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Gradsko vijeće grada Belišća na 9. sjednici održanoj  11. svibnja 2010. godine, na temelju 
članka 40.stavak 1. točke 30., članka 90. stavak 3. i članka 116. stavak 1. Statuta grada Belišća 
(„Službeni glasnik Grada Belišća“ br. 5/09), donosi sljedeću 
 
 

O D L U K U 
o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom odlukom se uređuje postupak pripreme i provedbe izbora za članova Vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Belišća, tijela za raspisivanje i provedbu izbora, kandidiranje, glasovanje i utvrđivanje 
rezultata glasovanja, troškovi za provedbu izbora, zaštita izbornog prava te konstituiranje vijeća 
mjesnog odbora. 

Članak 2. 
Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem u skladu sa 
Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
Statutom grada Belišća i ovom Odlukom. 
Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje 4 godine, a prava i dužnosti započinju im danom 
konstituiranja Vijeća mjesnog odbora. 
Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje do objave odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora 
ili do objave odluke o raspuštanju Vijeća mjesnog odbora u skladu s zakonom kojim se uređuje 
lokalna i područna (regionalna) samouprava. 
Mandat članova Vijeća mjesnog odbora izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
mandata članova vijeća mjesnog odbora izabranih na redovnim izborima. 
Ukoliko je mandat članovima Vijeća mjesnog odbora prestao uslijed raspuštanja Vijeća mijesnog 
odbora, prijevremeni se izbori imaju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja Vijeća mjesnog 
odbora. 

Članak 3. 
Članove Vijeća mjesnih odbora biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života, koji imaju 
prebivalište na području mjesnog odbora za čije se Vijeće provode izbori. 
Za člana Vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 
godina života, koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se Vijeće izbori provode. 
 

Članak 4. 
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće posebnom odlukom kojom se 
obavezno određuje točan datum i vrijeme održavanja izbora. 
Izbori se raspisuju najkasnije 30 dana prije isteka mandata, odnosno 60 dana od dana raspuštanja 
Vijeća mjesnog odbora. 
Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30, niti više od 60 dana. 
Kada je Vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a 
prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati prijevremeni izbori. 
 

Članak 5. 
Mjesni odbori na području Grada Belišća su: 

1. Mjesni odbor Belišće za područje naselja Belišća, 
2. Mjesni odbor Bistrinci za područje naselja Bistrinci, 
3. Mjesni odbor Bocanjevci za područje naselja Bocanjevci, 
4. Mjesni odbor Gat za područje naselja Gat, 
5. Mjesni odbor Gorica Valpovačka za područje naselja Gorica Valpovačka, 
6. Mjesni odbor Kitišanci za područje naselja Kitišanci, 
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7. Mjesni odbor Tiborjanci za područje naselja Tiborjanci, 
8. Mjesni odbor Veliškovci za područje naselja Veliškovci, 
9. Mjesni odbor Vinogradci za područje naselja Vinogradci. 

 
Broj članova Vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora.  
 
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 do 9 članova i to: 
-       9 članova u mjesnom odboru naselja koje ima više od 2.000 stanovnika, 
-       5 članova u mjesnom odboru naselja koje ima do 2.000 stanovnika. 
  

Članak 6. 
Članu Vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u 
sljedećim slučajevima: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku, 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna 
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 

- ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta, 
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona, danom njegovog 

prestanka, 
- smrću. 

Članak 7. 
Članovi Vijeća mjesnih odbora imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća 
mjesnog odbora mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran. 
Člana Vijeća mjesnog odbora izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične 
liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste. 
Člana Vijeća mjesnog odbora izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka 
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka 
kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća kojem je prestao mandat. 
Člana Vijeća mjesnog odbora izabranog na neovisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat 
s liste. 
 
 
II. KANDIDIRANJE 

Članak 8. 
Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća mjesnog odbora predlažu političke stranke registrirane u 
Republici Hrvatskoj i birači s područja mjesnog odbora. 
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu 
za izbor članova Vijeća mjesnog odbora. 

Članak 9. 
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost 
kandidacijske liste dužni su prikupiti: 

- 50 potpisa za mjesne odbore koji imaju manje od 2000 stanovnika, 
- 100 potpisa za mjesne odbore koji imaju više od 2000 stanovnika.  

 
Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste. 
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Članak 10. 
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi: 

- ime i prezime birača 
- adresa prijavljenog prebivališta 
- broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja. 

 
Članak 11. 

Kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova 
Vijeća bira. 
Uz ime i prezime kandidata obvezno se navode nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta, broj 
važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja. 
Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi. Nositelj liste prvi je predloženi kandidat 
na listi. 
Uz listu se dostavlja očitovanje o prihvaćanju kandidature ovjerena od Gradskog izbornog 
povjerenstva ili javnog bilježnika. 
U prijedlogu liste kandidata obvezno se uz podatke iz stavka 2. ovog članka navodi naziv liste. 
Naziv liste navodi se punim imenom političke stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji 
navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila. 
Ako je listu predložila skupina birača njen naziv je “NEZAVISNA MJESNA LISTA“. 

 
Članak 12. 

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 to Vijeće mjesnog odbora. 
Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se 
ime izbrisati sa liste, a lista će se smatrati potpunom. 
 

Članak 13. 
Prijedlozi lista kandidata za članove Vijeća mjesnog odbora moraju biti zaprimljeni u Gradsko izborno 
povjerenstvo najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. 
Gradsko izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnim pločama mjesnih odbora objaviti sve 
pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članova Vijeća mjesnog odbora, kao i zbirnu 
listu, u roku od 48 sati od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka. 
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, 
odnosno koalicije, koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku 
listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu. . 
 
III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
 

Članak 14. 
Broj članova Vijeća mjesnog odbora koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuju se na 
sljedeći način: 

- ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista (biračka masa liste) dijeli se s 
brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova Vijeća mjesnog odbora bira na izborima, 

- od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu je zajednički djelitelj kojim se dijeli 
ukupan broj glasova svake kandidacijske liste (biračka masa liste), 

- svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u Vijeću mjesnog odbora koliko puta ukupni 
broj njezinih dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj. 

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno 
mjesto ili još jedno mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova. 
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u Vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju 
najmanje 5% važećih glasova birača. 
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Članak 15. 
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je 
određena lista dobila mjesta u Vijeću mjesnog odbora. 
 
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 

Članak 16. 
Tijela za provedbu izbora su: 

- Gradsko izborno povjerenstvo 
- birački odbori. 

Članak 17. 
Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. 
Stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici koje 
imenuje Gradsko vijeće. Predsjednik mora biti diplomirani pravnik. 
Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi lista 
za izbor članova mjesnih odbora za koje se izbori provode, a čine ga po dva predstavnika većinske 
političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka, 
odnosno koalicija sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća. 
Ako se ne postigne dogovor o dva predstavnika političkih stranaka i njihovim zamjenicima, njihov se 
izbor obavlja kockom između predloženih kandidata. 
 
Predsjednik i članovi Povjerenstva, te njihovi zamjenici ne mogu biti kandidati za članove Vijeća 
mjesnog odbora. 

Članak 18. 
Gradsko izborno povjerenstvo: 

- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora, 
- imenuje članove biračkih odbora 
- određuje biračka mjesta, 
- nadzire rad biračkih odbora 
- obavlja sve tehničke pripreme za provedbu izbora 
- na temelju pravovaljanog prijedloga sastavlja i objavljuje kandidacijske liste, 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima, 
- objavljuje rezultate izbora, 
- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora, 
- donosi obvezatne upute, 
- utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do dana njihovog održavanja 
- ovjerava očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature, 
- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća 

mjesnog odbora,  
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 

 
Članak 19. 

Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju pravilnost i 
tajnost glasovanja. 
Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik te dva člana i njihovi zamjenici. Po jednog člana i 
zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju 
oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu vijeća mjesnog odbora. 
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena 
Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, 
odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Gradskom izbornom povjerenstvu, ono će samostalno odrediti 
članove biračkih odbora. 
Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listi. 
 



 

12.5.2010. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Broj 3/10 – stranica 102 
 
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, a u 
pravilu trebaju biti pravne struke. Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik potpisuju izjavu o 
nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pri Gradskom izbornom 
povjerenstvu. 
Biračke odbore za sva biračka mjesta imenuje Gradsko izborno povjerenstvo najkasnije pet dana prije 
dana održavanja izbora. 
 
V. PROVEDBA IZBORA 

Članak 20. 
Glasovanje za izbor članova vijeća mjesnih odbora, obavlja se na biračkim mjestima na području 
mjesnih odbora Grada Belišća. 
Gradsko izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora koja su biračka mjesta 
određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije osam dana 
prije dana održavanja izbora. 
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno 
navedenim imenima svih kandidata za članove Vijeća mjesnog odbora za koje se glasuje. 
Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje uređena i opremljena na način 
koji osigurava tajnost glasovanja, u kojoj se mogu isticati samo državni simboli, te obilježja Županije i 
Grada u skladu sa Ustavom RH, Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti 
Predsjednika Republike Hrvatske i Statutom grada Belišća. 
 

Članak 21. 
Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora, kao i 
nevladine udruge te međunarodne organizacije imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti 
provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka. 
Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika izbornog tijela čiji je rad promatrao. 
Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene 
nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u zapisnik izbornog tijela čiji je rad promatrao stavljati 
svoje primjedbe. 
 
VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA 
 

Članak 22. 
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem. 
Glasački listić se tiska pod neposrednim nadzorom Gradskog izbornog povjerenstva. 
 

 
Članak 23. 

Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži: 
- naziv liste 
- ime i prezime nositelja liste 
- serijski broj. 

 
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi 
kandidacijskih lista mjesnog odbora. 
 
Ispred naziva liste stavlja se redni broj. 
 

Članak 24. 
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću. 
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju 
se glasuje. 
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Članak 25. 
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je 
kandidacijsku listu birač glasovao. 
Nevažeći glasački listić je: 

- nepopunjeni glasački listić 
- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao 
- listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista. 

 
Članak 26. 

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. 
Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati. 
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili 
njegovi zamjenici. 

Članak 27. 
Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan. 
Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja, te je u 
slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava 
glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto. 
Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije. Službene osobe policije od koji je 
zatražena pomoć, iznimno od stavka 1. ovog članka, mogu nositi oružje. 
 

Članak 28. 
Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član 
provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan. 
Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko 
birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju 
u toj izbornoj jedinici. 
Potvrdu iz stavka 2. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio 
izbornog materijala. 

Članak 29. 
Birač koji zbog kakve tjelesne mane 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 ispred naziva liste. 
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko 
mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana 
biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu 
glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja. 
Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i 
glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o 
radu biračkog odbora. 

Članak 30. 
Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti 
ih u poseban omot koji će zatvoriti. 
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju 
zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju 
glasova. 
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom 
popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima. 
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od 
broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom 
biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana. 
U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat na tom biračkom mjestu utvrđuje se u roku od 24 
sata nakon ponovljenog glasovanja. 
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Članak 31. 
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik upisuje: 
- broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača,  
- koliko je birača pristupilo prema popisu, a koliko uz potvrdu,  
- koliko je ukupno birača glasovalo,  
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te  
- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim. 
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje. 
Svaki član i zamjenik biračkog odbora mogu dati svoje primjedbe na zapisnik, a zapisnik potpisuju svi 
članovi biračkog odbora. 
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Gradskom izbornom povjerenstvu 
najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta. 
 

Članak 32. 
O svom radu Gradsko izborno povjerenstvo vodi zapisnik o rezultatima glasovanja u svakom 
pojedinačnom mjesnom odboru u koji će ubilježiti:  
- broj birača upisanih u popis birača, odnosno izvadak iz popisa birača mjesnog odbora,  
- broj glasalih, broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,  
- broj glasova koje je dobila na području mjesnog odbora svaka kandidacijska lista te imena i 
prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove Vijeća mjesnog odbora. 
Svaki član Gradskog izbornog povjerenstva, kao i zamjenik mogu staviti primjedbe na zapisnik. 
Zapisnik potpisuju svi članovi Gradskog izbornog povjerenstva. 
 

Članak 33. 
Gradsko izborno povjerenstvo će utvrditi rezultate glasovanja u roku od 24 sata od sata zatvaranja 
biračkih mjesta. 
Kad Gradsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove Vijeća mjesnih odbora 
odmah će objaviti: 

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora, 
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista, 
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 
- broj mjesta u Vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista 
- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća 

mjesnih odbora. 
 
VII. TROŠKOVI ZA PROVEDBU IZBORA 

Članak 34. 
Sredstva za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu grada 
Belišća. 
O načinu korištenja financijskih sredstava iz prethodnog stavka ovoga članka i nadzoru nad njegovim 
korištenjem odlučuje Gradsko izborno povjerenstvo.  
 
 
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 

Članak 35. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je 
predložila listu, dviju ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu, kao i nositelji 
nezavisnih lista. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se 
listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo. 
Ukoliko je listu predložilo više političkih stranaka prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je 
podnijela samo jedna politička stranka. 
Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose osobno. 
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Članak 36. 
Prigovor iz članka 35. ove Odluke podnose se Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati 
računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. 
O prigovoru odlučuje Gradsko izborno povjerenstvo u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen 
prigovori to rješenjem na način utvrđen zakonom. 
 

Članak 37. 
Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva može se izjaviti žalba u roku od 48 sati od dana 
primitka rješenja o prigovoru. 
Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Odboru za Statut i Poslovnik putem Gradskog izbornog 
povjerenstva koji je dužan donijeti odluku u roku od 48 sati od dana primitka odluke. 
 

Članak 38. 
Podneseni prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih 
radnji propisanih odredbama zakona i ovom odlukom. 
 
 
IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA 

Članak 39. 
Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave 
izbornih rezultata. 
Konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora saziva Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti. 
Konstituirajućom sjednicom Vijeća mjesnog odbora do izbora predsjednika Vijeća predsjedava 
najstariji član Vijeća. 
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika Vijeća mjesnog odbora na prvoj sjednici 
na kojoj je nazočna većina članova Vijeća. 
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, Gradonačelnik će odmah sazvati novu 
konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana. 

 
Članak 40. 

Ako se u roku od 90 dana od dana objave službenih rezultata izbora Vijeće mjesnog odbora ne 
konstituira, raspisat će se novi izbori za taj mjesni odbor. 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 41. 
U pitanjima koja nisu propisana ovom odlukom, a koja se odnose na provedbu izbora za Vijeća 
mjesnih odbora, shodno se primjenjuju odredbe važećeg Zakona o izboru članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 
Članak 42. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnig odbora na 
području grada (Službeni glasnik grada Belišća broj 3/02). 

 
Članak 43. 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku grada Belišća”. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
 
Klasa: 013-03/10-01/01 
Urbroj: 2185/02-1-10-3 
Belišće, 11.svibnja 2010.godine 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
            Zoran Uranjek, dipl.ing.,v.r.  
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Gradsko vijeća grada Belišća, na svojoj 9.sjednici održanoj dana 11.svibnja 2010.godine, 
temeljem članka 4. Odluke o  izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća 
(Službeni glasnik Grada Belišća br. 3/02), članka 40.stavak 1. točke 26., članka 91.stavak 1. i članka 
116. stavak 1. Statuta grada Belišća (Službeni glasnik Grada Belišća br. 5/09) donijelo je sljedeću 
 

 
ODLUKU 

o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora  
na području grada Belišća 

 
 

Članak 1. 
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora Belišća, Bistrinaca, Bocanjevaca, Gata, Gorice 
Valpovačke, Kitišanaca, Tiborjanaca, Veliškovaca i Vinogradaca. 
 
 

Članak 2. 
Za dana provedbe izbora određuje se nedjelja, 13.lipnja 2010.godine. 
Na dan izbora biračka mjesta se otvaraju u 7:00 sati, a zatvaraju u 19:00 sati. 

 
 

Članak 3. 
Broj članova vijeća mjesnih odbora utvrđen je člankom 92. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik 
grada Belišća“ br.5/09) tako da:  

- Mjesni odbor Belišće ima 9 članova 
- Mjesni odbor Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci, Tiborjanci 

Veliškovci i Vinogradci, imaju 5 članova. 
 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku grada Belišća“ 
 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 
Klasa: 013-03/10-01/01 
Urbroj: 2185/02-1-10-1 
U Belišću, 11. svibnja 2010. godine 

 
      Predsjednik Gradskog vijeća: 

                    Zoran Uranjek, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko vijeća grada Belišća, na svojoj 9.sjednici održanoj dana 11.svibnja 2010.godine, 
temeljem članka 6. Odluke o  izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća 
(Službeni glasnik Grada Belišća br. 3/02), a u svezi sa člancima 29. i 31. stavak 1. i 2. Zakona o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 
br.44/05-pročišćeni tekst i 109/07) i članka 40.stavak 1. točke 29., članka 116. stavak 1. Statuta grada 
Belišća (Službeni glasnik Grada Belišća br. 5/09) donijelo je sljedeće 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva  

za provedbu  izbora za članove Vijeća mjesnih odbora grada Belišća 
 

I. 
U stalni  sastav Gradskog izbornog povjerenstva grada belišća za provedbu izbora za članove Vijeća 
mjesnih odbora grada Belišća imenuju se: 
 
1. Slavko Milekić, dipl.iur. - za predsjednika 
2. Ivan Paloh, dipl.iur. - za člana 
3. Zvonimir Žulj, dipl.iur - za člana 
 
1. Sanja Takač, dipl.iur. - za zamjenicu predsjednika 
2. Romana Hudovernik, dipl.iur. - za zamjenicu člana 
3. Boris Karša, dipl.ing. - za zamjenika člana 
 

II. 
Gradsko izborno povjerenstvo grada Belišća u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora: 

- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora, 
- imenuje članove biračkih odbora 
- određuje biračka mjesta, 
- nadzire rad biračkih odbora 
- obavlja sve tehničke pripreme za provedbu izbora 
- na temelju pravovaljanog prijedloga sastavlja i objavljuje kandidacijske liste, 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima, 
- objavljuje rezultate izbora, 
- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora, 
- donosi obvezatne upute, 
- utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do dana njihovog održavanja 
- ovjerava očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature, 
- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća 

mjesnog odbora,  
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i Odlukom. 

 
III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“ 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 013-03/10-01/01 
Urbroj: 2185/02-1-10-2 
U Belišću, 11. svibnja 2010. godine 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
Zoran Uranjek, dipl.ing., v.r.  
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Gradsko vijeće grada Belišća na 9. sjednici, održanoj 11.svibnja 2010.godine, na temelju 
članka 38. i 44. stavak 1. i 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 
članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br.10/97 i 107/07) 
te članka 40. stavak 1. točke 29. i članka 116. stavak 1. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada 
Belišća“ br.5/09) donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju dužnosti ravnatelja  

ustanove Dječji vrtić „Maslačak“ Belišće 
 

Članak 1. 
Razrješuje se Dragica Jančikić iz Belišća, M.Gupca 72 dužnosti ravnatelja ustanove Dječji 

vrtić „Maslačak“ Belišće na osobni zahtjev, s danom 11.svibnja 2010.godine. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada 

Belišća“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
 
Klasa: 601-01/09-01/02 
Urbroj: 2185/02-1-10-4 
Belišće, 11.svibnja 2010.godine 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
Zoran Uranjek, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 9. sjednici, održanoj 11.svibnja 2010.godine, na temelju 
članka 44. stavak 4. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 
37. stavak 8. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br.10/97 i 107/07) te 
članka 40. stavak 1. točke 29. i članka 116. stavak 1. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada 
Belišća“ br.5/09) donosi sljedeću 

ODLUKU 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja  
ustanove Dječji vrtić „Maslačak“ Belišće 

 
Članak 1. 

Imenuje se Zdenko Glasovac iz Bistrinaca, Radnička 36 za vršitelja dužnosti ravnatelja 
ustanove Dječji vrtić „Maslačak“ Belišće, s danom 12.svibnja 2010.godina. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada 

Belišća“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
 
Klasa: 601-01/09-01/02 
Urbroj: 2185/02-1-10-5 
Belišće, 11.svibnja 2010.godine 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
Zoran Uranjek, dipl.ing., v.r. 
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Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 61. stavka 4. točke 7 i članka 117. Statuta 
grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.5/09) donio je dana 5. svibnja 2010. godine 
sljedeću 

 
O D L U K U 

o dodjeli sredstava udrugama za sufinanciranje projektnih prijedloga  
temeljem javnog natječaja 

 
 
 

Članak 1. 
Gradonačelnik grada Belišća odobrava isplatu financijskih sredstava iz Proračuna grada Belišća za 
sufinanciranje projektnih prijedloga udruga temeljem javnog natječaja, objavljenog 2. veljače 2010. 
godine.  

 
Članak 2. 

Ovom Odlukom utvrđuje se pojedinačni iznos i raspodjela financijskih sredstava Proračuna grada 
Belišća predviđen za sufinanciranje projektnih prijedloga udruga, sukladno tabličnom prilogu koji čini 
sastavni dio ove Odluke. 

 
 

Članak 3. 
Zadužuje se Upravni odjel za financije i proračun za realizaciju ove Odluke. 

 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“. 

 
GRADONAČELNIK 

 
Klasa: 400-08/09-02/02 
Urbroj: 2185/02-1-10-13 
Belišće,  5. svibnja  2010. godine                      
   

                   Gradonačelnik: 
                  Zvonko Borić, dipl. ing., v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD BELIŠĆE 
GRADONAČELNIK 
Klasa: 400-08/09-02/02 
Urbroj: 2185/02-02- 
Belišće, 5. svibnja 2010. godine 
 

RASPODJELA SREDSTAVA UDRUGAMA TEMELJEM JAVNOG NATJEČAJA 
TABLIČNI PRILOG 

Rbr
. 

NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA 
TRAŽENI 

IZNOS 2010. 
ODOBRENI 
IZNOS 2010.

      1. KULTURA 50.000 kn 
1. Amatersko kazalište Glazba kao lijek 33.000 15.000
2. Crkveno pjevačko društvo 

"Mir" 
Pjesmom kroz život 47.300 15.000

3. Književna udruga "Vers" Rad književne udruge "Vers" 10.100 3.000
4. KUD "Šokadija" Bocanjevci Kulturno-umjetnički amaterizam 30.000 7.000
5. Likovna udruga "Bel-art" Belišćanska paleta 47.730 4.000
6. Ogranak Matice hrvatske Belišće 1884. – 1945. 21.500 3.000
7. Zavičajna udruga Ličana 

"Vila Velebita" 
Očuvanje tradicijske kulture Ličana 16.950 3.000

   
      2. TEHNIČKA KULTURA I INFORMATIKA 20.000 kn  
1. PORTAL ALFA Razvoj informatičke pismenosti u 

Belišću IV 
16.700 7.500

2. Astronomsko društvo 
Annonimus 

Mladi astronomi 49.373 2.000

3. RADIO KLUB "Belišće"  Tečaj: radio-tehnika i radioamaterske 
komunikacije u 21. st.  

18.200 4.000

4. Udruga računovođa i 
financijskih djelatnika 

Edukacija RFD-a prema standardima 
EU 

8.500 2.500

5. Autoklub Valpovo Sigurno u prometu III 4.500 2.000
6. Moto klub "2 GRADA" Bikeri za zajednicu 15.000 2.000

   
      3. ZDRAVLJE I SOCIJALNO-HUMANITARNA ZAŠTITA 37.000 kn 
1. Regionalni savez udruga 

invalida  
Očuvajmo zdravlje zajedno  
 

12.100 1.000

2. Biciklistički klub Darkwood Biciklizmom do zdravlja 9.690 2.000
3. Udruga liječenih 

alkoholičara Valpovštine 
Novi početak 5.000 2.500

4. Udruga sv. Vinka P. 
Konferencija sv. Josipa 
Radnik Belišće 

Neka ljubav prema bližnjima prijeđe 
u djela 

21.000 9.000

5. Udruga sv. Vinka P. 
Konferencija sv. Roka 
Veliškovci 

MOST - briga za stare, nemoćne i 
bolesne 

6.200 2.500

6. Udruga umirovljenika grada 
Belišća 

Poboljšanje kvalitete života 
umirovljenika na području grada 
Belišća 

18.000 9.500

7. EHO udruga za promicanje 
kvalitete življenja 

Psihosocijalni tretman počinitelja 
nasilja u obitelji 

11.080 2.500

8. Udruga invalida rada Belišća 
i Valpova 

Osnaživanje invalida rada i osoba s 
invaliditetom 

44.250 8.000
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      4. LJUDSKA PRAVA I SLOBODE   16.500 kn 
1. Hrvatsko društvo logoraša 

srp. konc. logora 
Aktivnosti i druženja logoraša 3.500 1.000

2. Udruga ratnih veterana 
Hrvatski domobran 

Hrvatski vojnici - domobrani u II. svj. 
ratu 

16.000 2.000

3. Udruga udovica hrvatskih 
branitelja iz Dom. rata  

Sjećanje na Domovinski rat 7.500 3.000

4. UHDDR GO Belišće Druženje i socijalizacija članova 
UHDDR-a 

30.620 8.500

5. Udruga roditelja poginulih 
branitelja 

Čuvanje uspomene na poginule 
branitelje Domovinskog rata te briga 
o njihovim roditeljima 

 2.000

   
      5. DJECA I MLADI  23.000 kn 
1. Društvo "Naša djeca" Belišće- grad prijatelj djece 20.000 5.500
2. Centar mladih Belišće Centar mladih 2010. 20.000 9.000
3. Udruga za dijalog i nenasilje Svakog petka iz početka 8.000 3.500
4. ZVONO- udruga djece i 

mladih s poteškoćama u 
razvoju 

Citadela 66.500 5.000

   
      6. OČUVANJE OKOLIŠA 12.000 kn 
1. Udruga za uzgoj i zaštitu 

malih životinja 
Uzgoj i zaštita malih životinja 7.500 3.500

2. Udruga DODO Izrada boksova 14.380 1.500
3. Zdrav život Suzbijanje rasta i širenja ambrozije 

2010. 
19.300 2.000

4. Kinološko društvo Urbana i lovna kinologija  5.000
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Gradsko izborno povjerenstvo grada Belišća, na temelju članka 33. stavka 1. alineje 5. Zakona 
o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne 
novine“ br.44/05-pročišćeni tekst i 109/07) i članka 18. stavak 1. alineje 10. i 11. Odluke o  izboru 
članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća („Službeni glasnik Grada Belišća“ br. 3/10) 
donosi 
 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-1 
o obrascima za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

na području grada Belišća 
 
 
 

1. Pripreme i provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća 
obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. 

 
2. Obrasci iz točle 1. ovih Obvezantnih uputa nose oznake OMO. 

 
3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac odredit će se 

sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama zakona kada je to neophodno za provođenje 
odgovarajuće izborne radnje. 

 
4. Obrasci za provođenje izbora su: 

OMO - 1 - Prijedlog liste kandidatkinja/kandidata za članice/članove Vijeća mjesnog odbora 
OMO - 2 - Prijedlog nezavisne liste kandidatkinja/kandidata za članice/članove  

    Vijeća mjesnog odbora 
OMO - 3 - Popis birača koji podržavaju nezavisnu mjesnu listu 
OMO - 4 - Očitovanje o prihvaćanju kandidature 
OMO – 5 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana tijela za provođenje izbora za članove  

     Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća 
 

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa. 
 

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku grada Belišća“.   
 

 
Klasa: 013-03/10-01/01 
Urbroj: 2185/02-1-10-7 
U Belišću, 12. svibnja 2010. godine 

Predsjednik 
Gradskog izbornog povjerenstva: 

Slavko Milekić, dipl.iur., v.r. 
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Gradsko izborno povjerenstvo grada Belišća, na temelju članka 33. Zakona o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 
br.44/05-pročišćeni tekst i 109/07) i članka 18. stavak 1. alineje 11. i 12. Odluke o  izboru članova 
Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća („Službeni glasnik Grada Belišća“ br. 3/10) 
propisuje 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-2 
 

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA  
ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA  

 
1. Odlukom Gradskog vijeća grada Belišća o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

na području grada Belišća, Klasa:013-03/10-01/01, Urbroj:2185/02-1-10-1, od 11.svibnja 
2010.godine, raspisani su izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća. 
Odluka Gradskog vijeća stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku grada Belišća“ 
br.3/10, od 12.svibnja 2010.godine. 

 
Izbori će se održati u nedjelju, 13. lipnja 2010. godine 

 
2. Rokovi teku od dana 

13. svibnja 2010. godine, od 0:00 sati 
 

3. Prijedlozi lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora moraju biti zaprimljeni (prispjeti) 
Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle 
do 
24. svibnja 2010. godine do 24:00 sata 
/članak 13. stavak 1. Odluke Gradskog vijeća/ 
 

4. Gradsko izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnim pločama mjesnih odbora objaviti sve 
pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora kao i zbirnu 
listu, u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do 
26.svibnja 2010.godine do 24:00 sata 
/članak 13. stavak 2. Odluke Gradskog vijeća/ 

 
5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata 

prije dana održavanja izbora, dakle do 
11.lipnja 2010.godine do 24:00 sata 
/članak 22. stavak 2. Zakona/ 
 

6. Zabrana izborne promidžbe/izborna šutnja/, kao i svako objavljivanje privremenih rezultata ili 
procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na 
dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od 
12.lipnja 2010.godine od 0:00 sati do 
13.lipnja 2010.godine do 19:00 sati 
/članak 24. stavak 1. Zakona/ 
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7. Gradsko izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora koja su biračka 

mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije 
osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do 
4. lipnja 2010. godine do 24:00 sata 
/članak 20. stavak 2. Odluke Gradskog vijeća/ 

 
8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena 

Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do 
4. lipnja 2010. godine do 24:00 sata 
/članak 19. stavak 3. Odluke Gradskog vijeća/ 
 
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Gradskom izbornom povjerenstvu, ono će 
samostalno odrediti članove biračkih odbora. 
/članak 19. stavak 3. Odluke Gradskog vijeća/ 

 
9. Gradsko izborno povjerenstvo imenovat će članove i zamjenike članova biračkih odbora 

najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove Vijeća mjesnih odbora, dakle do 
7. lipnja 2010. godine do 24:00 sata 
/članak 19. stavak 6. Odluke Gradskog vijeća/ 

 
10. Glasovanje traje neprekidno 

13. lipnja 2010. godine od 7:00 do 19:00 sati 
 
Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkim mjestima omogućit 
će se glasovanje i nakon 19:00 sati 
/članak 26. Odluke Gradskog vijeća/ 
 

11. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Gradskom 
izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do 
14. lipnja 2010. godine do 7:00 sati 
/članak 31. stavak 4. Odluke Gradskog vijeća/ 

 
12. Gradsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području 

grada Belišća najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja biračkih mjesta, dakle do 
14. lipnja 2010. godine do 19:00 sati 
/članak 33. stavak 1. Odluke Gradskog vijeća/ 

 
13. Kada Gradsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora 

sukladno zapisniku o svom radu. 
/članak 33. stavak 2. Odluke Gradskog vijeća/ 

 
14.  Zaštita izbornog prava ostvaruje se sukladno odredbama članka 35. do 38 Odluke o izboru 

članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća. 
 
15. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“, a stupaju na snagu 

12.svibnja 2010.godine. 
 
Klasa: 013-03/10-01/01 
Urbroj: 2185/02-1-10-7 
U Belišću, 12. svibnja 2010. godine 

    Predsjednik  
Gradskog izbornog povjerenstva:    

       Slavko Milekić, dipl.iur., v.r. 
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OMO – 1 
         GRAD BELIŠĆE 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
         GRADA BELIŠĆA 

Članak 8, 11. .i 12. Odluke o izboru članova Vijeća 
  mjesnih odbora  na području grada Belišća 
  (Službeni glasnik grada Belišća broj 3/10) 

 
PRIJEDLOG 

LISTE KANDIDATKINJA/KANDIDATA ZA ČLANICE/ČLANOVE   
VIJEĆA MJESNOG ODBORA 

________________________________________ 
(naziv Mjesnog odbora ) 

 
NAZIV LISTE 
(puno ime stranke, odnosno stranaka ili koalicije stranaka, a ako postoji i skraćeni naziv stranke 
odnosno stranaka ili koalicije stranaka koja je listu predložila) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
Nositeljica/nositelj liste prva je predložena kandidatkinja/kandidat na listi (članak 11. stavak 3. Odluke 
o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća 
br. 3/10). 
 
LISTA KANDIDATA 
Re
d 

br. 
Ime i prezime Nacionalnost 

Adresa prijavljenog 
prebivališta 

Broj važeće osobne 
iskaznice i mjesto 
njezina izdavanja 

Spol 

1.     Ž M 

2.     Ž M 

3.     Ž M 

4.     Ž M 

5.     Ž M 

6.     Ž M 

7.     Ž M 

8.     Ž M 

9.     Ž M 

 
U __________________, dana ______ 2010. godine              _______________________________        
         (mjesto)                           (datum)                                     (potpis ovlaštenog predstavnika političke 

          stranke, odnosno stranaka ili  
                     koalicije stranaka) 
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Napomene: 
 

1. Ovaj obrazac namijenjen je izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada 
Belišća. Zato je potrebno popuniti prazna mjesta u uvodnom dijelu obrasca podacima o nazivu 
mjesnog odbora za čije se vijeće 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 putem kandidacijske liste. 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 to Vijeće mjesnog 
odbora. 

3. Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđen je člankom 92. Statuta grada Belišća („Službeni 
glasnik grada Belišća“ br.5/09) te člankom 5. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora  
na području grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 3/10) tako da  
- MO Belišće ima 9 članova 
- MO Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci i 

Vinogradci, imaju 5 članova 
4. Prijedlog kandidacijske liste podnosi se Gradskom izbornom povjerenstvu i mora biti 

zaprimljen najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle najkasnije do 
24.svibnja 2010.god. (ponedjeljak) do 24,00 sata. 

5. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature (Obrazac 
OMO-4), ovjerena od strane javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva. 

6. Uz prijedlog se uz ime i prezime kandidata može navesti akademski i stručni naziv i 
akademski stupanj kandidata (Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom 
stupnju “Narodne novine” br. 107/07)  

7. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima. 
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OMO – 2 
         GRAD BELIŠĆE 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
         GRADA BELIŠĆA 

Članak 9, 11. .i 12. Odluke o izboru članova Vijeća 
   mjesnih odbora  na području grada Belišća 

(Službeni glasnik grada Belišća broj 3/10) 
 

PRIJEDLOG 
NEZAVISNE LISTE KANDIDATKINJA/KANDIDATA ZA ČLANICE/ČLANOVE   

VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
 

_________________________________________ 
(naziv mjesnog odbora ) 

 
_________________________________________ 

(naziv liste: nezavisna mjesna lista) 
 

Nositeljica/nositelj liste prva je predložena kandidatkinja/kandidat na listi (članak 11. stavak 3. Odluke 
o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća br. 
3/10). 
 
LISTA KANDIDATA 
 
Re
d 

br. 
Ime i prezime Nacionalnost 

Adresa prijavljenog 
prebivališta 

Broj važeće osobne 
iskaznice i mjesto 
njezina izdavanja 

Spol 

1.     Ž M 

2.     Ž M 

3.     Ž M 

4.     Ž M 

5.     Ž M 

6.     Ž M 

7.     Ž M 

8.     Ž M 

9.     Ž M 

 
U __________________, dana ______ 2010. godine   
          (mjesto)                           (datum)                                     
 
Potpisi podnositelja prijave nezavisne kandidacijske liste:  1. _____________________________ 

         
        2. _____________________________ 
 
        3. _____________________________ 
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Napomene: 
 

1. Ovaj obrazac namijenjen je izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada 
Belišća. Zato je potrebno popuniti prazna mjesta u uvodnom dijelu obrasca podacima o nazivu 
mjesnog odbora za čije se vijeće 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 putem kandidacijske liste. 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 to vijeće mjesnog 
odbora. 

3. Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđen je člankom 92. Statuta grada Belišća („Službeni 
glasnik grada Belišća“) te člankom 5. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora  na 
području grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 3/10) tako da  
- MO Belišće ima 9 članova 
- MO Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci i 

Vinogradci, imaju 5 članova 
4. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za 

pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 50 potpisa za mjesne odbore Bistrinci, 
Kitišanci, Vinogradci, Tiborjanci, Veliškovci, Gat, Bocanjevci i Gorica Valpovačka te 100 
potpisa za mjesni odbor Belišće.  

5. Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne 
liste. 

6. Prijedlog kandidacijske liste podnosi se Gradskom izbornom povjerenstvu i mora biti 
zaprimljen najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle najkasnije do 
24.svibnja 2010.god. (ponedjeljak) do 24,00 sata. 

7. Prijedlog kandidatura za izbor kandidata s kandidacijske liste mogu pravovaljano podržati 
samo birači s prebivalištem na području mjesnog odbora za čije vijeće se izbori provode  

8. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature 
(Obrazac-OMO-4), ovjerena od strane javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva. 

9. Uz prijedlog se uz ime i prezime kandidata može navesti akademski i stručni naziv i 
akademski stupanj kandidata (Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom 
stupnju “Narodne novine” br. 107/07)  

10. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima. 
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OMO – 3 
  GRAD BELIŠĆE 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
  GRADA BELIŠĆA 

Članak 10. Odluke o izboru članova Vijeća  
mjesnih odbora na području grada Belišća 
(Službeni glasnik grada Belišća broj 3/10) 

 
 

POPIS BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU NEZAVISNU MJESNU LISTU 
 

____________________________________________________ 
(naziv mjesnog odbora) 

 
Nositelj liste ______________________________________________________ 

(upisati ime i prezime prvog predloženog kandidata na listi) 
 

Red 
br. 

Ime i prezime birača Adresa prijavljenog prebivališta 
Broj važeće osobne 
iskaznice i mjesto 

izdavanja 
Potpis birača 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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Red 
br. 

Ime i prezime birača Adresa prijavljenog prebivališta 
Broj važeće osobne 
iskaznice i mjesto 

izdavanja 
Potpis birača 

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     
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Red 
br. 

Ime i prezime birača Adresa prijavljenog prebivališta 
Broj važeće osobne 
iskaznice i mjesto 

izdavanja 
Potpis birača 

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

57.     

58.     

59.     

60.     

61.     

62.     

63.     

64.     

65.     

66.     

67.     

68.     

69.     

70.     

71.     

72.     

73.     

74.     

75.     

76.     

77.     

78.     

79.     

80.     

81.     
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Red 
br. 

Ime i prezime birača Adresa prijavljenog prebivališta 
Broj važeće osobne 
iskaznice i mjesto 

izdavanja 
Potpis birača 

82.     

83.     

84.     

85.     

86.     

87.     

88.     

89.     

90.     

91.     

92.     

93.     

94.     

95.     

96.     

97.     

98.     

99.     

100.     

 
 
 

U __________________, dana ______ 2010. godine   
                                   (mjesto)                          (datum)                                    
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OMO – 4 
 

Članak 11. stavak 4. Odluke o izboru članova Vijeća  
mjesnih odbora na području grada Belišća 
(Službeni glasnik grada Belišća broj 3/10) 

 
 

OČITOVANJE 
O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE 

 
1. 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 prijedlog 
 
__________________________________________________________________________________ 
(naziv registrirane političke stranke, stranaka odnosno koalicije stranaka koja je predložila zajedničkog 
kandidata)  
 
 
__________________________________________________________________________________ 

ili ime i prezime prva tri birača koji su predložili nezavisnog kandidata) 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
na izborima koji će se održati dana 13.lipnja 2010.godine. 
 
 
2. Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da na dan raspisivanja izbora imam 
prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće kandidiram. 
 
 
U __________________, dana ______ 2010. godine   
         (mjesto)                           (datum)                                                            _____________________ 
          (potpis kandidata) 
 
Napomena: 
Očitovanje o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili 
Gradskog izbornog povjerenstva 
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OMO – 5 
 

Članak 17. i 19. Odluke o izboru članova Vijeća  
mjesnih odbora na području grada Belišća 
(Službeni glasnik grada Belišća broj 3/10) 

 
 
 

I Z J A V A  
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA  

ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA 
 
 
 
 
Ja 
__________________________________________________________________________________ 

(ime i prezime) 
 
__________________________________________________________________________________ 

(adresa) 
 
__________________________________________________________________________________ 

(broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja) 
 
 
 
izjavljujem da ću dužnost predsjednika (zamjenika predsjednika), člana (zamjenika člana) 
 
________________________________________________________________________________ 

(naziv izbornog povjerenstva – biračkog odbora) 
 
 
obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu sa Ustavom i zakonom.   
 
 
 
 
Kao predsjednik biračkog odbora/zamjenik predsjednika biračkog odbora pod materijalnom i 
kaznenom odgovornošću izjavljujem da nisam član niti jedne političke stranke 
 
 
 
U __________________, dana ______ 2010. godine   
         (mjesto)                           (datum)                                                   ______________________ 
                    (potpis) 
 
Napomena: 
Ovu izjavu predsjednik biračkog odbora/zamjenik predsjednika biračkog odbora mora 
potpisati pri Gradskom izbornom povjerenstvu (članak 19. Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području grada Belišća „Službeni glasnik grada Belišća“ broj 3/10) 
 

 



 

12.5.2010. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Broj 3/10 – stranica 125 
 
 
 

S A D R Ž A J 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

                                   str. 
40. Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća 
41. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada 

Belišća 
42. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za 

provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora grada Belišća 
43. Odluka o razrješenju dužnosti ravnatelja  ustanove Dječji vrtić „Maslačak“ 

Belišće 
44. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove Dječji vrtić 

„Maslačak“ Belišće 

98-105 
 

106 
 

107 
108 

 
108 

 
AKTI GRADONAČELNIKA 

 
45. Odluka o dodjeli sredstava udrugama za sufinanciranje projektnih prijedloga 

temeljem javnog natječaja 
 

 
109-111 

 
 

OSTALI AKTI  
 

46. Obvezatne upute broj MO-1 o obrascima za provođenje izbora za članove Vijeća 
mjesnih odbora na području grada Belišća 

47. Obvezatne upute broj MO-2 o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za 
provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

OMO -1- Prijedlog liste kandidatkinja/kandidata za članice/članove Vijeća mjesnog 
odbora 
OMO -2- Prijedlog nezavisne liste kandidatkinja/kandidata za članice/članove Vijeća 
mjesnog odbora 
OMO -3- Popis birača koji podržavaju nezavisnu mjesnu listu 
OMO - 4 - Očitovanje o prihvaćanju kandidature 
OMO – 5 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana tijela za provođenje izbora za 
članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća 

 
112 

 
113-114 

 
115-116 

 
117-118 
119-122 

123 
124 

 
 

 
Izdaje: Gradsko vijeće grada Belišća. Odgovorni urednik: Ivan Paloh, dipl.iur. Uredništvo i  uprava: Grad 
Belišće, Kralja Tomislava 206, Belišće. Cijena jednog primjerka iznosi 2 % od prosječnog osobnog dohotka 
isplaćenog u privredi Republike Hrvatske u prethodna 3 mjeseca. 
 

 
 


