
 

PRIJEDLOG!!! 

 

 

Na osnovu članka 61.a  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 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, 

144/20) i članka 66. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 

6/13, 10/13, 2/18, 5/20, 5/21 i 7/21-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec 

na _____. sjednici održanoj _________. godine donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora 

na području Općine Donji Kraljevec 

 

 

Članak 1. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće Općine Donji 

Kraljevec za svih 6 naselja Općine Donji Kraljevec: Donji Kraljevec, Hodošan, Donji 

Hrašćan, Donji Pustakovec, Sveti Juraju u Trnju i Palinovec. 

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora dostavlja se nadležnom 

izbornom povjerenstvu za izbore članova vijeća mjesnih odbora. 

 

Članak 2. 

Broj članova Vijeća mjesnih odbora biraju se za naselja kako slijedi: 

1. Donji Kraljevec 9 članova 

2. Hodošan  9 članova 

3. Palinovec  7 članova 

4. Donji Hrašćan  5 članova 

5. Donji Pustakovec 5 članova 

6. Sveti Juraj u Trnju 5 članova 

 

Članak 3. 

 Izbori za članove vijeća mjesnih odbora raspisuju se zbog završetka mandata 

dosadašnjih članova vijeća mjesnih odbora nabrojenih u članku 2. ove Odluke. 

 Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim 

glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. 

 

Članak 4. 

 Predsjednika, potpredsjednika, članove i zamjenike Općinskog izbornog povjerenstva 

za izbor članova Vijeća mjesnih odbora imenovati će načelnik. 

 

Članak 5. 

Za dan provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora određena je 

nedjelja, 24. travnja 2022. godine 

 

Članak 6. 

 Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja 

izbora u 19,00 sati. 

 Nadležno izborno povjerenstvo će utvrditi rezultate glasovanja na biračkim mjestima 

na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta. 

 Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose 

u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. 
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 Prva, konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora i sazvati će se u roku od 30 dana 

od dana objave konačnih rezultata izbora. 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Međimurske županije. 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC 

 

 

Klasa:012-01/22-01/ 

Ur.broj:2109-6-03-22-01 

D. Kraljevec,        PREDSJEDNIK OV: 

          

 


