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 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Mursko Središće, 

Peklenica, Križovec, Štrukovec, Hlapičina i Sitnice donesena na 11. sjednici Gradskog vijeća 

Grada Mursko Središće objavljena je u Službenom glasniku Međimurske županije broj 4/2023 

od 07.03.2023. godine Sukladno odluci, izbori za članove mjesnih odbora održati će se dana 

16. travnja 2023. godine. 

 

 Odluka stupa na snagu dana 08. ožujka 2023. godine te se od tog datuma pa nadalje do 

održavanja izbora i objavljivanja rezultata računaju rokovi sukladno Odluci o pravilima 

provedbe izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Mursko Središće, a sve kako 

slijedi: 

 

KANDIDACIJSKE LISTE 
 Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači. Prijedlozi 

kandidacijskih lista dostavljaju se Gradskom izbornom povjerenstvu počevši od 08. ožujka 

2023. godine do 16. ožujka 2023. godine na obrascima „Prijedlog kandidacijske liste za članove 

vijeća mjesnog odbora“ u slučaju da kandidacijsku listu predlaže politička stranka ili koalicija 

stranaka i „Prijedlog kandidacijske liste grupe birača mjesnog odbora“ u slučaju da 

kandidacijsku listu predlaže grupa birača. Dani i točno vrijeme dežurstava Gradskog izbornog 

povjerenstva u kojima predlagatelji mogu predati kandidacijske liste biti će objavljeni na 

oglasnoj ploči i web stranici grada. Obrasci Prijedloga kandidacijskih lista objavljeni su na web 

stranici Grada Mursko Središće: www.mursko-sredisce.hr.   

 Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga 

kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora dužni su prikupiti najmanje 50 

potpisa birača na obrascu kojeg je izradilo Gradsko izborno povjerenstvo i koji obrazac je 

objavljen na web stranici Grada Mursko Središće: www.mursko-sredisce.hr. Prijedlog 

kandidature za izbor članova vijeća mjesnog odbora s kandidacijske liste mogu pravovaljano 

podržati samo birači s prebivalištem na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. U obrazac 

za prikupljanje potpisa birača unose se sljedeći podaci: 

- ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja 

te potpis birača. 

 

Uz prijedloge kandidacijskih lista i u roku za dostavu kandidacijskih lista, Predlagatelji su 

dužni Gradskom izbornom povjerenstvu dostaviti i očitovanja kandidata predloženih na listi o 

prihvaćanju kandidature za člana Vijeća mjesnog odbora na obrascu izrađenom od strane 

Gradskog izbornog povjerenstva i objavljenom na web stranici Grada Mursko Središće: 

www.mursko-sredisce.hr. Očitovanja o prihvaćanju kandidature moraju biti ovjerena od strane 

javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva. 
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PRIHVAĆANJE I OBJAVE KANDIDACIJSKIH LISTA 
 

Nakon proteka roka za predlaganje kandidacijskih lista i prihvaćanja pravovaljanih 

kandidacijskih lista, Gradsko izborno povjerenstvo izraditi će zbirnu kandidacijsku listu za svaki 

mjesni odbor pojedinačno u koju listu se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim 

listama. 

Gradsko izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje na 

Oglasnoj ploči Grada Mursko Središće te na internetskoj stranici Grada Mursko Središće objaviti 

sve pravovaljano predložene liste za pojedini mjesni odbor i zbirnu listu za svaki mjesni odbor. 

Danom objave zbirne liste za svaki mjesni odbor pojedinačno započinje izborna 

promidžba. Izborna promidžba prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora. 

Protekom izborne promidžbe počinje izborna šutnja. Izborna šutnja završava na dan 

izbora u devetnaest sati. 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. 

 

 

BIRAČKA MJESTA I BIRAČKI ODBORI 
 

 Biračka mjesta Gradsko izborno povjerenstvo određuje najkasnije 15 dana prije dana 

održavanja izbora, odnosno najkasnije do 01. travnja 2023. godine.  

Biračke odbore Gradsko izborno povjerenstvo imenuje najkasnije 10 dana prije dana 

održavanja izbora, odnosno najkasnije do 06. travnja 2023. godine. Birački odbor čine 

predsjednik i 2 člana, te njihovi zamjenici. Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne 

smiju biti članovi političke stranke. Jednog člana biračkog odmora i njegovog zamjenika 

predlaže sporazumno skupina stranaka koja u Gradskom vijeću Grada Mursko Središće čini 

većinsku grupaciju. Drugog člana biračkog odbora i njegovog zamjenika predlaže sporazumno 

skupina stranaka koja u Gradskom vijeću Grada Mursko Središće čini manjinsku grupaciju.  

  

 

REZULTATI IZBORA 
 

Rezultate izbora za članove pojedinog Vijeća mjesnog odbora utvrđuje Gradsko izborno 

povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja. 

Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti: 

- broj birača upisanih u popis birača, 

- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista, 

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 

- broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista, 

- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća 

 mjesnog odbora. 

Rezultati izbora bez odgode će se objaviti Oglasnoj ploči Grada Murskog Središća te na 

internetskoj stranici Grada Mursko Središće. 

 

                                     Predsjednica 

         Gradskog izbornog povjerenstva: 

                  Natalija Šoltić, dipl.iur. 
  

 

 


