
Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 76. Statuta 

općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 11/09) i članka 4. 

Odluke Općinskog vijeća o izboru članova Vijeća mjesnih odbora, načelnik općine 

Oprisavci, dana 07. lipnja  2010. godine donosi  

 

 

ODLUKU 

o raspisivanju izbora za ĉlanove 

Vijeća mjesnih odbora na podruĉju Općine Oprisavci 

 

 

Ĉlanak 1. 
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Oprisavci za 

1. M.O. Oprisavci (za područje naselja Oprisavci) 

2. M.O. Trnjanski Kuti (za područje naselja Trnjanski Kuti) 

3. M.O. Poljanci (za područje naselja Poljanci) 

4. M.O. Svilaj (za područje naselja Svilaj) 

5. M.O. Stružani (za područje naselja Stružani) 

6. M.O. Zoljani (za područje naselja Zoljani) 

7. M.O. Prnjavor (za područje naselja Prnjavor) 

8. M.O. Novi Grad (za područje naselja Novi Grad) 

 

Izbori će se održati u nedjelju,  11. srpnja 2010. godine, u vremenu od 07,00 do 19,00 

sati. 

 

Ĉlanak 2. 

             -      U Vijeće Mjesnog odbora Oprisavci bira se 13 članova 

             -      U Vijeće Mjesnog odbora Trnjanski Kuti bira se 7 članova 

             -      U Vijeće Mjesnog odbora Poljanci bira se 7 članova 

             -      U Vijeće Mjesnog odbora Svilaj bira se 7 članova 

             -      U Vijeće Mjesnog odbora Stružani  bira se 5 članova 

             -      U Vijeće Mjesnog odbora Zoljani  bira se 5 članova 

             -      U Vijeće Mjesnog odbora Prnjavori bira se 7 članova 

             -      U Vijeće Mjesnog odbora Novi Grad bira se 7 članova 

 

Ĉlanak 3. 

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

3 člana i 3 zamjenika . 

       Imenuje se Općinsko izborno povjerenstvo u slijedećem sastavu: 

1.  Andrej Garić, predsjednik 

2.  Ankica Galović, član 

3.  Dubravka Beraković, član 

u slučaju njihove odsutnosti imenuju se njihovi zamjenici: 

1.  Nada Rukavina, zamjenik  predsjednika 

2.  Stjepan Terzić,  zamjenik člana 

3.  Suzana Marinčić, zamjenik člana 

 

Sjedište Izbornog povjerenstva je u Oprisavcima : Oprisavci 174 A 

 

 



Ĉlanak 4. 
Prijedlozi liste kandidata dostavljaju se Izbornom povjerenstvu  od  07. lipnja                 

2010., a zakljuĉno sa 18. lipnja 2010. godine u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog 

upravnog odjela, a zadnjeg dana 18. lipnja 2010.g. do 24,00 sata. 

 

   Ĉlanak 5. 

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. 

 

    Ĉlanak 6. 
Općinski Načelnik  u roku od 3 dana od donošenja ove Odluke obavijestiti će 

birače s prebivalištem na području mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke: 

         -o donošenju odluke o raspisivanju izbora, 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. 

 

Ĉlanak 7. 

Predsjedniku  Izbornog povjerenstva pripada naknada u visini 3.000,00  kn,  ostalim 

članovima  i zamjenicima  Izbornog povjerenstva pripada naknada u visini od 200,00, a 

članovima  Biračkih odbora pripada naknada u visini od 100,00 kn. 

Isplata sredstava iz stavka 1. ovog članka, kao i drugi potrebni troškovi teretit  će 

proračun Općine Oprisavci. 

Ĉlanak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije» i  na oglasnim pločama u svim Mjesnim odborima općine 

Oprisavci. 

 

 

Klasa: 013-01/10-01/3 

Urbroj: 2178/14-02-10-1 

 

 

NAĈELNIK 

OPĆINE OPRISAVCI: 

Antun Joviĉić 

 

 

 

 


