
 
 

                         
       REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
         GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
 

Na temelju članka 61.a.  stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11.,  144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15.i 123/17.), članka 65. 
Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj: 3/09., 7/09., 
2/13., 6/13. i 1/18.) i članka 4. stavka 1. Odluke o postupku provođenja izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ broj: 7/14.),   na 14. sjednici održanoj 03. listopada, 2018. godine donijelo je 
 
 
 

ODLUKU 
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora  

na području Grada Donjeg Miholjca 

I. 

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donjeg 
Miholjca i to: 
 

1. Vijeće Mjesnog odbora Donji Miholjac 9  članova             , 
2. Vijeće mjesnog odbora Rakitovica               7 članova 
3. Vijeće Mjesnog odbora Miholjački Poreč 5 članova 
4. Vijeće Mjesnog odbora Golinci                  7 članova 
5. Vijeće Mjesnog odbora Radikovci              5 članova 
6. Vijeće Mjesnog odbora Sveti Đurađ             7 članova 
7. Vijeće Mjesnog odbora Podgajci Podravski 7 članova 

II. 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 18. studenoga 2018. godine. 

III. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat dosadašnjih članova vijeća 
mjesnih odbora iz točke I. ove Odluke. 

 

 



IV. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave „Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca“ 
 
KLASA:   013-03/18-01/1 
URBROJ: 2115/01-01-18-1 
Donji Miholjac, 03. listopada, 2018.        
                                               
                                                                PREDSJEDNIK:                                                                    
             Josip Lukačević. 
 
DOSTAVITI:  

1. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Donjeg Miholjca, ovdje 
2. Upravni odjel za komunalne, gospodarske društvene djelatnosti i stručne poslove, ovdje 
3. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje 
4. Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca, ovdje 
5. Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
 

 Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da izbore za 
članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo.  

 
Nadalje navedenim Zakonom propisano je da se članovi vijeća mjesnog odbora biraju 

na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak 
izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom, 
odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne samouprave. 

 
U skladu sa navedenim, Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca donijelo je Odluku o  

postupku provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donjeg 
Miholjca kojom se uređuju sva pravila vezana uz izbor članova vijeća mjesnih odbora. 

 
Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine, a 

kako su posljednji redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donjeg 
Miholjca održani 2014.. godine potrebno je raspisati izbore za novi saziv vijeća mjesnih odbora. 

 
Člankom 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Donjeg 

Miholjca propisano je da izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donjeg 
Miholjca raspisuje Gradsko vijeće odlukom kojom utvrđuje točan datum  održavanja izbora s 
time da od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 
60 dana. 

 
Odlukom o mjesnim odborima („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj:1/02.) 

utvrđen je broj članova vijeća mjesnog odbora u svakom mjesnom odboru. 
 
Nakon raspisivanja izbora Gradsko vijeće imenuje Gradsko izborno povjerenstvo koje 

provodi izbore. 
  
Od dana raspisivanja izbora počinju teći rokovi za izborne radnje prema obvezatnim 

uputama o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova koje utvrđuje Gradskog izborno 
povjerenstvo. 

 
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u proračunu Grada Donjeg Miholjca za 

2018. godinu. 
 
U skladu sa svime naprijed navedenim predlaže donošenje Odluke o raspisivanju izbora 

za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donjeg Miholjca u priloženom tekstu. 
 
 
 
 
 
 
 

 


