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Općinsko vijeće Općine Poličnik  na  svojoj 4.  sjednici održanoj dana 22. listopada 
2013. godine, temeljem članka 209. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09., 63/11, 
130/11 i 56/13)  i članka 38. Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik  broj 
06/09, 11/09 i 04/13) donosi 
 
 
 
 

ODLUKU 
O PRIKLJU ČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRA ðEVINE 

ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA PODRUČJU OPĆINE POLI ČNIK 
 
 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrñuje se postupak priključenja grañevine i drugih nekretnine na 
komunalne vodne grañevine  za opskrbu pitkom vodom na području Općine Poličnik. 
Odredbom iz prethodnog stavka utvrñuje se naročito : 

1. obveza priključenja i rokovi za priključenje, 
2. postupak i uvjeti priključenja, 
3. vrste priključaka, 
4. način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih grañevina od strane budućih 

korisnika, 
5. nadzor i 
6. prekršajne odredbe 

 
 
 

Članak 2. 
Priklju čenjem na komunalne vodne grañevine za javnu vodoopskrbu, u smislu odredbi 
ove Odluke, smatra se izgradnja priključka na grañevini i drugih nekretnini kojima se 
omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodnih usluga javne 
vodoopskrbe. 
Obveznici priklju čenja grañevine na komunalne vodne grañevine su vlasnik,  investitor ili 
drugi zakoniti posjednik grañevine ili druge nekretnine (u nastavku teksta: vlasnik 
grañevine). 
Pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci imaju značenje odreñeno Zakonom o vodama  (NN 
153/09, 63/11, 130/11 i 56/13.) i Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13).  
Pod drugim nekretninama u smislu ove Odluke smatra se  

- objekt koji služi isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.)  
- poljoprivredno zemljište neovisno o površini, 
- grañevna čestica, 
- zelena površina, 
- zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti ( otvoreni skladišni 
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- prostor, parkiralište i slično), 
- jednostavna grañevina, 
- i dr. 

 
 

Članak 3. 
Vlasnik grañevine, odnosno druge nekretnine priključuje svoju grañevinu, odnosno drugu 
nekretninu na komunalne vodne grañevine za javnu vodoopskrbu sukladno Zakonu o vodama, 
podzakonskim provedbenim aktima isporučitelja vodnih usluga, ovoj Odluci i odluci 
isporučitelja usluge javne vodoopskrbe o priključenju. 
 
 

Članak 4. 
Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe na području Općine Poličnik je trgovačko 
društvo je VODOVOD d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, (MBS: 060083654, 
OIB:89406825003), kao javni isporučitelj vodnih usluga i koji upravlja komunalnim vodnim 
grañevinama u svom vlasništvu (u daljnjem tekstu: Isporučitelj ).  
 
 

Članak 5. 
Vlasnik grañevine odnosno druge nekretnine kao podnositelj zahtjeva za priključenje, 
odnosno kao budući korisnik vodnih usluga obvezan je pridržavati se Općih i tehničkih uvjeta 
isporuke vodnih usluga koje donosi Isporučitelj 
Vlasnik grañevine ili druge nekretnine dužan je održavati vodomjerno okno, dok su ostali 
dijelovi priključka u nadležnosti isporučitelja vodne usluge koji ih je dužan održavati u stanju 
funkcionalnosti.  
Korisnik vodne usluge dužan je u svakom trenutku omogućiti Isporučitelju vodne usluge 
slobodan pristup do vodomjernog okna i instalacija priključka radi očitanja vodomjera, 
uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i popravka vodomjera ili instalacija priključka 

Isporučitelj vodnih usluga obavlja kontrolu izvedenih priključaka sa svrhom utvrñivanja 
činjenice da li su pojedine grañevine protupravno priključene na komunalne vodne grañevine, 
te je o uočenim nepravilnostima obavezan u roku od osam dana od dana saznanja pisanim 
putem obavijestiti Općinu Poličnik. 
 
 

 
2. OBVEZA PRIKLJU ČENJA I  ROKOVI PRIKLJU ČENJA 

 
Članak 6. 

Vlasnik grañevina ili druge nekretnine na području Općine Poličnik obvezan je priključiti 
postojeću grañevinu ili drugu nekretninu ili onu koja će se tek izgraditi na komunalne vodne 
grañevine kada je takav sustav izgrañen u naselju, odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi 
grañevina i kada su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav. 
Vlasnik poljoprivrednog zemljišta može, suglasno ovoj Odluci, priključiti poljoprivredno 
zemljišta na komunalnu vodnu grañevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja. 
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Članak 7. 
Vlasnici grañevine, odnosno druge nekretnine dužni su istu priključiti na komunalne vodne 
grañevine u sljedećim rokovima : 
- novoizgrañenu grañevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe izgrañen, mora se  
  priključiti na komunalne vodne grañevine prije uporabe grañevine; 
- postojeću grañevina, u naseljima gdje je već izgrañen javni sustav vodoopskrbe, mora se  
  priključiti na komunalne vodne grañevine u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove  
  Odluke, odnosno najkasnije u roku od godine dana od dana obavijesti isporučitelja vodne    
  usluge o mogućnosti priključenja. 
 
 

Članak 8. 
Od obveze priključenja grañevine na komunalne vodne grañevine mogu se izuzeti vlasnici 
grañevine, posebnom rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Poličnik, ako su na 
odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu u skladu s odredbama Zakona o vodama. 
Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka nadležno upravno tijelo Općine Poličnik 
obvezno je zatražiti mišljenje Isporučitelja. 
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka je dopuštena žalba nadležnom tijelu Zadarske 
županije. 
 
 

Članak 9. 
Vlasnik grañevine ili drugi zakoniti posjednik grañevine ili druge nekretnine koji je za vlastite 
potrebe na vlastitom zemljištu ili na zemljištu na kojem ostvari pravo grañenja ili pravo 
služnosti, izgradio vodne grañevine koje mu omogućuju opće korištenje vode oslobaña se 
obveze priključenja na komunalne vodne grañevine. 
 
 
 
3. Vrste priklju čaka 
 

Članak 10. 
Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe priključuje grañevine i druge nekretnine na 
način da predviña sljedeće vrste priključaka: 
- trajni vodoopskrbni priklju čak, koji se daje na neodreñeno vrijeme; 
- priklju čak za poljoprivredno zemljište, koji se daje na vrijeme dok se zemljište koristi u  
  poljoprivredne svrhe; 
- privremeni priklju čak gradilišta i ostalih privremenih grañevina na gradilištu. 
 

 
Članak 11. 

Priklju čenje na komunalne vodne grañevine za javnu vodoopskrbu izvodi se tako da se za 
svaki posebni dio nekretnine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi 
voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) uvodi jedan vodomjer. 
 

Članak 12. 
Privremeni priklju čak za grañevni objekt izgrañen ili postavljen privremeno za potrebe 
gradilišta, za primjenu odgovarajuće tehnologije gradnje, te za organiziranje sajmova, javnih 
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manifestacija i ostalih privremenih grañevina na gradilištu vlasniku, drugom zakonitom 
posjedniku ili investitoru grañevine, odnosno druge nekretnine, koji je podnio zahtjev za 
priključak na komunalne vodne grañevine te priložio potrebnu dokumentaciju sukladno 
članku 18. ove Odluke. 
 
 
 
III. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA  ZA  PRIKLJU ČENJE 
 

Članak 13. 
Priključkom na javni vodovodni sustav (vodovodni priključak) smatra se čvor priključenja, 
priključni cjevovod i mjerni sklop koji završava s glavnim vodomjerom sukladno općim i 
tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga. 
Sve vodne instalacije iza glavnog vodomjera pripadaju vlasniku, zakoniti posjednik ili 
investitoru grañevine ili druge nekretnine, koji ih je obvezan održavati u funkcionalnom 
stanju o vlastitom trošku. 
 

Članak 14. 
Priključenje grañevina i drugih nekretnina na komunalne vodne grañevine provodi se 
sukladno  

- ovoj Odluci te  
- Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga javne vodoopskrbe na 

vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar koje donosi  Isporučitelj i koji 
objavljuje na svojoj internetskoj stranici. 

 
 

Članak 15. 
Vlasnik, zakoniti korisnik grañevine ili izvoñač radova  (u daljnjem tekstu: podnositelj 
zahtjeva) podnosi zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje na komunalne vodne 
grañevine Isporučitelju. 
Zahtjev za priključenje podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu dostupnom na 
internetskoj stranici Isporučitelju (ww.vodovod-zadar.hr) odnosno u upravnoj zgradi 
Isporučitelja : Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar. 
 
 

Članak 16. 
Grañevina, odnosno druga nekretnina, može se priključiti na komunalne vodne grañevine za 
javnu vodoopskrbu ukoliko postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje. 
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne grañevine za javnu 
vodoopskrbu utvrñuje isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe svojom aktom kojom se 
utvrñuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. 
Isporučitelj vodne usluge obvezan je donijeti opće i tehničko uvjete u roku od 6 mjeseci od 
dana stupanja na snagu ove Odluke, koje će sadržavati odredbe o postupku izdavanja odluke i 
osiguranja uvjeta priključenja na komunalne vodne grañevine, tehničko – tehnološke uvjete i 
priključenju (posebni uvjeti priključenja), kvaliteti opskrbe vodnim uslugama, pravima i 
obvezama isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga, uvjetima obračuna i naplate 
vodnih usluga, tehničko – tehnološkim uvjetima za gradnju vodomjera i drugo. 
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Do donošenja općih i tehničkih uvjeta isporuke vodne usluge iz stavka 3. ovog članka, ostaju 
na snazi postojeći Opći uvjeti. 
Akt iz stavka 3. ovog članka mora biti objavljen na internet stranicama isporučitelja vodne 
usluge te dostupan javnosti i na druge pogodne načine. 
 
 

Članak 17. 
Postupak za priključenje na komunalne vodne grañevine za javnu vodoopskrbu pokreće se 
podnošenjem zahtjeva za priključenje. 
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik grañevine odnosno vlasnik druge nekretnine. 
Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga. 
Zahtjev za priključenje novoizgrañene grañevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije 
uporabe grañevine. 
 

 

Članak 18. 
Podnositelj zahtjeva je dužan, uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje grañevne 
čestice na komunalne vodne grañevine, priložiti: 

- Preslik katastarskog plana u mjerilu 1:1000 original iz katastra (2 komada ne stariji od 
6 mjeseci) 

- Suglasnost Općine Poličnik za priključenje na vodovodnu mrežu original 
- gruntovni izvadak ili dokaz o pravu vlasništva grañevine, ne stariji od 6 mjeseci, 
- posjedovni list izdan od područnog ureda za katastar Zadar (original,  ne stariji od 6 

mjeseci) 
- situacioni nacrt s ucrtanim položajem grañevine u mjerilu 1:1000, ne starije od 6 

mjeseci. 
- pisanu izjavu vlasnika grañevne čestice da je sklopio ugovor o gradnji sa izvoñačem 

radova, te da izvoñaču radova odobrava podnošenje zahtjeva za priključenje ili pisanu 
izjavu vlasnika grañevne čestice da je sklopio ugovor o korištenju sa korisnikom, te da 
korisniku odobrava podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za priključenje 
grañevne čestice. 

- dokaz o pravu korištenja grañevine (pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću 
pisanu suglasnost vlasnika grañevine za podnošenje zahtjeva za priključenje). 

- odgovarajući dokaz o obavljanju poslovne djelatnosti (otvoreni skladišni 
     prostor, parkiralište i slično), ne stariji od 6 mjeseci, zemljišta koje služi u svrhu  
     obavljanja poslovne djelatnosti, 
- te po potrebi druga dokumentacija na traženje isporučitelja vodnih usluga. 

Ako se priključak na komunalne vodne grañevine vrši u okno izgrañeno na čestici u 
vlasništvu druge osobe, vlasnik grañevine koja se priključuje mora uz zahtjev iz stavka 1. ove 
Odluke priložiti suglasnost vlasnika čestice na kojoj se vrši priključenje ovjerenu kod javnog 
bilježnika. 
Kompletnu dokumentaciju dostaviti osobno na referadu ili poštom na adresu Isporučitelja:  
Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar. 

 
 

Članak 19. 
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak te donosi: 

- odobrenje za izradu vodoopskrbnog priključka ili  
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- odbijanje zahtjeva. 
Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz stavka 1.  ovog članka donijeti u roku od 30 
dana od dana kompletiranja dokumentacije iz zahtjeva. 
Protiv odluke o iz stavka 1.  ovog članka može se izjaviti  žalba se može nadležnom tijelu 
Zadarske županije. 
Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Općini Poličnik 
 
 

Članak 20. 
Ako su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje grañevine na komunalne vodne 
grañevine isporučitelj vodnih usluga zahtjev za priključenje grañevine rješava donošenjem 
Odobrenja za izradu vodoopskrbnog priključka. 
Odobrenja za izradu vodoopskrbnog priključka mora sadržavati: 

a) podatke o vlasniku/zakonskom posjedniku/ investitoru grañevine: ime i 
prezime,OIB,  
    prebivalište odnosno boravište/sjedište 
    -  za zakonitog posjednika valjani pravni temelj posjedovanja 
b) podatke o grañevini koja se priključuje (adresa, mjesto, brojčana oznaka katastarske  
    čestice odnosno zemljišno-knjižnu oznaku, namjena i dr.), 
c) mjesto i način priključenja, 
d) rokove za priključenje, 
e) samostalne uporabne cjeline grañevine, 
f) suglasnost - rješenje u slučaju prekopa prometnica od tijela  koje istom upravlja    
   (Hrvatske ceste – Ispostava Zadar, Županijska uprave za ceste ili Općine Poličnik) 
g) uz prethodnu pribavljenu suglasnost, rješenje ili drugi akt u slučaju prekopa 
površini  
    koja nije u nadležnosti tijela iz prethodne alineje, kojim fizička ili pravna osoba 
koja     
    raspolaže  površinom dozvoljava izvoñenje radova.  
h) uputu o pravnom lijeku 

Sastavni dio Odobrenja za izradu vodoopskrbnog priključka  je preslika katastarskog plana s 
ucrtanom uličnom trasom vodovoda  i s ucrtanim priključkom na čestici. 
 
 

Članak 21. 
Ako ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje grañevine na komunalne vodne 
grañevine isporučitelj vodnih usluga donijeti će odluku o odbijanju zahtjeva priključenja na 
komunalne vodne grañevine za javnu vodoopskrbu u kojoj će biti navedeni razlozi odbijanja 
zahtjeva. 
 
 
 
III. PRIKLJU ČENJE NA SUSTAV  JAVNE  VODOOPSKRBE 
 

Članak 22. 
Meñusobna prava i obveze vezane uz izgradnju priključka isporučitelj vodnih usluga i vlasnik 
grañevine ili drugi nekretnine utvrñuju Ugovor o izgradnji priklju čka. 
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Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o grañevini ili 
drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, rok izgradnje priključka, cijenu radova 
priključenja utvrñenu troškovnikom radova koji čini sastavni dio ugovora (količina i vrste 
radova i materijala), način plaćanja cijene priključenja te odredbu o predaji priključka u 
vlasništvo isporučitelja vodnih usluga bez naknade. 
Vlasnik, zakoniti posjednik ili investitor grañevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i 
materijala utrošenih za priključak na temelju Ugovora i priloženog troškovnika radova 
Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe obvezan je izvesti priključak na komunalne 
vodne grañevine najkasnije u roku od 90 dana od dana uplate ugovorenog iznosa iz stavka 3. 
ovog članka. 
 
 

Članak 23. 
Radove priključenja izvodi Isporučitelj vodne usluge ili njihov ugovaratelj, a stvarni trošak 
izvedbe priključka snosi podnositelj zahtjeva za priključenje.  
Isporučitelj je dužan izdati račun za izvedene radove iz stavka 1.  ovog članka. Račun sadrži 
obračun stvarnih troškova radova i utrošenog materijala. 
 
 

Članak 24. 
Na traženje vlasnika grañevine Isporučitelj vodne usluge dopustiti će se da on sam izvede 
iskop i zatrpavanje koji su potrebni za priključenje grañevine, ako bi mu to smanjilo troškove 
priključenja uz slijedeće uvjete: 

- da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima 
struke,  

- isporučitelj je dužan o trošku ugovaratelja osigurati kontinuirani nadzor nad 
kvalitetom izvedenih radova i ugrañenih materijala,  i  

- uz prethodnu pribavljenu suglasnost - rješenje u slučaju prekopa prometnica od tijela 
koje istom upravljaju (Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste odnosno Općine 
Poličnik)  

- uz prethodnu pribavljenu suglasnost, rješenje ili drugi akt u slučaju prekopa površini 
koja nije u nadležnosti tijela iz prethodne alineje, kojim fizička ili pravna osoba koja 
raspolaže  površinom dozvoljava izvoñenje radova.  

- priključak se ne može staviti u funkciju prije pisane suglasnosti isporučitelja vodnih 
usluga. 

Priključak mora biti izveden u skladu s Općim i  tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge 
javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar. 
 
 

Članak 25. 
Vlasnik grañevine odnosno druge nekretnine  može Isporučitelju podnijeti zahtjev za 
odvajanje, premještanje i rekonstrukciju priključka na sustav javne vodoopskrbe. 
Na postupak premještanja, odvajanja ili rekonstrukcije priključka na sustav javne 
vodoopskrbe,  na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka ove Odluke. 
 
 
 
V.  ODNOS  OPĆINE  POLI ČNIK I  ISPORU ČITELJA USLUGE 
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Članak 26. 

Isporučitelj usluge u suradnji s Općinom Poličnik planira širenje mreže vodnih grañevina. 
Izgradnju novih vodnih grañevina financira Općinom Poličnik koristeći se sredstvima 
proračuna, posebne naknade za razvoj komunalne infrastrukture, namjenskim sredstvima 
Hrvatskih voda, sredstvima EU i namjenskim sredstvima isporučitelja usluge i drugim 
izvorima. 
 
 
 
VI. UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH G RAðEVINA 
ZA JAVNU VODOOPSKRBU OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA 
 
 

Članak 27. 
U slučaju kada gradnja odreñene komunalne vodne grañevine  

- nije predviñena godišnjim Planom gradnje komunalnih vodnih grañevina Isporučitelja 
vodne usluge,  

- ali je predviñena višegodišnjim Planom gradnje komunalnih vodnih grañevina unutar 
iduće tri godine, 

- budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te grañevine mogu sudjelovati u 
financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u odreñenom roku,  

- pod uvjetima utvrñenim ugovorom sklopljenim s Isporučiteljem vodne usluge.   
Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na račun Isporučitelja vodne usluge, a rok 
povrata sredstava ne može biti dulji od pet godina od dana sklapanja ugovora. 
Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne grañevine, za koje 
nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovog članka  

- mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, pod uvjetima utvrñenim ugovorom s 
isporučiteljem vodne usluge, bez prava na povrat sredstava. 

 
 
 
VI. NADZOR 
 

Članak 28. 
U nadzoru provoñenju ove Odluke, utvrñene su slijedeće ovlasti: 

a) Državni gospodarski inspektor 
- Nadležnost utvrñena zakonom,  
b) trgovačko društvo Vodovod d.o.o.  

- pokrenuti prekršajni nalog 
     c)   Komunalni redar, Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik : 

- provoditi postupak, 
- donositi rješenja 
- izdati obvezni prekršajni nalog i  
- izreći i naplaćivati novčanu kaznu i 
- pokrenuti prekršajni postupak. 
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VII. PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 29. 
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba 
Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe : 
- ako u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva ne donese odluku o priključenju grañevine na  
  komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom ili odluku o odbijanju zahtjeva za  
  priključenje (članak 19. stavak 2.ove Odluke), 
- ako u roku od 90 dana od dana uplate ugovorenog iznosa ne priključi grañevinu na  
  komunalnu vodne grañevine (članak 22. stavak 4. ove Odluke). 
- ako ne donese tehničko – tehnološke uvjete navedene u članku 5. Stavak 1. ove Odluke. 
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u 
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka. 
 
 

Članak 30. 
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba : 
- ako koristi priključke na komunalne vodne grañevine za javnu opskrbu protivno odredbama  
   tehničko - tehnoloških uvjeta Isporučitelja vodnih usluga, 5. ove Odluke 
- ako ne priključi svoju grañevinu na javni sustav vodoopskrbe prema člankom 5. ove Odluke,  
  osim onim osloboñenih te obveze, 
- ako ne priključi svoju grañevinu na javni sustav vodoopskrbe u rokovima odreñenim  
  člankom 6. ove Odluke, 
- ako samovoljno priključi svoju grañevinu na javni sustav vodoopskrbe, 6. ove Odluke 
- ako neovlašteno koristi vodu iz mreže javne vodoopskrbe, 
- ako onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu  
  vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrñivanja njezine  
  tehničke ispravnosti. 6. ove Odluke 
 
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u 
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka. 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i 
fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. 
Ovog članka. 
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 31. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne 
grañevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 
Poličnik“, broj 7/12, 6/13 i 9/13). 
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Postupci po zahtjevima podnesenim prije stupanja na snagu ove Odluke rješavati će se po 
odlukama iz stavka 1. ovog članka. 
Investitori koji su dobili suglasnost Općine Poličnik za priključak na vodovodnu mrežu prije 
stupanja na snagu ove Odluke, a nisu ostvarili priključenje zbog tehničkih razloga, priključiti 
će se temeljem izdate suglasnosti. 
 

Članak 31. 
Isporučitelj vodnih usluga obvezan je ovu Odluku objaviti na svojim Internet stranicama ili na 
drugi prikladan način učiniti dostupnim javnosti za cijelo vrijeme njezina važenja 
 

Članak 32. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

      PREDSJEDNIK 
Petar Bogović 

KLASA: 325-01/12-01/04 
URBROJ: 2198/06-01-13-13 
Poličnik,  22. listopada 2013.  
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OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE POLI ČNIK 

Temeljem čl.  24. Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora Općine 
Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik br. 12/13: dalje Odluka), Općinsko izborno 
povjerenstvo Općine Poličnik propisuje  

OBVEZATNE UPUTE BROJ II 

O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU 
IZBORA ZA ČLANOVE VIJE ĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE 

POLIČNIK     

1. Pripreme i provedba izbora za članove vijeća mjesnih odbora obavljat će se isključivo na 
obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. 

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake O. 

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrñen odgovarajući obrazac, tijela za 
provoñenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona, kada je to 
neophodno za provoñenje odgovarajuće izborne radnje, o čemu će prije donošenja akta 
izvijestiti Općinsko izborno povjerenstvo Općine Poličnik. 

4.  Obrasci za provoñenje izbora su: 

      – O-1 – Prijedlog liste kandidata za članove vijeća MO, 
      – O-2 – Prijedlog nezavisne liste kandidata za članove vijeća MO, 
      – O-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća MO, 
      – O-4 – Potpisi birača za nezavisne liste, 
      – O-5 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provoñenje izbora 
      – O-7 – Zapisnik o radu biračkog odbora 
      – O-8 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva      

5.  Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa, ali nisu predmet 
objave. 

6.  Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web 
stranici Općine Poličnik i u Službenom glasniku Općine Poličnik.  

Poličnik, 05. studenog 2013. godine. 

                                                                                                Predsjednik   

Iva Lovrin          
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IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE POLI ČNIK  

  

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 
dalje: Zakon) i čl. 24. Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora Općine 
Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik br. 12/13: dalje Odluka), Izborno povjerenstvo 
Općine Poličnik propisuje 

OBVEZATNE UPUTE BROJ III 

POSTUPAK KANDIDIRANJA ZA ČLANOVE VIJE ĆA MJESNIH 
ODBORA OPĆINE POLI ČNIK       

1. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke registrirana u Republici 
Hrvatskoj i birači. 

Predlaganje kandidacijskih lista političkih stranaka 

2. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici 
Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 

Kandidacijsku listu može predložiti jedna politička stanka te dvije ili više političkih stranaka. 

Političke stanke utvrñuju i predlažu liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na način 
propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom donijetom an temelju 
statuta. 

 

Predlaganje kandidacijskih lista birača 

3. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju i birači. 

Kada birači predlažu kandidacijske liste predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima 
birača. 

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose: ime i prezime, 
nacionalnost, prebivalište, datum roñenja, osobni identifikacijski broj i spol predloženih 
kandidata, te ime i prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto 
izdavanja te potpis birača. 

Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. 

Kandidat može biti podnositelj i potpisnik kandidacijske liste na kojoj se kao kandidat nalazi. 
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Sadržaj kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora 

4. U prijedlogu kandidacijske liste za vijeća mjesnih odbora obvezatno se navodi naziv 
kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 
zaključno do rednog broja koliko ih se bira. 

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrñenog broja članova vijeća mjesnih odbora  
koji se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do 
broja koje se bira u to vijeće. 

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrñenog broja članova vijeća mjesnih odbora   
koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana. 

Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja 
je odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. 

Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke odnosno stranaka u nazivu se 
mogu koristiti kratice. 

Ako su kandidacijsku listu predložili birači njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača«. 

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi. 

5. Za svakog kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime 
kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum roñenja, osobni identifikacijski broj i spol. 

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavljaju se i očitovanja kandidata o prihvaćanju 
kandidature (obrazac O-3) ovjerena od javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva za izbor 
članova vijeća mjesnih odbora. 

Rok za kandidiranje 

6. Kandidacijske liste moraju prispjeti (biti zaprimljene u ) Izbornom povjerenstvu za izbor 
članova vijeća mjesnih odbora u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o 
raspisivanju izbora. 

Prijedlozi lista dostavljaju se na obrascima navedenim u Priopćenju II. Izbornog povjerenstva. 

Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste 

7. Političke stanke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste mogu na način predviñen 
statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 
48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od Izbornog povjerenstva za izbor članova 
vijeća mjesnih odbora. 
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Za »kandidacijsku listu grupe birača« odluku o odustajanju donosi nositelj liste. 

Pisana obavijest o odustanku mora prispjeti (biti zaprimljena u ) Izbornom povjerenstvu za 
izbor članova vijeća mjesnih odbora najkasnije 48 sati nakon što je lista kao prihvaćena bila 
objavljena od strane Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora. 

Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka 
roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će 
kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata. 

Postupak u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste 

8. Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave 
kandidacijske liste politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su 
predložile kandidata i podnositelj kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega 
predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana održavanja 
izbora. 

Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena 
kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi 
navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore. 

Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na gore navedeni način, a 
nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi. 

Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom objavljuje se na oglasnoj ploči i 
internetskim stranicama jedinice u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste. 

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana 
održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom. 

9.  Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web 
stranici Općine Poličnik i Službenom glasniku Općine Poličnik.    

Poličnik, 05. studenog 2013. godine. 

                                                                                              

Predsjednik 

                                                                                              Iva Lovrin    
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O-1 
 
IZBORNO POVJERENSTVO ZA  
IZBOR ČLANOVA VJEĆA MJESNIH ODBORA 
OPĆINE POLIČNIK  
 
 

PRIJEDLOG 
KANDIDACIJSKE LISTE POLITI ČKE STRANKE/POLITI ČKIH STRANAKA  

ZA ČLANICE/ ČLANOVE  
 
MJESNOG ODBORA ______________________________ 
                                                (naziv mjesnog odbora) 

 
Naziv liste 
__________________________________________________________________________ 
                         (puni naziv registrirane političke stranke, dviju ili više političkih stranaka, a ako su registrirale i skraćeni naziv stranke 
odnosno    stranaka koje su listu predložile) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Nositeljica/nositelj liste: 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
 

Nositeljica/nositelj liste prva je predložena kandidatkinja/kandidat na listi (članak 18. 
stavak 6. Zakona o lokalnim izborima, „Narodne novine“, broj 144/12, dalje: Zakon). 
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KANDIDACIJSKA LISTA 

 
REDNI 
BROJ      

IME I PREZIME NACIONALNOST ADRESA 
PRIJAVLJENOG 
PREBIVALIŠTA 

DATUM ROðENJA OIB       SPOL 
 

Ž         M 

       1.  
 

                

       2.     
 

              

3.    
 

              

4.    
 

              

5.    
 

              

       6.    
 

              

       7.    
 

              

 
U ___________________________________ 

                       (mjesto i datum)  
 
 
 
 
                                                              

                                                                                                                                     
__________________________________________________________________________________ 

 
                                                             (potpis ovlaštenog predstavnika političke stranke odnosno ovlaštenih predstavnika dviju ili više stranka) 

                                                             _______________________________________________________ 
                                                                                               
_________________________________________________ 
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NAPOMENA: 
1. Ovaj obrazac namijenjen je predlaganju kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Poličnik 
(dalje u tekstu: vijeća MO) koje predlažu političke stranke. Zato je potrebno popuniti prazna mjesta u uvodnom 
dijelu obrasca podacima 
o nazivu MO, za koje se predlažu kandidati. 
 
2. U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja koliko se 
kandidata bira. Predlagatelj slobodno utvrñuje redoslijed kandidata na listi. Ako predlagatelj predloži više 
kandidata od onog broja članova vijeća MO koliko ih se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano 
predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u to vijeće MO. 
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrñenog broja članova vijeća MO koji se bira na 
izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana 
(članak 18. st. 1., 2. i 3. Zakona i čl. 12. Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora Općine 
Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik br. 12/13: dalje Odluka)). 
Kandidatom se može biti samo na jednoj listi. 
Član vijeća ne može biti Općinski načelnik Općine Poličnik i zamjenik općinskog načelnika, član upravnih tijela 
trgovačkog društva u većenskom vlasništvu Općine, Ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj 
je Općina osnivač, policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama 
Republike Hrvatske te službenici i namještenici u upravnim odjelima Općine (čl. 6. Odluke). 
 
3. Broj članova vijeća MO odreñen je Statutom Općine Poličnik.   
 
4. Prijedlog kandidacijske liste podnosi se  Izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća MO. 
Prijedlog mora prispjeti (biti zaprimljen u)  Izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća MO najkasnije u 
roku 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora (čl. 21. st. 1. Zakona i čl. 15. Odluke). 
 
5. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature (Obrazac O-3), ovjerena 
kod javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća MO  (članak 17. st. 1. Zakona i čl. 13. st. 
2. Odluke). 
 
6. U prijedlogu se uz ime i prezime kandidata mogu navesti stručni naziv i akademski stupanj kandidata u skladu 
sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju («Narodne novine», broj 107/07 i 
118/12) najkasnije do isteka roka za podnošenje prigovora u postupku kandidiranja. 
 
7. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima. 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 14/13   

05. studenog 2013.          Godina  X 

19 
 

 
O-2 

IZBORNO POVJERENSTVO ZA  
IZBOR ČLANOVA VJEĆA MJESNIH ODBORA 
OPĆINE POLIČNIK  
 

PRIJEDLOG 
KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRA ČA ZA ČLANICE/ ČLANOVE  

 
MJESNOG ODBORA ______________________________ 
                                                (naziv mjesnog odbora) 

 
 
Nositeljica/nositelj liste: 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ime i prezime nositeljice/nositelja liste) 
 

Nositeljica/nositelj liste prva je predložena kandidatkinja/kandidat na listi (članak 18. 
stavak 6. Zakona o lokalnim izborima, „Narodne novine“, broj 144/12, dalje: Zakon  i čl. 14. 
st. 2. Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora Općine Poličnik (Službeni 
glasnik Općine Poličnik br. 12/13: dalje Odluka). 
 

KANDIDACIJSKA LISTA 
REDNI 
BROJ      

IME I PREZIME NACIONALNOST ADRESA 
PRIJAVLJENOG 
PREBIVALIŠTA 

DATUM 
ROðENJA 

OIB SPOL 
 

Ž              M 
       1.  

 
                

       2.     
 

              

3.    
 

              

4.    
 

              

5.    
 

              

       6.    
 

              

       7.    
 

              

 
U ___________________________________ 

                       (mjesto i datum)  
 
 
Ime i prezime i potpisi prva tri birača – potpisnika kandidacijske liste grupe birača 
 
                                                              

 1._______________________________________________________________ 
 2._______________________________________________________________ 
 3._______________________________________________________________ 
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NAPOMENA: 
1. Ovaj obrazac namijenjen je predlaganju kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora OpćinePoličnik 
(dalje u tekstu: vijeća MO) koje predlažu grupe birača. Zato je potrebno popuniti prazna mjesta u uvodnom 
dijelu obrasca podacima o nazivu MO, za koje se predlažu kandidati. 
 
2. U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja koliko se 
kandidata bira. Predlagatelj slobodno utvrñuje redoslijed kandidata na listi. Ako predlagatelj predloži više 
kandidata od onog broja članova vijeća MO koliko ih se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano 
predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u to vijeće MO. 
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrñenog broja članova vijeća MO koji se bira na 
izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana 
(članak 18. st. 1., 2. i 3. Zakona i čl. 12. Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora Općine 
Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik br. 12/13: dalje Odluka)). 
Kandidatom se može biti samo na jednoj listi. 
Član vijeća ne može biti Općinski načelnik Općine Poličnik i zamjenik općinskog načelnika, član upravnih tijela 
trgovačkog društva u većenskom vlasništvu Općine, Ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj 
je Općina osnivač, policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama 
Republike Hrvatske te službenici i namještenici u upravnim odjelima Općine (čl. 6. Odluke). 
 
3. Broj članova vijeća MO odreñen je Statutom Općine Poličnik. 
 
4. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga 
kandidacijske liste dužni su na obrascu O-4 prikupiti dovoljan broj potpisa birača sa prebivalištem na području 
mjesnog odbora na kojem se izbori provode. Potreban broj potpisa birača objavilo je  Izborno povjerenstvo 
Općine Poličnik u Priopćenju br. 2. objavljenom na www.opcina-policnik.hr. 
 
5. Prijedlog kandidacijske liste podnosi se  Izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća MO. 
Prijedlog mora prispjeti (biti zaprimljen u)  Izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća MO najkasnije u 
roku 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora (čl. 21. st. 1. Zakona i čl. 15. Odluke). 
 
6. Prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste smatraju se podnositeljima kandidacijske liste grupe 
birača i potpisuju prijedlog. (čl. 16. st. 2. Zakona i čl. 11. st. 3. Odluke). 
 
7. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature (Obrazac O-3), ovjerena 
kod javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća MO  (članak 17. st. 1. Zakona i čl. 13. st. 
2. Odluke). 
 
8. U prijedlogu se uz ime i prezime kandidata mogu navesti stručni naziv i akademski stupanj kandidata u skladu 
sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju («Narodne novine», broj 107/07 i 
118/12) najkasnije do isteka roka za podnošenje prigovora u postupku kandidiranja. 
 
9. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima. 
 
 
 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 14/13   

05. studenog 2013.          Godina  X 

21 
 

 
O-3 

  

OČITOVANJE O PRIHVA ĆANJU KANDIDATURE   
 

1. Ja ____________________                        
                    (ime i prezime kandidatkinje/kandidata)                                                                             (OIB)  
                                      

      _________________________     _______________________          _____________ 
                     (nacionalnost) (datum roñenja)           (adresa prijavljenog prebivališta) 

 
 ___________________________________                   
               (broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja) 

 
 
             prihvaćam kandidaturu za članicu/člana _________________________________ 

                                                                                         (naziv mjesnog odbora) 

 
 
  na prijedlog_________________________________________________________ 
                                    (naziv registrirane političke stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu 
 

  
_________________________________________________________________________ 
                         ili ime i prezime prva tri birača koji su predložili kandidacijsku listu grupe birača) 
                       

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
             na izborima koji će se održati dana _______________________________________. 
 

2. Izjavljujem pod materijalnom i prekršajnom odgovorn ošću da na dan stupanja 
na snagu odluke o raspisivanju izbora imam prijavljeno prebivalište na području 
mjesnog odbora u kojem se kandidiram te da za moju kandidaturu ne postoje 
zakonski razlozi zabrane kandidiranja. 

 
U ________________________________                                      ____________________ 
                          (mjesto i datum)                                                                                        (potpis kandidatkinje/kandidata) 

 
NAPOMENA:  Ovo očitovanje kandidatkinje/kandidata mora biti ovjereno kod Izbornog 
povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora ili javnog bilježnika. 
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POPIS SA POTPISIMA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRA ČA  

 
nositeljice/nositelja liste____________________________________________________ 
                                         (upisati ime i prezime prve predložene kandidatkinje/prvog predloženog kandidata na listi) 

 
 
Redni 
broj 

 
IME I PREZIME 

 
ADRESA PRIJAVLJENOG 

PREBIVALIŠTA 

Broj važeće osobne 
iskaznice i mjesto 
njezina izdavanja 

         
         Potpis birača 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

O-4 
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Redni 
broj 

 
IME I PREZIME 

 
ADRESA PRIJAVLJENOG 

PREBIVALIŠTA 

Broj važeće osobne 
iskaznice i mjesto 
njezina izdavanja 

 
       Potpis birača 
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Redni 
broj 

 
IME I PREZIME 

 
ADRESA PRIJAVLJENOG 

PREBIVALIŠTA 

Broj važeće osobne 
iskaznice i mjesto 
njezina izdavanja 

 
Potpis birača 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


