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Temeljem članka 49. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 7/09, 5/10, 
7/10, 1/12, 2/13, 3/13.-pročišćeni tekst) i članka 31. 
stavka 2. i 4.  Odluke o izboru članova vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" 2/15),  Gradonačelnik Grada Gospića 
dana  27. travnja 2015. godine donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju  stalnog sastava Gradskog 

izbornog povjerenstva  za provedbu izbora 
za članove vijeća mjesnih odbora 

na području Grada Gospića

Članak 1.

U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva za 
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Gospića imenuju se:

1. Vedrana Kufrin, dipl. iur., za predsjednicu

2. Kristina Barković, dipl. iur., za potpredsjednicu

3. Mandica Ratković, za članicu

4. Đurđica Blažević, za članicu

5. Martina Tenđera, za članicu

6. Katarina Konjikovac, za članicu.

Članak 2.

Izborno Povjerenstvo:
- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za 
  članove Vijeća,
- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i 
  provedbe izbora,
- donosi obvezatne upute za pripremu i provedbu 
  izbora,
- utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana 
  raspisivanja izbora do njihovog održavanja,
- ovjerava očitovanje kandidata o prihvaćanju 
  kandidature,
- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku 
  kandidiranja i izbora članova Vijeća,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje 
  kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu 
  listu svih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća,
- obavlja sve tehničke pripreme za provedbu izbora,
- imenuje članove biračkih odbora,
- određuje biračka mjesta ovisno o broju birača, 
  odnosno prostornoj udaljenosti, na način da 
  broj birača na jednom biračkom mjestu omogući 
  glasovanje svih birača u vremenu određenom 
  za glasovanje,
- nadzire rad biračkih odbora,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim 
  mjestima,
- objavljuje rezultate izbora,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i 
  Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 
  području Grada Gospića.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića".

Klasa: 013-01/15-01/04
Ur. broj: 2125/01-02-15-01
Gospić,  27. travnja 2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka  49. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“  br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/12  i 3/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik 
Grada Gospića,  donosi

Z A K L J U Č A K
o prodaji rabljenih službenih vozila u 

vlasništvu Grada Gospića

I

Odobrava se prodaja rabljenih službenih vozila u 
vlasništvu Grada Gospića, putem natječaja, kako 
slijedi:

1. osobni automobil marke Škoda, tip vozila 
Octavia, model 1.9 TDI, registarske oznake i 
broja GS 649 AJ, u prometu od 2003. god., broj 
šasije TMBBP41U732759671, snage motora 
81 kw, prijeđenih kilometara 381650, ne 
registriran i nije u voznom stanju.

2. osobni automobil marke Peugeot, tip 207, 
model Comfort 1,4 E, registarske oznake i broja 
GS 421 AV, u prometu od 2006. god., broj 
šasije VF3CKFUC33484209, snaga motora 65 
kw, prijeđenih kilometara 130750, registriran do 
02.09.2015.god. 

II

Prodajna vrijednost gore navedenih vozila  prema 
procjeni Porezne uprave, Područni ured Istra, 
Hrvatsko Primorje, Gorski Kotar i Lika, Ispostava 
Gospić, Klasa: 410-19/15-01/4, Urbroj: 513-07-28-
03/2015-2 od 06.03.2015. god., iznosi: 

a) za osobni automobil pod rednim brojem 1. 
točke I ovog Zaključka - 34.020,90 kn.  

b) za osobni automobil pod rednim brojem 2. 
točke I ovog Zaključka  -27.229,00 kn.

III

U slučaju da prilikom prve objave natječaja ne dođe 
do prodaje vozila iz točke I Zaključka, početna 
prodajna cijena  iz točke II  Zaključka umanjiti će se:

1. za vozilo iz točke II Zaključka pod slovom a) za 
30%, a u slučaju treće i svake slijedeće prodaje 
za 10%  vrijednosti početne prodajne cijene. 

2. za vozilo iz točke II Zaključka pod slovom b) za 
20%, u slučaju treće i svake slijedeće prodaje   
za 10% a do maksimalno 50 % vrijednosti 
početne prodajne cijene vozila.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“.

na vrh
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Klasa: 406-09/15-01/1
Urbroj: 2125/01-02-15-04
Gospić, 16. travnja 2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 32. Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 2/15, dalje: 
Odluka), Gradsko izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - I
REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I 

TIJEK ROKOVA
 

1. Gradsko vijeće Grada Gospića dana 15. travnja 
2015. godine donijelo je Odluku o raspisivanju  
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Gospića koja je stupila na snagu   
27. travnja 2015. godine.

Izbori će se održati u nedjelju, 
31. svibnja 2015. god.

2. Rokovi teku od

28. travnja. 2015. god. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi  kandidacijskih lista  moraju  prispjeti (biti 
zaprimljeni u) Gradskom izbornom povjerenstvu 
Grada Gospića  najkasnije u roku od 14 dana od 
dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Gospića, dakle do

11. svibnja 2015. god. do 24:00 sata
/članak 17. stavak 1. Odluke/

4. Gradsko izborno povjerenstvo će u roku od 72 sata 
od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja 
i podnošenja kandidacijskih lista, na internetskim 
stranicama Grada i oglasnoj ploči mjesnog odbora 
objaviti sve pravovaljane predložene kandidacijske 
liste i zbirnu  listu za izbor članova vijeća, dakle do

14. svibnja 2015. god.  do 24:00 sata
/članak 20. Odluke/

5. Izborna promidžba počinje teći od dana objave 
pravovaljano predloženih kandidacijskih lista i 
zbirne liste, i traje zaključno do 24 sata prije dana 
održavanja izbora, dakle do

29. svibnja 2015.  god. do 24:00 sata
/članak 24. stavak 2. Odluke/

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), javno 
predstavljanje i obrazlaganje izbornog programa 
biračima, nagovaranje birača da glasuju za 
određenu kandidacijsku listu, objavljivanje 
prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i 
intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje 
njihovih izjava ili pisanih djela traje od

30. svibnja  2015.  god. od 00:00 sati
do 31. svibnja  2015. god.  do 19:00 sati

/članak 25. Odluke/

7. Gradsko izborno povjerenstvo objavit će koja su 

biračka mjesta određena, s naznakom koji birači 
imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, 
najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, 
dakle do

15. svibnja 2015.  god. do 24:00 sata
/članak 35. stavak 1. Odluke/

8. Po jednog člana i zamjenika člana u biračkom 
odboru 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 12 
dana prije dana održavanja izbora, dakle do

18. svibnja 2015. god. do 24:00 sata

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne 
prispiju Gradskom izbornom povjerenstvu, ono će 
samostalno odrediti članove biračkih odbora. 
/Članak 33. stavak 2. i 4. Odluke/

9. Gradsko izborno povjerenstvo imenovat će 
biračke odbore  najkasnije 10 dana prije dana 
održavanja izbora, dakle do

20. svibnja 2015.  god. do 24:00 sata
/članak 33. stavak 7. Odluke/

10. Glasovanje traje neprekidno

31. svibnja 2015.  god. od 7:00 do 19:00 sati

11. Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima 
koji su se zatekli na biračkom mjestu u

19:00 sati omogućit će se glasovanje. 
/članak 42. stavak 1. Odluke/

12. Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački 
odbori su dužni dostaviti Gradskom izbornom 
povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja 
birališta, dakle do

01. lipnja 2015.  god. do 7:00 sati
/članak 48. Odluke/

13. Gradsko izborno povjerenstvo, kada utvrdi 
rezultate glasovanja za članove vijeća bez 
odgode 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  mjesnog odbora.

Rezultati glasovanja objavit će se, bez odgode,  
na internetskim stranicama Grada i oglasnoj ploči 
mjesnog odbora za čije su Vijeće provedeni 
izbori.

/članak 51. Odluke/

na vrh



14. Zaštita izbornog prava

  • Prigovor zbog nepravilnosti u postupku 
kandidiranja ili u postupku izbora za članove Vijeća 
mogu podnijeti političke stranke, nositelji 
kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30 
birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog 
odbora za čije se Vijeće provode izbori.
Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih 
stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i 
kada ga je podnijela samo jedna politička stranka. 
Političke stranke će na temelju svojih statuta 
odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim 
podnositeljem prigovora.
Nositelji kandidacijske liste birača prigovor 
podnose osobno.

  • Prigovori zbog nepravilnosti u postupku 
kandidiranja ili u postupku izbora podnose se 
Gradskom izbornom povjerenstvu u roku 48 sati 
računajući od isteka dana kada je izvršena radnja 
na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati 
idućeg dana.

  • Gradsko izborno povjerenstvo će donijeti rješenje o 
prigovoru u roku od 48 sati od dana dostave 
prigovora, odnosno od dana kada mu je dostavljen 
izborni materijal na koji se prigovor odnosi, dakle 
od 00:00 sati idućeg dana.

  • Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva  
podnositelj  prigovora, koji je nezadovoljan takvim 
rješenjem ima pravo žalbe Uredu državne uprave u 
Ličko-senjskoj županiji.

  • Žalba se podnosi Uredu državne uprave u Ličko-
senjskoj županiji  putem Gradskog izbornog 
povjerenstva u roku od 48 sati, računajući od dana 
primitka pobijanog rješenja, dakle od  00:00 sati 
idućeg dana.

  • Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji će o 
žalbi odlučiti u roku 48 sati od dana primitka žalbe, 
dakle od 00:00 sati idućeg dana.
/članak 53., 54., 55. i 56. Odluke/

15. Ove Obvezatne upute  objavit će se u 
„Službenom vjesniku Grada Gospića“,  na 
oglasnoj ploči i web  stranici  Grada Gospića, a 
stupaju na snagu danom donošenja.    

Klasa: 026-01/15-01/03
Urbroj:  2125/01-01-15-01
Gospić, 27. travnja 2015. godine

Predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva
Vedrana Kufrin, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 32. Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora  na području Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 2/15), Gradsko 
izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS – II
Obrasci za provedbu izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području Grada Gospića

1. Pripreme i provedba izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora obavljat će se isključivo na 

obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će 
oznake OMS.

3. Ako za pojedine radnje ovim Obvezatnim 
uputama nije utvrđen odgovarajući obrazac za 
provođenje izbora, Gradsko izborno povjerenstvo 
odredit će sadržaj i oblik akta kada je to 
neophodno za provođenje odgovarajuće izborne 
radnje.

4. Obrasci za provedbu izbora su:
  • OMS – 1 Prijedlog kandidacijske liste političke 

stranke/političkih stranaka za članove    
vijeća mjesnog odbora,

  • OMS – 2 Prijedlog kandidacijske liste grupe 
birača za članove vijeća mjesnog 
odbora,                     

  • OMS – 2.a Popis birača koji podržavaju 
kandidacijsku listu grupe birača 
mjesnog odbora,                   

  • OMS – 3 Očitovanje kandidata o prihvaćanju 
kandidature za člana vijeća mjesnog    
odbora,

  • OMS – 4 Izjava o prihvaćanju dužnosti 
člana/članice stalnog sastava 
Gradskog izbornog povjerenstva                    

  • OMS – 5 Izjava o prihvaćanju dužnosti 
člana/članice proširenog sastava 
Gradskog izbornog povjerenstva                     

  • OMS – 6 Izjava o prihvaćanju dužnosti 
člana/članice biračkog odbora   

  • OMS – 7 Rješenje o imenovanju biračkog 
odbora,

  • OMS – 8 Rješenje o određivanju biračkih 
mjesta,

  • OMS – 9 Glasački listić,
  • OMS – 10 Zapisnik o radu biračkog odbora,
  • OMS – 11 Zapisnik o radu Gradskog izbornog 

povjerenstva.

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

6. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića“ na oglasnoj ploči i web 
stranici Grada Gospića, a stupaju na snagu 
danom donošenja.

Klasa: 026-01/15-01/04
Ur. broj: 2125/01-01-15-01
Gospić, 27. travnja 2015. godine

Predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva
Vedrana Kufrin, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 32. Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 2/15, dalje: 
Odluka), Gradsko izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ  MS - III
postupak kandidiranja 

OPĆE ODREDBE

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na 
neposrednim izborima tajnim glasovanjem  razmjernim 
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na vrh



izbornim sustavom, tako da cijelo područje mjesnog 
odbora čini jednu izbornu jedinicu.

Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 
18 godina života, koji imaju prebivalište na području 
mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran 
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života, koji 
na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora 
ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se 
vijeće izbori provode.

PREDLAGATELJI

1. Kandidiranje je postupak predlaganja 
kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća od 
strane  ovlaštenih predlagatelja.
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su 
političke stranke i birači.
Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su 
poštovati načelo ravnopravnosti spolova, 
sukladno posebnom zakonu.
Kandidacijske liste se podnose na obrascima čiji 
sadržaj i oblik propisuje Gradsko izborno 
povjerenstvo (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

2. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve 
političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj 
na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju 
izbora. 
Kandidacijske liste može predložiti jedna politička 
stranka te dvije ili više političkih stranaka.
Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed 
kandidata na kandidacijskim listama, na način 
predviđen statutom političke stranke, odnosno u 
skladu s posebnim odlukama donesenim na 
temelju statuta.
Političke stranke određuju na temelju odredbi 
svojih statuta ovlaštenog podnositelja 
kandidacijske liste.

NAZIV LISTE

3. Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke 
stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, 
odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. 
Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv 
stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti
i kratice.

4. Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe 
birača, predlaganje je uvjetovano prikupljenim 
potpisima birača na propisanom obrascu čiji 
sadržaj i oblik propisuje Povjerenstvo.
U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose se 
sljedeći podaci:
- ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće 
osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te 
potpis birača.

5. Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe 
birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske 
liste za izbor članova Vijeća dužni su prikupiti 
najmanje:

- 50 potpisa birača za mjesni odbor Gospić,
- 30 potpisa birača za mjesni odbor Lički Osik,
- 15 potpisa birača za sve ostale mjesne odbore.

Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin 

je naziv "Kandidacijska lista grupe birača Mjesnog 
odbora _____________ (naziv mjesnog odbora)".
Prva tri potpisnika kandidacijske liste smatraju se 
podnositeljima kandidacijske liste.
Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik 
svoje kandidacijske liste birača.
Birač može svojim potpisom podržati kandidate na 
samo jednoj kandidacijskoj listi grupe birača u 
svojoj izbornoj jedinici.

KANDIDATI I SADRŽAJ PRIJEDLOGA

6. Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se 
očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 
kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili 
Povjerenstva.
U  prijedlogu  kandidacijske  liste  obvezatno  se  
navodi  naziv  kandidacijske  liste  i nositelj liste, a 
kandidati moraju biti na listi poredani od rednog 
broja 1 zaključno do rednog broja koliko članova 
Vijeća se bira.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od 
utvrđenog broja članova Vijeća koji se biraju na 
izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi 
samo kandidati zaključno do broja koji se bira u to 
Vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od 
utvrđenog broja članova Vijeća koji se bira na 
izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata 
na kandidacijskoj listi. Nositelj kandidacijske liste je 
prvi predloženi kandidat na listi.
Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske 
liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, 
nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni 
identifikacijski broj (OIB) i spol.

PRISPJEĆE LISTA

7. Kandidacijske liste moraju prispjeti Povjerenstvu u 
roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke 
o raspisivanju izbora.
Povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista 
provjeriti jesu li one podnesene sukladno ovim 
Obvezatnim uputama i Odluci.
Ako Povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije 
podnesena u skladu s ovim Obvezatnim putama i 
Odlukom, pozvat će podnositelja da u roku od 48 
sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, 
ukloni uočene nedostatke.
Povjerenstvo može podnositelju odrediti i kraći rok 
za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje 
istječe za manje od 48 sati.

ODUSTANAK OD LISTA

8. Političke stranke koje su predložile prihvaćene 
kandidacijske liste, mogu na način predviđen 
njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom 
donesenom na temelju statuta  odustati  od  te  liste  
najkasnije  48  sati  nakon  što  je  kao  prihvaćena  
bila objavljena od strane Povjerenstva. Za  
kandidacijsku  listu  grupe  birača  odluku  o 
odustajanju donosi nositelj liste.
Pisana odluka o odustanku mora prispjeti 
Povjerenstvu u roku iz stavka 1. ove točke.
Odustanak jednog ili više kandidata s 
kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka 
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roka za kandidiranje te se neće uvažiti i takva će 
kandidacijska lista ostati pravovaljanom s 
imenima svih objavljenih kandidata.
U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s 
kandidacijske liste prije isteka roka za 
kandidiranje, Povjerenstvo će pozvati podnositelja 
da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka 
za kandidiranje dostavi prijedlog novog (novih) 
kandidata.

9. Ako je neki od kandidata dao očitovanje o 
prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih 
lista za izbor u isto Vijeće, Povjerenstvo će 
pozvati tog kandidata da se najkasnije u roku od 
48 sati od isteka roka za kandidiranje očituje pri 
kojoj kandidaturi ostaje.
Povjerenstvo će pozvati predlagatelja liste s koje 
je kandidat iz stavka 1. ove točke odustao da listu 
dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata.
Ako predlagatelj iz stavka 2. ove točke ne dopuni 
listu, Povjerenstvo će odbiti listu kao 
nepravovaljanu.

10. Ako  neki  od  kandidata  na  kandidacijskoj  listi  
umre  u  vremenu  od  dana  objave kandidacijske 
liste, politička stranka odnosno dvije ili više 
političkih stranaka koje su predložile kandidata i 
podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu 
umjesto njega predložiti novog kandidata, bez 
prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana 
održavanja izbora.
Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske 
liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska 
lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. 
Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza 
kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto 
prema gore.
Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će 
se dopuniti na način određen stavkom 2. ove 
točke, a nositelj liste postat će drugi po redu 
kandidat naveden na kandidacijskoj listi.
Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom 
sukladno stavcima 2. i 3. ove točke objavljuje se 
na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se 
Vijeće izbori provode i na internetskim stranicama 
Grada u roku od 24 sata od izvršene dopune 
kandidacijske liste.
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre 
u vremenu kraćem od 10 dana prije dana 
održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će 
se pravovaljanom.

11. Ove Obvezatne upute  objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića“ na oglasnoj ploči i web 
stranici  Grada Gospića, a stupaju na snagu 
danom donošenja.

Klasa: 026-01/15-01/05
Urbroj: 2125/01-01-15-01
Gospić, 27. travnja 2015. godine

Predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva
Vedrana Kufrin, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 32. i 37. Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 2/15), Gradsko 
izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - IV
promatranje izbora

1. Izborni postupak, provedbu izbora, te rad izbornih 
tijela imaju pravo promatrati: 

  • promatrači političkih stranaka registriranih u 
Republici Hrvatskoj koje su predložile 
kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnih 
odbora 

  • promatrači birača koji su predložili kandidacijsku 
listu grupe birača za izbor članova vijeća mjesnog 
odbora 

  • promatrači nevladinih udruga registriranih u 
Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje  na 
području neovisnog promatranja izbornih 
postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih 
prava. 

2. Politička stranka, odnosno udruga dužna je 
promatraču kojega je odredila izdati potvrdu o 
svojstvu promatrača. Potvrdu izdaje i potpisuje 
osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke, 
odnosno udruge određena statutom ili drugom 
odlukom donesenom na temelju statuta stranke, 
odnosno punomoćnik kojega ta osoba ovlasti. 

Predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste grupe 
birača dužni su promatraču kojega su odredili 
izdati potvrdu o svojstvu promatrača. Potvrdu 
izdaje i potpisuje predlagatelj ili nositelj 
kandidacijske liste grupe birača odnosno 
punomoćnik kojeg ta osoba ovlasti.

3. Političke stranke, odnosno udruge, te predlagatelji 
ili nositelji kandidacijskih listi grupe birača dužni 
su Gradskom izbornom povjerenstvu dostaviti 
popis promatrača kojima su izdali potvrde za 
svojstvo promatrača. 

Popis promatrača dostavlja se Gradskom izbornom 
povjerenstvu, najkasnije do 

25. svibnja. 2015. godine do 15,00 sati

Kandidati na kandidacijskim listama na 
izborima ne smiju biti promatrači na izborima za 
koje su kandidati. 

Predsjednik i l i  č lan Gradskog izbornog 
povjerenstva odnosno predsjednik ili član biračkog 
odbora prije nego promatraču dozvoli promatranje rada 
biračkog odbora, zatražit će na uvid: 
a) od promatrača kojeg je predložila registrirana 

politička stranka 
  • potvrdu političke stranke koja ga 

je odredila 

b) od promatrača kojeg su predložili birači koji su 
predložili kandidacijsku listu grupe birača

   • potvrdu predlagatelja ili nositelja prijave 
kandidacijske liste grupe birača 

c) od promatrača nevladine udruge 
  • potvrdu nevladine udruge koja ga je odredila i 

koja uz ostalo mora sadržavati broj i datum 
dozvole Gradskog izbornog povjerenstva. 

Time promatrači dobivaju pravo uvida i 
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promatranja cjelokupnog izbornog postupka. 

4. Ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi 
razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje 
rada Gradskog izbornog povjerenstva, odnosno 
biračkog odbora svim promatračima, Gradsko 
izborno povjerenstvo odnosno birački odbor može 
ograničiti broj promatrača. Broj promatrača 
pojedine političke stranke, birača koji su predložili 
kandidacijske liste grupe birača iii pojedine 
nevladine udruge, ne može se ograničiti na manje 
od jednog promatrača. Promatrač ne smije 
ometati rad Gradskog izbornog povjerenstva 
odnosno biračkog odbora, niti odgovarati na 
eventualne upite birača. Promatrač je dužan, u 
slučaju da mu se birač obrati, uputiti ga 
predsjedniku ili članu biračkog odbora. Ukoliko 
promatrač ometa rad, predsjednik Gradskog 
izbornog povjerenstva odnosno biračkog odbora 
će ga usmeno opomenuti, a ako promatrač unatoč 
opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik 
Gradskog izbornog povjerenstva, odnosno 
biračkog odbora ovlašten je udaljiti promatrača s 
biračkog mjesta.

Promatraču je dopušteno: 
  • prisustvovati radu Gradskog izbornog 

povjerenstva, odnosno biračkog odbora od  
pripremanja biračkog mjesta prije njegova 
otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja 
glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja, 
te predaje izbornih  materijala Gradskom 
izbornom povjerenstvu, odnosno do proglašenja 
službenih konačnih rezultata izbora,

  • stavljati obrazložene primjedbe na rad Gradskog 
izbornog povjerenstva odnosno biračkog odbora u 
zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva 
odnosno biračkog odbora ili ih u pismenom obliku 
priložiti tom zapisniku, 

  • dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta ne remeteći 
postupak glasovanja i rad biračkog odbora, 

  • zatražiti prijepis zapisnika o radu Gradskog 
izbornog povjerenstva odnosno biračkog odbora. 

Promatraču nije dopušteno: 
  • ometanje rada izbornog tijela, 
  • odgovarati na upite birača, a u slučaju da mu se 

birač obrati dužan ga je uputiti  predsjedniku ili 
članu biračkog odbora, 

  • nositi oznake, značke, ili promidžbene materijale 
neke političke stranke, kandidacijske liste grupe 
birača, 

  • tonsko ili video snimanje, 
  • na bilo koji način utjecati na birače. 

5. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića“ na oglasnoj ploči  i web 
stranici  Grada Gospića, a stupaju na snagu 
danom donošenja.

Klasa: 026-01/15-01/07
Ur. broj: 2125/01-01-15-01
Gospić, 27. travnja  2015. godine

Predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva
Vedrana Kufrin, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 32., 35. i 36. Odluke o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 2/15), 
Gradsko izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - V
 o načinu uređenja biračkog mjesta

1. U prostorijama u kojima će se glasovati (biračko 
mjesto) mogu se isticati samo državni simboli u 
skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom 
o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te 
zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske 
(„NN“  br. 55/90) kao što su grb i zastava 
Republike Hrvatske, te obilježja Županije i Grada 
u skladu s njihovim statutima.

2. Birački odbor u pravilu uređuje prostorije biračkog 
mjesta na dan prije izbora, a najkasnije 1 sat prije 
početka glasovanja.

3. Prostorije u kojima će se glasovati (biračko 
mjesto) moraju se urediti i opremiti na način da se 
osigura tajnost glasovanja, tako da nitko u 
prostoriji u kojoj se glasuje ne može vidjeti kako je 
birač popunio glasački listić.

4. Na  svakom  biračkom  mjestu  glasački  listići  
moraju  biti  pomiješani  tako  da  nisu složeni po 
serijskim brojevima i postavljeni lepezasto licem 
okrenutim prema dolje da se ne vidi serijski broj 
listića.

5. Birački odbor provjerit će da li je sav promidžbeni 
materijal uklonjen s biračkog mjesta i iz 
neposredne blizine birališta, u protivnom će to 
učiniti članovi biračkog odbora. Birački  odbor  na  
svakom  biračkom  mjestu  dužan  je,  neposredno  
prije otvaranja birališta, vidljivo istaknuti sve 
kandidacijske liste (oglase) s pregledno 
navedenim imenima svih kandidata za člana 
vijeća za koje se glasuje.

6. Birački odbor dužan je na prednju stranu svake 
glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav 
se ubacuje u tu glasačku kutiju.

7. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića“ na oglasnoj ploči i web 
stranici Grada Gospića, a stupaju na snagu 
danom donošenja.

Klasa: 026-01/15-01/06
Urbroj: 2125/01-01/15-01
Gospić, 27. travnja 2015. godine

Predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva
Vedrana Kufrin, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 32. i 45. Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 2/15), Gradsko 
izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - VI
o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, 

nepismenih birača te birača koji 
ne mogu pristupiti na biračko mjesto

1.  Glasovanje se obavlja osobno.
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Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane 
(slijepa osoba, osoba bez ruku i sl.) ili zbog toga što je 
nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može 
doći na biračko mjesto s drugom osobom (koja ne smije 
biti član biračkog odbora ili kandidat) koja je pismena i 
koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj 
ispred naziva liste za koju birač glasuje.

Predsjednik biračkog odbora će zabilježiti ime i 
prezime takvog birača radi uvođenja u zapisnik o radu 
biračkog odbora.

2. Kad birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja, 
nemoći ili sl. nije u mogućnosti pristupiti na biračko 
mjesto (jer se nalazi u bolnici, bolestan kod kuće, jer je 
invalidna ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju 
glasovati, dužan je o tome obavijestiti Gradsko izborno 
povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja 
izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora.

Kad je birački odbor pravovremeno obaviješten da 
birač želi glasovati, tom biraču birački odbor omogućiti 
će glasovanje.

U tu svrhu predsjednik biračkog odbora odredit će 
najmanje dva člana ili zamjenike članova biračkog 
odbora koji će doći na mjesto gdje se birač nalazi i 
omogućiti mu tajno glasovanje. Pri tome će birač sam 
presaviti glasački listić, staviti ga u zasebnu omotnicu 
(kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog 
odbora.

Na omotnici (kuverti) upisat će se oznaka da je birač 
glasovao za članove vijeća. Članovi biračkog odbora  
će po povratku na biračko mjesto, pred ostalim 
članovima biračkog odbora, otvoriti omotnicu (kuvertu) 
te će bez pregledavanja presavijenog glasačkog listića 
isti (presavijen) ubaciti u glasačku kutiju.Na način 
ostvarivanja biračkog prava birača koji pristupi na 
biračko mjesto, ali mu je zbog invalidnosti 
onemogućena pristupačnost biračkom mjestu na 
odgovarajući se način primjenjuje odredba stavka 3. 
ove točke.

Predsjednik biračkog odbora ili osoba koju on 
odredi dužan je birače koji su glasovali  na gore opisani  
način zaokružiti na izvatku iz popisa.

Predsjednik biračkog odbora će zabilježiti ime i 
prezime takvih birača radi uvođenja u zapisnik o radu 
biračkog odbora.

3. Ove Obvezatne upute objavit će se u 
„Službenom vjesniku Grada Gospića“ na oglasnoj ploči 
i web stranici Grada Gospića, a stupaju na snagu 
danom donošenja.

Klasa: 026-01/15-01/07
Urbroj: 2125/01-01-15-01
Gospić, 27. travnja 2015. godine

Predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva
Vedrana Kufrin, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 32. Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 2/15), Gradsko 
izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ  MS - VII
o pečatima i potvrdama za potrebe izbora 

članova vijeća mjesnih odbora

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

2. Pečat iz točke 1. za provedbu izbora je:

“REPUBLIKA HRVATSKA, LIČKO-SENJSKA 
ŽUPANIJA, GRAD GOSPIĆ, GRADSKO VIJEĆE, 
GOSPIĆ”
- jedan (1) pečat promjera 38 mm s rednim brojem 
1.

3. Izborni materijal u postupku kandidiranja dostavlja 
se Gradskom izbornom povjerenstvu u Gradskoj 
vijećnici, Budačka 55, Gospić. O primitku i predaji 
obrazaca i ostalog izbornog materijala izdavat će 
se isključivo potvrde propisane Obvezatnim 
uputama.

4. Potvrde iz točke 3. za provedbu izbora su:
a) Potvrda o primitku izbornog materijala u 

postupku kandidiranja,
b) Potvrda o preuzimanju izbornog materijala,

5. Ako za pojedine radnje ovim Obvezatnim 
uputama nije utvrđen odgovarajući obrazac 
potvrde za provođenje izbora, Gradsko izborno 
povjerenstvo odredit će sadržaj i oblik akta kada 
je to neophodno za provođenje odgovarajuće 
izborne radnje.

6. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića“ na oglasnoj ploči i web 
stranici Grada Gospića, a stupaju na snagu 
danom donošenja.

Klasa: 026-01/15-01/08
Ur. broj: 2125/01-01-15-01
Gospić, 27. travnja 2015. godine

Predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva
Vedrana Kufrin, dipl. iur., v.r.

Izdavač: Gradsko vijeće Grada Gospića, Budačka 55, tel. 053/573-900. Uređuje: Redakcijski 
kolegij. Odgovorni urednik: Slaven Stilinović, dipl. ing. Izlazi latinicom. Godišnja pretplata: 150,00 
kn, cijena pojedinačnog primjerka: 20,00 kn. Žiro račun proračuna kod Hrvatske poštanske banke u 
Gospiću br: 2390001 – 181300004 (model 21 poziv na broj: 7706 – 2540754), „Službeni vjesnik 
Grada Gospića“, Gospić, Budačka 55., Tisak - Og. grafika d.o.o., V. Nazora 8, Ogulin. Naklada: 80 
primjeraka.

Stranica 108 Službeni vjesnik Grada Gospića Broj 04/15

na vrh



Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu 
i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), te članka 33. 
Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/09, 05/10, 07/10 i 1/12), Gradsko vijeće 
Grada Gospića  na sjednici, održanoj dana 10. 
listopada 2012. godine, donosi

O D L U K U
o davanju gradskih prostora na privremeno i 

povremeno korištenje

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti pod kojima 
Gradonačelnik Grada Gospića može dodijeliti poslovne 
prostore (uredske prostore), stanove i skloništa u 
vlasništvu Grada Gospića (dalje u tekstu: prostori) na 
privremeno ili povremeno korištenje.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića".

KLASA: 372-03/12-01/05
URBROJ: 2125/01-01-12-03
Gospić, 10. listopada 2012. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka

2012. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Milan Kolić, v.r.

Na temelju

2012. godine

Predsjednica Savjeta mladih
Grada Gospića

Marija Baburić, dipl. tur. kom., v.r.

Na temelju članka

2012. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka

2012. godine

Predsjednica Školskog odbora
Vesna Orešković, v.r.

Na temelju članka

2012. godine

Predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva
Vedrana Kufrin, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

Tablica - Površina naselja* vezano za poglavlje II 1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina jedinice 
lokalne samouprave

Izvor podataka: Prostorni plan uređenja Grada Gospića – Infrastrukturni sustavi i veze – Plinoopskrba  i dopis tvrtke 
Plinacro d.o.o. (Klasa: PL-13/4898, Ur.broj: K/MB -12 -12, od 2013. godine)

na vrh
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