
            

                                          

 REPUBLIKA HRVATSKA      Točka 14.  Prijedlog  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA KRAVARSKO 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka 59. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15) i članka 32. Statuta Općine Kravarsko ( Glasnik Zagrebačke županije 13/13), 

Općinsko vijeće Općine Kravarsko  na  svojoj 30 .sjednici, održanoj . ožujka  2017. 

godine, donijelo je 

 

   ODLUKU 

o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave  

i o izbornim jedinicama 

 

I. Temeljne odredbe 

 

Članak 1. 

 Ovom se odlukom utvrđuje broj članova vijeća pojedine jedinice mjesne 

samouprave, način provođenja izbora, izborne jedinice te druga pitanja u svezi s izborima. 

 

Članak 2. 

  

U vijeća mjesnih odbora bira se: 

 

1.Mjesni odbor Barbarić, 5 članova 

2.Mjesni odbor Čakanec, 3 člana 

3.Mjesni odbor Donji Hruševec, 7 članova 

4.Mjesni odbor Gladovec Kravarski, 5. članova 

5.Mjesni odbor Gornji Hruševec, 7 članova 

6.Mjesni odbor Kravarsko, 7 članova 

7.Mjesni odbor Novo Brdo, 3 člana 

8.Mjesni odbor Podvornica, 3 člana 

9.Mjesni odbor Pustike, 5 članova 

10.Mjesni odbor Žitkovčica, 3 člana 

 

 

Članak 3. 

Svaka jedinica mjesne samouprave je jedna izborna jedinica. 

 

 

Članak 4. 

Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće. 

 

Članak 5. 

Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji imaju 

prebivalište na području jedinice mjesne samouprave za čije se vijeće raspisuju izbori i 

koji su upisani u popis birača u Općini Kravarsko. 

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. 
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Članak 6. 

Mandat članova Vijeća traje četiri godine. 

Izbori koji se održavaju prije isteka redovnog mandata članova vijeća su 

izvanredni izbori, a mandat izabranih članova traje do održavanja redovnih izbora. 

Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

 

Članak 7. 

Za člana vijeća može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života, 

koji ima prebivalište na području jedinice mjesne samouprave za koje se provode izbori i 

koji je upisan u popis birača u Općini Kravarsko. 

 

Članak 8. 

Istodobno se može biti član samo jednog vijeća. 

Zamjenik člana vijeća počinje obavljati dužnost nakon što je članu vijeća prestao 

mandat prema odredbi članka 9. ove odluke. 

 

Članak 9. 

Članu vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako: 

- podnese ostavku, danom kada vijeće donese odluku o prestanku 

mandata. 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno 

ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke. 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu 

zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske 

presude. 

- odjavom prebivališta s područja gradske četvrti odnosno mjesnog 

odbora, danom odjave. 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka. 

- smrću. 

 

II. Predlaganje kandidata 

 

Članak 10. 

Pravo predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća imaju sve 

registrirane političke stranke i birači. 

Kandidacijsku listu za izbor članova vijeća može samostalno predložiti jedna 

politička stranka te dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista). 

Ako kandidacijsku listu predlažu birači, za pravovaljanost liste potrebno je 

prikupiti  potpise birača s područja te jedinice mjesne samouprave,  kako slijedi: 

            -      do 100 birača – 10 potpisa 

- više od 100 birača – 20 potpisa 

Prva tri potpisnika kandidacijske liste iz stavka 3. ovog članka smatraju se 

podnositeljima prijave nezavisne liste. 

 

Članak 11. 

Prijedlog liste kandidata podnosi se na propisanom obrascu, čiji sadržaj i oblik je 

propisalo Općinsko izborno povjerenstvo.  

U prijedlogu liste kandidata obvezno se navode ime i prezime kandidata, 

nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta i broj važeće osobne iskaznice i mjesto 

njezina izdavanja predloženog kandidata. 
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Ako kandidacijsku listu predlaže grupa  birača, njihovi se potpisi prikupljaju na 

propisanom obrascu u koji se unosi redni broj,  ime i prezime, adresa prijavljenog 

prebivališta , broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja i potpis birača. 

Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu listu kandidata. 

 

Članak 12. 

Kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog 

broja koliko se članova vijeća bira. 

Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi. 

Uz listu dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature ovjereno od 

Povjerenstva za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave ili javnog bilježnika. 

 

Članak 13. 

U prijedlogu liste kandidata obvezno se uz podatke iz članka 11. stavaka 2. i 3. 

ove odluke navodi naziv liste. 

Naziv liste navodi se punim imenom stranke odnosno stranaka koalicije, a ako 

postoji navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili koalicije koja je listu 

predložila. 

Ako su listu predložili birači, njezin je naziv «Kandidacijska lista grupe birača». 

Nositelj liste mora biti prvi predloženi kandidat na listi. 

Kandidatom se može biti samo na jednoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici. 

 

Članak 14. 

Prijedlozi lista kandidata za članove vijeća moraju biti zaprimljeni u Povjerenstvu 

za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave najkasnije u roku od 14 dana od dana 

stupanju  na snagu odluke o raspisivanju izbora. 

Povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka prihvatiti 

sve pravovaljano predložene liste za pojedinu jedinicu mjesne samouprave. 

Povjerenstvo će za svaku jedinicu mjesne samouprave utvrditi zbirnu listu svih 

pravovaljano predloženih lista. 

Zbirna lista sadrži naziv svake liste te ime i prezime nositelja liste. 

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

političke stranke odnosno koalicije koja je listu predložila. 

Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku listu ona će se unijeti u 

zbirnu listu s nazivom svih političkih stranaka, a prema nazivu prve po redu stranke u 

prijedlogu. 

Lista grupe birača unosi se u zbirnu listu prema abecednom redu, a ako je 

predloženo više nezavisnih lista one se u zbirnu listu unose prema abecednom redu 

prezimena nositelja liste. 

 

Članak 15. 

U roku iz članka 14. stavka 2. ove Odluke Povjerenstvo će objaviti  pravovaljano 

predložene liste za pojedinu jedinicu mjesne samouprave i zbirnu listu za tu jedinicu u 

sjedištu jedinice mjesne samouprave. Zbirne liste svih jedinica mjesne samouprave 

objavit će se u sredstvima javnog priopćavanja. 

 

 

Članak 16. 

Od dana kad se objave liste kandidata do 24 sata prije izbora svi kandidati za 

članove vijeća te sve političke stranke koje su predložile kandidate imaju pod jednakim 

uvjetima pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa te izbornu 

promidžbu. 
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Članak 17. 

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista gradskih četvrti i mjesnih 

odbora i završava 24 sata prije dana održavanja izbora. 

U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan izbora do 

zaključno 19 sati, zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje 

prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora. 

 

III. Izbor članova vijeća 

 

Članak 18. 

Broj predstavnika koji će biti izabran sa svake liste kandidata, utvrđuje se na 

sljedeći način: 

- Ukupan  broj glasova koji je dobila svaka lista kandidata dijeli se s 

brojevima od 1 do zaključno broja određenog člankom 2. ove Odluke. 

- Od svih dobivenih rezultata, rezultat po rednom broju određenom 

člankom 2. ove Odluke jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan 

broj glasova svake liste kandidata. 

- Svaka lista kandidata dobit će onoliko predstavničkih mjesta koliko 

puta ukupan broj njezinih dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj. 

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, ono pripada onoj listi koja je 

dobila više glasova. 

Kandidacijske liste koje na izborima dobiju manje od 5% važećih glasova birača 

ne sudjeluju u diobi mjesta u vijeću. 

 

Članak 19. 
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog 

broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću. 

Zamjenici članova vijeća sa svake kandidacijske liste su kandidati koji nisu 

izabrani. 

Zamjenik člana kojega odredi politička stranka odnosno lista grupe birača  stupa 

na dužnost ukoliko članu vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran. 

 

IV. Tijela za provođenje izbora 

 

Članak 20. 

 Tijela za provođenje izbora su: 

- Općinsko izborno povjerenstvo 

- Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave i 

- Birački odbori. 

 

Članak 21. 

 Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne 

samouprave imaju stalni i prošireni sastav. 

 Stalni sastav povjerenstava iz stavka 1. ovog članka čine predsjednik i 2 člana, te 

njihovi zamjenici. 

 Prošireni sastav povjerenstava određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi 

kandidacijskih lista  

Svi članovi povjerenstava imaju jednaka prava i dužnosti. 
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Članak 22. 

 Općinsko izborno povjerenstvo: 

- propisuje obvezatne upute, 

- propisuje obrasce u postupku pripreme i provođenja izbora, 

- imenuje članove Povjerenstva za izbor članova vijeća jedinica mjesne 

samouprave, 

- nadzire rad Povjerenstva za izbor članova vijeća jedinica mjesne 

samouprave te 

- obavlja i druge poslove određene ovom odlukom. 

Obvezne upute Općinskog  izbornog povjerenstva objavit će se na stranicama  

općine Kravarsko, a mogu se objaviti i na drugi način. 

 

Članak 23. 

Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave ima slijedeće 

ovlasti: 

- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća jedinica 

mjesne samouprave, 

- imenuje članove biračkih odbora za mjesne izbore, 

- određuje biračka mjesta za mjesne izbore, 

- nadzire rad biračkih odbora, 

- obavlja sve radnje za pripremu i provedbu izbora, 

- objavljuje liste za članove vijeća jedinica mjesne samouprave, 

- nadzire pravilnost izborne promidžbe, 

- objavljuje rezultate mjesnih izbora, 

- objavljuje i druge radnje utvrđene izbornim zakonom, statutom i ovom 

Odlukom. 

 

Članak 24. 

Birački odbori izravno provode glasovanje na biračkim mjestima i osiguravaju 

pravilnost i tajnost glasovanja. 

Birački odbor je sastavljen od predsjednika i četiriju članova od kojih svaki ima 

zamjenika. 

Predsjednik i članovi biračkog odbora, te njihovi zamjenici ne mogu biti kandidati 

za članove vijeća. 

Ukoliko se izbori za članove vijeća jedinica mjesne samouprave provode 

istovremeno s izborima za članove Općinskog vijeća Općine Kravarsko, zadaće biračkih 

odbora za mjesne izbore provode birački odbori imenovani za provedbu izbora članova 

Općinskog vijeća Općine Kravarsko. 

 

Članak 25. 

Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijsku listu za izbor članova 

vijeća te nevladine udruge koje su registrirane i djeluju na području nezavisnog 

promatranja izbornih postupaka ili promoviranja ljudskih i građanskih prava mogu 

odrediti promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora. 

Političke stranke, birači i nevladine udruge iz stavka 1. ovog članka dostavit će 

povjerenstvu za izbor članova vijeća  mjesnih odbora popis imena svojih ovlaštenih 

promatrača. 

Općinsko izborno povjerenstvo će utvrditi prava i dužnosti promatrača te način 

promatranja rada tijela za provođenje izbora. 
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V. Glasovanje i utvrđivanje rezultata 

 

Članak 26. 
 Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima koja se 

određuju za područje svake jedinice mjesne samouprave. 

 Najkasnije osam dana prije provođenja izbora Povjerenstvo određuje biračka 

mjesta s naznakom koji će glasači glasovati na pojedinom biračkom mjestu. 

 Biračka mjesta određuju se s obzirom na broj birača, odnosno prostornu 

udaljenost, i to tako da broj birača na jednom biračkom mjestu bude toliki da se bez 

teškoća može glasovati u vremenu koje je određeno za glasovanje. 

 Za svako biračko mjesto određuje se posebna prostorija za glasovanje uređena i 

opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja, u kojem se mogu isticati samo 

državni simboli u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i 

himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske te obilježje 

županije i grada, sukladno njihovima statutima. Svako biračko mjesto ima redni broj. 

 

Članak 27. 
 Glasovanje se obavlja osobno, glasačkim listićima. 

 Tiskanje glasačkih listića nadzire Općinsko izborno povjerenstvo. 

 Svaki glasački listić mora imati otisnut serijski broj. 

 

Članak 28. 

 Glasački listić sadrži: 

- naziv liste (lista), 

- ime i prezime nositelja liste (lista), 

- serijski broj. 

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene 

na zbirnoj listi kandidacijskih lista. 

Ispred naziva liste stavlja se redni broj. 

 

Članak 29. 

 Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću. 

 Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva 

kandidacijske liste za koju se glasuje. 

 Važećim se smatra onaj glasački listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način 

može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao. 

 

Članak 30. 
 Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati. 

 Birališta se zatvaraju u devetnaest sati, ali će se biračima koji su se zatekli na 

biralištu omogućiti glasovanje. 

 Na biračkom mjestu moraju neprekidno biti nazočni svi članovi biračkog odbora 

ili njihovi zamjenici. 

 

Članak 31. 
 Predsjednik biračkog odbora brine se o održavanju reda na biračkom mjestu za 

vrijeme glasovanja kao i nakon zatvaranja birališta. 

 

Članak 32. 



 

 7 

 Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o 

svom radu zabilježit će ukupan broj preuzetih glasačkih listića, broj neupotrebljenih 

glasačkih listića, broj birača upisanih u izvod iz popisa birača, koliko je birača glasovalo  

 

 

po popisu birača a koliko na temelju potvrde Ureda Državne uprave u Zagrebačkoj 

županiji, Službe za opću upravu, ukupan broj birača, koliko je ukupno birača glasovalo, 

broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji, broj važećih i nevažećih glasačkih listića te koliko 

je glasova dobila svaka kandidacijska lista. 

 Zapisnik potpisuju  članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici. 

 Pisane primjedbe na zapisnik ovlašten je dati svaki član biračkog odbora te 

ovlašteni promatrač. 

 Član biračkog odbora i njegov zamjenik te ovlašteni promatrači imaju pravo na 

presliku odnosno prijepis zapisnika o radu biračkog odbora. 

 Zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom, birački odbor dostavlja 

Povjerenstvu za izbor članova vijeća jedinice mjesne samouprave najkasnije u roku od 12 

sati od zatvaranja birališta. 

Članak 33. 
 Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave utvrđuje 

rezultate izbora za svako vijeće u roku od 24 sata od zatvaranja birališta. 

 O svom radu Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave 

vodi zapisnik u koji će upisati: 

- broj birača upisanih u izvod iz popisa birača gradske četvrti odnosno 

mjesnog odbora i broj birača koji su glasovali na temelju potvrde te 

ukupan broj birača, 

- broj birača koji su glasovali, 

- koliko je bilo važećih i nevažećih glasačkih listića, 

- koliko je glasova dobila pojedina kandidacijska lista, 

- broj mjesta u vijeću koja je dobila svaka kandidacijska lista, 

- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su 

izabrani za članove vijeća, 

Zapisnik potpisuju članovi Povjerenstva ili njihovi zamjenici. 

 

Članak 34. 

Nakon što utvrdi rezultate glasovanja, Povjerenstvo za izbor članova vijeća 

jedinica mjesne samouprave bez odlaganja će objaviti rezultate izbora na način kako je 

uređeno objavljivanje kandidacijskih lista i zbirnih lista u članku 15. ove Odluke. 

Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave objavljuje 

rezultate izbora utvrđene na temelju podataka iz članka 33. stavka 2. ove Odluke. 

 

VI. Sredstva za provođenje izbora 

 

Članak 35. 

 Sredstva za provođenje izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu 

Općine Kravarsko.  

VII. Zaštita izbornog prava 

 

Članak 36. 

Političke strane, udruge nacionalnih manjina, kandidati, najmanje 100 birača ili 

najmanje 5 % birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori imaju pravo podnijeti 

prigovor nadležnom izbornom povjerenstvu. 
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Protiv rješenja na prigovor nadležnog izbornog povjerenstva, u zaštiti izbornog 

prava političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne 

jedinice u kojoj se provede izbori imaju pravo podnijeti žalbu Ustavnom sudu Republike 

Hrvatske (izborni spor). 

 

 

Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se 

smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka. 

Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati 

ovlaštenim podnositeljem prigovora, odnosno ovlaštenim podnositeljem žalbe. 

Skupina od najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se 

provode izbori dužni su odrediti zajedničkog predstavnika ovlaštenog za podnošenje 

prigovora, odnosno žalbe. 

Nositelji nezavisnih lista prigovor, odnosno žalbu podnose osobno. 

  

Članak 37. 

 Prigovor se podnosi Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati 

računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. 

 Općinsko izborno povjerenstvo je dužno donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 

sati od dana kada je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni 

materijali na koje se odnosi prigovor. 

 

 

Članak 38. 

 Ako Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno 

utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da se u 

određenom roku koji mora omogućiti održavanje izbora na dan kada su raspisani, te 

radnje ponove. 

 Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti 

odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale odnosno mogle utjecati na rezultat 

izbora, Općinsko izborno povjerenstvo poništit će izbore na određenom biračkom mjestu, 

ovisno o naravi prihvaćenog prigovora i odrediti da se izbori ponove. 

 

VIII. Čuvanje izbornog materijala 

 

Članak 39. 

 Izborni materijal za izbor članova vijeća pohranjuje se i čuva odgovarajućom 

primjenom zakonskih odredaba koje se odnose na čuvanje izbornog materijala za izbor 

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne 

uprave i samouprave. 

 

IX. Konstituiranje vijeća 

 

Članak 40. 
 Konstituirajuća sjednica vijeća održat će se u roku od 30 dana od dana objave 

izbornih rezultata. 

 Konstituirajuću sjednicu saziva  Načelnik Općine Kravarsko  ili osoba koju on 

ovlasti. 

 Konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika vijeća predsjedava dobno 

najstariji član vijeća. 

 Vijeće je konstituirano izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je 

nazočna većina članova vijeća. 
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X. Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 41. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu 18.travnja 2013. godine  , a bit će objavljena  u 

Glasniku Zagrebačke Županije. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća 

jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama od 06. travnja 2005 godine. 

 

 

KLASA: 021-01/17-01/ 

URBROJ: 238-17-17-30-01 

Kravarsko, . ožujka  2017.   

 

 

             Predsjednik  

         Općinskog vijeća 

 

        Zdravko Horvačić 


