
Obavijest o raspisivanju izbora za članice/članove vijeća mjesnih 
odbora na području Općine Velika Trnovitica 
 
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica donijelo je 21. ožujka 2019. godine Odluku o raspisivanju 
izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica. 
 
Za dan provedbe izbora određena je nedjelja , 28. travanj  2019. godine. 
 
Na području Općine Velika Trnovitica osnovano je 8 mjesnih odbora kao oblika neposrednog 
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na 
život i rad građana i to: 

1. Mjesni odbor Velika Trnovitica 
2. Mjesni odbor Mala Trnovitica 
3. Mjesni odbor Nova Plošćica 
4. Mjesni odbor Gornja Plošćica 
5. Mjesni odbor Gornja Trnovitica 
6. Mjesni odbor Mlinski Vinogradi 
7. Mjesni odbor Velika Mlinska 
8.  Mjesni odbor Mala Mlinska 

 
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja istoimenog naselja koji  imaju biračko pravo. 
Članovi/članice vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim 
sustavom. 
Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora propisan je Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih 
odbora na području Općine Velika Trnovitica, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Velika 
Trnovitica  dana 23. siječnja 2015. godine.  
 
Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica imenovao je Povjerenstvo za izbor članova/članica vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica u sastavu: 

1. Ivan Burja – za predsjednika, 
2. Ivanka Opalički – za potpredsjednicu, 
3. Andrea Jandrić – za člana, 
4. Dragica Duran – za članicu, 
5. Dominik Mihoković – za članicu, 
6. Mateja Barišić – za člana, 

 
 
ROKOVI: 
Rokovi teku od 27. ožujka  2019. godine. 
 
KONTAKTI: 
Adresa Povjerenstva: 
Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica 
Velika Trnovitica 223a (prostorije Općine) 
 
Telefon: 541-028 
Fax: 541-160 
e-mail: opcina-velika-trnovitica@bj.t-com.hr 
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RADNO VRIJEME  POVJERENSTVA: 
 
Radnim danom  od  8:00  do  16:00 sati 
 
     U vrijeme predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja Povjerenstvo će 
odrediti radno vrijeme prema potrebi i zahtjevima političkih stranaka i birača 
 

 9. travnja 2019. godine  Povjerenstvo radi  od 8:00 do  24:00 sata 
 
 

OBRASCI  ZA  POSTUPAK  KANDIDIRANJA 
 

1. VMO–1     Prijedlog  kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka 
za izbor članova vijeća mjesnih odbora  

2. VMO-2      Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova vijeća 
mjesnih odbora 

3. VMO-3      Potpisi birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača 
mjesnog odbora 

4. VMO-4      Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća 
mjesnog odbora 

 
Navedeni obrasci mogu se podići u sjedištu Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih 
odbora na području Općine Velika Trnovitica od 28. siječnja 2015. godine. 
 
Prijedlozi liste kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika 
Trnovitica moraju biti zaprimljeni u Povjerenstvu u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora, 
dakle do 9. travnja 2019. godine  do 24:00 sata. 


