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Slavonski Brod, 17. veljače 2010.

1. GRADONAČELNIK
2. GRADSKO VIJEĆE

PREDMET:Nacrt Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi između ostalog propisano je da se
statutima jedinica lokalne samouprave uređuje mjesna samouprava i osnove pravila mjesnih odbora.
Stoga  je  za  zaključiti  da  se  pitanje  izbora  vijeća  mjesnih  odbora  na  razini  jedinica  lokalne
samouprave trebaju regulirati Statutom Grada ili Statutarnom odlukom, odnosno aktima istog ranga.
Preporuka je da se ovo uredi Statutarnom odlukom, kako se temeljni akt – Statut jedinice lokalne
samouprave ne bi opterećivao brojnim pitanjima o izborima u mjesnim odborima.

Statutarna odluka o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora donesena je na Gradskom
vijeću  31.  ožujka  2006.  godine,  no  kako  je  u  međuvremenu  donesena   izmjena  Zakona  o  izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izmjena Zakona o
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi,  kojim  je  uveden  novi  sustav  izvršne  vlasti,  a  na
postupak izbora za vijeća mjesnih odbora shodno se primjenjuju odredbe ovih Zakona, to se prišlo
izradi jedne nove, cjelovite Statutarne odluke. Iako Prijedlog nove Odluke nema značajnijih
sadržajnih promjena u odnosu na postojeću Odluku osim u dijelu usklađivanja s novim zakonom,
ipak se  ocjenjuje kako   će se na ovaj način lakše pratiti i primijeniti odredbe ove Statutarne odluke,
nego li ići na veći broj izmjena i dopuna koje bi mogle stvoriti ipak određene poteškoće u praćenju i
primjeni iste.

Sukladno  Statutarnoj  odluci  o  pravilima  za  izbor  vijeća  mjesnih  odbora,  izbore  za  članove
ovih vijeća raspisuje Gradsko vijeće posebnom odlukom kojom utvrđuje datum održavanja izbora.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60
dana.  Kako   treća  nedjelja  u  mjesecu  svibnju,  pada  na  16.  svibnja  koji  je  ujedno  i  Dan  grada
Slavonskog Broda , to je u izmjenama navedene Odluke predloženo da se u slučaju poklapanja Dana
grada sa danom izbora, izbori održe četvrte nedjelje u mjesecu svibnju.

Sukladno navedenom,to bi optimalno bilo da Gradsko vijeće održi sjednicu i raspiše izbore za
vijeća mjesnih odbora početkom travnja 2010. godine, od kada bi započeli teći rokovi za dostavu
kandidacijskih lista, odnosno kako bi od dana objave zbirne kandidacijske liste započela izborna
promidžba.

U privitku se na razmatranje dostavlja Prijedlog Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća
mjesnih odbora za Grad Slavonski Brod kao temeljni akt za daljnje postupanje u provedbi izbora za
vijeća mjesnih odbora.
Radi lakšeg praćenja izmjena navedene Odluke, izmijenjeni dijelovi su napisani
podebljanim tiskom.

Stručna suradnica: Privremeni pročelnik:
Kristina Radić,dipl.iur. Davor Rogić, dipl.ing.
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