Na temelju članka 135. Ustava Republike Hrvatske (“Narodne novine“ br. 41/01-pročišćeni
tekst), članka 8. i 35. 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. i 144/12) i
članka 31. i 97. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/9. i
5/13.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 11. sjednici održanoj 11. srpnja 2014.g. godine, donijelo
je

STATUTARNA ODLUKA
O IZMJENI STATUTA OPĆINE VRPOLJE
Članak 1.
U Statutu općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09. i 5/13. )
briše se poglavlje : „ IX :MJESNA SAMOUPRAVA „ i brišu se članci : 59,60,
61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77i 78.
Članak 2.
Ova statutarna odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“ , a postojeća Vijeća Mjesnih odbora koja su konstituirana sukladno
odredbama važećeg Statuta Općine Vrpolje djeluju do isteka svoga četverogodišnjeg mandata ,
kada prestaju sa radom.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-05/14-01/07
URBROJ: 2178/11-01/14-2
Vrpolje , 11. srpanj 2014.g.
DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, n/r predstojniku
Predsjednicima Vijeća mjesnih odbora-svima
Općinski načelnik, ovdje
Jedinstevni upravni odjel, ovdje
Dosije zapisnika
Pismohrana

O b r a z lo ž e n j e
Statutom Općine Vrpolje ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.9/09 i 5/13.) u
poglavlju: „ IX regulirana je MJESNA SAMOUPRAVA „ .Člankom 59. Statuta propisano je
osnivanje mjesnih odbora ,kao oblika mjesne samouprave , radi ostvarivanja neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima
a
člancima 60,
61,62,63,64,65,66,67,68,,69,70,71,72,73,74,75,76,77i 78 propisano je osnivanje , područja , tijela ,
djelokrug rada i prestanak rada mjesnih odbora.
Sukladno Statutu osnovana su na području Općine Vrpolje tri mjesna odbora i to:
Mjesni odbor Vrpolje, Čajkovci , Stari Perkovci.
Posljednji Izbori za Vijeća mjesnih odbora održani su 19. 09. 2010. godine ,
konstituirana vijeća mjesnih odbora , čiji mandat iznosi 4 godine i traje do isteka mandata.

te su

Od osnivanja mjesnih odbora i konstituiranja Vijeća mjesnih odbora isti nisu ostvarili ulogu
koja se od njih očekivala .Vijeća mjesnih odbora sazivana su rijetko uglavnom na inicijativu
načelnika Općine .
Kroz dosadašnju praksu utvrđeno je da su sve inicijative na području općine Vrpolje
pokretane od strane načelnika Općine , a sve odluke donosilo je Općinsko vijeće i načelnik Općine ,
svaki iz svoga djelokruga.
Zaključeno je da mjesni odbori od svoga osnivanja nisu ostvarili svoju ni zakonsku ni
statutarnu funkciju , zbog koje su osnovani , da su neaktivni i predstavljaju teret Općini Vrpolje u
vidu angažmana i troškova za provođenje izbora za Vijeća mjesnih odbora, te je odlučeno da se isti
ukinu.
Budući su isti osnovani Statutom i naprijed navedenim odredbama , to je u tom dijelu bilo
potrebno izmijeniti Statut .
Prema važećem Statutu konstituirana su Vijeća mjesnog odbora 2010. godine , sa
četverogodišnjim mandatom , koji isteče u listopadu 2014.g. Konstituirana vijeća mjesnih odbora
djelovat će do isteka svoga mandata , nakon čega prestaju sa radom.
Budući se ovom Statutarnom odlukom mijenja Statut na način da se brišu odredbe koje se
odnose na osnivanje mjesnih odbora i njihov rad , to po isteku mandata postojećih Vijeća mjesnih
odbora , na području Općine Vrpolje više ne postoje mjesni odbori.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

