
 Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17), članka 62. 
stavka 6. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09, 
1/13, 1/16, 1/18 I 3/18-pročišćeni tekst) i članka 2. Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na području Grada Križevaca ("Službeni 
vjesnik Grada Križevaca" broj 1/14. i 4/18), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 12. 
sjednici održanoj 11.9. 2018. donijelo je  
 

O D L U K U 
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti 

na 
području Grada Križevaca 

 
I. 
 

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na 

II. 
 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 21. listopada 2018. godine.  
 

III. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih 
odbora i vijeća gradskih četvrti.  
 

IV. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku 
Grada Križevaca". 
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području Grada Križevaca.  
U vijeća mjesnih odbora bira se 7 članova, a u vijeća gradskih četvrti 9 članova.  
 



Obrazloženje 
 

Sukladno članku 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih 
četvrti na području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 1/14 i 
5/18) izbore za članove vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti raspisuje 
Gradsko vijeće odlukom kojom se određuje dan njihove provedbe. Od dana 
raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više 
od 60 dana.  
Kako članovima vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti ističe redoviti četverogodišnji 
mandat, za dan provedbe izbora određen je 21. listopada 2018. godine.  
Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja 
vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora ili 
raspuštanju vijeća u skladu s odredbama Odluke. 
Predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti u predloženom tekstu. 
 

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE 


