerenstvo za mjesne izbore (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGS – I
o obrascima za provođenje izbora za članove* vijeća mjesnih odbora
na području Grada Supetra
1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Supetra
obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. Obrasci su
namijenjeni izborima za vijeća mjesnih odbora Grada Supetra.
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku VMOGS (Obrasci za izbor
vijeća mjesnih odbora Grada Supetra).
3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Izborno
povjerenstvo će, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, odrediti
sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.
4. Obrasci za provođenje izbora su:
– VMOGS – 1 - Prijedlog liste kandidata političke stranke/političkih stranaka za
članove vijeća mjesnog odbora
– VMOGS – 2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća
mjesnog odbora
- VMOGS – 2/1 - Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
mjesnog odbora
– VMOGS – 3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća
mjesnog odbora
– VMOGS – 4 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana stalnog sastava Gradskog
izbornog povjerenstva za mjesne izbore za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih
odbora
– VMOGS 5 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava Gradskog
izbornog povjerenstva za mjesne izbore za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih
odbora
– VMOGS – 6 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za
provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora
– VMOGS – 7 - Rješenje o imenovanju biračkog odbora
– VMOGS – 8 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta 2
– VMOGS – 9 - Glasački listić za izbore za kandidacijsku listu za članove vijeća
mjesnog odbora
– VMOGS – 10 - 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
glasniku Grada Supetra«.
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KLASA: 026-01/15-01/09
URBROJ: 2104/01-03/1-15-3
Supetar, 31. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNICA
Vinka Udiljak v.r.
G R A D SUPETAR
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE IZBORE

MSGS- II

Na temelju članka 29. Odluke o načinu i postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 19/15. i 22/15.) Gradsko
izborno povjerenstvo za mjesne izbore (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGS – II
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku
izbornih članova* vijeća mjesnih odbora
1. Gradsko vijeće Grada Supetra donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 22/15.)
Izbori će se održati u nedjelju 07. veljače 2016. godine.
2. Rokovi teku od dana
05. siječnja 2016. godine od 00,00 sati.
3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti
dostavljeni Izbornom povjerenstvu do
18. siječnja 2016. godine do 24,00 sata.
4. Izborno povjerenstvo sastavit će i u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na
internetskim stranicama Grada Supetra kao i na oglasnim pločama mjesnih odbora objaviti
sve pravovaljane predložene kandidacijske 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
kandidacijskih lista, do
20. siječnja 2016. godine do 24,00 sata.
5. Izborna promidžba počinje teći od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno
do 24 sata prije održavanja izbora, tj. od
21. siječnja 2016. godine od 00,00 sati do
05. veljače 2016. godine do 24,00 sati.
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata
ili procjena izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan
održavanja izbora sve do zaključno 19,00 sati, od
06. veljače 2016. godine od 00,00 sati do
07. veljače 2016. godine do 19,00 sati.
7. Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora
najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, do
28. siječnja 2016. godine.
8. Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači
imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, do
23. siječnja 2016. godine.
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9. Glasovanje traje neprekidno
07. veljače 2016. 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 dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom
Izbornom povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, do
08. veljače 2016. godine do 07,00 sati.
11. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom
području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, do
08. veljače 2016. godine do 19,00 sati.
12. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Supetra, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu
Izbornog povjerenstva.
13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 46. do 51. Odluke o
izboru za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Supetra.
14. Ove Upute stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u (»Službeni glasnik Grada
Supetra«, i na službenoj web stranici Grada Supetra www.GRADSUPETAR.HR.
KLASA: 026-01/15-01/09
URBROJ: 2104/01-03/1-15-4
Supetar, 31. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNICA
Vinka Udiljak v.r.
G R A D SUPETAR
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE IZBORE

MSGS- III

Na temelju članka 29. Odluke o načinu i postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 19/15. i 22/15.) Gradsko
izborno povjerenstvo za mjesne izbore (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGS – III
o odustanku od kandidature za izbor članova* vijeća mjesnih odbora
1. Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste za članove vijeća
mjesnih odbora mogu, na način propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom
donesenom na temelju statuta, odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je, kao
prihvaćena, bila objavljena od strane Izbornog povjerenstva.
2. Za kandidacijsku listu grupe birača, odluku o odustajanju donosi nositelj liste. Podnositelji
koji su predložili kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog odbora mogu
odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je, kao prihvaćena, bila objavljena od strane
Izbornog povjerenstva.
3. Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije moguć 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.
4. Pisana obavijest o odustajanju mora biti dostavljena 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
glasniku Grada Supetra«.
KLASA: 026-01/15-01/09
URBROJ: 2104/01-03/1-15-5
Supetar, 31. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNICA
Vinka Udiljak v.r.

G R A D SUPETAR
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE IZBORE

MSGS- IV

Na temelju članka 29. Odluke o načinu i postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 19/15. i 22/15.) Gradsko
izborno povjerenstvo za mjesne izbore (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGS – IV
o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje
izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Supetra
1.Političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu i
birači koji su predložili kandidacijsku listu grupe birača za izbor članova vijeća mjesnih
odbora na području Grada Supetra, kao i nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj
te međunarodne organizacije koje djeluju u Republici Hrvatskoj mogu odrediti promatrače
koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka. Sukladno članku 120.
Zakona o lokalnim izborima i članka 32.Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Supetra, pozivaju se ovlašteni predlagatelji iz prethodnog stavka da zahtjev za
promatranjem izbora kao i popis promatrača dostavi Izbornom povjerenstvu najkasnije 5 dana
prije dana održavanja izbora.
2. Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora i birački odbori dužni su
omogućiti 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 namjeravaju 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 kandidacijske liste
grupe birača, 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 osoba koja je predlagatelj ili podnositelj prijave kandidacijske liste grupe
birača.
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 neometano i u normalnim uvjetima, uz puno poštivanje tajnosti glasovanja i
sigurnosti birača.
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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. Promatrač je dužan,u
slučaju da mu se birač obrati, uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora. Promatrač ne
smije nositi oznake,značke ili promidžbene materijale neke političke stranke,odnosno
kandidacijske liste grupe birača te tonsko i video snimanje.
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
glasniku Grada Supetra«.
KLASA: 026-01/15-01/09
URBROJ: 2104/01-03/1-15-6
Supetar, 31. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNICA
Vinka Udiljak v.r.

G R A D SUPETAR
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE IZBORE

MSGS- V

Na temelju članka 29. Odluke o načinu i postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 19/15. i 22/15.) Gradsko
izborno povjerenstvo za mjesne izbore (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGS – V
o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
1. Kako bi se poštivala pravila o zabrani pogodovanja bilo koje političke stranke, ili bilo kojeg
kandidata, u prostorijama u kojima će se glasovati mogu se isticati samo državni i gradski
simboli – grb i zastava Republike Hrvatske i Grada Supetra.
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 dužan 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. Na biračkom mjestu ne smije biti promidžbeni materijal, kao niti u neposrednoj blizini
biračkog mjesta.
5. Birački odbor je dužan na prednju stranu glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se
ubacuje u glasačku kutiju.
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6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom
glasniku Grada Supetra«.
KLASA: 026-01/15-01/09
URBROJ: 2104/01-03/1-15-7
Supetar, 31. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNICA
Vinka Udiljak v.r.
G R A D SUPETAR
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE IZBORE

MSGS- VI

Na temelju članka 29. Odluke o načinu i postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 19/15. i 22/15.) Gradsko
izborno povjerenstvo za mjesne izbore (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGS – 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 nepismen ne bi mogao samostalno glasovati,
može doći na biralište s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi
zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste.
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 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 glasačku kutiju. Glasovanje na opisan način u prethodnom stavku obavit će
se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i ako je birački odbor pravovremeno
obaviješten o tom načinu glasovanja.
3. Glasovanje osoba iz točaka 1. i 2. ovih Obvezatnih 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
glasniku Grada Supetra«.
KLASA: 026-01/15-01/09
URBROJ: 2104/01-03/1-15-8
Supetar, 31. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNICA
Vinka Udiljak v.r.
IZDAVAČ: GRAD SUPETAR – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Pročelnik Ivica Blažević dipl.iur.
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