Na temelju članka 23.stavka 1. točka 2. i članka 55. stavka 2. Statuta Grada Vrbovca, a u svezi s
člankom 61. stavka 2.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
broj 33/01),Gradsko vijeće Grada Vrbovca na sjednici održanoj 4.ožujka 2002.godine, donijelo je
ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA VRBOVCA
(interno pročišćeni tekst)
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju izbori za članove vijeća mjesnih odbora, a naročito: način provoðenja
izbora, izborne jedinice, način osnivanja i ovlasti tijela za raspisivanje i provedbu izbora, postupak
kandidiranja i tijela za nadzor zakonitosti izbora, kao i druga pitanja u vezi s izborima.
Na ostala pitanja pripreme i provedbe izbora koja nisu uređena ovom Odlukom na odgovarajući
način primijenit će se pravila propisana zakonom kojim se uređuju izbori za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne samouprave, uvažavajući posebnosti mjesne samouprave.
Članak 2.
Članove vijeća mjesnih odbora biraju graðani s područja mjesnog odbora, na temelju općeg
biračkog prava na neposrednim izborima.
Za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran svaki kandidat s navršenih 18
godina života koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće
izbori provode.
Članak 3.
Prava i dužnosti izabranih članova vijeća mjesnog odbora započinju danom konstituiranja vijeća
mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na
kojoj je nazočna većina članova vijeća.
Članak 4.
Mandat članova vijeća mjesnih odbora izabranih na redovnim izborima, traje do objave odluke o
raspisivanju izbora ili do objave odluke o raspuštanju vijeća mjesnog odbora u skladu sa Statutom
Grada Vrbovca.
Prijevremeni izbori održavaju se i u slučaju ako gradonačelnik raspusti vijeće mjesnog odbora zbog
učestalog kršenja statuta,pravila mjesnog odbora i neizvršavanja povjerenih poslova.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na prijevremenim izborima, traje do isteka
tekućeg mandata vijeća mjesnog odbora izabranog na redovnim izborima.
Članak 5.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće posebnom odlukom kojom
utvrðuje točan datum održavanja izbora, te imenuje Gradsko izborno povjerenstvo za provoðenje
izbora.
Gradsko izborno povjerenstvo u provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora, ima ovlasti koja,
u provedbi izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, ima državno izborno povjerenstvo odnosno općinska i gradska izborna povjerenstva.
Članak 6.
Ukoliko je mandat članova vijeća mjesnog odbora prestao uslijed raspuštanja vijeća mjesnog
odbora, prijevremeni izbori se održavaju u roku 90 dana od dana raspuštanja.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Kada je vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održava redovan izbor
za članove tog vijeća mjesnog odbora, u tom mjesnom odboru se neće raspisivati prijevremeni
izbori.
Članak 7.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
Članu vijeća mjesnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u sljedećim
slučajevima:

– ako podnese ostavku – s danom dostave pismene ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku,
– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost – s
danom pravomoćnosti sudske odluke,
– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuðen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
šest mjeseci – s danom pravomoćnosti sudske presude,
– ako prihvati neku od dužnosti koja je prema ovoj Odluci nespojiva s dužnošću člana vijeća
mjesnog odbora – s danom prihvaćanja izbora odnosno s danom imenovanja,
– ako prestane prebivalište s područja mjesnog odbora – s danom prestanka prebivališta,
– smrću.
Članak 8.
Član vijeća mjesnog odbora ne može istodobno biti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, te
čelnik gradskog upravnog tijela.
Član vijeća mjesnog odbora koji prihvati neku od dužnosti iz prethodnog stavka, zamjenjuje
kandidat s liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka, odnosno drugi predlagatelj liste.
Zamjenik člana vijeća mjesnog odbora počinje obavljati dužnost nakon što je članu vijeća prestao
mandat prema odredbi članka 7. ove Odluke.
II. PREDLAGANJE KANDIDATA
Članak 9.
Pravo predlaganja kandidatskih lista za članove vijeća mjesnih odbora imaju sve registrirane
političke stranke i birači.
Kandidatsku listu za izbor članova vijeća mjesnih odbora može samostalno predložiti jedna
politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista).
Članak 10.
Ako kandidatsku listu predlažu birači, za pravovaljanost liste potrebno je prikupiti potpise podrške
čiji broj se određuje srazmjerno broju birača u mjesnom odboru i to:
– 10 potpisa za članove vijeća mjesnog odbora koji ima do 200 birača,
– 20 potpisa za članove vijeća mjesnog odbora koji ima do 400 birača,
– 30 potpisa za članove vijeća mjesnog odbora koji ima preko 400 birača.
Prva tri potpisnika kandidatske liste smatraju se podnositeljima kandidatske liste.
Članak 11.
Prijedlog liste kandidata podnosi se na propisanom obrascu, u kojem se navodi ime i prezime
kandidata i broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.
Ako kandidatsku listu predlažu birači, potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se
unosi ime i broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.
Svojim potpisom svaki birač može podržati samo jednu kandidatsku listu.
Članak 12.
U prijedlogu liste obvezno se navodi i naziv liste.
Naziv liste navodi se punim imenom stranke, a ako postoji navodi se i skraćeni naziv stranke,
odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila.
Ako su listu predložili birači, njezin je naziv “Kandidacijska lista grupe birača", a može imati u
dodatku ime nositelja liste.
Nositelj liste mora biti prvi predloženi kandidat na listi.
Članak 13.
Kandidatom se može biti samo na jednoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici.
Svaki mjesni odbor jedna je izborna jedinica.
Kandidati na listi moraju biti poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja koliko se
članova vijeća mjesnog odbora bira na izborima.
Uz listu se dostavlja i očitovanje kandidata o prihvaćnju kandidature, ovjereno od Gradskog
izbornog povjerenstva ili javnog bilježnika.

Članak 14.
Prijedlozi lista kandidata za članove vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Gradskom
izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora.
Gradsko izborno povjerenstvo sastavlja i objavljuje sve pravovaljano predložene liste, kao i zbirnu
listu, i to u roku 48 sati od isteka roka utvrđenog za podnošenje lista.
Objava lista kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora oglašava se na oglasnim mjestima
mjesnog odbora, putem lokalnog radija i web stranice Grada.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke,
odnosno koalicije koja je listu predložila.
Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu
prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.
III. IZBORNA PROMIDŽBA
Članak 15.
Političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici kandidacijskih lista grupe
birača, imaju pravo na iznošenje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim
uvjetima.
Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata
prije dana održavanja izbora.
Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu
održavanja izbora, kao i na dan izbora do zatvaranja birališta u 19,00 sati, do kada je zabranjeno
svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.
Članak 16.
Lokalna sredstva javnog informiranja dužna su političkim strankama i nositeljima ili drugim
predstavnicima kandidacijskih lista grupe birača koji sudjeluju na izborima, omogućiti iznošenje i
obrazlaganje izbornih programa i nesmetano obavljanje izborne promidžbe, pod jednakim uvjetima.
Članak 17.
Naknada za rad tijela u provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora kao i njena visina,
utvrđuje se posebnom odlukom gradonačelnika i to najkasnije 10 dana prije dana izbora. Političke
stranke i nositelji kandidacijskih lista grupe birača, nemaju pravo na naknadu troškova izborne
promidžbe.
IV. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Članak 18.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo
područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.
Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabrani sa svake kandidacijske liste utvrðuje se na
način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do
zaključno broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira na izborima.
Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu je zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan
broj glasova svake kandidacijske liste.
Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću mjesnog odbora koliko puta broj njezinih
dobivenih glasova sadrži zajednièki djelitelj (D’Hondtov sustav).
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dviju ili više lista dobila
jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono pripada onoj listi koja je dobila više
glasova.
Kandidatske liste koje na izborima dobiju manje od 5 % važeæih glasova ne sudjeluju u diobi
mjesta u vijeću mjesnog odbora.
Članak 19.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je
odreðena lista dobila mjesta u vijeću mjesnog odbora.
Zamjenici članova vijeća mjesnog odbora sa svake kandidacijske liste, jesu kandidati koji nisu

izabrani.
Zamjenik člana kojega odredi politička stranka odnosno drugi predlagatelj liste, stupa na dužnost s
prestankom mandata izabranom članu vijeća u slučajevima utvrðenim ovom Odlukom.
V. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 20.
Tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora su: Gradsko izborno povjerenstvo i
birački odbori.
Članovi Gradskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora kao i njihovi zamjenici mogu biti samo
osobe koje imaju biračko pravo, a koji nisu kandidati na listi za izbor članova vijeća mjesnog
odbora.
1. Gradsko izborno povjerenstvo
Članak 21.
Gradsko izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici, kao stalni sastav
izbornog povjerenstva.
Dužnost predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva po položaju obavlja predsjednik Općinskog
suda u Vrbovcu, a ostale članove stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva imenuje Gradsko
vijeće iz reda sudaca Općinskog suda ili drugih diplomiranih pravnika koji nisu članovi političkih
stranaka.
Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva određuje se u roku od 8 dana od stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora, a čine ga po dva predstavnika većinske političke stranke odnosno
koalicije, i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka, sukladno stranačkom
sastavu Gradskog vijeća.
Ako političke stranke, na poziv predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva ne imenuju
predstavnike u prošireni sastav izbornog povjerenstva, Gradsko izborno povjerenstvo može raditi i
u stalnom sastavu.
Svi članovi Gradskog izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
Članak 22.
Gradsko izborno povjerenstvo u provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora ima sljedeće
ovlasti:
– propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora
– daje obvezne upute i neposredno nadzire provedbu izbora
– rješava po prigovorima na postupak kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora
– brine za zakonitu pripremu i provoðenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora
– imenuje članove biračkih odbora i obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora za članove
vijeća mjesnih odbora
- određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnog odbora
- obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane zakonom i obveznim
uputama
- nadzire financiranje izborne promidžbe sukladno posebnom zakonu
– objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za izbor članova vijeća mjesnih odbora
– nadzire pravilnost izborne promidžbe u skladu s ovom Odlukom
– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima i objavljuje rezultate izbora za
članove vijeća mjesnih odbora
– obavlja i druge poslove odreðene ovom Odlukom.
2. Birački odbori
Članak 23.
Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto, a njihov broj odreðuje se, u pravilu, prema
broju mjesnih odbora u kojima se provode izbori za članove vijeća mjesnog odbora.

Ako se za pojedini mjesni odbor odreðuje više biračkih mjesta odnosno imenuje više biračkih
odbora, svako biračko mjesto mora imati redni broj.
Birački odbori imenuju se radi neposredne provedbe glasovanja i osiguravanja pravilnosti i tajnosti
glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici.
Gradsko izborno povjerenstvo imenovat će članove biračkih odbora najkasnije pet dana prije
održavanja izbora.
Članak 24.
Gradsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta odreðena, s naznakom koji birači
imaju pravo glasa na pojedinom biračkom mjestu, najkasnije osam dana prije izbora.
Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje ureðena i opremljena na
način koji osigurava tajnost glasovanja.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno
navedenim imenima svih kandidata za koje se glasuje.
Članak 25
Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora kao i
nevladine udruge, imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora.
Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene
nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u zapisnik izbornog tijela staviti svoje primjedbe, s
pravom dobiti kopiju zapisnika izbornog tijela čiji je rad promatrao.
VII. GLASOVANJE I UTVRÐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA
Članak 26.
Glasovanje se obavlja na biračkom mjestu glasačkim listićem koji sadrži naziv liste, ime i prezime
nositelja liste i otisak štambilja Gradskog vijeća.
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi
kandidacijskih lista.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj, a glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni
broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.
Glasački listići sa sadržajem iz članka 26. ove Odluke tiskaju se pod neposrednim nadzorom
Gradskog izbornog povjerenstva, a način tiskanja odredit će gradonačelnik posebnom odlukom.
Članak 27.
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je
kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je onaj koji je nepopunjen, zatim listić popunjen tako da se ne može sa
sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao, te listić na kome je birač glasovao za dvije ili više
kandidacijskih lista.
Članak 28.
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, nakon čega se biračka mjesta zatvaraju.
Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati.
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora
ili njihovi zamjenici.
Članak 29.
Prije nego što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član
provjerava u popisu birača, je li birač koji je pristupio glasovanju upisan.
Ako birač nije upisan u popis birača neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom
tijela nadležnog za voðenje popisa birača, ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju u tom
mjesnom odboru.
Potvrdu iz stavka 2. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio
izbornog materijala.
Članak 30.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen, ne bi mogao samostalno

glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj
ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko
mjesto, obavijestit će o tome birački odbor, u kojem slučaju će predsjednik biračkog odbora odrediti
najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenike koji će birača posjetiti i omogućiti mu glasovanje,
vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.
Glasovanje u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka predsjednik biračkog odbora dužan je poimenično
navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.
Članak 31.
Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i
staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrðuje, prema popisu birača, ukupan broj birača koji su glasovali, a
zatim pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanje glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od
broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima, a ako se
utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta
i imenuje novi.
Glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana.
U slučaju ponavljanja glasovanja rezultati na tom biračkom mjestu utvrðuju se u roku 24 sata nakon
ponovljenog glasovanja.
Članak 32.
O svom radu birački odbor sastavlja zapisnik koji sadrži:
– broj birača upisanih u popisu birača
– koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu
– koliko je ukupno birača glasovalo
– koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te
– koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.
Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Članak 33.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal, birački odbor dostavlja Gradskom izbornom povjerenstvu
najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja birališta.
Gradsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima najkasnije u
roku 24 sata od sata zatvaranja birališta, i odmah će objaviti:
– broj birača upisanih u popis birača za svaki mjesni odbor
– koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista
– koliko je bilo nevažećih glasačkih listića
– broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista, te
– imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća
mjesnog odbora.
Članak 34.
O svom radu Gradsko izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi:
– broj birača upisanih u popis birača svakog mjesnog odbora
– broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim
– broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista po mjesnim odborima.
Svaki član Gradskog izbornog povjerenstva kao i zamjenik mogu staviti primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva.
VIII. NAČIN IZRADE POPISA BIRAČA
Članak 35.
Izrada popisa birača za glasovanje na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, izvršit će se

prema području mjesnog odbora tako da svaki mjesni odbor čini jednu izbornu jedinicu, a obuhvaća
sve birače s prebivalištem na području tog mjesnog odbora.
Popis birača iz prethodnog stavka izraðuje i dostavlja Gradskom izbornom povjerenstvu tijelo
nadležno za voðenje popisa birača, nakon što je Gradsko izborno povjerenstvo odredilo i objavilo
biračka mjesta i birače koji imaju pravo glasovati na pojedinom biračkom mjestu.
Članak 36.
(brisan: "GZž"br.35-II/14)
IX. TROŠKOVI ZA PROVOÐENJE IZBORA
Članak 37.
Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za Članove vijeća mjesnog odbora
osiguravaju se u Gradskom proračunu.
Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Gradsko izborno povjerenstvo koje je ovlašteno odrediti
način korištenja sredstava, njihovu raspodjelu i dodjelu tijelima za provedbu postupka izbora u
skladu sa ovom Odlukom.
X. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 38.
Političke stranke, kandidati, najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće
provode izbori, imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom izbornom povjerenstvu za izbor članova
vijeća mjesnih odbora.
Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora
podnose se Gradskom izbornom povjerenstvu u roku 48 sati računajući od isteka dana kada je
izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Gradsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku 48 sati od dana kada mu
je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi
prigovor.
Članak 39.
Ako Gradsko izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su
bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove
u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se
nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultate izbora, Gradsko
izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.
Članak 40.
Protiv rješenja gradskog izbornog povjerenstva, podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim
rješenjem, ima pravo žalbe Uredu državne uprave Zagrebačke županije u roku 48 sati računajući od
dana kad je primljeno pobijano rješenje.
Žalba se podnosi putem Gradskog izbornog povjerenstva.
Ured državne uprave Zagrebačke županije je dužan donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od
dana primitka žalbe.
Članak 41.
Podneseni prigovori odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgaðaju obavljanje
izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 42.
Prva, konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora mora se održati u roku 30 dana od dana objave
izbornih rezultata, a saziva je gradonačelnik Grada Vrbovca.
Do izbora predsjednika vijeća mjesnog odbora, konstituirajućoj sjednici predsjedava dobno
najstariji član.
Članak 43.
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je

nazočna većina članova vijeća.
Članak 44.
Objavom odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, donijete
na temelju ove Odluke, prestaje mandat članovima vijeća mjesnih odbora izabranih po prijašnjim
propisima.
Članak 45.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.
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Objavljeno:
1."Glasnik Zagrebačke županije" br. 5/02.
2. I. izmjene i dopune: "Glasnik Zagrebačke županije" br. 9/02.
3. II. izmjene i dopune: "Glasnik Zagrebačke županije" br. 19/06.
4. III. izmjene i dopune: "Glasnik Zagrebačke županije" br. 33/10.
5. IV. izmjene i dopune: "Glasnik Zagrebačke županije" br.35-II/14.
6. V. izmjene i dopune: "Glasnik Zagrebačke županije" br.3/15.

