
                                                   
          

                         REPUBLIKA HRVATSKA 

              SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

                                  GRAD NOVSKA 

                     GRADSKO IZBORNO GRADA NOVSKE 
KLASA: 031-03/19-01/4 
URRROJ: 2176/04-03-19-4 
Novska, 26. travnja 2019.                                                                                                                                     
                                                                         (Članak 23. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora   
                                                                        na području Grada Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske 

                                                                                      Broj 3 /11, 39/14 i 22/19 dalje : Odluka) 
 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-I 
O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA 

 
1. Utvrđuje se da je Gradsko vijeće grada Novske, dana 24. travnja 2019. godine 

donijelo odluku o raspisivanju izbora za članove  vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Novske, koja stupa na snagu 25. travnja 2019. Godine (objavljena u 
„Službenom vjesniku Grada Novske broj: 22 /19). 

     Izbori će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019. godine  
2. Rokovi teku od 

26. travnja 2019. godine u 00:00 sati 
3. Prijedlozi liste kandidata moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom  povjerenstvu, 

najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora odnosno najkasnije do 
07. svibnja 2019. godine do 24:00 sata 
 

4. Gradsko izborno povjerenstvo  sastavit će i objaviti, na oglasnim pločama mjesnih 
odbora i na mrežnim stranicama  Grada Novske sve pravovaljane predložene liste za 
izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, u roku 48  sati od isteka roka propisanog za 
postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle najkasnije do  

      09. svibnja  2019. godine do 24:00 sati 
      
5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno 

do 24. svibnja 2019. godine u 24:00 sata 
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 19:00 sati.        

7. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske 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 biračka mjesta koja su 
određena za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske)  do 
18. svibnja 2019. godine do 24:00 sata   
 

8. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske imenovat će članove i zamjenike 
članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije održavanja izbora (dakle biračke 



odbore koji provode glasovanje za izbor članova u Europski parlament iz republike 
Hrvatske, dakle do 

      20. svibnja 2019. godine do 24:00 sata 
       
8. Glasovanje traje neprekidno 
   26. svibnja 2019. godine, od 7:00 sati do 19:00 sati 
   Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu          
   omogućit će se glasovanje i nakon 19: sati. 
 
9. Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbori su dužni dostaviti     

          Gradskom izbornom povjerenstvu  grada Novske u roku 12 sati od zatvaranja birališta,    
         dakle do 
          27. svibnja 2019. godine do 7:00 sati. 

 
10. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske 
     utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle    
     do  28. svibnja 2019. do 7:00 sati        
 
11. Kada utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnih odbora, Gradsko izborno 
povjerenstvo Grada Novske objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu  
Povjerenstva.  

    
12. Zaštita izbornog prava 

 

• Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora podnose se 
Gradskom izbornom povjerenstvu  Grada Novske u roku 48 sati računajući od 
isteka dana kada je izvršena radnja, na koju je stavljen prigovor. 

• Gradsko izborno povjerenstva Grada Novske će donijeti rješenje o prigovoru u 
roku 48 sati od dana dostave prigovora, odnosno od dana kada mu je 
dostavljen izborni materijal na koji se prigovor odnosi.    

• Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva Grada Novske, podnositelj 
prigovora, koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo izjaviti žalbu 
Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji u roku od 48 sati od 
primitka rješenja kojim je odlučeno o izjavljenom prigovoru. 

• Ured državne uprave u Sisačko- moslavačkoj županiji dužan je donijeti 
rješenje o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe. 
 

            13. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, objavit će se na 
oglasnoj  ploči Grada Novske (Trg. Dr. Franje Tuđmana 2), i na mrežnim stranici Grada 
Novske. 
                                                                                                    Predsjednica  
 
                                                                                                   Nada Filipović, v. r. 
 
 
 
 



 
Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Novske («Službeni vjesnik» broj 3/11, 39/14 i 22/19) Gradsko izborno povjerenstvo Grada 
Novske, propisuje slijedeće 
. 
 
 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - II 
O OBRASCIMA ZA KANDIDIRANJE I PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 
 

1. kandidiranje i provedbu izbora vijeća mjesnih odbora na području grada Novske 
obavljat će se isključivo na obrascima propisanih obvezatnim uputama. 

2. Obrasci iz točke 1. ovih obvezatnih uputa nosit će oznake OMS. 
3. Obrasci za provođenje izbora: 

 
- OMS    1 izjava o prihvaćanju dužnosti članica /člana za provedbu izbora za 

članove vijeća mjesnih odbora 
- OMS   2  Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada 

Novske 
- OMS   3 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za članicu/člana 

vijeća  mjesnog odbora 
- OMS     4  Prijedlog  kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka  za 

članice/ članove vijeća  mjesnih odbora 
- OMS     5  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/člana vijeća 

mjesnog odbora 
- OMS     6 izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana biračkog odbora za 

provedbu izbora za članove /članice vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Novske 

- OMS    7 – Rješenje o imenovanju biračkih mjesta 
- OMS    8 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora 
- OMS    9 – glasački listić 
- OMS    10 – zapisnik o radu biračkog odbora 
- OMS    11 – Zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Novske 

 
4. Obrasci iz točke 1. ovih obvezatnih uputa mogu se preuzeti  na mrežnim stranicama 

Grada Novske www.novska.hr i u  sjedištu Gradskog  izbornog povjerenstva u Novskoj 
Trg dr. Franje Tuđmana 2.( gradska vijećnica). 

5. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj 
ploči Grada Novske i na mrežnim stranicama  Grada Novske. www.novska.hr 

 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

GRADA NOVSKE 
 
KLASA:013-03/19-01/04 
URBROJ: 2176/04-03-19-6 
Novska, 26. travnja 2019 

http://www.novska.hr/


            Predsjednica 
 
                                         Nada Filipović, v. r. 
 
 
Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske broj 3/11, 39/14 i 22/19), Gradsko izborno 
povjerenstvo Grada Novske propisuje 
 

OBVEZATNE UPUTE O NAČINU UREĐENJE PROSTORIJA ZA GLASOVANJE 
 

I. 
Na svakom biračkom mjestu će se odrediti posebna prostorija za glasovanje koja mora biti 
uređena na način da se ne pogoduje bilo kojoj političkoj stranci ili kandidatu, te se u toj 
prostoriji ne smiju  isticati nikakvi stranački simboli, fotografije,te drugi simboli i oznake osim 
državnih simbola u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni 
Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, te službeni simboli 
Grada Novske, sukladno Statutu i općim aktima Grada Novske. 
 

II. 
Prostorije u kojima će se glasovati moraju se urediti i opremiti na način da se osigura tajnost 
glasovanja, dakle, da nitko od prisutnih iz bilo kojeg dijela prostorije ne može vidjeti kako je 
glasač popunio glasački listić. 
U tu svrhu postavljaju se kartonske pregrade. 
 

III. 
 
Birački odbor na svakom biračkom mjestu dužan je, neposredno prije otvaranja birališta, 
vidljivo istaknuti sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za 
sva vijeća mjesnog odbora za koji se glasuje. 
 

IV. 
Birački odbor dužan je prije postavljanja glasačke kutije na njezino mjesto u prostoriji za 
glasovanje istu sastaviti te jamstvenikom i pečatnim voskom zapečatiti na način da se ne 
može otvoriti bez lomljenja voska ili jamstvenika. 
 

V. 
Birački odbor je dužan na prednju stranu glasačke kutije vidljivo istaknuti glasački listić kakav 
se inače ubacuje u tu kutiju. 
 

VI. 
Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenje i objavit će se na oglasnoj ploči 
Grada Novske, i na mrežnim stranicama  Grada  Novske www.novska.hr  
 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTO  
GRADA NOVSKE 

 

http://www.novska.hr/


Na temelju članka 23. u svezi s člankom 33. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 
na području Grada Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske broj 3/11, 39/14 i 22/19), 
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske, propisuje 
 

OBVEZNE UPUTE  
O NAČINU GLASOVANJA NEPISMENIH OSOBA, 

OSOBA S TJELESNOM MANOM, TE OSOBA KOJE SE NALAZE U BOLNICI, 
INVALIDNIH BOLESNIH TE NEPOKRETNIH OSOBA 

 
I. 

Glasovanje se obavlja osobno, na biračkom mjestu, glasačkim listićem, što zanači da nitko ne 
može izvršiti glasovanje preko druge osobe. 
Izuzetno, birač koji zbog kakve tjelesne mane ( slijepa, slabovidna osoba, osoba bez ruke i 
sl.9 ili zbog nepismenosti ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biralište u pratnji 
druge osobe koja je pismena i fizički u mogućnosti obaviti radnju glasovanja, i dati upute toj 
osobi, koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste ili kandidata 
za koju takav birač glasuje. 

II. 
Kad birač zbog bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko 
mjesto( jer se nalazi u bolnici, bolestan je kod kuće,jer jer je invalidna ili nepokretna osoba ili 
slično), a izrazi želju za glasovanjem, obavijestit će o tome birački odbor koji mu je dužan 
omogućiti glasovanje. 
U tu svrhu, predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili 
njihovih zamjenika 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 (kovertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog odbora, koji će je po povratku 
na biračko mjesto, ubaciti u glasačku kutiju. 
 
Glasovanje na ovaj način obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru 
i kada je takav birač pravovremeno obavijestio birački odbor da želi glasovati. 
 

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

IV. 
 
Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči 
Grada Novske i na mrežnim  stanicama  Grada Novske  www.novska.hr  

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
GRADA NOVSKE 

KLASA:013-03/19-01/04 
URBROJ: 2176/04-03-19-7 
Novska, 26. travnja 2019. 
                                                                                                              Predsjednica 
                                                                                                         Nada Filipović., v.r. 

 
 



                                
 
                REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
                  GRAD NOVSKA 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTO 
             GRADA NOVSKE 
 

OBVEZATNE UPUTE O PEČATIMA I POTVRDAMA ZA POTREBE  
IZBORA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 
 

1. Obrasci i druga pismena za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
ovjeravat će se pečatom propisanim obvezatnim uputama. 

2. Pečat iz točke 1. za provedbu izbora je: „Republika Hrvatska, Grad Novska, Gradsko 
izborno povjerenstvo“. 

3. Izborni materijal u postupku kandidiranja dostavlja  se Gradskom izbornom  
povjerenstvu za provođenje  izbora za  članove vijeća mjesnih odbora, u Novskoj, Trg 
dr Franje Tuđmana 2, (gradska vijećnica ) 
O primitku i predaji obrazaca i ostalog izbornog materijala izdavat će se isključivo 
potvrde propisane obvezatnim uputama.  

4. Potvrde iz točke 3. za provođenje izbora su: 
a) Potvrda Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu  izbora članova vijeća 

mjesnih odbora o primitku izbornih materijala u postupku kandidiranja 
b) Potvrda biračkog odbora o primitku izbornih materijala 
c) Potvrda biračkog odbora o predaji izbornog materijala 

5. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj 
ploči Grada Novske(Trg dr. Franje Tuđmana 2, i na  mrežnim stranicama  Grada 
Novske. 

 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

                                                            GRADA NOVSKE 
 
KLASA: 013-03/19-01/04 
URBEOJ:2176/04-03-19-8 
Novska, 26. travnja 2019.  
             

                                                                                     Predsjednica 
 
                                                                                                         Nada Filipović.,v.r. 
 
         
  

 


