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GRADONAČELNIK
GRADSKO VIJEĆE

PREDMET: Imenovanje izbornih tijela za provedbu izbora
za članice/članove vijeća mjesnih odbora
Grada Slavonskom Brodu

Gradsko vijeće je na svojoj sjednici od 25. veljače 2010. godine donijelo Statutarnu odluku
o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora za Grad Slavonski Brod.

Sukladno  članku  4.  Statutarne  odluke,  redovni  izbori  za  članove  vijeća  mjesnih  odbora
održavaju  se  treće  nedjelje  u  mjesecu  svibnju,  svake  četvrte  godine.  Iznimno,  kada  se  dan
održavanja  izbora  poklapa  s  Danom  grada  (16.  svibnja)  izbori  će  se  održati  četvrte  nedjelje  u
mjesecu svibnju. Zadnji izbori za članove vijeća mjesnih odbora za Grad Slavonski Brod održani su u
svibnju 2006. godine.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće posebnom odlukom kojom
se utvrđuje točan datum održavanja izbora. Gradonačelnik je dao prijedlog Gradskom vijeću da se
izbori za članice/članove vijeća mjesnih odbora Grada Slavonskog Broda održe u nedjelju,
23. svibnja 2010. godine.

U  smislu  Statutarne  odluke,  tijela  za  provedbu  izbora  su:  Odbor  za  Statut  i  Poslovnik,
Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore grada Slavonskog Broda i birački odbori.

Odbor za Statut i Poslovnik
Odbor za Statut i Poslovnik ima pet stalnih članova i potrebno je da Gradsko vijeće imenuje

i pet zamjenika članova. Zamjenici članova Odbora za Statut i Poslovnik obnašaju ovu dužnost samo
do okončanja izbornog postupka.  Političke stranke u Gradskom vijeću koje imaju svoje članove u
ovom Odboru, dat će prijedlog za imenovanje zamjenika članova.
Stalni članovi Odbora za Statut i Poslovnik su:

1. Stribor Valenta (SDP) - za predsjednika
2. Hrvoje Andrić (HSP) - za člana
3. Anto Rašić (HSP) - za člana
4. Jozo Šimić (HSP) - za člana
5. Pero Ćosić (HDZ) - za člana

Odbor za Statut i Poslovnik propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora, odnosno
obvezatne upute za rad Gradskog izbornog povjerenstva i biračkih odbra te neposredno nadzire rad
Gradskog izbornog povjerenstva.

Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore
Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore imenuje također Gradsko vijeće, a ovo

tijelo ima predsjednika i dva člana kojima se određuju zamjenici. Predsjednik ovog izbornog
povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.
Gradsko izborno povjerenstvo u smislu Statutarne odluke ima sljedeće zadaće:

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,
- imenuje članove biračkih odbora,
- određuje biračka mjesta,



- nadzire rad biračkih odbora,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
- na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
- objavljuje rezultate izbora,
- obavlja i druge poslove sukladno ovoj Odluci.

Člankom 20. Statutarne odluke rečeno je da razmjerno zastupljenosti političkih stranaka u
Gradskom vijeću, prijedlog za sastav Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore dat će
prema vlastitom rasporedu za razmjeran broj članova, političke stranke koje čine poziciju i opoziciju
u Gradskom vijeću.

Primjenjujući ovakvu metodologiju pozicija u Gradskom vijeću bi u ovo izborno povjerenstvo
dala predsjednika i jednog člana te zamjenika predsjednika i zamjenika člana, a opozicija u
Gradskom vijeću bi dala jednog člana i jednog zamjenika člana.

Birački odbori
Biračke odbore imenuje Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore, a ovaj odbor čine

predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici. Po jednog člana i zamjenika člana
određuje većinska politička stranka ili koalicija u Gradskom vijeću,  a po jednog člana i zamjenika
oporbene političke stranke ili koalicije, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća.

Ovi prijedlozi se dostavljaju Gradskom izbornom povjerenstvu za mjesne odbore najkasnije
15 dana prije održavanja izbora.

Predsjednik  biračkog  odbora  i  njegov  zamjenik  ne  smiju  biti  članovi  niti  jedne  političke
stranke.

Broj biračkih mjesta ostati će isti kao na proteklim izborima za predsjednika Republike
Hrvatske, odnosno 49 biračkih odbora na cijelom području grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za popis birača
Povjerenstvo  za  popis  birača  za  područje  grada  Slavonskog  Broda  imenovalo  je  Gradsko

vijeće  12.  studenoga  2009.  godine  te  ga  čine  predsjednik  i  njegov  zamjenik,  dva  člana  i  njihovi
zamjenici.
U Povjerenstvo za popis birača za područje grada Slavonskog Broda imenovani su:
1. Mario Rubil za predsjednika
2. Jasenka Rem za člana
3. Stribor Valenta za člana

1. Igor Safundžić za zamjenika predsjednika
2. Andrija Lepan za zamjenika člana
3. Anto Rašić za zamjenika člana
Ovo  Povjerenstvo  provjerava  popis  birača,  odlučuje  o  zahtjevima  građana  za  upis,  dopunu  ili
ispravak popisa birača koji nije uzeo u obzir i razmatranje Ured državne uprave za opće poslove u
Brodsko-posavskoj županiji  koji vodi taj popis i potvrđuje ga.

U smislu naprijed navedenog potrebno je da Gradsko vijeće donese:
- Odluku o raspisivanju izbora za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora Grada Slavonskog

Broda
- Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Slavonskog

Broda
- Rješenje  o  imenovanju  Odbora  za  Statut  i  Poslovnik  kao  tijela  za  provedbu  izbora  za
članice/članove vijeća mjesnih odbora Grada Slavonskog Broda

Pripremila:
Svjetlana Dudrak

                                                                         Privremeni pročelnik
               Davor Rogić, dipl.ing.
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