SLUŽBENI GLASNIK
GRADA LIPIKA
Godina: XIV.

Lipik, 18. listopada 2007. g.

Broj: 7

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Lipika

1

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
1.
2.

Obvezatne upute broj 1 o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora za Vijeća Mjesnih
odbora Grada Lipika
Obvezatne upute broj 2 o rokovima za pojedine radnje u svezi s izborima Vijeća Mjesnih
odbora

IZDAJE: Upravni odjel za opće i normativne poslove Grada Lipika
Glasnik izlazi prema potrebi. Cijena se određuje prema količini tiskanog materijala.
Žiro račun: 2340009-1823100001 Privredna banka Zagreb d.d.
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SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA

Godina XIV;

Na temelju članka 46. stavka 2. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik grada Lipika" br. 5/05) Gradsko poglavarstvo
Lipik na svojoj 57. sjednici održanoj 17.10.2007. g. donijelo je

Lipik, 18.10.2007. g.

-

ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA
MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LIPIKA

-

I.

-

Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora
na području Grada Lipika.

-

II.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja,
25.studenoga 2007.g.
III.

-
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OBRAZAC 4.- izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog
odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih
odbora,
OBRAZAC 4/1.- izjava o prihvaćanju dužnosti člana
Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada
Lipika,
OBRAZAC 4/2.- izjava o prihvaćanju dužnosti člana
Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora,
OBRAZAC 5.- rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor
članova vijeća mjesnih odbora,
OBRAZAC 6.- rješenje o imenovanju biračkog odbora,
OBRAZAC 7.- rješenje o određivanju biračkih mjesta,
OBRAZAC 8.- glasački listić za izbore za kandidacijsku listu
članova vijeća,
OBRAZAC 9.- zapisnik o radu biračkog odbora za
kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora,
OBRAZAC 10.- zapisnik o radu Povjerenstva za izbor
članova vijeća mjesnih odbora o glasovanju za
kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora,

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom glasniku Grada Lipika".

2. Obrasci iz točke 1. ovih obvezatnih uputa mogu se dobiti
u Gradskoj upravi Grada Lipika

GRADSKO POGLAVARSTVO

3. Ove obvezatne upute objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Lipika" i na oglasnoj ploči Grada Lipika.

KLASA: 013-01/07-01/2
URBROJ: 2162-02/07-01-07/3
U Lipiku, 17.10.2007. god.
Gradonačelnik:
Antun Haramija, oec.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA LIPIKA
KLASA: 013-01/07-01/2
URBROJ: 2162/02-02/07-01-4
Lipik, 19. listopad 2007. god.
Predsjednik:

Na temelju odredbe članka 5. Odluke o provedbi
izbora u Mjesnim odborima ("Službeni glasnik Grada Lipika" br.
2/03), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Lipika propisuje
slijedeće
OBVEZATNE UPUTE BROJ 1
o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora
za vijeća mjesnih odbora Grada Lipika
1. Kandidiranje i provedba izbora za vijeća mjesnih odbora na
području Grada Lipika provodit će se uz korištenje
odgovarajućih obrazaca i to:
-

OBRAZAC 1.- prijedlog liste kandidata za članove vijeća
mjesnih odbora,
OBRAZAC 2.- prijedlog nezavisne liste kandidata za
članove vijeća mjesnih odbora,
PRILOG UZ OBRAZAC 2.- popis birača koji podržavaju
nezavisnu listu za izbor vijeća mjesnog odbora,
OBRAZAC 3.- očitovanje kandidata o prihvaćanju
kandidature za člana vijeća mjesnog odbora,

Dragutin Frank, dipl.iur.
Na temelju odredbe članka 5. Odluke o provedbi
izbora u Mjesnim odborima ("Službeni glasnik Grada Lipika" br.
2/03), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Lipika propisuje
slijedeće
OBVEZATNE UPUTE BROJ 2
o rokovima za pojedine radnje u svezi
s izborima vijeća mjesnih odbora
1. Utvrđuje se da je Gradsko poglavarstvo Grada Lipika na
svojoj 57. sjednici održanoj dana 17. listopada 2007. god.
donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Lipika, za nedjelju 25.
studenoga 2007. god., a rok za poduzimanje pojedinih
izbornih radnji počinje teći od 18. listopada 2007. godine.
2. Polazeći od činjenice iz točke 1. ove Obvezatne upute, te
odgovarajućih odredbi Pravila za izbor članova vijeća

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA

Godina XIV;

mjesnih odbora, utvrđuje se da se pojedine izborne radnje
trebaju obaviti u rokovima kako slijedi:
a) prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Povjerenstvu za izbor
članova vijeća mjesnih odbora najkasnije u roku od 14
dana od dana raspisivanja izbora tj. najkasnije do
31.10.2007. god. u 24:00 sata,
b) Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
sastavit će i za svaki mjesni odbor posebno objaviti sve
pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i
zbirnu listu, u roku od 2 dana od isteka roka propisanog
za postupak kandidiranja i podnošenja lista, tj. najkasnije
do 02.11.2007. u 24:00 sata,
c) izborna promidžba počinje od dana objave zbirne
kandidacijske liste, a traje zaključno do 24:00 sata prije
dana održavanja izbora, tj. do zaključno 23.11.2007. god.
u 24:00 sata,
d) Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
odredit će biračka mjesta najkasnije deset dana prije
početka izbora, tj. do 15.11.2007. god do 24,00 sata,
e) Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
imenovat će biračke odbore u pravilu najkasnije pet dana
prije održavanja izbora, tj. do 20.11.2007. god. do 24,00
sati

Lipik, 18.10.2007. g.
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f) glasovanje će se obavljati dana 25.11.2007. god. od
7:00 do 19:00 sati,
g) zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbori su
dužni dostaviti Povjerenstvu za izbor članova vijeća
mjesnih odbora najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja
birališta, dakle do 7:00 sati dana 26.11.2007. god.
h) Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 48
sati od zatvaranja birališta, tj. do 27.11.2007. god. u
19:00 sati.
3. Ove Obvezatne upute objavit će se u "Službenom glasniku
grada Lipika" i na oglasnoj ploči Grada Lipika.
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA LIPIKA
KLASA: 013-01/07-01/2
URBROJ: 2162/02-02/07-01-7
Lipik, 19. listopada 2007. god.
Predsjednik:
Dragutin Frank, dipl.iur.

