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R E P U B L IK A H RV A T SK A  

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

                    GRAD SISAK 

Povjerenstvo za provedbu izbora 

za članove vijeća mjesnih odbora 

i gradskih četvrti na području Grada Siska 

KLASA: 013-01/19-01/2 

URBROJ: 2176/05-01-19-4 

 

Sisak, 24. travnja 2019. 

 

Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na 
području Grada Siska (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju članka 34. Odluke o 
izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska („Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 9/15) u daljnjem tekstu: Odluka, propisuje 

OBVEZATNE UPUTE VMO I GČ-IV. 
 
 
O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA 

 

 

1. U prostorijama u kojima će se glasovati na izborima za članove vijeća mjesnih odbora i 

gradskih četvrti na području Grada Siska (biračko mjesto) mogu se isticati državni simboli u 

skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske 

te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, kao što su grb Republike Hrvatske i 

zastava Republike Hrvatske. Mogu se isticati i obilježja Sisačko-moslavačke županije i Grada 

Siska. 

 

2.  Ispred biračkog mjesta i u njegovoj neposrednoj blizini zabranjuje se svaka izborna 

promidžba te nije dopušteno na bilo koji način navoditi birače kako glasovati (dijeljenjem 

promidžbenih letaka, isticanjem plakata, održavanjem promidžbenih skupova i govora, 

davanjem intervjua odnosno izjava i sl). 

Birački odbor provjerit će da li je sav promidžbeni materijal vezan uz izbornu promidžbu 

uklonjen s biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine (u krugu od oko 50 metara), u 

protivnom će isti ukloniti članovi biračkog odbora. 

 

3. Prostorija u kojoj se glasuje (biračko mjesto) mora se urediti i opremiti na način da se 

osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio 

glasački listić. 
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4. Birački odbor dužan je, prije otvaranja biračkog mjesta, na biračima vidljivom mjestu 

ispred prostorije u kojoj će se glasovati istaknuti oglas o biračkim mjestima, plakat o svim 

prihvaćenim kandidacijskim listama i zbirne liste. 

5. Birački odbor dužan je na prednju stranu glasačke kutije istaknuti glasački listić. 

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu s danom donošenja. 
 
 
 

   PREDSJEDNICA 

POVJERENSTVA  

       

 

         Gordana Karapandža Prica, v. r. 


