
Na temelju članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 11/09), a sukladno odredbama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 44/05-pročišćeni 

tekst) Općinsko vijeće općine Oprisavci na __.  sjednici održanoj __. ___ 2010.g. donijelo je 

 

O D L U K U 

o izboru ĉlanova Vijeća mjesnih odbora 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1. 

 Ovom Odlukom ureĎuju se izbori članova Vijeća mjesnih odbora na području općine 

Oprisavci sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

 

Ĉlanak 2. 

 Članove Vijeća mjesnih odbora biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života 

koji imaju prebivalište na području Mjesnog odbora za čije se tijelo provode izbori. 

 Za člana Vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s 

navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području Mjesnog odbora za čije se tijelo 

provode izbori. 

 

Ĉlanak 3. 

 Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem 

na vrijeme od četiri godine. 

 Članovi vijeća počinju obnašati dužnost danom konstituiranja vijeća. 

 Mandat člana vijeća traje do objave Odluke općinskog načelnika o raspisivanju izbora 

ili do objave odluke načelnika o raspuštanju vijeća sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

 Mandat zamjeniku izabranom članu vijeća traje do isteka mandata Vijeća mjesnog 

odbora izabranog na redovnim izborima. 

 

Ĉlanak 4. 

 Izbore za članove Vijeća mjesnog odbora raspisuje posebnom odlukom Općinski 

načelnik, kojom se utvrĎuje točan datum izbora, a izbori se obvezno održavaju nedjeljom. 

 Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja Vijeća mjesnog odbora, prijevremeni 

izbori održat će se u roku 60 dana od dana raspuštanja Vijeća mjesnog odbora. 

 Od dana raspisivanja izbora do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više 

od 60 dana. 

 

Ĉlanak 5. 

 Članu Vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg 

mandata: 

- ako podnese ostavku 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeto, odnosno ograničena poslovna 

sposobnost 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuĎen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 

dužem od 6 mjeseci 

- ako odjavi prebivalište s područja Mjesnog odbora 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 

- smrću. 



Ĉlanak 6. 

 Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća prestane 

mandat prije isteka vremena na koje je izabran. 

 Zamjenika člana odreĎuju politička stranka, odnosno podnositelj nezavisne liste, s 

dotične liste kandidata s koje je izabran član kojem je prestao mandat prije isteka vremena. 

 

 

II  KANDIDIRANJE 

 

Ĉlanak 7. 

 Liste za izbor članova Vijeća mjesnog odbora predlažu političke stranke registrirane u 

Republici Hrvatskoj i birači. 

 Političke stranke predlažu članovi vijeća na način propisan svojim aktima. 

 Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti zajedničku listu za izbor člana Vijeća 

mjesnog odbora. 

 Birači predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost koje su dužni prikupiti 

potpise 10% birača upisanih u popis birača Mjesnog odbora. 

 Podnositelji nezavisne liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste. 

 

Ĉlanak 8. 

 Potpisi birača prikupljaju se na obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa i matični 

broj potpisanog predlagatelja. 

 Obrazac potpisuje općinski  načelnik. 

 

Ĉlanak 9. 

 Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora sadrži onoliko kandidata koliko 

se bira u Vijeće mjesnog odbora. 

 Liste kandidata moraju biti dostavljene Općinskom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 

dana od dana raspisivanja izbora. 

 Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno koalicije stranke koja je listu 

predložila, a lista birača nosi naziv “nezavisna lista”. 

 U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost, adrese 

i jedinstveni matični brojevi kandidata predloženih na listi. 

 

Ĉlanak 10. 

 Nadležno povjerenstvo sastavit će listu kandidata i zbirnu listu objaviti na oglasnim 

pločama Općinske uprave i Mjesnog odbora, u roku 48 sati od isteka roka pripisanog za 

kandidiranje i podnošenje lista. 

 

Ĉlanak 11. 

 Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu abecednim redom punog naziva političke 

stranke ili koalicije stranaka i nezavisne liste. Ako je više stranaka predložilo koalicijsku 

kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u 

prijedlogu. 

 

Ĉlanak 12. 

 Predlagatelji kandidacijskih lista imaju pravo na predstavljanje svojih programa i 

promidžbu, koja počinje od dana objave kandidacijskih lista, a traje do 24 sata prije dana 

održavanja izbora. 

 



III  IZBOR ĈLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 

Ĉlanak 13. 

 Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrĎen je statutom općine. 

 Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se proporcionalnom izbornom metodom u skladu 

sa Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

 Birači, koji imaju pravo biranja, biraju na temelju kandidacijskih lista sve članove vijeća 

mjesnog odbora. 

 

Ĉlanak 14. 

 Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1, do rednog broja 

koliko je odreĎena lista dobila mjesta u vijeću mjesnog odbora. 

 

 

IV  TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 

 

Ĉlanak 15. 

 Tijela za provoĎenje izbora su Općinsko povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora i 

birački odbor. 

 Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, koje imenuje općinski načelnik. 

 Birački odbor ima predsjednika i dva člana, koje imenuje Povjerenstvo. 

 Povjerenstvu i biračkim odborima odreĎuje se zamjena. 

 

Ĉlanak 16. 

 Povjerenstvo za izbor Vijeća mjesnih odbora: 

- brine za zakonitu pripremu i provoĎenje izbora Vijeća mjesnih odbora 

- utvrĎuje sadržaj obrazaca za provoĎenje izbora 

- imenuje članove biračkih odbora 

- daje upute za rad članovima biračkih odbora 

- odreĎuje biračka mjesta i osigurava ostale tehničke pripreme za provoĎenje izbora vijeća 

mjesnih odbora 

- na temelju pravovaljanosti prijedloga objavljuje liste kandidata i sastavlja zbirnu listu 

- objavljuje rezultate izbora vijeća mjesnih odbora na području mjesnog odbora 

- rješava o prigovorima na nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća 

mjesnih odbora 

- obavlja i druge poslove u skladu s ovom Odlukom i Zakonom. 

 

Ĉlanak 17. 

 Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja 

i osiguravanja pravilnosti i tajnosti glasovanja. 

 

 

V  PROVOĐENJE IZBORA I GLASOVANJE 

 

Ĉlanak 18. 

 Glasovanje za izbor članova Vijeća mjesnih odbora obavlja se na biračkim mjestima na 

području mjesnog odbora. 

 

Ĉlanak 19. 

 Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem. 



 Glasački listić sadrži: 

- naziv liste 

- ime i prezime nositelja liste 

- oznaku mjesnog odbora za koje se provode izbori 

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću abecednim redom, a ispred naziva  lista 

stavlja se redni broj. 

 Glasački listić mora biti ovjeren pečatom općinskog načelnika. 

 Glasački listić tiska se u tiskari ili na drugi odgovarajući način, a pod nadzorom 

općinskog Povjerenstva za provoĎenje izbora. 

 

Ĉlanak 20. 

 Glasuje se za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću, i to zaokruživanjem 

rednog broja ispred naziva kandidacijske liste. 

 

Ĉlanak 21. 

 Nevažeći glasački listić je: 

- nepopunjeni glasački listić 

- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao 

- listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više lista. 

 

Ĉlanak 22. 

 Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta 

zatvaraju. 

 Na postupak glasovanja i utvrĎivanje rezultata glasovanja od strane biračkih odbora 

primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Zakona. 

 

Ĉlanak 23. 

 Kada birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, popunjava Zapisnik 

o radu biračkog odbora. 

 Zapisnik o radu biračkog odbora sa svim izbornim materijalom (popis birača, glasački 

listići) birački odbor dostavlja Općinskom povjerenstvu najkasnije u roku 24 sata od sata 

zatvaranja birališta. 

 

                                                                          Ĉlanak 24. 

 Općinsko povjerenstvo vodi svoj zapisnik u koji obvezno unosi: 

- broj birača upisanih u popis birača, 

- broj glasujućih  i br-oj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim, 

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista na području mjesnog odbora. 

 

 

Ĉlanak 25. 

  Rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora utvrĎuje Općinsko povjerenstvo, na 

temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima. 

 

 

VI  ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 

 

     Ĉlanak 26. 

Ustavni sud Republike Hrvatske obavlja opći nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora 

članova vijeća mjesnih odbora. 

 



Ĉlanak 27. 

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja o izboru članova vijeća mjesnih 

odbora rješava Općinsko povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora. 

Prigovore mogu podnijeti političke stranke koje su predložile listu kandidata, odnosno 

koalicijsku listu, kao i nositelji nezavisnih lista, u roku 48 sati računajući od isteka dana kada je 

izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. 

 

Ĉlanak 28. 

 Nadležno Povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku 48 sati, od 

dana kada mu je dostavljen prigovor. 

 Izborno povjerenstvo u postupku rješavanja o prigovoru primjenjuje 

odgovarajuće odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

područne samouprave („Narodne novine“ br. 44/05-pročišćeni tekst). 

 

VII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 29. 

 Prva konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora održat će se u roku 30 dana od 

dana objave rezultata. 

 Konstituirajuću sjednicu vijeća sazvat će općinski  Načelnik. 

 Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, općinski Načelniki  sazvat će 

novu sjednicu u roku 15 dana. 

 

                                                                            

Ĉlanak 30. 

Sredstva za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u proračunu 

jedinice. 

 

Ĉlanak 31. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije”. 

 

 

 


