
                            
 

     
 

URBROJ: 2186/016-01-03 

30.10.2003. 
Gradsko izborno povjerenstvo za 
izbore članova vijeća mjesnih odbora 
na području Grada Lepoglave 
Klasa : 013-01/15-01/9 
Urbroj: 2186/016-03-15-1 
Lepoglava, 15.04.2015. 

 
Na temelju odredbe članka 9. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave 
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/15 i 15/15) Gradsko izborno povjerenstvo za izbore članova 
vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave, donosi 
 

O D L U K U 
o potrebnom broju potpisa po mjesnom odboru  

kad birači predlažu kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora 
na području Grada Lepoglave  

 
Za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave utvrđuje se broj potpisa 
birača kad birači predlažu kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada 
Lepoglave i to: 

1. Za Mjesni odbor Donja Višnjica  – 50 potpisa birača s područja mjesnog odbora  
  Donja Višnjica, 

2. Za Mjesni odbor Gornja Višnjica  – 50 potpisa birača s područja mjesnog odbora  
  Gornja Višnjica, 

3. Za Mjesni odbor Kamenica   – 50 potpisa birača s područja mjesnog odbora  
   Kamenica, 

4. Za Mjesni odbor Kameničko Podgorje  – 35 potpisa birača s područja mjesnog odbora Kameničko  
   Podgorje, 

5. Za Mjesni odbor Lepoglava   – 70 potpisa birača s područja mjesnog odbora Lepoglava, 
6. Za Mjesni odbor Očura  – 50 potpisa birača s područja mjesnog odbora Očura, 
7. Za Mjesni odbor Purga   – 50 potpisa birača s područja mjesnog odbora Purga, 
8. Za Mjesni odbor Ves    – 70 potpisa birača s područja mjesnog odbora Ves, 
9. Za Mjesni odbor Viletinec – Vulišinec  – 35 potpisa birača s područja mjesnog odbora Viletinec –  

   Vulišinec, 
10. Za Mjesni odbor Zlogonje   – 35 potpisa birača s područja mjesnog odbora Zlogonje, 
11. Za Mjesni odbor Žarovnica   – 50 potpisa birača s područja mjesnog odbora Žarovnica. 

 
Ova Odluka će se objaviti u Službenom vjesniku Varaždinske županije, službenim stranicama 
(www.lepoglava.hr) i oglasnoj ploči grada Lepoglave. 
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