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1199. 
 
 Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članaka 34. stavak 1. alineja 2. i 79. 
stavak 3. Statuta Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 5/09 – pročišćeni tekst), 
GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE, na 8. sjednici, održanoj 11. ožujka 2010. godine, 
donijelo je 
  

O D L U K U  
o načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora na području grada  

Nove Gradiške 
  
I OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
  
 Ovom Odlukom se uređuje postupak pripreme i provedbe izbora članova vijeća mjesnih 
odbora na području grada Nove Gradiške, kandidiranje, tijela za provedbu izbora, provedba izbora, 
zaštita izbornog prava i troškovi za provođenje izbora. 
 Na postupak izbora i druga pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom odgovarajuće se 
primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 

Članak 2. 
  
 Članove vijeća mjesnih odbora biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji 
imaju prebivalište na području mjesnog odbora. 
 Za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s 
navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora. 

 
Članak 3. 

  
 Redovni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju mjesecu svake četvrte godine. 
 Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem. 
 Članovi vijeća mjesnog odbora nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju im danom 
konstituiranja vijeća. 
 Mandat člana vijeća mjesnog odbora izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. 
 Mandat člana vijeća mjesnog odbora izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka 
tekućeg mandata člana vijeća izabranog na redovnim izborima. 
  

Članak 4. 
  
 Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradonačelnik Grada Nova Gradiška 
posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora. 
 Ukoliko je mandat članova vijeća mjesnog odbora prestao uslijed raspuštanja vijeća mjesnog 
odbora sukladno odredbama Statuta Grada Nove Gradiške, prijevremeni izbori se moraju održati u 
roku od 60 dana od dana raspuštanja. 
 Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više 
od 60 dana. 
 Kada je vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se trebaju održati 
redovni izbori, neće se raspisivati i održati prijevremeni izbori. 
  

Članak 5. 
  
 Član vijeća mjesnog odbora ne može istovremeno biti član Gradskog vijeća Grada Nove 
Gradiške, Gradonačelnik, pročelnik i djelatnik u upravnim tijelima i službama Grada Nove Gradiške, 
kao niti član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Grada Nova Gradiška te ravnatelj 



ustanove kojoj je Grad Nova Gradiška osnivač. 
 Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća mjesnog 
odbora, no ukoliko bude izabrana, mandat joj miruje, a zamjenjuje ju zamjenik sukladno odredbama 
ove Odluke. 
 Ukoliko član vijeća mjesnog odbora za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti 
iz stavka 1. ovog članka, za vrijeme obnašanja te dužnosti mandat mu miruje, a za to vrijeme 
zamjenjuje ga zamjenik. 

Članak 6. 
  
 Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg 
mandata u sljedećim slučajevima: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke vijeću mjesnog odbora shodno pravilima 
o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna 
sposobnost, danom  pravomoćnosti sudske odluke, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetni kaznu zatvora u trajanju 
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 

- ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta, 
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo i 
- smrću. 

 Pisana ostavka člana vijeća mjesnog odbora podnesena na način propisan stavkom 1. 
podstavkom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja 
sjednice vijeća mjesnog odbora. 
 Ostavka podnesena suprotno stavku 1. podstavak 1. i stavku 2. ovog članka ne proizvodi 
pravni učinak. 

Članak 7. 
  
 Članovi vijeća mjesnog odbora imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća 
mjesnog odbora mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran. 
 Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s 
dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste. 
 Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka 
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka 
kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća mjesnog odbora kojem je prestao mandat. 
 Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na neovisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s liste. 
  
II KANDIDIRANJE 

Članak 8. 
  
 Liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora predlažu političke stranke registrirane u 
Republici Hrvatskoj i birači. 
 Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na način 
propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donijetom na temelju statuta. 
 Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku 
listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora. 
 Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za 
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 30 potpisa birača upisanih u popis birača 
mjesnog odbora u kojem se obavljaju izbori. 
 Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne 
liste. 
 Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, 
adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja. 
 Lista kandidata za izbor članova vijeća mjesnog odbora sadrži onoliko kandidata koliko se 
bira u vijeće mjesnog odbora. 

 
 



Članak 9. 
  
 Prijedlozi lista kandidata moraju biti zaprimljeni u Gradskom izbornom povjerenstvu 
najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. 
 Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, 
navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila. 
Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je "nezavisna list". 
 Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi. 
 U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata na listi, 
nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina 
izdavanja. Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanje svakog od kandidata na listi o prihvaćanju 
kandidature. Očitovanje mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva. 

 
Članak 10. 

  
 Gradsko izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljane predložene liste za izbor 
članova vijeća mjesnih odbora i zbirnu listu, i to u roku 48 sati od isteka roka propisanog za 
kandidiranje i podnošenje lista. 

Članak 11. 
  
 Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista 
imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim 
uvjetima. 
 Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 
sata prije dana održavanja izbora. 
 Na dan koji prethodi danu održavanju izbora i na dan održavanj izbora do zatvaranja birališta 
u 19 sati zabranjena je svaka izborna promidžba i svako objavljivanje privremenih rezultata ili 
njihovih procjena. 
  
III IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
  

Članak 12. 
  
 Broj članova vijeća mjesnog odbora na području grada Nove Gradiške utvrđen je Pravilima 
mjesnog odbora. 

Članak 13. 
  
 Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način 
propisan odredbama zakona koji uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
  
  
IV TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 

Članak 14. 
  
 Tijela za provedbu izbora su Gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori. 
  
Članovi Gradskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici mogu biti samo 
osobe koje imaju biračko pravo. 
 Članovi Gradskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, imaju 
pravo na naknadu za svoj rad. 

Članak 15. 
  
 Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. 
 Stalni sastav čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici, a imenuje ih Gradonačelnik 
odlukom o raspisivanju izbora, u pravilu iz reda diplomiranih pravnika. 
 Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i 



objavi izbornih lista, a čine ga jedan predstavnik većinske političke stranke odnosno koalicije i jedan 
predstavnik oporbenih stranaka sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća i njihovi zamjenici. 
 Ako se ne postigne dogovor o predstavnicima stranaka u proširenom sastavu Gradskog 
izbornog povjerenstva, njihov se izbor obavlja kockom između predloženih kandidata pred Odborom 
za izbor i imenovanja. 

Članak 16. 
  
 Gradsko izborno povjerenstvo: 

- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora, 
- daje obvezatne upute za rad biračkih odbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora i utvrđuje 

kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja, 
- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća 

mjesnog odbora, 
- odlučuje o troškovima izbora, 
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne odbore i nadzire njihov rad, 
- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 
- određuje biračka mjesta za mjesne izbore, 
- obavlja sve radnje za pripremu i provedbu izbora, 
- objavljuje liste za članove vijeća mjesnih odbora, 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
- objavljuje rezultate izbora članova vijeća mjesnih odbora, 
- obavlja i druge radnje utvrđene Zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 

  
Članak 17. 

  
 Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju 
pravilnost i tajnost glasovanja. 
 Broj biračkih odbora ovisi o veličini mjesnog odbora i broju birača, dok konačnu odluku o 
broju biračkih odbora donosi Gradsko izborno povjerenstvo, a sastav biračkih odbora i rok u kojem 
se imenuju određeni su zakonom. 
  
V PROVOĐENJE IZBORA 

Članak 18. 
  
 Glasovanje za izbor članova vijeća mjesnog odbora obavlja se na biračkim mjestima na 
području mjesnog odbora. 
 Gradsko izborno povjerenstvo će objaviti koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji 
birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije osam dana prije izbora. 
 Gradsko izborno povjerenstvo će obvezatnim uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti 
promatrača te način praćenja provedbe izbora. 
  

Članak 19. 
  
 Glasanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem. 
 Glasački listić sadrži: 

- oznaku mjesnog odbora za koje se provode izbori, 
- naziv liste, 
- ime i prezime nositelja liste i 
- serijski broj. 

 Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću abecednim redom, a ispred naziva lista 
stavlja se redni broj. 
 Glasački listić mora biti ovjeren pečatom mjesnog odbora za koji se provode izbori. 
 Glasački listić tiska se u tiskari ili na drugi odgovarajući način, a pod nadzorom Gradskog 
izbornog povjerenstva. 

Članak 20. 
  
 Na postupak glasovanja i utvrđivanja rezultata glasovanja od strane biračkih odbora na 



odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona iz članaka 1. stavak 2. ove Odluke. 
  

Članak 21. 
  
 Po utvrđivanju rezultata glasovanja na biračkom mjestu, birački odbor popunjava zapisnik o 
radu biračkog odbora, te ga sa ostalim izbornim materijalom dostavlja Gradskom izbornom 
povjerenstvu najkasnija u roku 12 sati od zatvaranja birališta. 
 Gradsko izborno povjerenstvo o svom radu sastavlja zapisnik. 
  

Članak 22. 
  
 Rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora utvrđuje Gradsko izborno povjerenstvo na 
temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u mjesnom odboru. 
 
VI ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 

Članak 23. 
  
 Nadzor nad provedbom izbora za članove vijeća mjesnih odbora provodi Odbor za statut i 
poslovnik Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška. 
  

Članak 24. 
  
 Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora 
se podnose Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je 
izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. 
 Gradsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana 
kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se 
odnosi prigovor. 
 Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti politička stranka koja je 
predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu, kao i nositelji 
nezavisnih lista. 

Članak 25. 
  
 Ako Gradsko izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje 
su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje 
ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani. 
 Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se 
nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, Gradsko izborno 
povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori. 

 
Članak 26. 

  
 Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan 
takvim rješenjem, ima pravo žalbe Odboru za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Nova 
Gradiška. 
 Žalba se podnosi putem Gradskog izbornog povjerenstva. 
 Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška dužno je donijeti odluku o 
žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe. 
 Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje 
izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom. 
  
VII TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA 

 
Članak 27. 

  
Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju 
se u proračunu Grada Nova Gradiška. 



 
VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 28. 

  
 Prva konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana 
objave izbornih rezultata. 
Konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora sazvat će Gradonačelnik Grada Nova Gradiška. 
 Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, Gradonačelnik Grada Nova 
Gradiška sazvat će novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana. 
 Konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora do izbora predsjednika predsjedava najstariji 
član. 

Članak 29. 
  
 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o načinu provođenja izbora članova 
vijeća mjesnih odbora (“Novogradiški glasnik”, broj 1/02 i 2/06). 
  

Članak 30. 
  
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Novogradiškom glasniku”. 
  
KLASA: 026-02/10-01/01 
URBROJ: 2178/15-02-10-3 
Nova Gradiška, 11.03.2010. 
  
                 PREDSJEDNIK 
                    GRADSKOG VIJEĆA 

      Josip Mikšić, dipl. ing., v.r. 
  



Novogradiški glasnik 1/14 
 
1556. 
 
 Na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 79. stavak 3. Statuta Grada Nove Gradiške (“Novogradiški 
glasnik”, broj 4/13-pročišćeni tekst), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE, na 7. sjednici 
održanoj 27. veljače 2014., donijelo je 
  

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora 

na području grada Nove Gradiške 
  

Članak 1. 
  
 U Odluci o načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora na području grada Nove 
Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 2/10; u nastavku: Odluka) u članku 1. stavak 2. riječi: ”uređuje 
izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave” zamjenjuju 
se riječima: ”uređuju lokalni izbori”. 
  

Članak 2. 
  
 U članku 2. stavak 2. Odluke riječi: “hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima 
prebivalište na području mjesnog odbora” zamjenjuju se rječju: “birač koji na dan stupanja na snagu 
odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće 
izbori provode.”. 
  

Članak 3. 
  
 U članku 4. stavak 1. Odluke riječ: “Gradonačelnik” zamjenjuju se riječima: “Gradsko vijeće”. 
 U stavku 2. broj "60" zamjenjuje se brojem "90". 
 

Članak 4. 
  
 U članku 7. stavku 3 riječi ", a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora 
pripadao član vijeća mjesnog odbora kojem je prestao mandat.", zamjenjuju se riječima "kojem je 
mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako 
sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi 
sljedeći neizabrani kandidat s liste.". 
  

Članak 5. 
  
 U naslovu iznad članka 8. dodaju se riječi "I IZBORNA PROMIDŽBA". 
  

Članak 6. 
  
 U članku 8. stavak 1. riječi "predlažu političke stranke", zamjenjuju se riječima "mogu 
predložiti političke stranke koje su na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora". 
 U stavku 4. riječi "nezavisnu kandidacijsku listu" zamjenjuju riječi "kandidacijsku listu grupe 
birača", te se riječi "30 potpisa birača upisanih u popis birača mjesnog odbora u kojem se obavljaju 
izbori.", zamjenjuju riječima: "25 potpisa birača u mjesnim odborima do 350 stanovnika, 35 potpisa 
birača u mjesnim odborima s više od 350, do 500 stanovnika, 50 potpisa birača u mjesnim odborima 
s više od 500, do 1.000 stanovnika, 70 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 1.000, do 2.500 
stanovnika, te 110 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 2.500 stanovnika." 
 U stavku 5. riječi "nezavisne kandidacijske liste" zamjenjuju se riječima "kandidacijske liste 
grupe birača", te riječi "nezavisne liste" s riječima "predlagatelja na listi". 



  
Članak 7. 

  
 U članku 9. stavku 1. broj "12" zamjenjuje se brojem "14". 
 U stavku 2. riječi "nezavisna lista" zamjenjuje se riječima "kandidacijska lista grupe birača". 
 U stavku 4. riječi "broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja" zamjenjuju se 
riječima "datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol.". 
 Iza rečenice "Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanje svakog od kandidata na listi o 
prihvaćanju kandidature.", briše se točka, dodaje zarez i riječi: "koje sadržava i izjavu kandidata o 
nepostojanju zabrane kandidiranja." 
 Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: "Uz prijedloge kandidacijskih lista i kandidatura 
podnositelji su dužni dostaviti podatke o broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, 
datumu otvaranja posebnog računa i naziv banke kod koje je račun otvoren.". 
  

Članak 8. 
  
 U članku 11. stavku 1. riječi "nezavisnih lista" zamjenjuju se riječima "kandidacijskih lista 
grupe birača". 

Članak 9. 
  
 Članak 13. mijenja se i glasi: "Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se razmjernim izbornim 
sustavom, na način propisan odredbama zakona koji uređuje lokalne izbore.". 
  

Članak 10. 
  
 U članku 15. stavku 2. riječ "Gradonačelnik" zamjenjuje se riječima "Gradsko vijeće". 
 U stavku 3. riječi iza riječi : "Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva", riječi 
"određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi izbornih lista, a čine ga" se brišu i dodaje riječ "čine". 
  

Članak 11. 
  
 U članku 18. stavku 2. riječi "osam dana prije izbora" zamjenjuju se riječima "petnaest dana 
prije dana održavanja izbora". 

Članak 12. 
  
 U članku 21. stavak 1. riječ "birališta" zamjenjuju se riječima "biračkog mjesta". 
  

Članak 13. 
  
 U članku 24. stavak 3. mijenja se i glasi "Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja 
ili u postupku izbora mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, 
najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača mjesnog odbora u kojem se provode izbori.". 
  

Članak 14. 
  
 U članku 26. stavak 1. riječi "Odboru za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Nova 
Gradiška" zamjenjuju se riječima "nadležnom uredu državne uprave". 
  
 U stavku 3. riječi "Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška dužno" 
zamjenjuju se riječima "nadležni ured državne uprave dužan". 
  

Članak 15. 
  
 U članku 28. stavak 2. se briše. 
  
 U stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi "najstariji član" zamjenjuju se riječima ""prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova". 



  
  
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
  

Članak 16. 
  
 Zadužuje se Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba) da u roku od 8 dana od stupanja 
na snagu ove Odluke izradi pročišćeni tekst Odluke o načinu provođenja izbora članova vijeća 
mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške i objavi ga u sljedećem broju “Novogradiškog 
glasnika”. 

Članak 17. 
  
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Novogradiškom glasniku”. 
  
KLASA: 026-02/14-01/01 
URBROJ:2178/15-01-01-14-3 
Nova Gradiška, 27.02.2014. 
  
               PREDSJEDNIK 
                GRADSKOG VIJEĆA 

    Josip Mikšić, dipl.ing., v.r 
  



Novogradiški glasnik 2/14 
 
1564. 
 
Na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13) i članka 79. stavak 3. Statuta Grada Nove Gradiške (»Novogradiški glasnik«, broj 
4/13-pročišćeni tekst), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE, na tematskoj sjednici 
održanoj 13. ožujka 2014. godine, donijelo je 
  

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora 

na području grada Nove Gradiške 
  

Članak 1. 
  
 U Odluci o načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora na području grada Nove 
Gradiške (»Novogradiški glasnik«, broj 2/10 i 1/14; u nastavku: Odluka), članak 3. stavak 1. mijenja 
se i glasi: ”Redovni izbori članova vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine u 
mjesecu svibnju”. 
  

Članak 2. 
  
 Iza članka 28. dodaje se članak 29. koji glasi: 
 "Kada se u istoj godini imaju održati izbori za članove Europskog parlameta i članove vijeća 
mjesnih odbora, izbori za članove vijeća mjesnih odbora će se održati istovremeno s izborima za 
članove Europskog parlamenta. 
 U slučaju iz stavka 1. ovog članka, tijela nadležna za provedbu izbora članova u Europski 
parlament će ujedno biti nadležna za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora u dijelu koji se 
odnosi na sastav izbornih tijela (Gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori). 
 U slučaju iz stavka 2. ovog članka, sastav izbornih tijela će se određivati sukladno zakonu 
koji uređuje izbore za članove Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske.”. 
  
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 3. 
  
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Novogradiškom glasniku«. 
  
KLASA: 026-02/14-01/01 
URBROJ:2178/15-01-01-14-6 
Nova Gradiška, 13.03.2014.  
               PREDSJEDNIK 
                GRADSKOG VIJEĆA 

                             Josip Mikšić, dipl.ing., v.r. 


