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Temeljem članka 61. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – 

proč. tekst i 137/15 – proč. tekst) i članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (''Službeni 

glasnik Međimurske županije“, broj 05/13) Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na 

svojoj 2. sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine, donijelo je  

 

 

 

ODLUKU   

o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora  

za članove vijeća mjesnih odbora na području  Općine Sveti Juraj na Bregu 
 

 

Članak 1. 

U preambuli Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora (''Službeni 

glasnik Međimurske županije“, broj 03/17) „članka 61. st. 3“ mijenja se i glasi: „članka 61. st. 

4.“. 

Članak 2. 

U članku 4. stavak 1. riječi: „do objave“ zamjenjuju se riječju: „do stupanja na snagu“. 

 

Članak 3. 

U članku 5. stavak 2. briše se. 

 

Članak 4.  

U članku 8. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. i glase:  

„Član vijeća mjesnog odbora ne može istovremeno biti: 

- općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu, 

- službenik i namještenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Juraj na 
Bregu, 

- osoba koja obavlja dužnost ili je zaposlenik u trgovačkim društvima i ustanovama 
čiji je osnivač ili većinski vlasnik Općina Sveti Juraj na Bregu i 

- osoba koja na temelju koncesije ili druge pravne osnove obavlja javnu službu iz 
djelokruga Općine Sveti Juraj na Bregu“. 

 „Na pitanje vezano za zabranu kandidiranja primjenjuju se odredbe Zakona o 
lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16)“. 

 
Članak 5. 

U članku 10. stavak 1. riječi: „i kandidate“ brišu se, riječi: „odnosno kandidature 

kandidata grupe birača“ brišu se i riječi: „odnosno kandidature“ brišu se. 

Stavak 2. briše se. 

Stavak 3. riječi: „i kandidature“, brišu se, riječi: „kandidature svakog kandidata na listi, 

odnosno kandidaturi“ zamjenjuju se riječima: „ kandidacijske liste svakog člana na listi. 

Stavak 4. riječi: „predstavničkog tijela“ zamjenjuju se riječima: „vijeća mjesnog odbora“ i 

riječi: „kandidata“ zamjenjuje se riječju „ člana“. 

Dosadašnji stavci od 3. do 4. postaju stavci 2. do 3.  

 

Članak 6. 

 Članak 25. briše se. 

 

Članak 7. 

U članku 44. stavak 7. brojke „38. i 39.“ zamjenjuju se brojkama: „43. i 44.“ 
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Članak 8. 
U članku 49. stavak 1. riječi: „ili gradske četvrti“ brišu se.  

 

Članak 9. 

Preostali dio Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Sveti Juraj na Bregu (''Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 
03/17) ostaje nepromijenjen. 

 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“ 
 

KLASA:    013-03/17-01/02 

URBROJ:  2109/16-03-17-12 

Pleškovec, 28. rujna  2017.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

PREDSJEDNIK 

Anđelko Kovačić, v.r. 
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