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Na temelju članaka 24. i 87. Statuta Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” br. 

22/13 i 12/18), 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) i 

Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban (Službene novine 

Općine Barban 13/18) Općinsko vijeće Općine Barban na 10. sjednici održanoj dana 7. lipnja 

2018. godine, donijelo je  

ODLUKU 

O RASPISIVANJU IZBORA 

ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN 

 

Članak 1. 

Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Barban. Članovi 

Vijeća: 

- Mjesnog odbora Barban – birat će se na biračkom mjestu 1. u Barbanu,  

- Mjesnog odbora Puntera – birat će se na biračkom mjestu 2. u Punteri,  

- Mjesnog odobra Hrboki – birat će se na biračkom mjestu 3. u Hrboki,  

- Mjesnog odbora Manjadvorci – birat će se na biračkom mjestu 4. u  Manjadvorci, 

- Mjesnog odbora Šajini – birat će se na biračkom mjestu 5. u Šajini,  

- Mjesnog odbora Petehi – birat će se na biračkom mjestu 6. u Petehi 

- Mjesnog odbora Grandići – birat će se na biračkom mjestu 7. u Želiski, Sv. Pavao, 

- Mjesnog odbora Prnjani – birat će se na biračkom mjestu 8. u Prnjani, 

- Mjesnog odbora Sutivanac – birati će se na biračkom mjestu 9. u Sutivancu. 

 

Izbori će se održati u nedjelju, 15. srpnja 2018. god., u vremenu od 07,00 do 19,00 sati. 

 

Članak 2. 

Odlukom o područjima Mjesnih odbora Općine Barban (“Službene novine Općine Barban”br. 

9//02.) utvrđena su područja svakog Mjesnog odbora na području Općine Barban te na tom 

području moraju imati prijavljeno prebivalište kandidati za članove Vijeća pojedinog Mjesnog 

odbora, kao i  njihovi predlagatelji. 

Svaki Mjesni odbor čini jednu izbornu jedinicu. 

 

Članak 3. 

U Vijeće svakog Mjesnog odbora bira se po 5 članova. 
 

Članak 4. 

Izbore za članove Vijeća mjesnog odbora provodi Izborno povjerenstvo, sastavljeno od 

predsjednika i dva člana te njihovih zamjenika koje imenuje Načelnik. 

Izborno povjerenstvo imenuje predsjednika, članove i zamjenike biračkog odbora najkasnije 5 

dana prije dana održavanja izbora. 

Sjedište Izbornog povjerenstva je u Barbanu, Barban 69. 

 

Članak 5. 

Prijedlozi lista moraju biti zaprimljeni u izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 15 dana 

od dana raspisivanja izbora. 

Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova 

vijeća kao i zbirnu listu i to u roku od 72 sata od isteka roka propisanog za postupak 

kandidiranja i podnošenja lista. 
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Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke 

stranke, odnosno koalicije, koja je listu predložila. 

Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu 

listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu. 

 

Članak 6. 

Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i 

birači.  

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim 

statutom.  

Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti listu za 

izbor članova vijeća mjesnog odbora. 

Kada birači, kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za 

pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 5 potpisa. 

Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača  su prva tri po redu potpisnika 

kandidacijske liste. 

Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata. 

U prijedlogu liste obavezno se navode imena i prezimena svakog od  kandidata na listi, 

nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina 

izdavanja te OIB. 

Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanje svakog od kandidata na listi o prihvaćanju 

kandidature. Očitovanje mora biti ovjereno  od strane javnog bilježnika ili Izbornog 

povjerenstva. 

Listići za podnošenje kandidature i listići za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature 

za člana Vijeća mjesnog odbora preuzimaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu , u uredovno 

radno vrijeme. 

        

Članak 7. 

Članovi Vijeća  biraju se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem se glasuje sadrži: 

- naziv liste 

- ime i prezime nositelja liste, 

- serijski broj 

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj 

listi kandidacijskih lista. 

Ispred naziva liste stavlja se redni broj. 

 

Tiskanje glasačkih listića obaviti će se pod nadzorom Izbornog povjerenstva.. 

Glasovanje se obavlja osobno, i to tako da birač zaokruži redni broj liste za koju glasuje. 

 

Članak 8. 

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se 

ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do 

zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata 

posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake 

kandidacijske liste. Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću koliko puta 

ukupni broj njezinih dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj. Ako su važeći glasovi tako 

podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto ili još 

jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova. Pravo na 

sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih 

glasova birača. 
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Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko 

je određena lista dobila mjesta u vijeću. 

 

Članak 9. 

Tijelo nadležno za vođenje popisa birača izvršiti će provjeru jesu li u popis birača upisani svi 

državljani Republike Hrvatske koji su navršili 18 godina života, a imaju prebivalište na 

području mjesnog odbora, kao i jesu li s tog popisa brisana imena osoba s biračkim pravom 

koje su umrle, ili osobe koje su navršile 18 godina života, a koje su odjavile prebivalište. 

 

Članak 10. 

Načelnik  u roku od 3 dana od donošenja ove Odluke obavijestiti će birače s prebivalištem na 

području mjesnog odbora,  

- o danu i vremenu provođenja izbora, ukupnom broju članova Vijeća mjesnog odbora koji se 

biraju, 

- o mogućnosti pregledavanja popisa birača te traženja njegovog ispravka ili dopune. 

 

Članak 11. 

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća može se podnijeti 

Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od isteka dana kada je izvršena radnja za koju je 

stavljen prigovor. 

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu 

je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se 

odnosi prigovor. 

 

Članak 12. 

Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Izborno povjerenstvo i ovlašteno je odrediti način 

korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem, te dodijeliti 

potrebna sredstva biračkim odborima. 

Članovima Izbornog povjerenstva  pripada naknada za njihov rad sukladno  posebnoj odluci 

načelnika.  

Isplata sredstava iz stavka 2. ovog članka, kao i drugi potrebni troškovi teretit će proračun 

Općine Barban. 

 

Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Općine 

Barban. 

 

 

Klasa:  

Ur.broj:  

 

Barban, 7. lipnja 2018. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik: 

Toni Uravić 


