OBAVIJEST
I Z B O R I
ZA ČLANOVE/ČLANICE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA
Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je 20. studenoga 2018. godine
Odluku o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području
Grada Bjelovara.
Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 20. siječnja 2019. godine.
Na području Grada Bjelovara osnovano je 38 mjesnih odbora kao oblika
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana i to:
1.

Mjesni odbor Knez Domagoj

19.

Mjesni odbor Letičani

2.

Mjesni odbor dr. Ante
Starčević

20.

Mjesni odbor Mala Ciglena

21.

Mjesni odbor Malo Korenovo

3.

Mjesni odbor Antun Gustav
Matoš

22.

Mjesni odbor Novi Pavljani

4.

Mjesni odbor Stjepan Radić

23.

Mjesni odbor Novoseljani

5.

Mjesni odbor Kralj Petar
Krešimir IV

24.

Mjesni odbor Obrovnica

25.

Mjesni odbor Patkovac

6.

Mjesni odbor Ban Josip Jelačić

26.

Mjesni odbor Plavnice Gornje

7.

Mjesni odbor Hrgovljani

27.

Mjesni odbor Prespa

8.

Mjesni odbor Velike Sredice

28.

Mjesni odbor Prgomelje

9.

Mjesni odbor Križevačka cesta

29.

Mjesni odbor Prokljuvani

10.

Mjesni odbor Breza

30.

Mjesni odbor Rajić

11.

Mjesni odbor Brezovac

31.

Mjesni odbor Stančići

12.

Mjesni odbor Ciglena

32.

Mjesni odbor Stare Plavnice

13.

Mjesni odbor Galovac

33.

Mjesni odbor Stari Pavljani

14.

Mjesni odbor Gornji Tomaš

34.

Mjesni odbor Tomaš

15.

Mjesni odbor Gudovac

35.

16.

Mjesni odbor Klokočevac

Mjesni odbor Trojstveni
Markovac

17.

Mjesni odbor Kokinac

36.

Mjesni odbor Veliko Korenovo

18.

Mjesni odbor Kupinovac

37.

Mjesni odbor Zvijerci

38.

Mjesni odbor Ždralovi

IZBORNO POVJERENSTVO
Gradonačelnik Grada Bjelovara imenovao je Povjerenstvo za izbor članova/članica
vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara ( dalje: Povjerenstvo) u sastavu:
1. Branka Pleskalt - za predsjednicu
2. Željka Vizi - za potpredsjednicu
3. Alica Polović - za članicu
4. Tigran Drljača - za člana
5. Jelena Galiat Dinjar- za članicu
6. Sanjana Šutina Drljača - za članicu
PRIMJENA PROPISA
Na postupak izbora članova/članica vijeća mjesnih odbora na području
Grada Bjelovara primjenjuju se:
- odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17)
- odredbe Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i
121/16)
- odredbe Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 4/14) - u nastavku: Odluka
- Upute i obrasci Povjerenstva za izbor članova/članica Vijeća mjesnih odbora
ROKOVI
Rokovi teku od 28. studenog 2018. godine
KANDIDIRANJE
Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih
predlagatelja (članak 12. – 23. Odluke)
OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA
1. OVMO-1 Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor
članova vijeća mjesnog odbora
2. OVMO-2 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova/članica vijeća
mjesnog odbora
3. OVMO-3 Potpisi birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača mjesnog
odbora
4. OVMO-4 Očitovanje kandidata/kandidatkinja o prihvaćanju kandidature za članove/
članice vijeća mjesnog odbora
Obrasci za provođenje izbora mogu se preuzeti na ovoj stranici.
Prijedlozi lista kandidata/kandidatkinja za izbor članova vijeća mjesnih odbora
moraju biti zaprimljeni u Povjerenstvu u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora
do 11 . prosinca 2018. godine do 24,00 sata.
Uz kandidacijsku listu potrebno je priložiti i očitovanje kandidata o prihvaćanju
kandidature za člana Vijeća mjesnog odbora koje mora biti ovjereno. Ovjeru je moguće
izvršiti kod javnog bilježnika te kod Povjerenstva (radno vrijeme Povjerenstva navedeno je u
ovoj Obavijesti).
Ovjera će se vršiti kod Povjerenstva na način da kandidat mora ispunjenu
izjavu potpisati pred Povjerenstvom uz predočenje važeće osobne iskaznice.

Uz kandidacijsku listu grupe birača potrebno je priložiti i obrazac sa potpisima birača
oznake OVMO - 3 koji je također objavljena na web stranici Grada Bjelovara.
U skladu sa člankom 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 4/14 - u nastavku: Odluka) za
člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na
području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Obrazac očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature te obrazac
kandidacijske liste nalaze se na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr
PROŠIRENI SASTAV POVJERENSTVA
U skladu sa člankom 33. Odluke, u roku osam dana od stupanja na snagu Odluke o
raspisivanju izbora određuje se prošireni sastav Povjerenstva za izbor članova/članica
vijeća mjesnih odbora koji čine tri dogovorno predložena predstavnika većinske
političke stranke odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika
oporbene političke stranke, odnosno političkih stranaka sukladno stranačkom sastavu
Gradskog vijeća Grada Bjelovara. Ako se ne postigne dogovor o predstavnicima političkih
stranaka, njihov izbor i raspored obavlja Povjerenstvo ždrijebom između predloženih
kandidata.
Sukladno navedenom, političke stanke koje imaju pravo na predlaganje članova
proširenog sastava Povjerenstva za izbor članova/članica vijeća mjesnih odbora trebaju
svoje prijedloge dostaviti najkasnije do 05.12. 2018.godine do 15,00 sati.
BIRAČKI ODBORI
U skladu sa člankom 35. Odluke birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i
osam članova. Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka odnosno
političke stranke, a četiri člana određuje oporbena politička stranka odnosno političke
stranke, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća. Ako se pojedine grupacije ne mogu
dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov izbor i raspored obavlja
Povjerenstvo ždrijebom. Članovi biračkih odbora ne smiju biti kandidati za članove Vijeća
na izborima koji se provode.
Sukladno navedenom, političke stanke koje imaju pravo na predlaganje članova
biračkih odbora trebaju svoje prijedloge dostaviti najkasnije do 07.01.2019. godine kako bi
imenovanje biračkih odbora Povjerenstvo moglo izvršiti u propisanom roku.
Ne odrede li političke stranke članove biračkih odbora ili ne dostave njihova imena
Gradskom izbornom povjerenstvu u navedenom roku, Gradsko izborno povjerenstvo
samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
STRANAČKI SASTAV GRADSKOG VIJEĆA
Za potrebe određivanja članova proširenog sastava Povjerenstva za izbor
članova/članica vijeća mjesnih odbora i biračkih odbora stranački sastav Gradskog
vijeća Grada Bjelovara u vrijeme konstituiranja je slijedeći:
VLADAJUĆE POLITIČKE STRANKE:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

8 vijećnika

AKCIJA BJELOVARSKO BILOGORSKA - ABB

3 vijećnika

HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS 4 vijećnika
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA

1 vijećnik

OPORBENE POLITIČKE STRANKE:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE

3 vijećnika

DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA - DAMIR BAJS NL

4 vijećnika

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI
2 vijećnika

DEMOKRATI

SJEDIŠTE POVJERENSTVA, KONTAKTI I RADNO VRIJEME POVJERENSTVA
Sjedište: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2 (II kat - mala vijećnica prostorija br. 51)
Kontakti:
telefon: 622-095 fax: 622-060 e-mail: izbori@bjelovar.hr
Radno vrijeme:
- od 28. studenog 2018. zaključno s 07. prosinca 2018. godine svakim radnim danom od
9,00 do 15,00 sati
- subotom i nedjeljom od 09,00 do 12,00 sati (osim 09. prosinca 2018. godine)
- 09. prosinca 2018. godine od 10,00 - 16,00 sati
- 10. prosinca 2018. od 9,00 - 16,00 sati
- 11. prosinca 2018. godine od 7,00 do 24,00 sata
U vrijeme predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja Povjerenstvo će
odrediti radno vrijeme prema potrebi i zahtjevima političkih stranaka i birača.
- od 12. prosinca 2018. godine radno vrijeme Povjerenstva je radnim danom od
9,00 do 15,00 sati
Eventualne promjene radnog vremena Povjerenstva će se objaviti na web
stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr na kojoj će se objavljivati sve ostale
obavijesti i obvezatne upute koje se odnose na provođenje izbora.
Sve obavijesti vezane uz provedbu izbora mogu se dobiti u Povjerenstvu.
Klasa : 013-03/18-01/6
Ur broj: 2103/01-18-2
Bjelovar, 27. studenog 2018.
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Branka Pleskalt v.r.

