
Na temelju članka 47. stavka 3. točke 30. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ 

Grada Vukovara br. 4/09 i 7/11), gradonačelnik Grada Vukovara donosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnim odborima i prosljeđuje 

Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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Vukovar, 7. svibnja 2012. 
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Temeljem članka 75. stavka 3. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 

broj 4/09 i 7/11) Gradsko vijeće Grada Vukovara na --------------sjednici, održanoj dana -------

--------2012. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnim odborima 

 

Članak 1. 

         U Odluci o mjesnim odborima („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/10 i 9/11) u 

članku 3. u podnaslovu „Mjesni odbor Sotin“ u područje mjesnog odbora dodaju se redni 

brojevi 16. i 17. koji glase: 

„16. Ovčara 

  17. Jakobovac“  

 

Članak 2. 

         U članku 11. stavku 1 iza riječi: „potpisa“ a ispred točke dodaju se riječi: „birača koji 

imaju prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora za koji se predlaže kandidacijska lista“. 

 

Članak 3. 

         Članak 12.mijenja se i glasi: 

         „Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime za 

svakog potpisanog predlagatelja, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne 

iskaznice i mjesto njezina izdavanja“. 

 

Članak 4. 

         U članku 14. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi: 

         „U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata 

predloženih na listi, nacionalnost, adrese prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne 

iskaznice i mjesto njezina izdavanja.“ 

          

Članak 5. 

         U članku 18. brojka i riječi: „21,00 sat“, zamjenjuju se brojkom i riječi: „19,00 sati“. 

 

Članak 6. 

         U članku 19. dodaje se novi stavak 2. koji glasi. 

         „Broj članova vijeća pojedinog mjesnog odbora određen je Statutom Grada Vukovara.“ 

 

Članak 7. 

         U članku 22. iza riječi: „članove“, dodaju se riječi: „stalnog sastava“. 
 

Članak 8. 

         Članak 24. mijenja se i glasi: 

         „Stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstvo čine predsjednik i dva člana te njihovi 

zamjenici. 

         Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik. 
         Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva utvrđuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi 

lista za izbor članova Vijeća, a čine ga po dva predstavnika i dva zamjenika većinske političke stranke 

odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika i dva zamjenika oporbenih stranaka odnosno 

koalicija sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Vukovara. Ako se ne postigne dogovor o 

dva predstavnika političkih stranaka i njihovim zamjenicima , njihov se izbor obavlja kockom između 

predloženih kandidata. 
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         Izbor proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva obavlja se pred Komisijom za statut, 

poslovnik i normativnu djelatnost.  

Predsjednik i članovi Gradskog izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati na listi za 

članove Vijeća svih mjesnih odbora za koje se izbori provode.“ 

 

Članak 9. 

         Članak 25. mijenja se i glasi: 

         „Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe 

glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja. 
         Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik te dva člana i njihovi zamjenici.Po jednog člana i 

zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju 

oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Vukovara. 

         Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena 

Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora. Ne odredi li ih, 

odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Gradskom izbornom povjerenstvu, ono će samostalno odrediti 

članove biračkih odbora. 

         Članovi biračkih odbora ne mogu biti kandidati na listi za članove Vijeća svih mjesnih odbora za 

koje se izbori provode. 

         Birački odbor imenuje se najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora. 

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

političke stranke, a u pravilu trebaju biti pravne struke. Predsjednik biračkog odbora i 

njegov zamjenik potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i 

kaznenom odgovornošću pred Gradskim izbornim povjerenstvom. 
 

Članak 10. 

         U članku 40. stavku 3. riječi: „te dodijeliti potrebna sredstva Izbornom povjerenstvu 

mjesnog odbora“, brišu se. 

 

Članak 11. 

         Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da izda i objavi u 

„Službenom vjesniku“ Grada Vukovara, pročišćeni tekst Odluke o mjesnim odborima. 

 

Članak 12. 

         Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada 

Vukovara. 

 

.            REPUBLIKA HRVATSKA 

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

 GRAD VUKOVAR 

 GRADSKO VIJEĆE 

 

 Klasa:  023-01/09-01/01              

 Urbroj: 2196/01-01-11-5      

          

 Vukovar, ----------------- 2012. 

                                                                                       Predsjednik Gradskog vijeća: 

                                  Tomislav Džanak 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

                      uz Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnim odborima 

 

         Člankom 61. stavkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine“ broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) propisano je da se na 

postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora shodno primjenjuju odredbe zakona kojim se 

uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Da bi postupak 

izbora članova vijeća mjesnih odbora, propisan Odlukom o mjesnim odborima(„Službeni 

vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/10 i 9/11), u potpunosti bio usklađen sa navedenim zakonom 

predlaže se izmjena i dopuna Odluke i to slijedećih članaka: 

 

- članak 3. zbog toga što u popisu birača za Grad Vukovar postoje upisani birači u 

naseljima Jakobovac i Ovčara te i njih treba svrstati u mjesni odbor Sotin kojem su 

najbliži i kako bi im se omogućilo pravo da biraju i budu birani u tijala mjesnog 

odbora,  

- članak 11. stavak 1. zbog toga kako bi se decidirano odredilo da predlagatelji i 

potpisnici nezavisne kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora mogu 

biti samo birači koji imaju prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora za koji 

se predlaže kandidacijska lista,   

- članak 12. zbog toga kako bi se decidirano odredilo da na predloženim listama pored 

potpisa birača bude navedeno njegovo ime i prezime, prijavljeno prebivalište, broj 

važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja,  

- članak 18. kako bi se zabrana izborne promidžbe ograničila do zatvaranja biračkih 

mjesta, 

- članak 19. kako bi se uputilo na propis kojim je određen broj članova vijeća pojedinog 

mjesnog odbora a da se ta odredba ne ponavlja u Odluci, 

- članak 22. kako bi se uskladio sa člankom 31. stavkom 1. Zakona o izboru članova 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim je 

određeno da općinska, gradska i županijska izborna povjerenstva za provođenje izbora 

za predstavnička tijela imaju stalni i prošireni sastav, 

- članak 24. kako bi se uskladio sa člankom 31. stavcima 2., 3., 4. i 5. Zakona o izboru 

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

kojim je propisano: 

„Stalni sastav izbornog povjerenstva jedinice čine predsjednik i dva člana te njihovi 

zamjenici. Predsjednik izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik. 

Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi lista 

za izbor članova predstavničkog tijela jedinice za čije se predstavničko tijelo izbori provode, a 

čine ga po dva predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno 

predložena predstavnika oporbenih stranaka, odnosno koalicija sukladno stranačkom sastavu 

predstavničkog tijela jedinice. Ako se ne postigne dogovor o dva predstavnika političkih 

stranaka i njihovim zamjenicima, njihov se izbor obavlja kockom između predloženih 

kandidata. 

Izbor proširenog sastava općinskog i gradskoga izbornog povjerenstva obavlja se pred 

županijskim izbornim povjerenstvom, a izbor proširenog sastava županijskoga izbornog 

povjerenstva pred Državnim izbornim povjerenstvom. 

Svi članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.“ 

- članak 25. kako bi se uskladio sa člankom 36. stavcima  Zakona o izboru članova 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim je 

propisano: 



„Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju 

pravilnost i tajnost glasovanja. 

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici. Po jednog 

člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i 

zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu 

predstavničkog tijela. 

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova 

imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora. Ne 

odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima, 

nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora. 

Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listi. 

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

stranke, a u pravilu trebaju biti pravne struke. Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik 

potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pri 

nadležnom izbornom povjerenstvu. 

Biračke odbore za sva biračka mjesta imenuju izborna povjerenstva nadležna prema 

odredbama ovoga Zakona, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.“ 

          - članak 40. mijenja se zbog toga što ne postoji povjerenstvo mjesnog odbora. 
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