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     REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
            GRAD KORČULA                
          Izborno povjerenstvo 

 
Broj: IP-1/2011 
Korčula, 31. svibnja 2011. 
 

O B A V I J E S T 
o provedbi izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora 

 
1. Temeljem čl. 26. i 27. Odluke o izboru članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora 

(„Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/02, 1/07 i 10/10) imenovan je stalni sastav Izbornog 
povjerenstva. 

     Sjedište Izbornog povjerenstva je u zgradi Gradske uprave (Velika vijećnica) u Korčuli, 
Trg Antuna i Stjepana Radića 1. 

     Radno vrijeme Izbornog povjerenstva je u radne dane od 9-14 sati, te dana 11. lipnja 
2011., tj. posljednjeg dana za dostavljanje kandidacijskih lista od 9.00 do 14.00 i od 18.00 do 24.00 
sata. 

2. Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova utvrđeno je Obvezatnim uputama Gradskog 
izbornog povjerenstva MS-1. 

3. Pripreme i provedba izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora obavlja se 
na obrascima koje je utvrdilo Gradsko izborno povjerenstvo. 

    Obrasci OMS-1, OMS-2, OMS-3, i OMS -10, tj. prijedlog liste kandidata za članove 
vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora, prijedlog nezavisne liste kandidata (nezavisna mjesna 
lista), očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća gradskih kotara odnosno 
mjesnih odbora te popis birača koji podržavaju nezavisnu mjesnu listu za vijeće gradskog kotara 
odnosno mjesnog odbora mogu se dobiti u sjedištu Izbornog povjerenstva (Tajništvo Grada) ili 
preuzeti na web stranici Grada (www.korcula.hr). 

4. Liste kandidata za članove vijeća mogu predlagati registrirane političke strane u 
Republici Hrvatskoj i birači. Kandidat za člana može biti predložen samo na jednoj listi. Kada 
birači predlažu nezavisnu listu (nezavisna mjesna lista), za pravovaljanost kandidacijske liste dužni 
su prikupiti (najmanje) 15 potpisa. 

5. Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno kod javnog bilježnika 
ili Izbornog povjerenstva. U slučaju da se očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerava 
kod Izbornog povjerenstva, kandidat mora osobno pristupiti i uz nazočnost ovlaštene osobe 
Izbornog povjerenstva potpisati očitovanje, uz predočenje osobne iskaznice. 

6. Sve ostale upute u pripremi i provedbi izbora te informacije radi ovjere očitovanja 
kandidata o prihvaćanju kandidature ili u svezi prijema kandidacijskih lista mogu se dobiti u 
sjedištu Izbornog povjerenstva te putem telefona 711-143, 711-184 ili telefaksa 711-706. 

 
 

                                                                                                                            PREDSJEDNICA 
                                                                                                                               Anđelka Baroš 
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