IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
5. SVIBNJA 2019.

Na temelju Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina
("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/15 i 2/15), Gradsko vijeće Grada Varaždina
donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj: 3/19). Odluka stupa na snagu 31. ožujka
2019. godine.
Od 1. travnja 2019. godine teku rokovi za predlaganje lista za izbor članova 16 vijeća
mjesnih odbora na području Grada Varaždina te ostale izborne radnje.
Za pripremu i provedbu izbora imenovano je Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore
Grada Varaždina Rješenjem o imenovanju.
SJEDIŠTE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA MJESNE IZBORE
je u
Varaždinu, Trg kralja Tomislava 1 (Gradska vijećnica).

Kontakt tel: 042/402-536, 042/402-513, 042/402-502, 042/402-523
e-pošta: gip.varazdin@izbori.hr

Raspored dežurstva GIP-a Grada Varaždina za ovjeru očitovanja i zaprimanje
kandidacijskih lista








od 1. do 4. travnja (od ponedjeljak do četvrtka) od 15,00 do 17,00 sati
5. travnja (petak) od 13,00 do 16,00 sati
6. i 7. travnja (subota i nedjelja) od 9,00 do 12,00 sati
od 8 do 11. travnja (od ponedjeljak do četvrtka) od 15,00 do 17,00 sati
12. travnja (petak) od 13,00 do 16,00 sati
13. travnja (subota) od 9,00 do 12,00 sati
14. travnja (nedjelja) od 9,00 do 24,00 sata

Očitovanja kandidata
Ovjeru očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora
moguće je izvršiti kod javnog bilježnika i GIP-a Grada Varaždina za mjesne izbore.
Ovjera će se vršiti na način da kandidat, ispunjenu izjavu, mora potpisati pred GIP-om
Grada Varaždina za mjesne izbore uz predočenje važeće osobne iskaznice.

Kandidacijske liste

Rok za podnošenje kandidacijske liste je 14. travnja 2019. godine do 24,00 sata.

Uz kandidacijsku listu potrebno je priložiti:
- očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća mjesnog odbora koje
mora biti ovjereno,
- dokument kojim se dokazuje stručni naziv i akademski stupanj kandidata ukoliko se
on navodi na kandidacijskoj listi.

Uz kandidacijsku listu grupe birača potrebno je priložiti i obrazac sa potpisima birača oznake
VMOGV-2/1.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu, za pravovaljanost
liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa, u zavisnosti od broja birača u pojedinom
mjesnom odboru, i to:
- do 500 birača – 15 potpisa (Mjesni odbor Poljana Biškupečka i Mjesni odbor Zbelava),
- od 501 – 1.000 birača – 20 potpisa (Mjesni odbor Gojanec, Mjesni odbor Črnec
Biškupečki, Mjesni odbor Gornji Kućan i Mjesni odbor Donji Kućan),
- od 1.001 – 3.000 birača – 40 potpisa (1. mjesni odbor "Centar" Varaždin, 2. mjesni odbor
Varaždin, 7. mjesni odbor Varaždin "Biškupec", Mjesni odbor Hrašćica, Mjesni odbor
Jalkovec i Mjesni odbor Kućan Marof),
- od 3.001 – 6.000 birača – 60 potpisa (5. mjesni odbor Varaždin i 6. mjesni odbor
"Banfica" Varaždin"),
- preko 6.000 birača – 80 potpisa (3. mjesni odbor Varaždin i 4. mjesni odbor Varaždin).
Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku listu grupe birača za izbor
članova vijeća mjesnog odbora.
Prijedlog kandidature za izbor kandidata s kandidacijske liste mogu pravovaljano podržati samo
birači s prebivalištem na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.
U skladu s člankom 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/15 i 2/15) (u daljnjem tekstu: Odluka), za
člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na
području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Prošireni sastav GIP-a Grada Varaždina za mjesne izbore
U skladu s člankom 28. Odluke, u roku od osam dana od stupanja na snagu Odluke o
raspisivanju izbora određuje se prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne
izbore koji čine tri dogovorno predložena predstavnika većinske političke stranke odnosno
političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbene političke stranke
odnosno političkih stranaka sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Varaždina.
Ako se ne postigne dogovor o predstavnicima političkih stranaka, njihov izbor i raspored
obavlja Gradsko izborno povjerenstvo ždrijebom između predloženih stranaka.
Sukladno navedenom, političke stranke koje imaju pravo na predlaganje članova Proširenog
sastava GIP Grada Varaždina za mjesne izbore trebaju svoje prijedloge dostaviti najkasnije
do 3. travnja 2019. godine do 15,00 sati.

Birački odbori za mjesne izbore
Nadalje, u skladu s člankom 30. Odluke, birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i
osam članova. Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno
političke stranke ili koalicije, a četiri člana oporbena politička stranka, odnosno političke
stranke ili koalicije, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća. Ako se pojedine grupacije
ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračkim odborima, njihov raspored
odredit će Izborno povjerenstvo ždrijebom. Članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati
na izborima koji se provode.
Sukladno navedenom, političke stranke koje imaju pravo na predlaganje članova biračkih
odbora trebaju svoje prijedloge dostaviti najkasnije do 23. travnja 2019. godine kako bi
imenovanje biračkih odbora Izborno povjerenstvo moglo izvršiti u propisanom roku.
Ne odrede li političke stranke članove biračkih odbora ili ne dostave njihova imena GIP-u
Grada Varaždina za mjesne izbore u navedenom roku, ono će samostalno odrediti članove
biračkih odbora.

