PRIJEDLOG

ODLUKE
O RASPISIVANJU IZBORA ZA
ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
GRADA PRELOGA

PREDLAGATELJ: gradonačelnik
PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI
ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.med.vet, gradonačelnik
Miljenka Radović, mag. iur., pročelnica
Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti

Prelog, rujan 2019. godine

Temeljem članka 61.a. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12. i 123/17.) i članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske
županije br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Preloga na __
sjednici održanoj dana _________________ godine, donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
GRADA PRELOGA

Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga.
Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 17. studeni 2019. godine.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova vijeća
mjesnih odbora s područja Grada Preloga.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom
glasniku Međimurske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 013-01/19-01/1
URBROJ: 2109/14-01-19-01
Prelog,

PREDSJEDNIK:
Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

OBRAZLOŽENJE
Dana 26. travnja 2015. godine održani su izbori za mjesne odbore na području Grada
Preloga. S obzirom da su se u proljeće ove godine održavali izbori za Europski
parlament prevladalo je razmišljanje da se ne duplicira procedura ni postupak za
izbore za mjesne odbore te je pomjereno vrijeme za održavanje mjesnih izbora.
Predlaže se 17. studeni ove godine. Isto tako, s obzirom na izmjene Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te novi Zakon o lokalnim izborima
uređeni je mandat članova vijeća mjesnih odbora na način kako je to vidljivo iz
predložene odluke.
Ova Odluka je vezana uz Osnove pravila mjesnih odbora Grada Preloga koja,
između ostalog, određuje da odluku o raspisivanju izbora donosi Gradsko vijeće a da
gradonačelnik donosi odluku o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog
povjerenstva, daje obvezatne upute za rad Gradskog izbornog povjerenstva i
utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njegovog održavanja
i o financijskim sredstvima za provedbu izbora i to nakon stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora.
U Odluci je navedeno da stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom
glasniku Međimurske županije
Slijedom navedenog predlaže se donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora s područja Grada Preloga, kako je to gore predloženo.

Pročelnica:
Miljenka Radović, mag.iur.

