
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za lokalnu samoupravu 
KLASA: 013-01/14-01/ 
URBROJ: 2178/01-07-14- 
Slavonski Brod, 4. travnja 2014. 
 
                                                                                                                  GRADONAČELNIK 
                                                                                                                  GRADSKO VIJEĆE 
 
 
PREDMET: Nacrt Statutarne odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora 
 -obrazloženje- 
 
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda 28. veljače 2014. godine prijedlog 
Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora povučen je s dnevnog reda. 
Razlog tome bila su različita očitovanja Ministarstva uprave i Državnog izbornog povjerenstva 
o istovremenom održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i izbora za članove u 
Europski parlament iz Republike Hrvatske. 
Napominjemo da i Ministarstvo uprave i Državno izborno povjerenstvo smatraju da nema 
zakonske prepreke da se spomenuti izbori održe isti dan. Međutim, Ministarstvo uprave 
smatra da u tom slučaju jedinica lokalne samouprave svojim aktom propisuje da će izborna 
tijela koja provode izbore za članove u Europski parlament, ujedno provoditi i mjesne izbore, 
dok Državno izborno povjerenstvo smatra da se istovremeni izbori održavaju pred odvojenim 
izbornim tijelima, u odvojenim prostorijama i u cijelosti na trošak jedinice lokalne 
samouprave. 
U posljednjem očitovanju Državnog izbornog povjerenstva od 20. ožujka 2014. godine ističe 
se da ostaju pri svom stavu, bez obzira na mišljenje Ministarstva uprave. 
Sukladno navedenom, izrađen je novi prijedlog odluke usklađen sa odredbama Zakona o 
lokalnim izborima i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
Dan održavanja izbora je treća nedjelja u mjesecu svibnju, dakle 18. svibnja 2014. godine. 
Tijela za provedbu izbora su : Gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori. Ured državne 
uprave u Brodsko-posavskoj županiji je drugostupanjsko tijelo koje nadzire rad izbornog 
povjerenstva. Gradsko izborno povjerenstvo imenuje Gradonačelnik. Birački odbor čine 
predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Temeljem članka 42. Zakona o lokalnim izborima, 
predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, 
dva člana određuje većinska politička stranka i dva oporbena politička stranka sukladno 
stranačkom  sastavu Gradskog vijeća. Uz Statutarnu odluku o pravilima za izbor članova 
vijeća mjesnih odbora, potrebno je donijeti i Odluku o raspisivanju izbora.  Rokovi za predaju 
kandidacijskih lista teku od 16. travnja  do zaključno 30. travnja 2014. godine. 
 
U privitku: 
-Mišljenje Ministarstva uprave od 26. veljače 2014. 
-Priopćenje Državnog izbornog povjerenstva od 20. ožujka 2014. 
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