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Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 33/01 i 60/01), te članka 29. i 30. Statuta Općine Sveti Ilija 
(Službeni glasnik Varaždinske županije br. 24/09) na sjednici održanoj 13. ožujka 

2012. Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija donosi: 
 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za mjesne odbore 

 
 

Članak 1. 

 
Članak 4. mijenja se i glasi: 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora na temelju Odluke Općinskog vijeća 
raspisuje Općinski načelnik, u roku od 10 dana od dana donošenja odluke 
Općinskog vijeća.  

 
Članak 2. 

 
U članku 15. stavku 1. riječi „Izbornom povjerenstvu mjesnog odbora“ 
zamjenjuju se riječima „Općinskom izbornom povjerenstvu“ 

U članku 15. stavku 3. i stavku 4. riječi „Izborno povjerenstvo mjesnog odbora“ 
zamjenjuju se riječima „Općinsko izborno povjerenstvo“ 

U članku 15. stavku 3. riječi „24 sata“ zamjenjuju se riječima „48 sati“  
 

Članak 3. 

 
U članku 18. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: „Birački odbor“ 

 
Članak 4. 

 

Članak 19. mijenja se i glasi:  
„Općinsko izborno povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika, te 

dva člana i dva zamjenika, a imenuje ga Općinski načelnik. 
Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva u pravilu je pravne struke. 

Svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti. 
Birački odbor ima predsjednika, zamjenika predsjednika  te dva člana i dva 
zamjenika. 



Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po 

jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije 
sukladno stranačkom sastavu predstavničkog tijela. 

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti 
njihova imena Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 8 dana prije dana 
održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju 

Općinskom izbornom povjerenstvu, Općinsko izborno povjerenstvo samostalno će 
odrediti članove biračkih odbora. 

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne 
političke stranke. 
Biračke odbore za sva biračka mjesta imenuje Općinsko izborno povjerenstvo, 

najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora. 
Članovi Općinskog izbornog povjerenstva i njihovi zamjenici, te članovi biračkih 

odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti kandidati na listama za izbore za članove 
mjesnih odbora. 
 

Članak 5. 
 

Članak 20. mijenja se i glasi: 
Općinsko izborno povjerenstvo: 

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora 
- daje obvezazne upute za rad biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji 

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

- propisuje obrasce za kandidiranje i provedbu izbora 
- imenuje članove biračkih odbora 
- određuje biračka mjesta 

- nadzire rad biračkih odbora 
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje liste za izbore za vijeća mjesnih 

odbora i sastavlja zbirnu listu za područje svakog mjesnog odbora 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe 
- objavljuje rezultate izbora za vijeća mjesnih odbora 

- obavlja i druge radnje utvrđene Zakonom, Statutom i ovom Odlukom 
 

Birački odbori: 
- izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju 
pravilnost i tajnost glasovanja 

- prikupljaju i zbrajaju rezultate glasovanja na biračkom mjestu mjesnog odbora, 
sastavljaju zapisnike o svom radu,  te ih dostavljaju Općinskom izbornom 

povjerenstvu 
- obavljaju i druge radnje utvrđene Zakonom, Statutom i ovom Odlukom 
 

Članak 6. 
 

U članku 25. i članku 26. riječi „izborno povjerenstvo mjesnog odbora“ 
zamjenjuju se riječima „Birački odbor“. 
 

 
 

Članak 7.  
 



U članku 27. riječi „Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima „Općinski 

načelnik“ 
U članku 29. stavku 1. riječi „Općinskom poglavarstvu“ zamjenjuju se riječima 

„Općinskom vijeću“ 
U članku 29. stavku 2. riječi „Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima 
„Općinsko vijeće“ 

 
 

Članak 8. 
 

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“ 
 

 
 
       Predsjednik Općinskog vijeća 

 
        Marin Bosilj, v.r. 

 


