GRAD ZAGREB
IZBORNO POVJERENSTVO
Zagreb, 1. travnja 2021.
II. PRIOPĆENJE
o preuzimanju obrazaca u postupku kandidiranja, ovjeri očitovanja kandidata i
podnošenju kandidacijskih lista
1. Registrirane političke stranke i birači s područja Grada Zagreba, obrasce u postupku
kandidiranja za izbor članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i to:
OMS-1
OMS-2
OMS-3
OMS-4
OMS-5

Prijedlog kandidacijske liste političke stranke / političkih stranaka za članove
vijeća gradske četvrti
Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća gradske četvrti
Prijedlog kandidacijske liste političke stranke / političkih stranaka za članove
vijeća mjesnog odbora
Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog odbora
Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

mogu preuzeti na mrežnim stranicama Izbornog povjerenstva: www.zgizbori.hr i u
sjedištu Izbornog povjerenstva.
Predlagatelji kandidacijskih lista prijedloge kandidacijskih lista mogu unositi u
aplikaciju za oblikovanje prijedloga kandidacijskih lista koja će biti objavljena na
www.zgizbori.hr.
Nakon unosa, prijedlog kandidacijske liste potrebno je ispisati i potpisati od
ovlaštene osobe/ovlaštenih osoba predlagatelja kandidacijske liste.
Izbornom povjerenstvu predaje se prijedlog kandidacijske liste s ovjerenim
očitovanjima kandidata i drugom potrebnom dokumentacijom te datoteka kandidacijske liste
formirane aplikacijom kopirana na USB memory stick.
2. Očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća gradske četvrti,
odnosno za člana vijeća mjesnog odbora ovjeravaju se kod javnog bilježnika i u pojedinim
sjedištima gradskih četvrti te prostorima mjesnih odbora, prema priloženoj tabeli.
Ovlašteni djelatnici Gradskog ureda za mjesnu samoupravu ovjeravat će očitovanja
kandidata u sjedištima gradskih četvrti:
- radnim danom od 9.00 do 17.00 sati,
- u subotu 17. travnja 2021. od 9.00 do 13.00 sati
- 19., 20., 21. i 22. travnja 2021. od 9.00 do 20.00 sati
i to kako slijedi:
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LOKACIJE ZA OVJERU OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA
ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI I
VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Redni
broj
GRADSKA ČETVRT
LOKACIJA
1.

DONJI GRAD

2.
3.

GORNJI GRAD MEDVEŠČAK
TRNJE

4.

MAKSIMIR

5.

PEŠČENICA-ŽITNJAK

6.

NOVI ZAGREB-ISTOK

7.

NOVI ZAGREB-ZAPAD

8.

TREŠNJEVKA-SJEVER

9.

TREŠNJEVKA-JUG

10.

ČRNOMEREC

11.

GORNJA DUBRAVA

12.

DONJA DUBRAVA

13.

STENJEVEC

14.

PODSUSED-VRAPČE

15.

PODSLJEME

16.

SESVETE

17.

BREZOVICA

Prostor Mjesnog odbora "Andrija Medulić"
Medulićeva ulica 30
Prostor Mjesnog odbora Gupčeva zvijezda
Ksaver 203, prizemlje, dvorana lijevo
Objekt Mjesnog odbora Vrbik
Ulica Ladislava Ružićke 26
Mjesni odbor Maksimirska naselja
IV. Maksimirsko naselje 29, prizemlje,
ulaz s istočne strane objekta (iz ulice I.
Ravnice)
Objekt Mjesnog odbora Peščenica
Ulica Petra Petrovića Njegoša 10, I. kat
(ulazni hol i dvorana)
Gradska četvrti Novi Zagreb – istok
Ulica svetog Mateja 93, velika dvorana
Područni ured Novi Zagreb
Avenija Dubrovnik 12, dvorana/III. kat
Područni ured Trešnjevka
Park Stara Trešnjevka 2, dvorana 214/I. kat
Objekt Mjesnog odbora Horvati – Srednjaci
Horvaćanska cesta 54, u prostorijama 1 i 2,
južni ulaz u prizemlju
Područni ured Črnomerec
Trg Francuske Republike 15, soba 54/II. kat
Objekt Mjesnog odbora Poljanice
Dubrava 203, prizemlje
Objekt Mjesnog odbora "Ivan Mažuranić"
Vrpoljska ulica 10
Objekt Mjesnog odbora Vrapče – jug
Medarska ulica 80 b, I. kat
Objekt Mjesnog odbora Gajnice
Ulica kerestinečkih žrtava 31
Gradska četvrt Podsljeme
Šestinski trg 10, soba 4
Područni ured Sesvete
Sesvete, Trg D. Domjanića 4, soba 23/II. kat
Gradska četvrt Brezovica
Brezovička cesta 100, mala dvorana, kat

Očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća gradske četvrti,
odnosno za člana vijeća mjesnog odbora mogu se ovjeriti i u četvrtak, 22. travnja 2021. od
20:00 do 24:00 sata u sjedištu Izbornog povjerenstva, Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački
velesajam, Paviljon 5.
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Kandidacijske liste predaju se u sjedištu Izbornog povjerenstva od 9. do 22. travnja
2021 u radno vrijeme, te u:
- subotu 10. travnja 2021 – od 9 do 14 sati
- nedjelju 11. travnja 2021 – od 9 do 14 sati
- subotu 17. travnja 2021. – od 9 do 14 sati
- nedjelju 18. travnja 2021. – od 9 do 14 sati
- ponedjeljak, 19. travnja 2021. – od 9 do 20 sati
- utorak, 20. travnja 2021. – od 9. do 20 sati
- srijedu 21. travnja 2021. – od 9 do 20 sati
- četvrtak, 22. travnja 2021. od 9 do 24 sata.
Molimo ovlaštene predlagatelje kandidacijskih lista da radi izbjegavanja čekanja i
poštivanja epidemioloških mjera predaju kandidacijskih lista najave Izbornom povjerenstvu
na telefone 616-6231 i 616-6232.

PREDSJEDNICA
IZBORNOG POVJERENSTVA
Jadranka Liović Merkaš, v.r.

