REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BREZNICA
Općinsko vijeće
Klasa: 026-01/21-01/01
Ur.broj: 2186/023-01-21-1
Bisag, 10.03.2021.
Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20), te članka 30. i 65. Statuta Općine Breznica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj
15/18), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 10.03.2021. godine donosi

O D LU K U
o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak provedbe izbora članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Breznica (u daljnjem tekstu: Općine).
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji u ovoj Odluci imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod
bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 3.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće Odlukom o izboru članova vijeća
mjesnog odbora, te istom određuje područje koje obuhvaća to vijeće mjesnog odbora.
Granice područja izbornih jedinica odgovaraju granicama područja naselja mjesnih odbora, te su iste
određene odredbama Statuta Općine Breznica i Odlukom o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Općine Breznica.
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Članak 4.
Mjesni odbori na području Općine su:
Mjesni odbor Breznica vanjska,
Mjesni odbor Breznica unutarnja,
Mjesni odbor Jarek Bisaški i Jales Breznički,
Mjesni odbor Mirkovec Breznički i Podvorec,
Mjesni odbor Bisag, Borenec, Čret Bisaški i Tkalec,
Mjesni odbor Drašković.
Broj članova mjesnih odbora utvrđen je Statutom Općine.

II. BIRAČKO PRAVO
Članak 5.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s prebivalištem na područja tog mjesnog odbora koji
imaju biračko pravo. Biračko pravo građani s prebivalištem na područja tog mjesnog odbora ostvaruju na
neposrednim izborima za članove vijeća mjesnih odbora tajnim glasovanjem.
III. RASPISIVANJE IZBORA
Članak 6.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće Odlukom o izboru članova vijeća
mjesnog odbora i istom određuje dan provedbe izbora.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od
60 dana. Odluka o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnog odbora objavljuje se u službenom glasilu
Općine i dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave radi poduzimanja radnji i izrade izvadaka iz popisa
birača u skladu s odredbama Zakona o registru birača.
Odluka o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnog odbora objavljuje se u ina internetskoj stranici
Općine, putem sredstava javnog priopćavanja, te stavljanjem iste na oglasnim mjestima u svim naseljima na
području Općine Breznica.
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 7.
Tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora su Općinsko izborno povjerenstvo i
birački odbori.
Članak 8.
Općinsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana (u
daljnjem tekstu: članovi stalnog sastava).
Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim
ovlastima predsjednika, a svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva imenuje općinski načelnik.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke,
odnosno osobe koje su stekle visoku stručnu spremu pravne struke na temelju ranijih propisa. Predsjednik,
potpredsjednik i članovi stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne
političke stranke, niti kandidati na izborima koji se provode.
Članak 9.
Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva čine tri dogovorno predložena predstavnika
većinske političke stranke odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbene
odnosno oporbenih političkih stranaka, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća, a određuju se u roku
od 8 dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Ako se predstavnici pojedinih grupacija ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u
prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva, njihov izbor i raspored obavlja Općinsko izborno
povjerenstvo ždrijebom.
Članovi proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati na izborima
koji se provode.







Članak 10.
Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora:
brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,
obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora,
ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
propisuje i objavljuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora,










na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirne liste
za izbor članova vijeća,
određuje biračka mjesta,
imenuje i raspušta biračke odbore,
nadzire rad biračkih odbora,
nadzire pravilnost izborne promidžbe,
prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
obavlja i druge poslove u svezi provođenja izbora za članove vijeća.

Članak 11.
Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i
tajnost glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova.
Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke, a četiri
člana određuje oporbena politička stranka odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu
Općinskog vijeća.
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore,
njihov izbor i raspored obavlja Općinsko izborno povjerenstvo ždrijebom.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koji se
provode, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.
Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.
Članak 12.
Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena Općinskom
izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora.
U slučaju da političke stranke ne dostave Općinskom izbornom povjerenstvu prijedlog članova u
propisanom roku, Općinsko izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
Biračke odbore imenuje Općinsko izborno povjerenstvo najkasnije 10 dana prije dana održavanja
izbora.
V. KANDIDIRANJE
Članak 13.
Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista i kandidata od strane ovlaštenih
predlagatelja.
Ovlašteni predlagatelji su političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na
snagu Odluke o raspisivanju izbora i birači.
Političke stranke mogu predlagati kandidacijske liste samostalno, a mogu dvije ili više stranaka u
koaliciji predlagati koalicijske liste, s time da samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na listama, odnosno
u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.
Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske
liste.
Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, predlaganje je uvjetovano prikupljenim
potpisima birača na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Općinsko izborno povjerenstvo.
Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste grupe birača dužni su prikupiti najmanje 20 potpisa
birača s prebivalištem na području vijeća.
Prva tri potpisnika kandidacijske liste grupe birača smatraju se podnositeljima kandidacijske liste. Obrasce
za provedbu kandidiranja propisuje Općinsko izborno povjerenstvo obvezatnim uputama, a čiji sadržaj i
oblik je propisan odredbama posebnog zakona.
Članak 14.
Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je
odnosno koje su predložile kandidacijsku listu.
Ako su političke stranke 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 prvi je predloženi kandidat na listi.
Prva tri potpisnika kandidacijske liste grupe birača smatraju se podnositeljima kandidacijske liste.
Kandidat na listi ujedno može biti i podnositelj i potpisnik svoje kandidacijske liste grupe birača.
Članak 15.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a
kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova koji se bira, smatra se da su
pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u određeno vijeće.
Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime
kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.
Članak 16.
Uz prijedlog kandidacijske liste i kandidature dostavlja se i očitovanje o prihvaćanju kandidature
svakog kandidata koji je na listi, a koje je ovjereno od strane Općinskog izbornog povjerenstva.
Na očitovanju o prihvaćanju kandidature navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane
kandidiranja.
Članak 17.
Za davanje netočnih podataka za kandidacijsku listu kao i za davanje očitovanja o prihvaćanju
kandidature uz više kandidacijskih lista za isto vijeće, odgovoran je kandidat.
Članak 18.
Kandidacijske liste i kandidature moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 14
dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.
Članak 19.
Općinsko izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista i kandidatura provjerava da li su
iste podnesene u skladu s odredbama ove Odluke i odredbama posebnog zakona, odnosno da li su iste
pravovaljane, a u postupku utvrđivanja pravovaljanosti kandidacijskih lista, odnosno kandidatura postupa u
skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima.
Općinsko izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista, odnosno
kandidatura sastavlja zbirnu listu sadržaja propisanog odredbama Zakona o lokalnim izborima, te se ista
objavljuje na internetskoj stranici Općine i putem sredstava javnog priopćavanja, te stavljanjem iste na
oglasnim mjestima u svim naseljima na području Općine Breznica u roku od 48 sati od isteka roka za
kandidiranje.
Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama, a sadrži
naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke,
odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno
prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača.
Ako je više političkih stranka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu
listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.
Članak 20.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a
kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova koji se bira, smatra se da su
pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u određeno vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova koji se bira, kandidacijska
lista nije pravovaljana.

Članak 21.
Na ostala pitanja koje se odnose na odustanak od prihvaćene kandidacijske liste ili odustanak od
kandidature, prihvaćanja kandidature na više kandidacijskih lista i postupanje u slučaju smrti kandidata s
kandidacijske liste Općinsko izborno povjerenstvo postupati će u skladu s odredbama Zakona o lokalnim
izborima.
Članak 22.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života
koji ima prebivalište na području tog mjesnog odbora na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.
Policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike
Hrvatske ne smiju se kandidirati za člana vijeća mjesnog odbora.
Na pitanje vezano za zabranu kandidiranja primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim izborima.
VI. PROMIDŽBA
Članak 23.
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja
izbora.
Za vrijeme izborne promidžbe nositelji kandidacijskih lista grupe birača, odnosno kandidati i
političke stranke naznačeni na objavljenoj zbirnoj listi poduzimaju radnje u svrhu javnog predstavljanja
svojih izbornih programa biračima s prebivalištem na području tog mjesnog odbora.
Po proteku izborne promidžbe počinje izborna šutnja koja završava na dan provedbe izbora u
devetnaest sati.
Na sudionike izborne promidžbe na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se
uređuje zaštita osobnih podataka.
Sudionici izborne promidžbe imaju jednake uvjete predizbornog nadmetanja i u tu svrhu imaju
ravnopravan položaj u predstavljanju svojih programa.
Na obveze lokalnih medija u izbornoj promidžbi na odgovarajući se način primjenjuju odredbe
Zakona o lokalnim izborima.
Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa
sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje procjena
izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika
izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.
VII. ODRŽAVANJE IZBORA I UTVRĐIVANJE REZULTATA IZBORA
Članak 24.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima.
Biračka mjesta određuje Općinsko izborno povjerenstvo najkasnije 15 dana prije dana održavanja
izbora.
Pri određivanju biračkih mjesta mora se voditi računa o broju birača koji će na njima glasovati,
dostupnosti i prostornoj udaljenosti biračkog mjesta te veličini prostorije za glasovanje na biračkom mjestu.
Broj birača koji će glasovati na jednom biračkom mjestu odredit će se na način da se glasovanje bez
poteškoća može odvijati u vremenu određenom za glasovanje.
Svako biračko mjesto ima redni broj.
Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, a objava o biračkim
mjestima sadrži: redni broj biračkog mjesta, sjedište odnosno punu adresu s naznakom prostora u kojem se
nalazi, popis pripadajućih ulica i naselja iz kojih birači glasuju na tom biračkom mjestu.
Objava biračkih mjesta obavlja se u obliku oglasa (plakata) na mjestima uobičajenog oglašavanja i
mjestima većeg okupljanja građana, oglasnoj ploči u naselju gdje se provodi izbor članova vijeća mjesnog
odbora te na internetskoj stranici Općine Breznica.
Članak 25.
U prostorijama u kojima će se glasovati mogu se isticati državni simboli u skladu s Ustavom
Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske.
Na svakom biračkom mjestu prostorija za glasovanje mora se opremiti i urediti na način da se
osigura tajnost glasovanja, tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.

Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti pomiješani tako da nisu složeni po serijskim
brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje da se ne vidi serijski broj listića.
Članak 26.
Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju:
 promatrači političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku
listu,
 promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu grupe birača,
 promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje na
području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava.
Odredbe Zakona o lokalnim izborima na odgovarajući se način primjenjuju na način određivanja
promatrača, podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, službene iskaznice promatrača, promatranje rada
biračkog odbora i Općinskog izbornog povjerenstva te ovlasti izbornih tijela prema promatračima.
Članak 27.
Glasovanje se obavlja na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićem.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.
Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste.






Članak 28.
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu vijeća mjesnog odbora sadrži:
naziv liste,
ime i prezime nositelja liste,
naputak o načinu glasovanja,
serijski broj listića.
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi.
Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj.

Članak 29.
Važeći glasački listić jest onaj iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je
kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić jest:
 neispunjeni glasački listić,
 glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu
birač glasovao,
 glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.
Članak 30.
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati.
Biračka mjesta se zatvaraju u devetnaest sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom
mjestu mora se omogućiti glasovanje.
Članak 31.
Na ostala pitanja u vezi s obvezama biračkih odbora prije i nakon otvaranja biračkog mjesta,
obvezama prema biračima na biračkom mjestu i biračima kojima je biračko mjesto nedostupno, obvezama
biračkog odbora nakon glasovanja i utvrđivanja rezultata glasovanja na biračkom mjestu te ispunjavanja i
dostave zapisnika o radu biračkog odbora i ostaloga izbornog materijala Općinskom izbornom povjerenstvu,
na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.
Članak 32.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5%
važećih glasova birača.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan
broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do zaključno broja koliko se
članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci.

Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko
brojčano najvećih rezultata, uključujući decimalne ostatke, koliko se članova vijeća bira.
Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je postigla pojedinačnih rezultata među
onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila
mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u
vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.
Ako su dvije ili više lista iz stavka 4. ovoga članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću, broj članova
vijeća povećat će se i u tom slučaju broj članova vijeća može biti paran.
Članak 33.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je
određena lista dobila mjesta u vijeću.
Članak 34.
Rezultate izbora za članove pojedinog vijeća utvrđuje Općinsko izborno povjerenstvo na temelju
rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima određenim za vijeća mjesnih odbora.
Nakon što Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti:
 broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
 koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
 koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
 broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,
 ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju u sredstvima javnog priopćavanja, službenom glasilu
Općine, na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Breznica.
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 35.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupcima svih izbornih radnji podnosi se Općinskom izbornom
povjerenstvu.
Prigovor se podnosi u roku 48 sati od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se odnosi prigovor.
Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati računajući od
dana kad je prigovor dostavljen.
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo izjaviti žalbu
Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji.
Na ostala pitanja vezano za zaštitu izbornog prava primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim
izborima.
IX. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 36.
Sredstva za provedbu izbora članova vijeća mjesnog odbora osiguravaju se u općinskom proračunu.
Članak 37.
Članovi Općinskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.
Visinu naknade za rad članova izbornog povjerenstva i biračkih odbora odlukom određuje općinski načelnik.
Članak 38.
Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Općinsko izborno povjerenstvo koje je odgovorno za
raspodjelu i trošenje osiguranih sredstava.

X. KONSTITUIRANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Članak 39.
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora na prvoj
sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća mjesnih odbora.
Konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora saziva općinski načelnik u roku od 30 dana od dana
objave konačnih rezultata izbora.
U slučaju da se vijeće mjesnog odbora ne konstituira na prvoj sjednici općinski načelnik saziva
konstituirajuće sjednice u rokovima propisanim odredbama Zakona o lokalnim izborima.
Konstituirajućoj sjednici Vijeća mjesnog odbora do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član
s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a u slučaju da kandidacijske liste imaju isti broj glasova
na sjednici predsjeda prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
XI. MANDAT ČLANOVIMA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Članak 40.
Mandat članovima vijeća mjesnih odbora izabranih na redovnim izborima počinje danom
konstituiranja vijeća mjesnog odbora i traje do stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora članova vijeća
mjesnih odbora Općinskog vijeća. Na pitanja vezano za prestanak mandata prije isteka mandata primjenjuju
se odredbe Zakona o lokalnim izborima.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.
U postupcima izbora članova vijeća mjesnih odbora na podneske i rješenja ne plaćaju se upravne
pristojbe.
Članak 42.
Za potrebe rada Općinskog izbornog povjerenstva stručnu i administrativnu pomoć osigurava
Jedinstveni upravni odjel Općine.
Članak 43.
U slučaju povreda odredaba ove Odluke, a radi se i o povredi zakonske odredbe, odnosno prekršaju
primjenjuju se prekršajne odredbe Zakona o lokalnim izborima. Optužni prijedlog za prekršaje iz stavka 1.
ovoga članka podnosi Općinsko izborno povjerenstvo.
Članak 44.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske
županije".

Predsjednik Općinskog vijeća
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