Na temelju članka 37. stavka 3. Osnova pravila mjesnih odbora („Službene novine“
Grada Pule br. 10/09, 09/11 i 11/15) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola (“Službene
novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 16.
prosinca 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule

I.
U stalni sastav izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Pule (u daljnjem tekstu: izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. Gordana Lanča, mag.iur., za predsjednicu,
2. Slavica Jelovac, mag.iur, za potpredsjednicu,
3. Željko Pavletić, mag.iur., za člana,
4. Doriano Labinac, mag.iur., za člana,
5. Šime Vidulin, mag.iur., za člana,
6. Nebojša Nikolić, mag.iur., za člana.
II.
Izborno povjerenstvo:
- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,
- propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela,
- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih
odbora,
- određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova,
kao i visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada,
- imenuje biračke odbore,
- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,
- nadzire rad biračkih odbora,
- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu
listu,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora.

Oznaka obrasca: 9999000013

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
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OBRAZLOŽENJE

I.

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog Rješenja sadržan je u članku 61. Statuta Grada PulePula («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13) te u članku 37. stavku 3.
Osnova pravila mjesnih odbora ("Službene novine" Grada Pule br. 10/09, 09/11 i 11/15).
II.

PRIKAZ STANJA I RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj 18. studenoga 2015. donijelo je
Izmjene i dopune Osnova pravila mjesnih odbora („Službene novine“ Grada Pule br. 11/15),
kojima su uz ostalo ureñena i tijela za provedbu izbora. Tijela za provedbu izbora su izborno
povjerenstvo i birački odbori. Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana, a
imenuje ih Gradonačelnik. Predsjednik i potpredsjednik stalnog sastava izbornog povjerenstva
moraju biti magistri pravne struke.
Prošireni sastav izbornog sastava odreñuje takoñer Gradonačelnik, na prijedlog stalnog
sastava izbornog povjerenstva i temeljem dogovora političkih grupacija zastupanjenih u
Gradskom vijeću, u roku od osam dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Prošireni sastav povjerenstva čine dva predstavnika predstavničke većine i dva predstavnika
predstavničke manjine, sukladno sastavu Gradskog vijeća.
Zadaće izbornog povjerenstva, odreñene člankom 31. Osnova pravila mjesnih odbora,
su da: brine za zakonitu pripremu i provoñenje izbora za članove vijeća, propisuje i objavljuje
obvezatne upute za rad izbornih tijela, propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe
izbora, ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih
odbora, odreñuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, te
visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada, imenuje biračke
odbore, odreñuje biračka mjesta za izbore članova vijeća, nadzire rad biračkih odbora, obavlja
sve tehničke pripreme za provoñenje izbora, na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu,nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova vijeća, prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima, objavljuje
rezultate izbora za članove vijeća te obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora.
Predložena predsjednica, potpredsjednica i članovi stalnog sastava izbornog
povjerenstva su magistri pravne struke, te sukladno Osnovama pravila mjesnih odbora nisu
članovi niti jedne političke stranke.
Budući da Osnove pravila mjesnih odbora propisuju održavanje redovnih izbora za
članove vijeća mjesnih odbora, u pravilu, posljednje nedjelje u mjesecu siječnju svake četvrte
godine, potrebno je donijeti predloženo rješenje kako bi se osigurala nesmetana priprema i
provedba izbora krajem siječnja 2016. godine.
III.

PRIJEDLOG AKTA
Prijedlog Rješenja dostavlja se u privitku, na daljnje postupanje.

IV.

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu ovog Rješenja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu
Grada Pule, a sredstva namijenjena provedbi izbora za vijeća mjesnih odbora planirana su u
Proračunu Grada Pule za 2016. godinu.

Pripremila:
Slavica Jelovac, mag.iur.
P.O. Gradonačelnika
Vesna Sajić, mag.oec.

