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  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., 
123/17., 98/19. i 144/20.), članka 48. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik 
Varaždinske županije” br. 7/13., 26/13., 38/13., 4/18., 42/18., 46/19. i 12/20.) i članka 26. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske 
županije“ broj 7/13., 26/13., 4/18. i 83/19.), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na 
sjednici održanoj            2021. godine, donosi 

 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica 

 
 

Članak 1. 
 

 U Odluci o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13.) u članku 1. stavku 
iza riječi „članove“ briše se riječ „vijeća“. 
 
 Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 
 „Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški 
i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.“ 
 

Članak 2. 
 

 U članku 2. briše se stavak 3. 
 

Članak 3. 
 

 Članak 3. mijenja se i glasi: 
 

„Broj članova vijeća mjesnih odbora određen je Statutom Grada. 
 

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

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem razmjernim 
izbornim sustavom. 

 
Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se istodobno s lokalnim 

izborima, odnosno s izborima za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne 
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(regionalne) samouprave i izborima za gradonačelnika i župana, treće nedjelje u svibnju 
mjesecu svake četvrte godine. 
 
 Prijevremeni izbori za članove vijeća mjesnih odbora kojima je mandat prestao zbog 
raspuštanja, održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća mjesnog odbora. 
 
 Ako bi se prijevremeni izbori trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju 
redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni izbori neće 
održati.“ 
 

Članak 4. 
 

 U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 
 „Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i 
prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.“ 
 
 U stavku 2. iza riječi „Hrvatskoj“ dodaju se riječi „na dan stupanja na snagu odluke o 
raspisivanju izbora“. 
 
 Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase: 
 

„Kandidacijske liste može preložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih 
stranaka.  

 
Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama, 

na način propisan statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama 
donesenim na temelju statuta, te samostalno određuju ovlaštenog podnositelja kandidacijske 
liste. 
 
 Kada birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača 
su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. Kandidat ujedno može biti podnositelj / 
potpisnik kandidacijske liste birača.“ 
 
 U dosadašnjem stavku 4. koji sada postaje stavak 7. iza riječi „najmanje“ dodaju se 
riječi „potpise birača s prebivalištem na području na području mjesnog odbora za koji se 
predlaže lista, i to“, te se u alineji 4. istog stavka zarez zamjenjuje točkom, a riječi „do 2.500 
stanovnika“ se brišu. 
 
 Dodaje se stavak 8. koji glasi: 
 
 „Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit će nadležno izborno povjerenstvo u 
svojim uputama, a na temelju prethodno dostavljenih podataka od strane tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, a ukoliko se od istog tijela 
državne uprave ne zaprime navedeni podaci, broj stanovnika pojedinog mjesnog odbora 
odredit će se prema važećim podacima iz posljednjeg službenog popisa stanovništva. Potpisi 
birača prikupljaju se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje nadležno izborno 
povjerenstvo.“ 
 

Članak 5. 
 
 Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:  
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„Članak 4.a 

 
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature 

svakog kandidata na listi ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva. 
 
 U prijedlogu kandidacijske liste obavezno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj 
liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja 
koliko ih se bira. 
 
 Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više stranaka koje 
su listu preložile, a ako su registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će 
se koristiti i kratice. 
 
 Ako su listu predložili birači, njezin naziv je „kandidacijska lista grupe birača“. 
 
 Nositelj kandidacijske liste grupe birača je prvi predloženi kandidat na listi. 
 
 Za svakog kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obavezno se navodi ime i 
prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, OIB i spol. 
 
 Kandidacijske liste podnose se na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje nadležno 
izborno povjerenstvo svojim uputama. 
 

Prijedlozi kandidacijskih lista sastavljeni u skladu s ovom Odlukom dostavljaju se 
nadležnom izbornom povjerenstvu. 
 
 Kandidacijske liste moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 
dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora. 
 
 Nadležno izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista provjerit će jesu li 
one podnesene sukladno odradbama ove Odluke i obvezatnim uputama nadležnog izbornog 
povjerenstva. 
 
 Ako nadležno izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u 
skladu s odredbama ove Odluke, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do 
isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke. 
 
 Nadležno izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći 
rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.“ 
 

Članak 6. 
 

 U članku 5. riječ „zamjenik gradonačelnika,“ se brišu. 
 

Članak 7. 
 
 U članku 7. ispred stavka 1. dodaju se stavci 1., 2., 3. i 4. koji glase: 
 

„Članovi vijeća mjesnog odbora nisu opozivi, a prava i dužnosti počinju im danom 
konstituiranja vijeća mjesnog odbora. 
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 Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine. 
 
 Mandat članova vijeća mjesnih odbora izabranih na redovnim izborima traje do objave 
odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora ili do objave odluke o raspuštanju vijeća 
mjesnog odbora u skladu sa zakonom i Statutom Grada Varaždinskih Toplica. 
 
 Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na prijevremenim izborima traje do 
isteka tekućeg mandata članova vijeća mjesnog odbora izabranih na redovitim izborima.“ 
 
 U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 5. briše se alineja 3 te dosadašne alineje 
4., 5. i 6. postaju alineje 3., 4. i 5. 
 

Članak 8. 
 
 U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 
 „Izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora koji se održavaju istovremeno s 
izborima za članove predstavničkog tijela Grada Varaždinskih Toplica provodi Gradsko 
izborno povjerenstvo za izbor članova predstavničkog tijela Grada Varaždinskih Toplica, koje 
ima sve ovlasti gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora (dalje 
u tekstu: nadležno izborno povjerenstvo), te birački odbori za izbore članova predstavničkog 
tijela Grada.“ 
 

Dodaje se novi stavak 4 koji glasi: 
 
 Gradonačelnik svojom odlukom određuje naknadu za rad izbornih tijela. 
 

Članak 9. 
 
 U članku 10. stavku 1. u točki 2. iza riječi „izborima“ dodaju se riječi: „i objavljuje ih na 
internetskoj stranici Grada“. 
 

U točki 12. iza riječi „mjesnog odbora“ dodaju se riječi: „i objavljuje ih na internetskoj 
stranici Grada i oglasnim pločama mjesnih odbora“. 
 

Točke 4., 13. i 15. brišu se te točke 5. do 12. postaju točke 4. do 11, točka 14. postaje 
točka 12. i točka 16. postaje točka 13. 

 
 Dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 
 

„Biračke odbore imenuje nadležno izborno povjerenstvo za svako biračko mjesto radi 
neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja, a imenuju se 
odgovarajućom primjenom odredbi zakona kojim se uređuje provedba izbora za članove 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 
 
 Izbore za članove vijeća mjesnih odbora koji se održavaju istovremeno s izborima za 
članove predstavničkog tijela Grada provode birački odbori za izbor članova predstavničkog 
tijela Grada koji imaju sve ovlasti biračkih odbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora.“ 
 

Članak 10. 
  
 Dodaje se stavak 10.a koji glasi: 
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„Članak 10.a 

 
Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se razmjenom izbornom metodom na način da 

cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište 
na području tog mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, 
biraju sve članove vijeća mjesnog odbora. 
 
 Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na 
izborima dobiju namanje 5% važećih glasova birača. 
 
 Rezultate izbora za članove pojedinog vijeća mjesnog odbora utvrđuje nadležno 
izborno povjerenenstvo, a objavljuje ih na internetskoj stranici Grada i na oglasnim pločama 
mjesnih odbora.“ 
 

Članak 11. 
 
 U članku 12. riječ „kandidati“ zamjenjuje se riječima „nositelji kandidacijske liste 
birača“. 
 

Članak 12. 
 
 U članku 15. stavku 2. riječi „Uredu državne uprave Varaždinske županije“ zamjenjuje 
se riječima „nadležnom upravnom tijelu u Varaždinskoj županiji“. 
 
 U stavku 3. riječi „Ured državne uprave je dužan“ zamjenjuje se riječima „Nadležno 
upravno tijelo u Varaždinskoj županiji je dužno“. 
 

Članak 13. 
 
 U članku 17. stavak 1. se briše. Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 1., 2., 3. 
i 4. 
 

Članak 14. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Varaždinske županije“. 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 
 Franjo Prstec 


