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                                                         O B A V I J E S T 

 

                                                                     - POLITIČKIM STRANKAMA, SVIMA 

                                                                     -BIRAČIMA 

 

Odlukom Gradskog vijeća Grada Vrbovca od 19.ožujka 2015. godine koja je istog dana stupila na 

snagu, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovca. 

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovca održat će se u nedjelju, 10. 

svibnja 2015. godine. 

Na području Grada Vrbovca osnovan je 41 mjesni odbor kao oblik neposrednog sudjelovanja 

građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad 

građana i navedeni su u Obvezatnim uputama broj MO-III. 

Obvezatne upute i obrasci za provedbu izbora i za rad biračkih odbora objavljuju se ne 

internetskoj stranici Grada Vrbovca, www.vrbovec.hr 

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. 

Članovi/članice vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim 

izbornim sustavom. 

 POVJERENSTVO 

Gradsko vijeće Grada Vrbovca imenovalo je Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za 

članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovca ( dalje: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Ljiljana Košić - za predsjednicu                     Venek Posavec- zamjenik predsjednice 

2. Snježana Bašić- članica                                  Martina Pavić- zamjenica članice 

3. Stela Bajić- članica                                         Marijan Dujmović- zamjenik članice 

 

 

 

ROKOVI 
Rokovi teku od 20.ožujka 2015.godine 

KONTAKTI 

Adresa Povjerenstva: 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vrbovca  

Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec 

(I.kat, ured  broj 39) 

Telefon: 01/2799-901 

http://www.vrbovec.hr/


Fax : 01/2791-015 

e-mail : grad-vrbovec@vrbovec.hr 

web stranica: www.vrbovec.hr 

RADNO VRIJEME POVJERENSTVA 

Radno vrijeme Povjerenstava za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovca: 

1. od 23.ožujka 2015., zaključno s  09.svibnja 2015 godine, 

   - radnim danom od 9,00-14,00 sati, i od 17,00-19,00 sati, 

   - subotom, nedjeljom i praznicima od 10,00-13,00 sati, 

2. 10. svibnja 2015. godine od 7,00 do 24,00 sata. 

 

U vrijeme predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja Povjerenstvo će 

odrediti radno vrijeme prema potrebi i zahtjevima političkih stranaka i birača. 

 

PROVEDBA IZBORA 

KANDIDIRANJE 

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja. 

Ovlašteni predlagatelji su sve registrirane političke stranke i birači. Ako su listu predložili birači, 

njezin je naziv “Kandidacijska lista grupe birača" 

 

Obrasci za postupak kandidiranja navedeni su u Obvezaznim uputama broj MO-II. 

 

Navedeni obrasci za provođenje izbora mogu se preuzeti na web stranici Grada Vrbovca ili podići u 

sjedištu Povjerenstva počev od 23.ožujka 2015.godine 

Prijedlozi lista kandidata/kandidatkinja za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti 

zaprimljeni u Povjerenstvu u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle 02.travnja 2015. 

godine do 24,00 sata. 

 

                                                 PROPISI U PRIVITKU 

1. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) (PDF) 

 

2. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke   

         županije“ broj 5/02.,19/06.,33/10.,35-II/14.,3/15),-interno pročišćeni tekst (PDF) 

 

3. Obvezatne upute broj MO-I- Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (PDF) 

 

4. Obvezatne upute broj MO-II- Obrasci za pripremu i provedbu izbora.(PDF) 

 

5.   Obvezatne upute broj MO- III- Postupak kandidiranja.(PDF) 

 

 

                                                                                                         PREDSJEDNICA 

 

                                                                                                   Ljiljana Košić, dipl.iur., v.r. 
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