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107. 
 

 
Temeljem članka 61. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj. 33/01., 60/01.-vjerodostojno 
tumačenje i 129/05), članka 29. Zakona o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i  
područne (regionalne) samouprave ("Narodne 
novine" broj 33/01. i 10/02.-Odluka Ustavnog  
suda RH, 45/03., 43/04-odluka USRH i 40/05.), 
članka 34. i 56. Statuta Općine Bilje ("Službeni  
 
 

 
 
 
 
 
glasnik" Općine Bilje 1/06.) i  članka 5. Odluke 
o provedbi izbora u mjesnim odborima  
("Službeni glasnik" Općine Bilje 2/02.), 
Općinsko vijeće Općine Bilje na 
8.sjedniciodržanoj dana 06. travnja 2006..godine 
donijelo je 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Općinskog izbornog 

povjerenstva Općine Bilje 
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Članak 1. 
 

 Imenuje se  Općinsko izborno 
povjerenstvo Općine Bilje u slijedećem sastavu: 
 
1.  Nikolina Markota - predsjednik 
2.  Nenad Dundović - član 
3.  Suzana Nađ - član 
4.  Marija Frančić - član 
5.  Zlatko Markasović - član 
6. Milorad Nenadović – zamjenik predsjednika 
  
7.  Korina Slaviček - zamjenik člana 
8.  Ankica Bilanđić - zamjenik člana 
9.  Mirela Župan - zamjenik člana 
10.  Ivana Kolesarić - zamjenik člana 
 

Članak 2. 
 

 Općinsko izborno povjerenstvo u 
postupku pripreme provedbe izbora za članove 
Vijeća Mjesnog odbora obavlja poslove u skladu 
sa zakonom, statutom i Odlukom o provedbi 
izbora u Mjesnim odborima. 
 

Članak 3. 
 

 Stavlja se van snage Rješenje o 
imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva 
Općine Bilje ("Službeni glasnik" broj: 2/02.). 
 

Članak 4. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a ima se objaviti u Službenom glasniku Općine 
Bilje. 
 
Klasa: 013-03/06-01/1 
Urbroj: 2100/02-06-5 
Bilje, 06.travnja 2006.godine 
   
        OP�INSKO VIJE�E OP�INE 
BILJE  

      Predsjednik Op�inskog 
vije�a  

       Zdenko Jumi�,v.r. 
                             *****************                                                                                                          

 Člankom 61. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj. 33/01., 60/01.-
vjerodostojno tumačenje i 129/05) između 
ostalog, propisano je da se članovi Vijeća 
mjesnog odbora biraju neposredno tajnim 
glasovanjem, a na postupak izbora shodno 
se primjenjuju odredbe zakona kojima se 
uređuje izbor članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne samouprave.  

 
108. 
 

Na temelju članka 40.  Statuta 
Općine Bilje (Službeni glasnik» Općine 
Bilje broj 1/06.) i 102. Poslovnika Općinskog  
 
vijeća Općine Bilje ("Službeni glasnika" Općine 
Bilje  broj:01/06.), Općinsko vijeće Općine 
Bilje na 8. sjednici održanoj dana 06. travnja 
2006. godine, daje  
 

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE 
 članka 17. Odluke o provedbi izbora u 

mjesnim odborima 
("Službeni glasnik" broj: 2/02.) 

 
 
       U dvojbi može li član predstavničkog i 
član izvršnog tijela Općine Bilje 
istovremeno obavljati dužnost člana vijeća 
mjesnog odbora prema odredbi članka 17. 
Odluke i provedbi izbora u mjesnim 
odborima ("Službeni glasnik" broj: 2/02.) 
smatra se da član predstavničkog tijela, 
odnosno vijećnik Općinskog vijeća Općine 
Bilje, može istovremeno obavljati dužnost 
člana vijeća mjesnog odbora. 
 Član izvršnog tijela, odnosno član 
Općinskog poglavarstva Općine Bilje, ne 
može istovremeno obavljati dužnost člana 
vijeća mjesnog odbora, jer se ove dužnosti 
smatraju nespojivima. 
 

 
Obrazloženje 

 

 �lankom 5. Zakona o izboru 
�lanova predstavni�kih tijela 
jedinice lokalne i podru�ne 
(regionalne) samouprave ("Narodne 
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novine" broj 33/01. i 10/02.-Odluka 
Ustavnog suda RH, 45/03., 43/04-
odluka USRH i 40/05.) propisana je 
nespojivost obavljanja odre�enih 
du�nosti na koje je kandidat 
izabran. Nespojivost �lana 
predstavni�kog tijela jedinice 
lokalne  
samouprave i �lana vije�a mjesnog 
odbora tj.  
shodnu primjenu gore navedenog Zakona, 
potrebno je promatrati u odnosu na 
nespojivost dužnosti u predstavničkom i 
izvršnom tijelu Općine Bilje u tijelima 
mjesnih odbora.  
Prema članku 64., stavku 1. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi propisano je da nadzor nad 
zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 
obavlja poglavarstvo, a stavkom 2. istog 
članka propisano je da u općinama i 
gradovima koji nemaju poglavarstvo, ove 
poslove obavlja predstavničko tijelo  
 Statutom Općine Bilje, u članku 32. 
stavak 1. propisano je da su tijela općine 
Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo, 
Općinski načelnik i Upravno tijelo, dok je 
člankom 62. stavkom 1. propisano da je 
Vijeće mjesnog odbora odgovorno 
Poglavarstvu za zakonitost svog rada. 
 Slijedom navedenoga, kako kontrolu 
rada mjesnih odbora  u Općini Bilje provodi 
izvršno tijelo tj. poglavarstvo, daje se gornje 
Vjerodostojno tumačenje članka 17. Odluke 
o provedbi izbora u mjesnim odborima 
("Službeni glasnik" broj: 2/02.) 
Ovo Vjerodostojno tumačenje članka 17.  
Odluke o provedbi izbora u mjesnim 
odborima ("Službeni glasnik" broj: 2/02.) 
objavit će se  u "Službenom glasniku" 
Općine Bilje. 
 
Klasa: 013-03/06-01/1 
Urbroj: 2100/02-06-6 
Bilje, 06.travnja 2006. godine. 
 
        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

      Predsjednik Općinskog vijeća          

                    Zdenko Jumić,v.r. 
        *************** 
 
109. 
 

Na temelju čl. 27. Zakona o 
popisima birača (NN br. 19/92) i čl.  34. 
Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik» 
Općine Bilje  br. 1/06.) Općinsko vijeće 
Općine Bilje na 08. sjednici  održanoj  06. 
travnja 2006.g..godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o razrješenju i  imenovanju članova 

Komisije za popis birača 
 

I. 
 

 Razrješuju se članovi Komisije za 
popis birača imenovani Rješenjem o 
imenovanju Komisije za popis birača 
Klasa:013/02/03-01/2, Urbr:2100/02-01-03-
2 od 16.04.2003. 
 
Željko Mišković – zamjenik  predsjednika 
Peter Sabolć - član  
Lajoš Dera  - član 
  

II. 
 

U Komisiju za popis bira�a imenuju 
se: 
 
Branko Forjan   – zamjenik predsjednika 
Ernest Dominković - član  
Ištvan Tokai  - član 
  
Klasa: 013-03/06-01/1 
Urbroj: 2100/02-06-7 
Bilje,06.travnja 2006.godine. 
         
          OP�INSKO VIJE�E OP�INE 
BILJE  

       Predsjednik Op�inskog 
vije�a  

       Zdenko Jumi�,v.r. 
                             ****************  
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