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Novska, 26. travnja 2019.  

UPUĆUJE 

PRIOPĆENJE  

O RASPISANIM IZBORIMA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU 

GRADA NOVSKE 

ODLUKOM Gradskog  vijeća Grada Novske raspisani su  izbori za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Grada Novske. 

Odluka o raspisivanju izbora objavljena je na internetskim stranicama Grada Novske, oglasnoj ploči 

Grada Novske, putem Radio postaje Novska i u „Službenom vjesniku“ Grada Novske broj: 22/19. 

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske održat će se  istovremeno  

(isti dana) sa izborima za izbore članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske u nedjelju 

26. svibnja 2019. godine.  

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske, obavještava i poziva birače da na vrijeme provjere jesu 

li upisani u registar birača te da provjere točnost podataka u registru birača. 

Izbori se provode na biračkim mjestima na području svakog mjesnog odbora koje čini zasebnu izbornu 

jedincu. 

Na području Grada Novske utvrđeno je 22 biračka mjesta na kojima će se provoditi i izbori za članove 

Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske. 

Gradsko izborno povjerenstvo donijet će i zasebno Rješenje o određivanju biračkih mjesta za 

provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske. 

Pravo predlaganja kandidacijskih lista političkih stranaka na izborima imaju sve političke stranke 

registrirane u Republici Hrvatskoj na dan objave odluke o raspisivanju izbora u „Službenom vjesniku“ 

Grada Novske broj 22/19). Kandidacijsku listu na izborima može samostalno predložiti jedna politička 

stranka, te dvije ili više političkih stranaka. 

Birači predlažu kandidacijske liste na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa. 

Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste  grupe birača na izborima potrebno je prikupiti 

najmanji broj potpisa koji je naveden u uputi Gradskog izbornog povjerenstva Grada Novske i 

objavljenog na mrežnim stranicama Grada Novske, oglasnoj ploči Grada Novske i u programu  Radio 

postaje Novska  



Potpisi birača u postupku kandidiranja na izborima prikupljaju se na obrascu koji je propisalo Gradsko 

izborno povjerenstvo i koji je objavljen na mrežnoj stranici Grada Novske. 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske donijelo je: 

- Obvezatne upute broj MO-I o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor vijeća 

mjesnih odbora na području Grada Novske 

- Obvezatne upute broj MO-II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora.  

- Obvezatne upute o zaštiti osobnih podataka  MO-III 

PROMATRAČI: 

Prava i dužnosti promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i 

stranih promatrača određena  su  OBVEZATNIM UPUTAMA EP V  KOJE JE DONIJELO 

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE. 

http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2019/Izbori_clanova_u_EU_parlament_iz_RH/Obvezatne_

upute/Obvezatne_upute_EPV.pdf, za provođenje izbora za izbor članova u Europski parlament iz 

Republike Hrvatske, jer se  izbori za vijeća mjesnih odbora održavaju istovremeno sa izborima za EU 

Parlament, i primjenjuje se Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske 

(Narodne novine broj: 92/10, 23/13, 143/13). 

Na mrežnim stranicama Grada Novske www.novska.hr  od 26.travnja 2019. godine od 00:00 sati 

mogu se preuzeti Obrasci za postupak kandidiranja, i to: (obvezatne upute MO-I, MO-II, MO-III) 

i to: 

- Izjava o prihvaćanju kandidature za članicu/člana vijeća mjesnih odbora, 

- Prijedlog liste kandidata političke stranke/ političkih stranaka za članice/ članove vijeća 

mjesnog odbora, 

- Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove vijeća mjesnog odbora s 

obrascem za  potpis birača koji podržavaju listu grupe birača a mogu se preuzeti i u sjedištu 

Gradskog izbornog povjerenstva na adresi: Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44  330 Novska  

(Gradska vijećnica).   

Prijedlozi kandidacijskih lista na izborima moraju prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu 

najkasnije do 07. svibnja 2019. godine do 24:00 sata. 

UPUTA:  

U postupku kandidiranja za izbor vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske, Gradskom 

izbornom povjerenstvu  Grada Novske dostavlja se: 

- Očitovanje o prihvaćanju kandidature za članicu/ člana vijeća mjesnog odbora za 

svakog člana koji je predložen (Očitovanje se ovjerava od strane Gradskog izbornog 

povjerenstva Grada Novske ili kod javnog bilježnika uz uvid u važenje osobni 

dokument)) 

- Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

vijeća mjesnog odbora na području Grada Novske 

- Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove vijeća mjesnog odbora na 

području Grada Novske (ako su predlagatelji grupa birača)  uz prijedlog dostavlja se i 

Popis sa  potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača, 

http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2019/Izbori_clanova_u_EU_parlament_iz_RH/Obvezatne_upute/Obvezatne_upute_EPV.pdf
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2019/Izbori_clanova_u_EU_parlament_iz_RH/Obvezatne_upute/Obvezatne_upute_EPV.pdf
http://www.novska.hr/


- Punomoć ili ovlaštenje za predlaganje kandidacijskih lista (kada kandidacijsku listu 

predlažu političke stranke) 

Za potrebe obavljanja izbornih radnji Izborno povjerenstvo radit će na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 

2, (Gradska vijećnica ), od 26. travnja 2019. godine. 

Sve obavijesti  vezane uz provođenje izbora mogu se dobiti  na telefon 691-503. 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske 

Telefon: 091 9713431 

Tele: 691-503, 098 460 812 

Fax: 691-518 

mail: ivanka.zecevicsolta@novska.hr 

                                                                                                    Predsjednica 

                                                                                                    Nada Filipović 


