REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA PAGA

OBAVIJEST
Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva Grada Paga je u zgradi Općinskog
suda u Pagu, Mandrač 3, tel.: 600-881; fax.: 600-888.
Uredovno vrijeme Gradskog izbornog povjerenstva Grada Paga je radnim
danom od 7:00 do 15:00 sati, a dana 2. svibnja 2013. godine od 8:00 do 24:00 sati. U
ostalo vrijeme su članovi ovog Povjerenstva dežurni 24 sata uz mobitele na dolje
navedenim brojevima.
Sve informacije u svezi izbora zainteresirane osobe mogu dobiti:
- na internetskoj stranci Državnog izbornog povjerenstva: www.izbori.hr,
- na internetskoj stranici Grada Paga: www.Pag.hr,
- upitom kod Županijskog izbornog povjerenstva u Zadru na tel: 292-153 i fax: 292220,
- upitom kod financijske savjetnice Županijskog izbornog povjerenstva u Zadru za
Grad Pag dipl.oec. Silvije Zrilić na broj: 091/590-2461 ili mail: silvija.zrilic@gmail.com,
- upitom kod ovog Povjerenstva na navedenoj adresi u uredovno vrijeme ili kod
predsjednice Gradskog izbornog povjerenstva sutkinje Ivane Parać na mail:
Ivana.Parac@ospg.pravosudje.hr ili na broj: 095/9145-403, te kod zamjenika
predsjednice Gradskog izbornog povjerenstva suca Vjenceslava Oštarića na broj:
098/273-037.
U Pagu, 25. travnja 2013. godine
V/

PREDSJEDNICA
IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA PAGA:
Ivana Parać

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 013-01/13-01/2
Ur.br.: 599-13-43
U Zadru, 23. travnja 2013. godine

Županijsko izborno povjerenstvo smješteno je
Prekršajnog suda u Zadru, Dr. Franje Tuđmana 35.

u zgradi

Trgovačkog

i

Telefonski broj povjerenstva je 292-153, fax. 292-220.
Uredovno vrijeme povjerenstva je radnim danom od 8,00 sati do 16,00 sati,
27. i 28. travnja 2013. god., te 1. svibnja 2013. god. od 9,00 - 13,00 sati, a 2.
svibnja 2013. god. od 8,00 - 24,00 sati.
Sve informacije vezane za izbore možete pronaći na internetskoj stranici
www.zadarska-županija.hr i www.izbori.hr.

I
Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, županijska, gradska i općinska
izborna povjerenstva imaju stalni i prošireni sastav.
Prošireni sastav izbornog povjerenstva čine tri predstavnika većinske političke
stranke, odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika
oporbenih političkih stranaka, a određuju se u roku od 8 dana od stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora, dakle do 26. travnja 2013. god.
Političke stranke prijedloge članova općinskih i gradskih proširenih sastava
izbornih povjerenstava dostavljaju Županijskom izbornom povjerenstvu Zadarske
županije najkasnije do 26. travnja 2013. god.
Kod istovremenog održavanja izbora za predstavničko tijelo jedinice lokalne i
jedinice područne (regionalne) samouprave, dva od tri člana proširenog sastava
predstavljat će političke grupacije iz predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave ( općinskog ili gradskog vijeća ), a jedan od tri člana proširenog sastava
predstavljat će političke grupacije iz predstavničkog tijela jedinice područne
(regionalne) samouprave ( županijske skupštine ). U skladu s tom podjelom ostala tri
člana predstavljat će oporbene političke grupacije.
Članovi proširenog sastava izbornih povjerenstava ne smiju biti kandidati na izborima
koje provode.

II
Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela, prijedlozi
kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih
zamjenika, prijedlozi kandidatura za izbor zamjenika općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda
pripadnika hrvatskog naroda moraju prispjeti (biti zaprimljeni u) nadležnom izbornom
povjerenstvu ( županijskom, općinskom ili gradskom ) najkasnije u roku 14 dana od
dana stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora, dakle
2. svibnja 2013. do 24:00 sata
III
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti
njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima ( općinskim i gradskim ) najkasnije
dvanaest dana prije dana održavanja izbora, dakle
6. svibnja 2013. do 24:00 sata
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnim izbornim
povjerenstvima, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove
biračkih odbora.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova.
Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno
političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka, odnosno političke stranke,
sukladno stranačkom sastavu predstavničkog tijela pojedine jedinice.
Odnos ukupnog broja članova biračkih odbora unutar grupacije stranaka određuje se
sukladno omjeru u kojem pojedina stranka sudjeluje u gradskom, odnosno
općinskom vijeću, odnosno županijskoj skupštini.
Kod istovremenog održavanja izbora za predstavničko tijelo jedinice lokalne i
jedinice područne (regionalne) samouprave, dva od četiri člana predstavljat će
većinske političke stranke, odnosno političke grupacije iz predstavničkog tijela
jedinice lokalne samouprave, a preostala dva od četiri člana predstavljat će većinske
političke stranke, odnosno političke grupacije iz predstavničkog tijela jedinice
područne (regionalne) samouprave. Preostala četiri člana predstavljat će oporbene
političke
stranke iz predstavničkog tijela jedinice
lokalne samouprave i
predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u skladu s tom
podjelom.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati
na izborima koje provode, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju
biti članovi niti jedne političke stranke.
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