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KLASA: 013-01/22-01/01 
URBROJ: 2103-1-01-22-3 
Bjelovar, 5. studenoga 2022. 

 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o raspisivanju izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara  
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o raspisivanju 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara i u povodu 
toga donio sljedeći  
   

                           ZAKLJUČAK  
 

 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Bjelovara kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću 
na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove Željka Vizi.  
 

 

        GRADONAČELNIK 
      

           Dario Hrebak 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
 
 

 
 
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
Upravni odjel za financije i javne prihode 
  Odsjek za naplatu i pravne poslove 
 
KLASA : 013-01/22-01/01 
URBROJ : 2103-1-08-01-1-22-2 
Bjelovar, 4. studenoga 2022. 
   
 
 
              GRADONAČELNIKU 
              GRADA BJELOVARA 
 

PREDMET:  Nacrt odluke o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća 
mjesnih odbora na području Grada Bjelovara 
             
  

 U privitku dopisa dostavljamo Vam Nacrt odluke o raspisivanju izbora za 
članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara na razmatranje i 
utvrđivanje Prijedloga. 
 
  S poštovanjem, 

 

    Voditeljica Odsjeka                                                                        Pročelnica 
  za naplatu i pravne poslove 
      Željka Vizi,dipl.iur.                                                             Mirela Bašić,dipl.oec. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
  
             REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                GRADSKO VIJEĆE  
 
 Nacrt 
 Na temelju članka 73. stavka 1. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara", broj 2/21 ) i članka 5. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, 
broj 4/14), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ----------sjednici održanoj------
.studenoga 2022. godine, d o n i j e l o  je 
 
 

O D L U K U 
o raspisivanju izbora za članove/članice 

vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 

 Raspisuju se izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Bjelovara. 

 
II. 

 
 Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 22. siječnja 2023. godine. 
 

III. 
 
           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“.  

 
 
KLASA: 013-01/22-01/01 
URBROJ: 2103-1-02-22-1 
Bjelovar,  .studenoga 2022. 
 PREDSJEDNIK  
 GRADSKOG  VIJEĆA 
 Nenad Martinovski, dipl.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O b r a z l o ž e n j e  
 
Pravni temelj:  
Člankom 73. stavkom 1. i 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara", broj 2/21) propisano je da izbore za članove vijeća mjesnih odbora 
raspisuje Gradsko vijeća Grada Bjelovara, te da mandat članova vijeća traje četiri 
godine. 
Temeljem članka 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4/14-dalje u tekstu: 
Odluka), izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Bjelovara, a 
člankom 61. stavkom 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08, 36/09 
150/11, 144/12 ,19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20) članovi vijeća mjesnog 
odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim 
sustavom. 
 
Osnovna pitanja koja se uređuju predloženim aktom:  
 
Dana 20. siječnja 2019. godine održani su izbori za članove/članice vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Bjelovara. Budući da ističe četverogodišnji mandat 
izabranim članovima/članicama vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara, 
potrebno je donijeti Odluku o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Bjelovara i utvrditi datum održavanja izbora. 
Sukladno članku 4. Odluke određeno je da se redovni izbori za članove vijeća 
održavaju, u pravilu,  u siječnju svake četvrte godine. Sukladno citiranoj odredbi kao 
datum održavanja izbora predložen je 22. siječnja 2023., obzirom da od dana 
raspisivanja izbora do dana održavanja ne može proteći manje od 30 niti više od 60 
dana.   
 
Obrazloženje uz odluku:  
 
Mjesni odbori na području Grada Bjelovara osnovani su kao oblik neposrednog 
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i 
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.  
Na području Grada Bjelovara osnovano je i djeluje 38 mjesnih odbora čija se tijela i 
članovi ( vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora) biraju na 
izborima koje raspisuje Gradsko vijeće, a održavaju se u pravilu u siječnju svake 
četvrte godine. Kako bi se proveo izbor za članove vijeća svih 38 mjesnih odbora na 
području Grada Bjelovara u rokovima koje propisuje Odluka, potrebna je odluka 
Gradskog vijeća o raspisivanju izbora i datumu održavanja izbora.  
 
Sredstava za provođenje odluke osigurana su u Proračunu Grada Bjelovara.  
 
 Predlaže se gradonačelniku Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke o 
raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Bjelovara, utvrdi Prijedlog Odluke kao u tekstu Nacrta, te da istu uputi Gradskom 
vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 

 
    Voditeljica Odsjeka                                                                    Pročelnica 
za naplatu i pravne poslove                                                 Mirela Bašić,dipl.oec. 
     Željka Vizi,dipl.iur. 
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