Na temelju odredbe članka 38. Osnova pravila mjesnih odbora («Službene novine»
Grada Pule br. 10/09 i 09/11), Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-V
O PEČATIMA I POTVRDAMA ZA POTREBE IZBORA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PULE
1. Obrasci i druga pismena za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odboras na
području Grada Pule ovjeravat će se isključivo štambiljem i pečatima propisanim
Obvezatnim uputama.
2. Štambiljem Izborno povjerenstvo potvrđuje da je kandidat pred Izbornim povjernstvom
potpisao očitovanje o prihvaćanju kandidature za izbor člana vijeća Mjesnog odbora.
3. Pečati iz točke 1. za provođenje izbora su:
«Grad Pula-Pola, grb Grada, Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora» – dva (2) pečata promjera 38 mm.
4. Izborni materijal u postupku kandidiranje dostavlja se Izbornom povjerenstvu. O primitku
i predaji obrazaca i ostalog izbornog materijala izdavat će se isključivo potvrde propisane
Obvezatnim uputama.
5. Potvrde iz točke 4. za provođenje izbora su:
a) Potvrda Biračkom odboru o primitku izbornih materijala
b) Potvrda Biračkom odboru o predaji izbornog materijala
6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu mjesnog odbora za kojeg su izbori raspisani, te na web stranicama Grada Pule.
Klasa: 013-03/11-01/13
Urbroj:2168/01-02-05-17-0306-11-10
Pula, 13.12.2011.
PREDSJEDNICA
Gordana Lanča, dipl. iur.

IZBORNO POVJERENSTVO

P OT V R D A
Kojom se potvrđuje da je dana _______ 2012. godine u __________ sati predsjednik
biračkog odbora, za biračko mjesto broj ________u Puli, _________________ u Izbornom
povjerenstvu, radi provođenja izbora za vijeće mjesnog odbora, PREUZEO slijedeći izborni
materijal
1. Izvod iz popisa birača
2. Glasačke listiće numerirane od broja______ do broja ______
3. Zapisnik o radu biračkog odbora 2 x
4. Olovke
5. Kuverte
6. Pečatni vosak
7. Samoljepljivu traku
8. Jamstvenik (pečatni konac)
_________________

Materijale preuzeo
Predsjednik biračkog odbora
______________________

Predsjednica Izbornog povjerenstva
______________________

IZBORNO POVJERENSTVO

P O T V R D A

Kojom se potvrđuje da je dana _______ 2012. godine u __________ sati Predsjednik
biračkog odbora, za biračko mjesto broj ________ u Puli, ____________________ Izbornom
povjerenstvu PREDAO slijedeći izborni materijal
1. Izvod iz popisa birača
2. Glasačke listiće
- upotrijebljene
- neupotrebljene i
- nevažeće
3. Zapisnik o radu biračkog odbora
4. Potvrde o naknadnom upisu
______________________
______________________

Materijale predao
Predsjednik biračkog odbora
______________________

Predsjednica Izbornog povjerenstva
______________________

