Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.7/09
16/09 i 12/11) i članka 37. stavka 5. Osnova pravila mjesnih odbora («Službene novine»
Grada Pule br.10/09 i 09/11), Gradonačelnik Grada Pule donosi

RJEŠENJE
o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora
za vijeća mjesnih odbora Grada Pule-Pola

I.
U prošireni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora Grada Pule-Pola imenuju se:
1. Ivan Beletić-Tatić, član
2. Janko Žužić, član
3. Martina Griparić, zamjenica člana
4. Lovorka Tomičić, zamjenica člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 013-03/11-01/13
Urbroj:2168/01-01-02-01-0306-12-30
Pula, 19. siječnja 2012.
.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Člankom 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br.7/09, 16/09 i
12/11), odreñene su ovlasti Gradonačelnika u obavljanju izvršne vlasti.
Člankom 36. Osnova pravila mjesnih odbora (“Službene novine” Grada Pule br.10/09
i 09/11 – dalje u tekstu: Osnove pravila), utvrñuje se da su izborno povjerenstvo i birački
odbori tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
Člankom 37. Osnova pravila odreñeno je da izborno povjerenstvo ima stalni i
prošireni sastav. Stalni sastav izbornog povjerenstva imenovao je Gradonačelnik rješenjem
Klasa: 026-01/09-01/4 od 11.09.2009. godine (“Službene novine” Grada Pule br. 13/09).
Prošireni sastav izbornog povjerenstva odreñuje se po prihvaćanju, utvrñivanju i
objavi lista za izbor članova vijeća, a čine ga po jedan predstavnik većinske političke stranke,
odnosno koalicije ili nezavisne liste i jedan dogovorno predloženi predstavnik oporbenih
stranaka, odnosno koalicija ili nezavisnih listi sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća
te njihovi zamjenici. Svi članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
Liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Pule-Pola objavljene su 27.
prosinca 2011. godine. Većinske političke stranke, odnosno koalicije te oporbene stranke,
koalicije i nezavisne liste u Gradskom vijeću Grada Pule-Pola pozvane su od strane Izbornog
povjerenstva (stalni sastav) da dostave svoje prijedloge članova proširenog sastava Izbornog
povjerenstva.
Pozivu su se odazvale stranke većinske koalicije SDP i IDS koje su zajednički
predložile po jednog člana i zamjenika za prošireni sastav Izbornog povjerenstva i to IDS za
člana Beletić-Tatić Ivana te SDP za zamjenika člana Griparić Martinu, dok je oporbena
stranka HDZ predložila po jednog člana i zamjenika i to za člana Žužić Janka te za
zamjenika člana Tomičić Lovorku. Ostale oporbene stranke odnosno koalicije ili nezavisne
liste iz sastava Gradskog vijeća Grada Pule nisu predložile svoje kandidate za prošireni
sastav Izbornog povjerenstva.
Sukladno čl. 37. Osnova pravila mjesnih odbora izvršeno je imenovanje predloženih
kandidata za prošireni sastav Izbornog povjerenstva.

Pripremio:
Doriano Labinac, dipl. iur.

PREDSJEDNICA
Gordana Lanča, dipl.iur.

