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     O B A V I J E S T 

 

Gradsko izborno povjerenstvo grada Jastrebarskog obavještava sve zainteresirane političke 

stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birače s područja Grada Jastrebarskog, da će 

zaprimanje prijedloga kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog i kandidatura za izbor Gradonačelnika Grada Jastrebarskog te prijedloga 

kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada 

Jastrebarskog, kao i ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature, obavljati u sjedištu 

Gradskog izbornog povjerenstva u Jastrebarskom, Trg J. J. Strossmayera 13, soba broj 1 - u 

Gradskoj vijećnici  u sljedećim terminima: 

 

- u petak 16. travnja 2021. u vremenu od 10:00 do 16:00 sati 

- od ponedjeljka 19. travnja do petka 23. travnja 2021. u vremenu od 10:00 do 16:00 sati 

- u subotu 24. travnja 2021. u vremenu od 8:30 do 13:00 sati 

- od ponedjeljka 26. travnja do srijede 28. travnja 2021. u vremenu od 9:00 do 18:00 sati 

- u četvrtak 29. travnja 2021. u vremenu od 9:00 do 24:00 sata 

 

EPIDEMIOLOŠKE MJERE U IZBORNOM PROCESU 

Prije dolaska na ovjeru potpisa obavezno izmjeriti tjelesnu temperaturu.  

U slučaju povišene tjelesne temperature ne dolaziti u prostorije Gradskog izbornog 

povjerenstva. 

Tjelesna temperatura mjerit će se i prilikom dolaska, na ulazu u zgradu Grada Jastrebarskog. 

Obavezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski za sve osobe, te dezinfekcija ruku 

prije ulaska u prostorije Gradske vijećnice. 

Svi sudionici moraju se pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 2 metra u odnosu na druge 

osobe, osim ako se radi o članovima istog kućanstva ili osoba koje su uobičajeno u bliskom 

kontaktu. 

U Gradskoj vijećnici istodobno mogu biti nazočna tri kandidata kojima se ovjeravaju potpisi 

na očitovanju. 

Iznimno, radi potrebe osiguravanja prije određenih epidemioloških mjera, uz prethodnu 

najavu na broj telefona 098/254-687 ili 091/582-3223, moguća je ovjera očitovanja kandidata 

o prihvaćanju kandidature i izvan radnog vremena predviđenog za ovjeru očitovanja. 

Predaju kandidacijskih lista potrebno je prethodno najaviti na broj telefona 098/254-687 ili 

091/582-3223. Na predaju kandidacijskih lista u prostorije Gradskog izbornog povjerenstva 

mogu doći maksimalno 3 osobe isključivo u prethodno dogovorenom terminu. 

Gradsko izborno povjerenstvo preporučuje predaju kandidacijskih lista najkasnije 48 sati 

prije isteka roka za kandidiranje kako bi se mogla provjeriti pravovaljanost predloženih lista 

i kako bi se predlagatelji mogli pozvati na uklanjanje eventualno uočenih nedostataka. 

 

 

 



Obrasce za postupak kandidiranja za izbor članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 

Grada Jastrebarskog, zainteresirane političke stranke i birači mogu preuzeti na internetskoj 

stranici Grada Jastrebarskog www.jastrebarsko.hr u rubrici Lokalni izbori 2021. 

 

S poštovanjem, 

 

        Gradsko izborno povjerenstvo 

        Grada Jastrebarskog 

 

 

 
 

http://www.jastrebarsko.hr/

