
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    013-01/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-01/1-21-1 
Petrijanec, 18. ožujka 2021.           
    

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 28. Statuta Općine Petrijanec 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/13 i 52/17), Općinsko vijeće Općine 
Petrijanec na 30. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o načinu i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Petrijanec 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuje postupak pripreme i provedbe izbora za članove mjesnih 

odbora, tijela za raspisivanje i provedbu mjesnih izbora, troškovi provedbe izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području Općine Petrijanec i zaštita izbornog prava. 
 

Članak 2. 
Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem 

u skladu sa zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 
Broj članova vijeća mjesnih odbora određen je Statutom Općine Petrijanec. 

 
Članak 3.  

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Petrijanec raspisuje 
Općinsko vijeće posebnom odlukom, kojom se utvrđuje točan datum i vrijeme održavanja 
izbora. 

Redoviti izbori iz stavka 1. ovog članka u pravilu se održavaju istovremeno s izborima 
za Općinsko vijeće. 
 

Članak 4. 
Svaki mjesni odbor je jedna izborna jedinica. Granice područja izbornih jedinica 

odgovaraju granicama područja mjesnih odbora kako slijedi: 
- Mjesni odbor Petrijanec, 
- Mjesni odbor Majerje, 
- Mjesni odbor Nova Ves Petrijanečka, 
- Mjesni odbor Družbinec, 
- Mjesni odbor Strmec Podravski, 



- Mjesni odbor Zelendvor. 
 

Članak 5. 
Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim 

glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. 
 

Članak 6. 
Član vijeća mjesnog odbora ne može biti istovremeno i član vijeća drugog mjesnog 

odbora, kao ni član predstavničkog ili izvršnog tijela u Općini, pročelnik, službenik ili 
namještenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijanec. 

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća 
mjesnog odbora, no ukoliko bude izabrana za člana vijeća mjesnog odbora dužna je na 
konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora izjasniti se da li prihvaća dužnost člana vijeća 
ili nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem slučaju joj mandat miruje, a 
zamjenjuje ju zamjenik. 
 

Članak 7. 
Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje četiri godine. Izbori se mogu održati i prije 

isteka mandata ako Općinsko vijeće raspusti vijeće mjesnog odbora ili kad vijeće nema 
dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

Mandat članova vijeća izabranih na izvanrednim izborima traje do održavanja 
redovnih izbora. 

Ako se vijeće mjesnog odbora raspušta u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za 
članove vijeća mjesnih odbora, neće se održati prijevremeni izbori. 
 

Članak 8. 
Članove vijeća mjesnog odbora biraju punoljetni građani mjesnih odbora koji imaju 

biračko pravo, odnosno imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće 
raspisuju izbori. 
 

Članak 9. 
Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na temelju općeg biračkog prava na 

neposrednim izborima tajnim glasovanjem. 
 

Članak 10. 
Za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati građanin s područja mjesnog 

odbora za čije se vijeće raspisuju izbori, te mora biti punoljetan. 
 

Članak 11. 
Članu vijeća mjesnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran 

u slučajevima koji su propisani za prestanak mandata vijećniku u Općinskom vijeću. 
 
 
II. KANDIDIRANJE 
 

Članak 12. 
Pravo na predlaganje kandidata na listi za izbor članova vijeća mjesnog odbora imaju 

sve registrirane političke stranke i birači. 



Političke stranke mogu predlagati kandidacijske liste samostalno, te dvije ili više 
političkih stranaka (koalicijske liste). 

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu, za njezinu 
pravovaljanost dužni su prikupiti najmanje: 

- 25 potpisa birača u mjesnom odboru do 350 stanovnika, 
- 35 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 350, do 500 stanovnika, 
- 50 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 500 stanovnika, do 1.000 stanovnika 
- 70 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 1.000, do 2.500 stanovnika, 
- 110 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 2.500, do 5.000 stanovnika. 

 
Članak 13. 

Prijedlog liste podnosi se na obrascu na kojem je naveden naziv općine, naziv 
mjesnog odbora, predlagatelj i potpis podnositelja liste. 

U prijedlog liste obvezno se navodi ime i prezime kandidata i njegova puna adresa. 
Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu listu. Kandidatom se može biti samo 
na jednoj listi, odnosno samo u jednom mjesnom odboru. 
 

Članak 14. 
Kandidati na listi poredani su od rednog broja jedan pa do broja koji odgovara broju 

članova vijeća dotičnog mjesnog odbora. Predlagatelji sami utvrđuju raspored kandidata na 
listi. 
 

Članak 15. 
Prijedlozi za kandidacijske liste moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom 

povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora. 
Nositelj liste je prvi predloženi kandidat. Uz listu se dostavljaju svojeručno potpisana 

očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature. 
Općinsko izborno povjerenstvo će u roku 24 sata od isteka roka za dostavu 

kandidacijskih lista prihvatiti sve pravovaljane predložene liste, te ih odmah objaviti na 
oglasnoj ploči Općine, a na dan izbora postaviti na sva biračka mjesta. 

Općinsko izborno povjerenstvo će za svaki mjesni odbor utvrditi glasački listić. 
 

Članak 16. 
Kandidacijske liste se unose na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva 

političke stranke odnosno koalicije, koja je listu predložila. 
Nezavisna lista se unosi prema abecednom redu nezavisne liste. Ako ima više 

nezavisnih lista tada se takve liste unose prema abecednom redu nositelja liste. 
Ako je kandidacijsku listu predložila koalicija političkih stranaka tada se njihova lista 

unosi po abecednom redu prve političke stranke koje je u prijedlogu navedena. 
 

Članak 17. 
Od dana kada se prihvati i objavi zbirna kandidacijska lista, političke stranke i drugi 

predlagatelji imaju pravo pod jednakim uvjetima iznositi svoje programe. Izborna promidžba 
završava 24 sata prije održavanja izbora. 
 
 
 
 



III. TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA 
 

Članak 18. 
Tijela za pripremu i provedbu mjesnih izbora su: 

- Općinsko izborno povjerenstvo, 
- Birački odbori. 

 
Članak 19. 

Općinsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. 
Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Petrijanec imenuje općinski načelnik. 
Članovi stalnog sastava ne mogu biti pripadnici niti jedne političke stranke. 
Stalni sastav čine predsjednik i dva člana, te zamjenik predsjednika i dva zamjenika 

člana. 
Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva čine tri predstavnika većinske 

političke stranke odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika 
oporbenih političkih stranaka, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća. 

Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove 
vijeća mjesnog odbora: 

- propisuje obrasce za kandidiranje i provedbu izbora, 
- daje obvezatne upute za rad biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od 

dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno zakonu, Statutu i ovoj 
Odluci, 

- nadzire pravilnost izbora, 
- rješava po prigovoru zbog nepravinosti u postupku kandidiranja i izbora članova 

vijeća mjesnih odbora, 
- određuje biračka mjesta za mjesne izbore, 
- nadzire rad biračkih odbora, 
- obavlja sve radnje za pripremu i provedbu izbora, 
- objavljuje kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora, 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja, 
- utvrđuje i objavljuje rezultate mjesnih izbora, 
- obavlja i druge radnje utvrđene zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 

Kada se izbori za vijeća mjesnih odbora provode istovremeno s izborima za članove 
predstavničkog tijela u Općini, Općinsko vijeće može donijeti odluku da pojedine ili sve 
poslove Općinskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora za mjesne izbore obavlja 
Općinsko izborno povjerenstvo imenovano za provedbu izbora za članove predstavničkog 
tijela u Općini. 
 

Članak 20. 
Članovi Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih 

odbora i članovi biračkih odbora kao i njihovi zamjenici ne mogu biti kandidati za članove 
vijeća mjesnih odbora. 
 

Članak 21. 
Birački odbori neposredno provode izbore na biračkom mjestu sukladno Zakonu o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 



Broj biračkih odbora određen je brojem biračkih mjesta za izbore za članove 
Općinskog vijeća. 

Birački odbori: 
- izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, 
- osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja, 
- prebrojavaju glasačke listiće te sastavljaju zapisnik o provedenom glasovanju, 
- obavljaju i druge radnje propisane izbornim zakonodavstvom. 

 
 
IV. PROVEDBA IZBORA 
 

Članak 22. 
Glasovanje za članove vijeća mjesnih odbora obavlja se na biračkim mjestima. 
Glasovanje se provodi osobno, glasačkim listićem. 

 
Članak 23. 

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora 
imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog 
postupka. 
 

Članak 24. 
Glasački listić sadrži: 
- serijski broj listića, 
- naziv liste, 
- ime i prezime nositelja liste. 
Ispred naziva liste naveden je redni broj. 
Glasački listić se popunjava na način da se zaokruži redni broj ispred naziva liste. 

Važećim glasačkim listićem se smatra onaj listić iz kojeg se na siguran način može utvrditi za 
koju listu je birač glasovao, a svi ostali na drugi način popunjeni listići smatraju se 
nevažećim. 
 

Članak 25. 
Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate izbora na temelju zapisnika o radu 

biračkih odbora, te objavljuje rezultate izbora. 
Izračun koliko je koja lista dobila članova u vijeću mjesnog odbora izračunava se po 

metodi po kojoj se izračunava izbor članova predstavničkog tijela (D’ Hondtova metoda). 
 

Članak 26. 
Nakon što utvrdi rezultate glasovanja, Općinsko izborno povjerenstvo objavit će 

rezultate izbora najkasnije 24 sata od zatvaranja birališta. 
 
V. TROŠKOVI IZBORA 
 

Članak 27. 
Financijska sredstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

osiguravaju se u općinskom proračunu. 
Političkim strankama i nezavisnim kandidatima neće se vraćati troškovi izborne 

promidžbe. 



VI. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 
 

Članak 28. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupcima svih izbornih radnji podnosi se Općinskom 

izbornom povjerenstvu. 
Prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 48 sati od izvršene radnje na 

koju je stavljen prigovor. O prigovoru iz stavka 1. ovog članka odlučuje Općinsko izborno 
povjerenstvo u roku od 48 sati rješenjem na način i po postupku utvrđenom izbornim 
zakonodavstvom. 
 

Članak 29. 
Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog 

odbora, podnositelj prigovora koji je nezadovoljan rješenjem ima pravo žalbe. 
Žalba iz stavka 1. ovog članka se podnosi nadležnom upravnom tijelu u Varaždinskoj 

županiji u roku 48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje o 
prigovoru, a žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva koje je rješenje donijelo. 

Nadležno upravno tijelo u Varaždinskoj županiji dužno je donijeti rješenje o žalbi u 
roku 48 sati od isteka dana primitka žalbe. 

Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju 
obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom. 
 

Članak 30. 
Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo 

nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultat izbora poništit će te radnje i odrediti njihovo 
ponavljanje, odnosno odrediti dan održavanja izbora ponavljanjem izbornih radnji. 

Ako izborne radnje iz prethodnog stavka ovog članka nije moguće ponoviti, Općinsko 
izborno povjerenstvo  poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori. 
 
 
VII. KONSTITUIRANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 
 

Članak 31. 
Konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku 30 dana od dana objave izbornih 

rezultata na oglasnoj ploči mjesnog odbora i službenim internetskim stranicama Općine 
Petrijanec. 

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti u roku 
od 30 dana od dana objave izbornih rezultata na službenoj internetskoj stranici Općine 
Petrijanec. 

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakonskom roku, općinski načelnik će 
odmah sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku 30 dana od dana 
sazivanja sjednice. 

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, a ako je više lista dobilo najveći 
broj glasova, sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj 
na glasačkom listiću. 

Vijeće je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg je 
glasovala većina svih članova vijeća. 
 



Članak 32. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i provedbi 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 16/13). 

 
 

Članak 33. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«. 
 
                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća 
 mr. sc. Martin Evačić, v. r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


