
Konačni prijedlog                                                                                              Predlagač: Gradonačelnik 

Na temelju članaka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada 

Korčule“, broj 3/18), članka 5. Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora 

(„Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/14 i 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ___ sjednici 

održanoj dana _______________2019. godine donijelo 

 

 

O D L U K U 

o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora  

na području Grada Korčule 

 

Članak 1. 

Raspisuju se izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule, i 

to za: 

- Gradski kotar Sv. Antun – za izbor devet članova vijeća, 

- Gradski kotar Stari grad – za izbor devet članova vijeća, 

- Mjesni odbor Sv. Antun-Žrnovo – za izbor pet članova vijeća, 

- Mjesni odbor Medvinjak – za izbor pet članova vijeća, 

- Mjesni odbor Žrnovo – za izbor sedam članova vijeća, 

- Mjesni odbor Žrnovo-Postrana – za izbor pet članova vijeća, 

- Mjesni odbor Pupnat – za izbor pet članova vijeća, 

- Mjesni odbor Kneže – za izbor pet članova vijeća, 

- Mjesni odbor Račišće – za izbor pet članova vijeća, 

- Mjesni odbor Čara – za izbor sedam članova vijeća. 

 

Članak 2. 

Izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule održat će se 

dana 27. listopada 2019. godine. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

 

KLASA: _______________ 

URBROJ: ______________ 

Korčula, _______________ 

 

                                                                                                                                      PREDSJEDNIK          

                                                                                                                                GRADSKOG VIJEĆA      

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

O b r a z l o ž e n j e 

Odlukom o izmjeni Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora („Službeni glasnik 

Grada Korčule“, br. 3/18) izmjenom stavka 1. članka 6. Odluke propisano je da se redovni izbori za članove 

vijeća održavaju, u pravilu, svake treće nedjelje u mjesecu listopadu svake četvrte godine. 

Posljednji izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule održani su 

25. listopada 2019.  

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.   

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću raspisivanje izbora za članove vijeća gradskih kotara i 

mjesnih odbora na području Grada Korčule donošenjem predložene odluke. 

 


