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Na temelju članka 69. Statuta Grada Kutjeva (“Službeni
glasnik Grada Kutjeva”, br. 04/09) i članka 4. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora (“Službeni glasnik
Grada Kutjeva”, br. 3/10), gradonačelnik Grada Kutjeva
dana 11. travnja 2012. godine d o n o s i

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

I.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Kutjeva.
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II.

Broj članova Vijeća Mjesnog odbora utvrđen je u Statutu
Grada Kutjeva kako slijedi:
1. U Vijeće Mjesnog odbora Bektež, bira se 5 članova.
2. U Vijeće Mjesnog odbora Bjeliševac, bira se 5 članova.
3. U Vijeće Mjesnog odbora Ciglenik ,bira se 5 članova.
4. U Vijeće Mjesnog odbora Ferovac, bira se 5 članova.
5. U Vijeće Mjesnog odbora Grabarje, bira se 5 članova.
6. U Vijeće Mjesnog odbora Gradište, bira se 5 članova.
7. U Vijeće Mjesnog odbora Hrnjevac, bira se 5 članova.
8. U Vijeće Mjesnog odbora Kula, bira se 5 članova.
9. U Vijeće Mjesnog odbora Kutjevo, bira se 7 članova.
10. U Vijeće Mjesnog odbora Lukač, bira se 5 članova.
11. U Vijeće Mjesnog odbora Mitrovac, bira se 5 članova.
12. U Vijeće Mjesnog odbora Ovčare, bira se 5 članova.
13. U Vijeće Mjesnog odbora Poreč, bira se 5 članova.
14. U vijeće Mjesnog odbora Šumanovci, bira se 5
članova.
15. U Vijeće Mjesnog odbora Tominovac, bira se 5
članova.
16. U Vijeće Mjesnog odbora Venje, bira se 5. članova.
17. U Vijeće Mjesnog odbora Vetovo, bira se 7 članova.

III.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 13. svibnja
2012. godine u vremenu od 07:00 do 19:00 sati.

IV.
Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista te obrasce
očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature,
političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u
Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Kutjeva na adresi
Trg graševine 1, Kutjevo, u razdoblju od 13. do 24. travnja
2012. godine u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, a 23. i 24.
travnja 2012. godine i do 19:00 sati.
Prijedlozi lista i očitovanja iz stavka 1. ove točke moraju
biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu
najkasnije do 24. travnja 2012. godine do 20:00 sati.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom
glasniku Grada Kutjeva“, a bit će objavljena na oglasnoj
ploči Grada Kutjeva (Trg graševine 1, Kutjevo), u mjesnim
odborima u kojima se izbori provode, programu
Županijskog radija i na WEB stranici Grada Kutjeva.

KLASA: 013-03/12-01/02
URBROJ: 2177/06-01-12-1
Kutjevo, 11. travnja 2012.

GRADONAČELNIK:

Ivica Nikolić, v.r.

Na temelju članka 25. stavka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj
3/10), gradonačelnik Grada Kutjeva je dana 11. travnja 2012. godine, donio

RJEŠENJE
o imenovanju Izbornog povjerenstva za provođenje izbora

za članove vijeća mjesnih odbora
I. U stalni sastav Izbornog povjerenstva imenuju se:

1. Martina Škoda, za predsjednika
2. Ivana Akrap, za člana
3. Samanta Klobučar, za člana
1. Marija Dragičević, za zamjenika predsjednika
2. Ines Marković, za zamjenika člana
3. Milorad Puač , za zamjenika člana

II. Izborno povjerenstvo:
- brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,
- imenuje članove biračkih odbora,
- određuje biračko mjesto,
- nadzire rad biračkih odbora,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
- na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
- objavljuje rezultate izbora,
- obavlja i druge poslove određene zakonom kojim se uređuju izbori članova predstavničkih tijela jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave.

III. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.

KLASA: 013-03/12-01/02
URBROJ: 2177/06-01-12-2
Kutjevo, 11. travnja 2012.

Gradonačelnik
 Ivica Nikolić, v.r.
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Na temelju članka 29.  stavka 1. alineje 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehničko tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“; br. 5/11) i članka 46. Statuta Grada Kutjeva
(„Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 4/09.), gradonačelnik Grada Kutjeva dana 10. travnja  2012. godine donosi

O D L U K U
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa

za zaštitu i spašavanje Grada Kutjeva

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se operativne snage, pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje Grada
Kutjeva s ciljem ostvarivanja prava i obveza u području zaštite i spašavanja za Grad Kutjeva.

Članak 2.
Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Grada Kutjeva:

1. Vatrogasne postrojbe DVD-a Grada Kutjeva: DVD Kutjevo (središnja vatrogasna postrojba), DVD Bektež, DVD
Grabarje, DVD Lukač, DVD Šumanovac, DVD Vetovo, IDVD Kutjevo d.d.,

2. Dom zdravlja Požega - Ambulanta Kutjevo (3 tima obiteljske medicine, 2 stomatološka tima),
3. Veterinarska stanica Požega - Veterinarska ambulanta Kutjevo,
4. Prijevoz pokojnika: KD PRIZMA d.o.o. Mihaljevci, MARCELJA d.o.o. Požega,
5. Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Požega,
6. Postrojba civilne zaštite opće namjene (tim - 39 članova), po ustrojavanju,
7. Postrojba specijalističke namjene civilne zaštite za spašavanje iz ruševina lake kategorije (USAR tim), po

ustrojavanju.

Članak 3.
Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka
u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršavanje
namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnome području Grada
Kutjeva.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili
umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima
kada je proglašena katastrofa ili velika nesreća.

Članak 4.
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Kutjeva:

1. TEKIJA d.o.o. Požega (komunalne djelatnosti, vodoopskrba),
2. HEP, Elektra Požega (opskrba električnom energijom),
3. HEP - Plin d.o.o., P.U. Požega (opskrba plinom),
4. HV - VGI „Orljava-Londža“ Požega,
5. Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije Požega (održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta),
6. Hrvatske šume d.o.o. - Šumarija Kutjevo,
7. Kutjevački komunalac d.o.o. Kutjevo, po početku rada,
8. GALIĆ COMPANI, graditeljstvo i trgovina, Bektež 20,
9. JAVNI PRIJEVOZ KRISTO, javni prijevoz, Bektež 79,
10. APP d.d. Požega (javni prijevoz osoba u javnom linijskom i povremenom cestovnom prijevozu),
11. BILA, KTC (djelatnost trgovine),
12. Pekarska djelatnosat: Pekarna „GROZDANOSKI“ - Kutjevo, Pekarna  „ROGIĆ“ - Grabarje, Obrtnička radnja

„PANONIJA“ - Vetovo,
13. KUTJEVO d.d. Kutjevo, poljoprivredno prehrambeni kombinat,
14. Ljekarna PERAK Kutjevo,
15. Gradsko društvo Crvenog križa Grada Požege,
16. OŠ Zdenka Turkovića Kutjevo,
17. FINA - Poslovnica Kutjevo,
18. Restorani: KTC KUTJEVO, VINOGRADARSTVO Kutjevo, VINKOMIR Kutjevo, RIBARSKA KUĆA Lukač,

SCHON BLICK Vetovo.

Članak 5.
Udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Kutjeva:

1. Hrvatsko planinarsko društvo „Vidim“ Kutjevo,
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2. Športske udruge: NK „KUTJEVO“ Kutjevo, NK „KAMEN“ Vetovo, NK „BEKTEŽ“ Bektež, NK „OVČARE“

Ovčare,
3. Lovačka društva: LD „SLAVONAC“ Kutjevo, LD „VRANOVAC“ Vetovo, LD „STRIJELA“ Bektež,
4. Športsko ribolovna društva: ŠRD „PASTRVA“ Kutjevo, RD „BEKTEŽ“, ŠRD „BAJER“ Grabarje, ŠRD

„MATIŠEVAC“ Vetovo.

Članak 6.
Pravne osobe i udruge građana navedene u ovoj Odluci nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju. Za razradu
dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama iz članka 1. istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja
Grada Kutjeva.

Članak 7.
Odluka se u cijelosti dostavlja Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Požega, kao i
svim subjektima navedenim u ovoj Odluci.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u  „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.

KLASA: 810-01/12-01/03
URBROJ: 2177/06-01-12-1
Kutjevo, 10. travnja 2012.

GRADONAČELNIK
    Ivica Nikolić, v.r.

Na temelju točke 4. Završnih odrednica Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe za
invaliditetom od 2007. do 2015. godine, točke V. Odluke o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom („Službeni
glasnik Grada Kutjeva“, broj. 1/2012) i članka 47. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 4/09),
gradonačelnik Grada Kutjeva donosi

Z A K L J U Č A K
o imenovanju Povjerenstva za osobe sa invaliditetom Grada Kutjeva

I.
U Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Kutjeva imenuju se:

1. Tomo Vrhovec, ŽZU HVIDR-a Požeško-slavonske županije,
2. Pero Perić, Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske,
3. Ivana Kuraja, Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske,
4. Božidar Blanuša, Udruga slijepih Županije Požeško-slavonske,
5. Marijana Jurić, Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike

Hrvatske,
6. Branka Levar, Osnovna škola Zdenka Turkovića Kutjevo,
7. Zora Bošnjak, Upravni odjel za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije,
8. Mirjana Jugović, Zavod za socijalnu skrb u Požeško-slavonskoj županiji,
9. Tomislav Posedi, JUO- Grada Kutjeva, ujedno tajnik.

Povjerenstvo će na prvoj sjednici izabrati predsjednika/cu.

II.
Mandat članova Povjerenstva, od trenutka imenovanja, traje četiri godine.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.

KLASA: 550-01/12-01/05
URBROJ: 2177/06-01-12-3
Kutjevo, 02. travnja 2012.

GRADONAČELNIK
  Ivica Nikolića, v.r.
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Na temelju članka 11. stavka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj
3/10) ,Gradsko izborno povjerenstvo Grada  Kutjeva propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - I

O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA
ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1. Priprema i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutjeva obavljat će se na obrascima
propisanim ovim obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih obvezatnih uputa nosit će oznake OMS.

3. Obrasci za provođenje izbora su:
OMS -1   Prijedlog liste kandidata za članove vijeća mjesnog odbora
OMS -2   Prijedlog Nezavisne liste mjesnog odbora za članove vijeća mjesnog odbora
OMS -3   Popis birača koji podržavaju nezavisnu kandidacijsku listu za članove vijeća mjesnog odbora
OMS -4 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora
OMS -5 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog    odbora
OMS -6 Zbirni obrazac za prihvaćanje kandidature za člana vijeća mjesnog odbora
OMS -7 Glasački listić za izbore za članove vijeća mjesnog odbora
OMS -8 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova vijeća mjesnog odbora
OMS -9 Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora

4. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca OMS -1 do OMS  4 sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

5. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Sl. glasniku Grada Kutjeva“, kao i na internetskim stranicama
Grada Kutjeva www.kutjevo.hr

KLASA: 013-01/12-01/03
URBROJ: 2177/06-12-1
Kutjevo, 11. travnja 2012.

    Predsjednica
Gradskog izbornog povjerenstva

Martina Škoda, v.r.
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      GRAD KUTJEVO
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

PRIJEDLOG
LISTE KANDIDATA

ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(naziv Mjesnog odbora za koji se daje prijedlog)

Naziv liste:

  (puno ime stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji i skraćeni naziv
stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila)

Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi (članak 12. stavak 3. Odluke)

LISTA KANDIDATA

Red.
broj

IME I PREZIME SPOL NACIONAL
NOST

ADRESA
PRIJAVLJENOG
PREBIVALIŠTA

BROJ
VAŽEĆE
OSOBNE
ISKAZNICE

MJESTO
IZDAVANJ
A OSOBNE
ISKAZNICE

1. M Ž
2. M Ž
3. M Ž
4. M Ž
5. M Ž
6. M Ž
7. M Ž
8. M Ž
9. M Ž

UKutjevu,
(datum) (potpis ovlaštenog predstavnika političke

stranke, odnosno stranaka koalicije)

OMS-
1

OMS-1
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Napomene:

1. Ovaj obrazac namijenjen je izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora. Zbog toga je
potrebno popuniti prazna mjesta u uvodnom dijelu obrasca podacima o nazivu Mjesnog
odbora za koji se predlažu kandidati.

2. U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog
broja koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora bira sukladno točki 4. ovih napomena.
Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi. Ako predlagatelj predloži više
kandidata od onog broja članova Vijeća Mjesnog odbora koliko ih se bira na izborima, smatra
se da su pravovaljano predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u
taj Mjesni odbor.

3. Broj članova vijeća pojedinog Mjesnog odbora utvrđen je Statutom Grada Kutjeva ("Službeni
glasnik Grada Kutjeva“, br. 4/09)

4. U Vijeća Mjesnih odbora bira se kako slijedi:

Broj
izborne
jedinice

Naziv Mjesnog odbora
Broj

članova
vijeća

1. BEKTEŽ 5
2. BJELIŠEVAC 5
3. CIGLENIK 5
4. FEROVAC 5
5. GRABARJE 5
6. GRADIŠTE 5
7. HRNJEVAC 5
8. KULA 5
9. KUTJEVO 7
10. LUKAČ 5
11. MITROVAC 5
12. OVČARE 5
13. POREČ 5
14. ŠUMANOVCI 5
15. TOMINOVAC 5
16. VENJE 5
17. VETOVO 7

5. Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom na temelju lista kandidata.
6. Prijedlog liste kandidata podnosi se Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Kutjeva.

Prijedlog mora biti zaprimljen najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.
7. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svakog od kandidata na listi o prihvaćanju

kandidature (Obrazac OMS-4). Očitovanje mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili
Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kutjeva.

8. Obrazac se popunjava čitko tiskanim slovima.
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GRAD KUTJEVO
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

PRIJEDLOG
NEZAVISNE LISTE MJESNOG ODBORA

ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(naziv Mjesnog odbora za koji se daje prijedlog)

Naziv liste: NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA

(naziv mjesnog odbora)

Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi (članak 12. stavak 3. Odluke)

Red.
broj

IME I PREZIME SPO
L

NACION
AL

NOST

ADRESA
PRIJAVLJENOG
PREBIVALIŠTA

BROJ
VAŽEĆE
OSOBNE
ISKAZNICE

MJESTO
IZDAVANJ
A OSOBNE
ISKAZNICE

1. M Ž
2. M Ž
3. M Ž
4. M Ž
5. M Ž
6. M Ž
7. M Ž
8. M Ž
9. M Ž

                      Potpisi nositelja prijave
                  Nezavisne liste Mjesnog odbora

1.
2.
3.

U Kutjevu,
(datum)

OMS-
1

OMS-2
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Napomene:

9. Ovaj obrazac namijenjen je izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora. Zbog toga je
potrebno popuniti prazna mjesta u uvodnom dijelu obrasca podacima o nazivu Mjesnog
odbora za koji se predlažu kandidati.

10.U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog
broja koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora bira sukladno točki 4. ovih napomena.
Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi. Ako predlagatelj predloži više
kandidata od onog broja članova Vijeća Mjesnog odbora koliko ih se bira na izborima, smatra
se da su pravovaljano predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u
taj Mjesni odbor.

11.Broj članova vijeća pojedinog Mjesnog odbora utvrđen je Statutom Grada Kutjeva ("Službeni
glasnik Grada Kutjeva“, broj 4/09).

12.U Vijeća Mjesnih odbora bira se kako slijedi:

Broj
izborne
jedinice

Naziv Mjesnog odbora
Broj

članova
vijeća

1. BEKTEŽ 5
2. BJELIŠEVAC 5
3. CIGLENIK 5
4. FEROVAC 5
5. GRABARJE 5
6. GRADIŠTE 5
7. HRNJEVAC 5
8. KULA 5
9. KUTJEVO 7
10. LUKAČ 5
11. MITROVAC 5
12. OVČARE 5
13. POREČ 5
14. ŠUMANOVCI 5
15. TOMINOVAC 5
16. VENJE 5
17. VETOVO 7

13.Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom na temelju lista kandidata.
14. Prijedlog liste kandidata podnosi se Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Kutjeva.

Prijedlog mora biti zaprimljen najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.
15.Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svakog od kandidata na listi o prihvaćanju

kandidature (Obrazac OMS-4). Očitovanje mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili
Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kutjeva.

16.Obrazac se popunjava čitko tiskanim slovima.
17.Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za

pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa, u zavisnosti od
broja birača u pojedinom mjesnom odboru, i to:

- do 200 birača - 20 potpisa birača (Bjeliševac, Ferovac, Hrnjevac, Lukač, Mitrovac,
Ovčare, Poreč, Šumanovci, Tominovac i Venje),
- od 200 do 500 birača - 30 potpisa birača (Bektež, Ciglenik, Grabarje, Gradište i
Kula),
- od 500 do 1000 birača - 40 potpisa birača (Vetovo),
- preko 1000 birača - 50 potpisa birača (Kutjevo),

Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika
nezavisne liste.
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POPIS BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU
NEZAVISNU LISTU MJESNOG ODBORA

ZA ČLANOVE VIJEĆA

MJESNOG ODBORA _________________________________________

NOSITELJ LISTE ________________________________________________________
                        (ime i prezime prvog predloženog kandidata na listi koja se podržava)

Red.
br. IME I PREZIME GODINA

ROĐENJ
A

ADRESA
BROJ I MJESTO

IZDAVANJA
OSOBNE ISKAZNICE

1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.

Potpisi podnositelja prijave Nezavisne liste Mjesnog odbora:

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

OMS-3
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OČITOVANJE
KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

ZA ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA

(broj izborne jedinice - naziv Mjesnog odbora)

Ja
(ime i prezime kandidata)

(nacionalnost) (adresa prijavljenog prebivališta) (broj važeće osobne iskaznice i
mjesto njezina izdavanja)

prihvaćam kandidaturu za člana Vijeća Mjesnog odbora

______________________________________________________________
(naziv mjesnog odbora)

na izborima koji će se održati dana 13. svibnja 2012. godine.

(mjesto i datum) (potpis kandidata)

Napomena:
Očitovanje o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva
Grada Kutjeva.

OMS-4
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Na temelju članka 24. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 3/10)
,Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutjeva propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS – II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA
PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA

JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALE) SAMOUPRAVE
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1. Gradonačelnik Grada Kutjeva donio je 11. travnja 2012. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora, koja je stupila na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“, br. 3/12 od 12. travnja 2012.
godine.
Izbori će se održati u nedjelju 13. svibnja 2012. godine.

2. Rokovi teku od dana 13. travnja 2012. godine od 00.00 sati.

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti zaprimljeni u Gradsko izborno povjerenstvo
Grada Kutjeva, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do 24. travnja 2012. godine do 20.00 sati.
Član Vijeća Mjesnog odbora ne može istovremeno biti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik i djelatnik u
upravnim odjelima Grada Kutjeva (članak 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora).

4. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutjeva sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste
kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora, kao i zbirnu listu sve to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za
postupak kandidiranja i podnošenja liste, dakle do 26. travnja 2012. godine (članak 20. stavak 1. Zakona).

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora,
dakle do 11. svibnja 2012. godine do 24.00 sata (članak 22. stavak 2. Zakona).

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora
traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19.00 sati, dakle od
12. svibnja 2012. godine od 00.00 sati do 13. svibnja 2012. godine do 19.00 sati (članak 24. Zakona).

7. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Gradskom izbornom
povjerenstvu Grada Kutjeva najkasnije osam dana prije održavanja izbora, dakle do 05. svibnja 2012. godine (članak 36.
stavak 3. Zakona).
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Kutjeva, isto će
samostalno odrediti članove biračkih odbora (članak 36. stavak 3. Zakona).
Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listi (članak. 36. stavak 4. Zakona).
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke (članak 36. stavak 5.
Zakona).

8. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutjeva mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije
pet dana prije dana održavanja izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora, dakle do 07. svibnja 2012. godine do 24.00 sata
(članak 36. stavak 6. Zakona).

9. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutjeva objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju
pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do 05. svibnja 2012.
godine (članak 37. stavak 2. Zakona).

10. Glasovanje traje neprekidno 13. svibnja 2012. 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 (članak 43. stavak 1. Zakona).

11. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Gradskom izbornom povjerenstvu
Grada Kutjeva najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do 14. svibnja 2012. godine do 7.00 sati (članak
49. Zakona).

12. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutjeva utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području Grada
Kutjeva najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do 14. svibnja 2012. godine do 19.00 sati (članak 50.
stavak 1. Zakona).
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13. Kad Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutjeva utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora
sukladno zapisniku o radu Gradskog izbornog povjerenstva.(članak 53. Zakona).

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 45. do članka 52.  Odluke o izborima za članove
vijeća mjesnih odbora.

KLASA: 013-01/12-01/03
URBROJ: 2177/06-12-2
Kutjevo, 11. travnja 2012.

  Predsjednik
Gradskog izbornog povjerenstva
          Martina Škoda, v.r.

Na temelju članka 24. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 3/10)
,Gradsko izborno povjerenstvo Grada  Kutjeva propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - III

O ODUSTAJANJU OD KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1. Političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno stranke koalicije koje su predložile kandidacijske liste
(dalje liste) za članove vijeća mjesnih odbora, mogu na način propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom donijetom
na temelju statuta, odustati od predložene liste najkasnije do 07. svibnja 2012. godine do 12,00 sati.

2. Podnositelji koji su predložili nezavisne kandidacijske liste (dalje liste) za članove vijeća mjesnih odbora mogu odustati
od predložene liste najkasnije 07. svibnja 2012. godine do 12,00 sati.

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

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

KLASA: 013-01/12-01/03
URBROJ: 2177/06-12-3
Kutjevo, 11. travnja 2012.

    Predsjednica
Gradskog izbornog povjerenstva

Martina Škoda, v.r.
Na temelju članka 29. stavka 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj
3/10) ,Gradsko izborno povjerenstvo Grada  Kutjeva propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - IV

O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA
I O NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA

ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

I. OSOBE KOJE IMAJU PRAVO PRATITI PROVEDBU IZBORA

1. Pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka kod svih izbornih tijela imaju:
- političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj (dalje: političke stranke) i birači koji su predložili liste za izbor
članova vijeća mjesnih odbora,
- nevladine udruge koje su registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge koje djeluju na području nezavisnog promatranja
izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava (dalje: nevladine udruge),
- strani promatrači.

II. PROMATRAČI POLITIČKIH STRANAKA I BIRAČA KOJI SU PREDLOŽILI LISTE ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA
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2. Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora mogu odrediti promatrače za
izborna tijela.

3. Promatrač kojeg je odredila politička stranka dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti potvrdu političke
stranke koja ga je odredila. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta
za zastupanje političke stranke, odnosno punomoćnik kojega ta osoba ovlasti.

4. Promatrač kojeg su predložili birači koji su predložili listu dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti
potvrdu podnositelja prijave nezavisne liste.

III. PROMATRAČI NEVLADINIH UDRUGA

5. Nevladine udruge imaju pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

6. Nevladine udruge koje žele promatrati provedbu izbora dužne su najkasnije u roku od dvadeset dana od dana
raspisivanja izbora zatražiti dozvolu za promatranje rada izbornih tijela od Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kutjeva.

7. Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilaže se rješenje o upisu u Registar udruga u prijepisu ili preslici.

8. Odluku o zahtjevu nevladine udruge Gradsko izborno povjerenstvo dostavlja na adresu u njezinom sjedištu ili osobi koja
je u ime udruge ovlaštena istu primiti.

9. Promatrač kojeg je odredila nevladina udruga kojoj je dozvoljeno praćenje izbornog postupka dužan je izbornom tijelu
čiji će rad promatrati predočiti
potvrdu nevladine udruge koja ga je odredila. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena statutom ili odlukom donesenom
na temelju statuta za zastupanje udruge, odnosno punomoćnik kojega ta osoba ovlasti.

10. U potvrdi iz prethodne točke mora se navesti broj i datum dozvole za promatranje rada izbornog tijela.

IV. STRANI PROMATRAČI

11.Gradsko izborno povjerenstvo stranom promatraču izdaje odobrenje kojim mu se utvrđuje status stranog promatrača.

12. Prije početka praćenja izbornog postupka ovlašteni strani promatrači dužni su predsjedniku ili članu izbornog tijela čiji
će rad promatrati predočiti odobrenje Gradskog izbornog povjerenstva izdano stranom promatraču.

V. PRAVA I DUŽNOSTI PROMATRAČA

13. Prije početka praćenja izbornog postupka ovlašteni promatrači dužni su predsjedniku ili članu izbornog tijela čiji će rad
promatrati predočiti:
- promatrač političke stranke - potvrdu političke stranke koja ga je odredila,

- promatrač nevladine udruge - potvrdu nevladine udruge uz predočenje osobne iskaznice,
- strani promatrač - potvrdu koju mu je izdalo Gradsko izborno povjerenstvo.

14. Izborno tijelo čiji se rad promatra ne smije isključiti promatranje, već smije ograničiti broj promatrača ako nedostatak
prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima. Pri tome broj promatrača
pojedine političke stranke, odnosno birača koji su predložili listu za izbor članova Vijeća ne smije biti manji od jednog
promatrača.

15. Izborna tijela dužna su promatračima omogućiti promatranje i praćenje svog rada. Promatrač ima pravo promatranja
cjelokupnog izbornog postupka i pravo uvida u izborni materijal.

16. Promatrač ima pravo biti nazočan radu izbornog tijela za vrijeme održavanja sjednica, upozoravati na uočene
nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje. Promatračima je dopušteno stavljati obrazložene primjedbe na rad izbornog tijela
u pisanom obliku koje se prilažu zapisniku o radu tog tijela.

17. Promatrač ima pravo zahtijevati presliku ili prijepis zapisnika o radu izbornog tijela čiji je rad promatrao.

18. Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela. Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti promatrača koji
ometa rad izbornog tijela, a ako se ometanje nastavi, ovlašten je naložiti njegovo udaljavanje.

19. Promatrač koji promatra rad biračkog odbora ima pravo biti nazočan radu biračkog odbora od pripremanja biračkog
mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja, te u
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zapisnik o radu biračkog odbora stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora ili ih predati biračkom odboru u
pisanom obliku.
Birački odbor je dužan primiti pisanu primjedbu promatrača, priložiti je zapisniku o radu biračkog odbora i o tome izdati
potvrdu.
Promatrač smije pratiti predaju izbornog materijala od strane biračkog odbora Gradskom izbornom povjerenstvu.

20. Promatrač smije dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora.

21. Promatraču nije dopušteno:
- odgovarati na eventualne upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku ili članu
biračkog odbora,
- nositi oznake, značke, fotografije ili druge materijale koji bi mogli na bilo koji način utjecati na birače,
- tonsko ili video snimanje rada izbornog tijela,
- na bilo koji drugi način utjecati na birače.
VI. STUPANJE NA SNAGU
22.Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave na web stranici: www.kutjevo.hr.

KLASA: 013-01/12-01/03
URBROJ: 2177/06-12-4
Kutjevo, 11. travnja 2012.

    Predsjednica
Gradskog izbornog povjerenstva
            Martina Škoda, v.r.

Na temelju članka 24. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora ("Službeni glasnik Grada Kutjeva, br. 3/10 )
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutjeva donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - V

O NAČINU GLASOVANJA OSOBA S TJELESNOM MANOM,
NEPISMENIH OSOBA TE OSOBA KOJE NISU U MOGUĆNOSTI

PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO

1. Glasovanje se obavlja osobno. Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepe osobe, osobe bez ruku i slično) ili
zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je
pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj na glasačkom listiću ispred naziva liste za koju 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 glasovati, obavijestit će o tome birački
odbor koji će mu omogućiti glasovanje. U tom cilju predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana ili
zamjenika člana biračkog odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o
tajnosti glasovanja. Pri tome će birač sam staviti svoj glasački listić u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti
članova biračkog odbora, koji će je, kada dođu na biračko mjesto, ubaciti u odgovarajuću glasačku kutiju. U tu svrhu na
omotnici - koverti upisati će se oznaka da se glasovalo za kandidacijsku listu za izbor članova vijeća. Glasovanje na opisani
način (točka. 2. ovih Obvezatnih uputa) obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kada je
pravovremeno obavijestio birački odbor da želi glasovati.

3. Glasovanje osoba iz točke 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa poimenično će se iskazati u zapisniku o radu biračkog odbora.

4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave na web stranici: www.kutjevo.hr.

KLASA: 013-01/12-01/03
URBROJ: 2177/06-12-5
Kutjevo, 11. travnja 2012.
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