Klasa: 026-01/11-01/3
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-2
Pula, 08. rujna 2011.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Izmjena i dopuna Osnova pravila mjesnih odbora
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Izmjena i dopuna Osnova pravila mjesnih
odbora, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i
16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 08. rujna 2011. godine, donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Osnova pravila mjesnih odbora.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Danijel Ferić,
pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu, te Slavica Jelovac, pomoćnica pročelnika
Upravnog odjela za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te
da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 98. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule
br. 7/09 i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana ..........................
godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
OSNOVA PRAVILA MJESNIH ODBORA

Članak 1.
U Osnovama pravila mjesnih odbora («Službene novine» Grada Pule br. 10/09),
članak 18. mijenja se i glasi:
«Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim
glasovanjem.
Redovni izbori održavaju se, u pravilu, posljednje nedjelje u mjesecu siječnju svake
četvrte godine.
Prava i dužnosti člana vijeća započinju danom konstituiranja vijeća.
Mandat članova vijeća traje do objave odluke Gradonačelnika o raspisivanju izbora ili
raspuštanju vijeća u skladu s ovim Osnovama pravila.
Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.
Član vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.»
Članak 2.
U članku 29. broj «48» zamjenjuje se brojem «96».
Članak 3.
U Glavi VII. Završne odredbe, iza članka 67. dodaje se članak 68. koji glasi:
«Prvi redovni izbori za članove svih vijeća mjesnih odbora na području Grada održat
će se u mjesecu siječnju 2012. godine.»
Članak 4.
Dosadašnji članci 68. i 69. postaju članci 69. i 70.
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Osnova pravila mjesnih odbora stupaju na snagu osmoga dana
od dana objave u «Službenim novinama» Grada Pule.

Klasa: 026-01/11-01/3
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni temelj za donošenje predloženog akta sadržan je u članku 39. Statuta Grada
Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09), kojim se uz ostalo utvrñuje da
Gradsko vijeće «- donosi odluke i druge opće akte kojima ureñuje pitanja iz samoupravnog
djelokruga Grada Pule», te u članku 98. u kojem se Gradsko vijeće ovlašćuje za donošenje
Osnova pravila mjesnih odbora kojima se podrobnije ureñuje rad mjesnih odbora.

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Osnovama pravila mjesnih odbora («Službene novine» Grada Pule br. 10/09), dalje u
tekstu: Osnove pravila, detaljno je ureñeno pitanje ustrojstva i rada mjesnih odbora kao oblika
mjesne samouprave: tijela mjesnih odbora i način njihovog rada, financiranje rada mjesnih
odbora, osiguranje uvjeta za rad mjesnih odbora, postupak izbora članova vijeća, nadzor nad
radom vijeća te druga pitanja od važnosti za rad mjesnih odbora.
Predložene izmjene i dopune potrebne su zato što je Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi pitanje raspisivanja izbora za vijeća mjesnih odbora ureñeno na
nešto drugačiji način u odnosu na dosadašnja rješenja i praksu u Gradu Puli, odnosno u članku
61., stavku 2. toga Zakona upućuje se kako za izbor vijeća mjesnih odbora shodno
primjenjuju odredbe zakona kojim se ureñuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne samouprave. Taj je zakon - Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 44/05, 44/06 i 109/07), u
čijem je članku 3. propisano kako mandat članova predstavničkih tijela izabranih na redovnim
izborima traje do objave odluke Vlade RH o raspisivanju izbora ili do objave odluke Vlade
RH o raspuštanju predstavničkog tijela u skladu sa zakonom kojim se ureñuje lokalna i
područna (regionalna) samouprava. Za vijeća mjesnih odbora to dakle znači da mandat
vijećnika treba prestati objavom odluke Gradonačelnika o raspisivanju izbora te se redovni
izbori (primjena članka 4. Zakona o izboru) održavaju u istom razdoblju svake četvrte godine.
Dosadašnja statutarna rješenja, odredbe Osnova pravila i praksa odreñivale su da
najprije protekne mandat vijeća u trajanju od 4 godine, a tek nakon toga Gradonačelnik bi
raspisao izbore za vijeća mjesnih odbora, koji bi se održali u roku od 30 do 60 dana od dana
raspisivanja. Ovo je bitno zbog različitog vremena u kojem su mjesni odbori svojedobno bili
osnivani i s tim u vezi različitih datuma početka mandata vijećnika vijeća mjesnih odbora. U
praksi se pokazalo potrebnim organizirati izbore za članove vijeća čim im istekne mandat, što
znači održavanje izbora ponekad i više puta tijekom jedne kalendarske godine, budući da su
im mandati prestajali u različito vrijeme. Navedena situacija dovela je i do većih troškova
zbog naknada izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i druge popratne troškove.
Predloženim izmjenama i dopunama Osnova pravila mjesnih odbora, odnosno novim
člankom 18., omogućava se raspisivanje izbora za sva vijeća mjesnih odbora u Gradu Puli
istodobno. Uvodi se dan za održavanje redovnih izbora, svake četvrte godine. Prava i
dužnosti člana vijeća mjesnog odbora započinju danom konstituiranja vijeća i traju do objave
odluke Gradonačelnika o raspisivanju izbora ili o raspuštanju vijeća. Od primjene ove
odredbe očekuju se pozitivni učinci u pogledu jednakog početka i završetka mandata svih

vijećnika, kao i smanjenje troškova za provoñenje izbora, koji bi se redovno održavali svake
četiri godine. Iznimka bi bili eventualni prijevremeni izbori, što je zaista izuzetna situacija i
do koje zasad nije došlo u Gradu Puli sve od osnivanja mjesnih odbora.
Predlažu se i izmjene članka 29. Osnova pravila, kako bi se produžio rok u kojem
izborno povjerenstvo mora pregledati prijedloge listi za izbor članova vijeća, obraditi ih i
prepisati te objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu. Razlog
tome je činjenica da se očekuje ukupno veliki broj listi koje izborno povjerenstvo treba
pregledati i obraditi podatke, a provode se izbori za vijeća svih 16 mjesnih odbora, u cijelom
gradu, s velikim brojem podataka o osobama koje su kandidati, njihovim adresama i drugo.
Stoga se pokazuje opravdanim produljiti rok za objavu listi s 48 sati na 96 sati od isteka roka
za podnošenje prijedloga listi.
Prvi redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora po novim odredbama Osnova
pravila održali bi se u siječnju mjesecu 2012. te se stoga u dosadašnjim završnim odredbama
predlažu izmjene članka 68., čime se to izričito odreñuje, dok dosadašnji članci 68. i 69.
postaju članci 69. i 70.

III. TEKST PRIJEDLOGA AKTA
Prijedlog Izmjena i dopuna Osnova pravila mjesnih odbora nalazi se u privitku.

IV. OBJAŠNJENJE ODREDBI PREDLOŽENOG AKTA
Uz članak 1.
U važećim Osnovama pravila mijenja se članak 18., na način da se izričito navodi
kako se redovni izbori održavaju u pravilu posljednje nedjelje u siječnju mjesecu svake
četvrte godine. Prava i dužnosti vijećnika započinju nakon izbora s danom konstituiranja
vijeća. Njihov mandat traje do objave odluke Gradonačelnika o raspisivanju izbora, svake
četiri godine. Bude li prijevremenih izbora za vijeće pojedinog mjesnog odbora, mandat tako
izabranih vijećnika traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim
izborima. Član vijeća mjesnog odbora nema obvezujući mandat te nije opoziv, što je rješenje
koje je prihvaćeno i u izbornim propisima za gradsko vijeće, županijsku skupštinu i Sabor.
Uz članak 2.
Izmjenom članka 29. mijenja se rok za sastavljanje i objavu listi za izbor članova
vijeća te zbirne liste. Umjesto 48 sati sada bi to bio rok od 96 sati.
Uz članak 3.
U Završnim odredbama Osnova pravila mijenja se članak 68., na način da se njime
odreñuje datum održavanja prvih redovnih izbora za sva vijeća mjesnih odbora Grada Pule, u
siječnju mjesecu 2012. godine.

Uz članak 4.
Dosadašnji članci 68. i 69. mijenjaju broj, te postaju članci 69. i 70.
Uz članak 5.
Odreñeno je da će ove izmjene i dopune stupiti na snagu osmoga dana od dana objave
u službenom glasilu Grada Pule, sukladno članku 73., stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za realizaciju predloženog akta, odnosno provedbu izbora, osigurat će se sredstva u
gradskom Proračunu za 2012. godinu, u razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu.

PROČELNIK
Danijel Ferić

Članak 22.
Podnositelj prijave dužan je Povjerenstvu za
obradu prijava podnijeti Izvješće o izvršenju zahvata u
roku od 15 dana od dana dovršenja zahvata, odnosno
najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.
Izvješće iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:
opis faza realizacije, ﬁnancijsko izvješće s pregledom ukupno
utrošenih sredstava, ovjerenu okončanu situaciju i pisanu
izjavu Podnositelja prijave i izvođača radova da su radovi
izvedeni sukladno Prethodnom odobrenju Konzervatora i
drugim zakonom propisanih odobrenja i dozvola.
Podnositelju prijave, Grad Pula će isplatiti
sredstva za suﬁnanciranje zahvata u roku od 30 dana od
dana prihvaćanja Izvješća o izvršenju zahvata od strane
Povjerenstva za obradu prijava.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
objave u »Službenim novinama« Grada Pule. Stupanjem na
snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o uvjetima i
načinu izrade i realizacije programa održavanja odnosno
rekonstrukcije zgrada u gradu Puli, objavljena u
„Službenim novinama“ Grada Pule br. 7/02 i 01/04.

Klasa: 023-01/09-01/1166
Urbroj:2168/01-01-04-00-0334-09-5
Pula, 31. srpnja 2009.

Temeljem članka 39. i članka 98. stavka 3. Statuta
Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09),
Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 31.
srpnja 2009. godine, donijelo je

OSNOVE PRAVILA MJESNIH
ODBORA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Osnovama pravila mjesnih odbora (u daljnjem
tekstu: Osnove pravila) detaljnije se uređuju pitanja ustrojstva
i rada mjesnih odbora kao oblika mjesne samouprave i to:
tijela mjesnog odbora i način njihovog rada, ﬁnanciranje rada
mjesnih odbora, osiguranje uvjeta za rad mjesnog odbora,
postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora, nadzor nad
radom vijeća mjesnih odbora i druga pitanja od važnosti za
rad mjesnih odbora.
Članak 2.
Na području Grada Pula-Pola (u daljnjem tekstu: Grad)
osnivaju se mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave,
a radi neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u
lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja
na život i rad građana.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više
međusobno povezanih manjih naselja ili za dio Grada koji u
odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu
(dio naselja). Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 3.
O području, granicama i sjedištima mjesnih odbora,
kao i o načinu njihove promjene te o osnivanju novih
mjesnih odbora, odlučuje Gradsko vijeće, sukladno Statutu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Denis Martinčić, v.r.

II. TIJELA MJESNOG ODBORA
Članak 4.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 5.
Članove vijeća mjesnog odbora (i daljnjem tekstu:
vijeće) biraju građani s područja mjesnog odbora koji
imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim
glasovanjem.
Na postupak izbora vijeća primjenjuju se odredbe
zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne samouprave, odredbe Statuta i ovih
Osnova pravila.
Mandat članova vijeća traje četiri godine.

BROJ 10/09
STRANA 485

građevine s Liste prioriteta dođu u stanje koje izravno
ugrožava zdravlje i život prolaznika, može se, na temelju
posebnog zaključka Odjela u čijoj su nadležnosti poslovi
upravljanja imovinom, bez obzira na Listu prioriteta,
prema raspoloživim sredstvima, hitno pristupiti zaključenju
ugovora i provođenju potrebnih radova.

BROJ 10/09
STRANA 486

Članak 6.
Vijeće:
- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete
u njihovoj realizaciji,
- donosi pravila mjesnog odbora,
- donosi poslovnik o radu,
- donosi ﬁnancijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju
ﬁnancijskog plana,
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika
vijeća mjesnog odbora,
- saziva mjesne zborove građana ili na drugi način traži
mišljenje građana sa svoga područja
o pitanjima vezanima za život i rad građana toga mjesnog
odbora,
- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom
odboru u Proračunu Grada,
- surađuje s drugim mjesnim odborima na području
Grada, osobito sa susjednim mjesnim odborima,
- surađuje s udrugama na svom području po pitanjima
od interesa za građane s područja mjesnog odbora,
- predlaže
osnivanje
mjesnih odbora, daje
mišljenje
Gradskom
vijeću o
drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih
odbora na njegovom području,
- predlaže Gradskom vijeću rješenja od interesa za svoje
područje u postupcima izrade i donošenja prostornih
i drugih planskih dokumenata Grada, ostala pitanja
od utjecaja na život i rad građana s područja mjesnog
odbora,
- predlaže Gradskom vijeću mjere za razvoj komunalne
infrastrukture i uređenje naselja,
- predlaže Gradskom vijeću promjenu područja mjesnog
odbora i promjenu naziva mjesnog odbora,
- osniva radna tijela vijeća te bira i razrješuje njihove
članove,
- obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima,
odlukama i drugim općim aktima
Gradskog vijeća.
Članak 7.
Predsjednik vijeća:
- predstavlja mjesni odbor,
- saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni
red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi
vijeće mjesnog odbora,
- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog
odbora,
- vodi mjesne zborove građana,
- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
- brine o javnosti rada mjesnog odbora,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog
odbora.
Za svoj rad predsjednik vijeća odgovoran je vijeću
mjesnog odbora.
Članak 8.
Član vijeća ima pravo i dužnost:
- prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz
djelokruga vijeća,
- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja
su na dnevnom redu sjednice vijeća,
- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svojeg
djelokruga rada povjeri vijeće.

Član vijeća ima i druga prava i dužnosti koja su određena
pravilima mjesnog odbora.
Članak 9.
Vijeće odlučuje na sjednicama.
Predsjednik vijeća saziva sjednicu na vlastitu inicijativu,
a dužan ju je sazvati u roku 8 dana od primitka zahtjeva
gradonačelnika ili jedne trećine od ukupnog broja članova
vijeća. Predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti
zamjenjuje zamjenik predsjednika vijeća.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Članak 10.
Sjednica se može održati ukoliko je nazočna
većina članova, uključujući i predsjednika.
Članak 11.
Vijeće većinom glasova svih članova donosi program
rada, plan malih komunalnih akcija, ﬁnancijski plan, godišnji
obračun, pravila mjesnog odbora te poslovnik o radu vijeća.
Ostale odluke, zaključci ili drugi akti vijeća donose
se većinom glasova nazočnih članova vijeća.
Poslovnikom o radu vijeća podrobnije se uređuje način
i organizacija rada vijeća.
Članak 12.
U slučaju kada vijeće sazove mjesni zbor građana, zbor
vodi predsjednik ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi
vijeće.
Podrobnije odredbe o mjesnim zborovima građana
koje nisu uređene Statutom, uredit će se posebnom odlukom
koju donosi gradonačelnik.
III. FINANCIRANJE RADA MJESNIH ODBORA
Članak 13.
Financijska sredstva za obavljanje aktivnosti mjesnih
odbora osiguravaju se iz:
- proračuna Grada,
- sredstava koje mjesni odbor ostvari svojom aktivnošću
ili davanjem poslovnog prostora u podzakup,
- pomoći, donacija i drugih izvora koje mjesni odbor
ostvari u skladu sa pozitivnim propisima.
Odlukom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje način
ﬁnanciranja mjesnih odbora.
Članak 14.
Vijeće mjesnog odbora donosi ﬁnancijski plan za
kalendarsku godinu te godišnji obračun, vezano za sredstva
s kojima raspolaže na žiro računu mjesnog odbora.
IV. OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD MJESNIH
ODBORA
Članak 15.
Stručne i administrativne poslove za potrebe rada
mjesnih odbora, na način propisan općim aktom Grada
kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela,
obavljaju nadležna upravna tijela Grada.
U sjedištu mjesnog odbora raspoređuje se tajnik
mjesnog odbora koji prikuplja inicijative građana,
prisustvuje radu vijeća mjesnog odbora, te obavlja druge

Članak 16.
Gradonačelnik svojom odlukom dodjeljuje poslovni
prostor za potrebe rada mjesnog odbora.
Odlukom gradonačelnika uređuje se način uporabe
poslovnog prostora za potrebe mjesne samouprave te
standardi uređenja prostora za potrebe mjesne samouprave.
Odlukom iz prethodnog stavka regulira se način i uvjeti
uporabe prostora bez naknade, te mogućnost da vijeće
mjesnog odbora prostor da na privremenu uporabu uz
naknadu, u vrijeme kada se prostor ne koristi za potrebe
mjesnog odbora.

V. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
1. Opće odredbe
Članak 17.
Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18
godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora
za čije se vijeće izbori provode.
Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji
ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se
članove vijeća izbori provode.
Članak 18.
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u
daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.
Prava i dužnosti članova vijeća započinju danom
konstituiranja vijeća. Mandat članova vijeća izabranih na
redovnim izborima traje 4 godine.
Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim
izborima traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća
izabranih na redovnim izborima.
Član vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.
Članak 19.
Izbore za članove vijeća raspisuje gradonačelnik
odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora, te
je objavljuje na oglasnoj ploči sjedišta mjesnog odbora i
službenim internetskim stranicama Grada, a može je objaviti
i u javnom glasilu.
Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja vijeća,
prijevremeni se izbori imaju održati u roku od 60 dana od
dana raspuštanja.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može
proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj
se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja,
u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati
prijevremeni izbori.
Članak 20.
Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitoga
četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke
shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o
općem upravnom postupku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta,

odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,
danom pravomoćnosti sudske presude,
- ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom
odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.
Za vrijeme obnašanja dužnosti iz članka 21. ovih Osnova
pravila, članu vijeća mandat miruje, a za to vrijeme
zamjenjuje ga zamjenik, sukladno odredbama Zakona.
Članak 21.
Član vijeća ne može biti istodobno gradonačelnik,
zamjenik gradonačelnika, član Gradskog vijeća, pročelnik
upravnog tijela Grada, član uprave trgovačkog društva
u pretežitom vlasništvu Grada te ravnatelj ustanove kojoj je
Grad osnivač.
Članak 22.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu
dužnost ukoliko članu vijeća mandat miruje ili prestane prije
isteka vremena na koje je izabran.
Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje
neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran član, a
kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.
Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više
političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične
liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička
stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća kojem
je prestao mandat.
Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
slijedeći neizabrani kandidat s te liste.
Zamjenik člana vijeća počinje obnašati dužnost
nakon što je članu vijeća prestao ili stavljen u mirovanje
mandat uslijed obnašanja dužnosti iz članka 21. ovih Osnova
pravila.
Članak 23.
Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost
glasovanja.
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog
glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.
Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko
opredjeljenje.
2. Kandidiranje
Članak 24.
Liste za izbor članova vijeća predlažu političke
stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor
članova vijeća na način propisan njihovim statutom,
odnosno posebnom odlukom, donjetom na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi
računa o načelu ravnopravnosti spolova.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih
političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor
članova vijeća.
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administrativne poslove sukladno opisu poslova tog radnog
mjesta.

Članak 25.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu
nezavisnu
kandidacijsku
listu,
za pravovaljanost
kandidacijske liste dužni su prikupiti 5 potpisa.
Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su
prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.
Članak 26.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u
koji se unosi ime i prezime, adresa prijavljenog prebivališta,
broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.
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Članak 27.
Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni izbornom
povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 dana od dana
raspisivanja izbora.
Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno
stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skraćeni naziv
stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu
predložila.
Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je
“Nezavisna lista Mjesnog odbora ______________”, te se
ispod naziva upisuje “ Nositelj liste
“. Nositelj liste
prvi je predloženi kandidat na listi.
Članak 28.
U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena
svakog od kandidata na listi, nacionalnost, adresa prijavljenog
prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina
izdavanja. Uz prijedlog liste dostavljaju se i očitovanja
svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerovljena od
strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.
U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke prethodnog
stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti
poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja
koliko se članova vijeća bira na izborima. Predlagatelj liste
slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog
smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se ime
izbrisati sa liste, a lista će se smatrati potpunom.
Članak 29.
Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve
pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i
zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog
za postupak kandidiranja i podnošenja lista.
Objava u smislu prethodnog stavka objavit će se u
pisanom obliku na oglasnoj ploči sjedišta mjesnog odbora
i na službenim internetskim stranicama Grada, a može se
objaviti i u sredstvima javnog priopćavanja.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne
kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana
održavanja izbora.
Članak 32.
Na dan koji prethodi danu održavanja izbora i na
dan održavanja izbora do zatvaranja birališta u 19 sati,
zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako
objavljivanje privremenih rezultata ili njihova procjena.
Ispitivanje javnog mnijenja i opredjeljenja birača
o glasovanju dopušteno je i za vrijeme trajanja izbora,
a rezultati ispitivanja ne smiju se objavljivati do zatvaranja
birališta.
3. Pravila izbora
Članak 33.
Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom.
Članak 34.
Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom
metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini
jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište
na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na
temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake
kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj
važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s
brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća
bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji
rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli
ukupan broj glasova svake kandidacijske liste. Svaka
kandidaciijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću
koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova sadrži
zajednički djelitelj.
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može
utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto
ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je
dobila više glasova.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju
liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova
birača.
Članak 35.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od
rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista
dobila mjesta u vijeću.
4. Tijela za provedbu izbora

Članak 30.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema
abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno
koalicije, koja je listu predložila. Ako je više stranaka
predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti
na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u
prijedlogu.
Članak 31.
Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji
ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na
iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu
promidžbu.

Članak 36.
Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su izborno
povjerenstvo i birački odbori. Članovi tijela iz prethodnog
stavka ovog članka, kao i njihovi zamjenici mogu biti
samo osobe koje imaju biračko pravo.
Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka, kao i
njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za svoj rad.
Članak 37.
Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik
i dva člana te njihovi zamjenici. Predsjednik i zamjenik
izbornog povjerenstva moraju biti diplomirani pravnici.

-

Članak 38.
Izborno povjerenstvo:
brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove
vijeća,
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 u skladu s ovom Odlukom,
prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim
mjestima,
objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora.

Članak 39.
Birački odbori imenuju se za svako biračko
mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja
pravilnosti i tajnosti glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te
dva člana i njihovi zamjenici. Po jednog člana i zamjenika
određuje većinska politička stranka ili koalicija stranaka
ili nezavisna lista, a po jednog člana i zamjenika određuju
oporbene političke stranke ili koalicije ili nezavisne liste
sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada.
Političke stranke i nezavisne liste dužne su odrediti
članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena
izbornom povjerenstvu najkasnije 8 dana prije dana
održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi
ne prispiju izbornom povjerenstvu, izborno povjerenstvo
samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika,
članove i njihove zamjenike najkasnije 5 dana prije dana
održavanja izbora.
Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listi
za članove vijeća.
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne
smiju biti članovi niti jedne političke stranke.
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik
potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom
i kaznenom odgovornošću pri izbornom povjerenstvu.

5. Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja
Članak 40.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na
biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta
određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na
pojedinom mjestu, najkasnije 8 dana prije izbora.
Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija za
glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava
tajnost glasovanja.
Izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta
ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti,
na način da broj birača na jednom biračkom mjestu
omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za
glasovanje.
Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo
istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim
imenima svih kandidata za članove vijeća za koje se
glasuje.
Članak 41.
Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor
članova vijeća kao i nevladine udruge imaju pravo odrediti
promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom
čitavog izbornog postupka.
Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i
prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti
i tražiti njihovo otklanjanje te u zapisnik izbornog tijela
stavljati svoje primjedbe.
Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika izbornog
tijela čiji je rad promatrao.
Izborno povjerenstvo obveznim uputama podrobnije
će utvrditi prava i dužnosti promatrača te način praćenja
provedbe izbora.
Članak 42.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu,
glasačkim listićem. Odluku o tiskanju glasačkih listića
donosi gradonačelnik.
Glasački listić sadrži:
- naziv liste
- ime i prezime nositelja liste
- serijski broj.
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim
redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih
lista.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
Članak 43.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na
glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje
redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se
glasuje.
Članak 44.
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i
nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu
birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
- nepopunjeni glasački listić,
- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za
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Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje
gradonačelnik.
Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se
po prihvaćanju, utvrđivanju 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.
Ako
se ne postigne dogovor o predstavnicima političkih
stranaka, nezavisnih listi, odnosno koalicija i njihovim
zamjenicima, njihov se izbor obavlja kockom između
predloženih kandidata.
Izbor proširenog sastava izbornog povjerenstva obavlja
se pred gradonačelnikom. Svi članovi izbornog povjerenstva
imaju jednaka prava i dužnosti.
Predsjednik i članovi izbornog povjerenstva te
njihovi zamjenici ne mogu biti kandidati za članove
vijeća.

koju je listu birač glasovao,
- listić na kome je birač glasovao za dvije ili više
kandidacijskih lista.
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Članak 45.
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest
sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. Omogućit će se
glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom
mjestu u devetnaest sati.
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu
moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi
zamjenici.
Članak 46.
Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.
Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o
održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je u
slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red
i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih,
da napusti biračko mjesto.
Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć
policije.
Članak 47.
Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik
biračkog odbora ili od njega ovlašten član provjerava u
popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan.
Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis
birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko
birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne
dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju na tom biračkom
mjestu.
Potvrdu iz stavka 2. ovoga članka birač je dužan
predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog
materijala.
Članak 48.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga
što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može
doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena
i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj
ispred naziva liste.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili
nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog
odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili
zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi
i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti
glasovanja.
Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje
birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i
glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti
birača, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog
odbora.
Članak 49.
Po završenom glasovanju birački odbor će najprije
prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u
poseban omot koji će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu
birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju
zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa
otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom
mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu

veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi
rezultat glasovanja po glasačkim listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom
mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja
glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i
imenuje novi, a glasovanje se ponavlja nakon 15 dana. U
slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat se utvrđuje
u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.
Članak 50.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na
biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit će:
- broj birača prema popisu birača,
- koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a
koliko uz potvrdu,
- koliko je ukupno birača glasovalo,
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,
- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim
listićima.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve
druge činjenice koje su važne za glasovanje.
Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik mogu dati
svoje primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi
biračkog odbora.
Članak 51.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački
odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku
od 12 sati od zatvaranja birališta.
Članak 52.
Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja
za vijeće najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja
birališta.
O svom radu izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Zapisnik obavezno sadrži:
- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
- broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni
nevažećim,
- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista.
Svaki član izbornog povjerenstva kao i zamjenik može
staviti primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi
izbornog povjerenstva.
Članak 53.
Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno
povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim
biračkim mjestima.
Članak 54.
Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja
za članove vijeća odmah će objaviti:
- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska
lista,
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska
lista, te
- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske
liste koji su izabrani za članove vijeća
Izborno povjerenstvo rezultate izbora objavljuje
na oglasnoj ploči u sjedištu mjesnog odbora i službenim
internetskim stranicama Grada, a može ih objaviti i u javnom
glasilu.

6. Troškovi izbora
Članak 55.
Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora
za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Grada.
Članak 56.
Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim odborima
raspolaže izborno povjerenstvo. Izborno povjerenstvo
ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, provoditi
nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem, te dodijeliti
potrebna sredstva biračkim odborima.
7. Zaštita izbornog prava
Članak 57.
Gradonačelnik obavlja opći nadzor zakonitosti izbora
članova vijeća i rješava sporove u suglasju s odredbama ovih
Osnova pravila.
Članak 58.
Politička stranka koja je predlagatelj liste, dvije ili više
političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu,
nositelj nezavisne liste te najmanje 30 birača ili 5%
birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode
izbori imaju pravo podnijeti prigovor zbog nepravilnosti u
postupku kandidiranja.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora
mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se
kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i
nositelji nezavisnih lista o kojim se glasovalo, te najmanje
30 birača ili 5% birača s područja mjesnog odbora za čije
se vijeće provode izbori.
Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više
političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim
i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.
Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti
tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora,
odnosno žalbe.
Skupina od najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača
s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori
dužni su odrediti zajedničkog predstavnika ovlaštenog za
podnošenje prigovora, odnosno žalbe.
Nositelji nezavisnih lista prigovor, odnosno žalbu,
podnose osobno.
Članak 59.
Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja
i izbora članova vijeća podnose se izbornom povjerenstvu
u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena
radnja za koju je stavljen prigovor.
Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o
prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen
prigovor.
Članak 60.
Ako izborno povjerenstvo, rješavajući po prigovoru
utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na
rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i

odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati
održavanje izbora na dan za koji su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih
radnji iz stavka 1. ovog članka ili ako se nepravilnosti
odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na
rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbore i
odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.
Članak 61.
Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj
prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima
pravo žalbe.
Žalba se podnosi gradonačelniku u roku od 48 sati
računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.
Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva.
Gradonačelnik je dužan je donijeti odluku o žalbi u
roku od 48 sati od dana primitka žalbe.
Članak 62.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite
izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje
su propisane ovim Osnovama pravila.
Članak 63.
Ako se u tijeku trajanja mandata člana vijeća
utvrdi da pojedini njegov član u postupku kandidiranja
ili izbora nije ispunjavao koji od uvjeta za kandidiranje
ili izbor propisanih ovim Osnovama pravila, gradonačelnik
će donijeti u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga
odluku, kojom će utvrditi prestanak njegova mandata.
Članak 64.
Prijedlog za donošenje odluke gradonačelnika
iz prethodnog članka mogu dati politička stranka,
odnosno koalicija stranaka i nositelj nezavisne liste koji su
sudjelovali na izborima za vijeće mjesnog odbora.
8. Konstituiranje vijeća mjesnog odbora
Članak 65.
Prva konstituirajuća sjednica vijeća održat će se u
roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva gradonačelnik
ili osoba koju on ovlasti.
Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika
na prvoj sjednici kojoj je nazočna većina članova vijeća.
Članovi vijeća biraju tajnim glasovanjem iz svog
sastava predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća na
vrijeme od četiri godine. Za izbor na te dužnosti
potrebna je natpolovična većina glasova svih članova
vijeća.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom
roku ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću
sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika
predsjedava najstariji član.
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Izborno povjerenstvo podnosi gradonačelniku izvješće
o provedenim izborima.

VI.
GLASOVANJE
O
POVJERENJU
PREDSJEDNIKU VIJEĆA I NADZOR NAD RADOM
VIJEĆA
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Članak 66.
Vijeće može izglasati nepovjerenje predsjedniku
vijeća na prijedlog 1/3 članova vijeća. Prijedlog mora biti
obrazložen.
O prijedlogu se može glasovati javno ili, ako to vijeće
odluči većinom glasova članova vijeća, tajno.
Prijedlog je prihvaćen ako se za izglasavanje
nepovjerenja predsjedniku vijeća izjasni natpolovična većina
članova vijeća.
Predsjednik vijeća kojem je izglasano nepovjerenje
ostaje član vijeća do isteka mandata članova vijeća.
U slučaju izglasavanja nepovjerenja predsjedniku
vijeća, vijeće će između članova vijeća izabrati novog
predsjednika vijeća.
Članak 67.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja gradonačelnik.
Gradonačelnik može na prijedlog 1/3 članova vijeća
mjesnog odbora ili samoinicijativno raspustiti vijeće
mjesnog odbora:
- ako iz bilo kojeg razloga trajno ostane bez minimalnog
broja članova potrebnih za rad i donošenje odluka i
akata iz svoje nadležnosti,
- ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu
ili podzakonskom aktu, Statutu Grada ili ovim Osnovama
pravila,
- ako ne može donositi odluke i druge akte vezane za
aktivnosti mjesne samouprave dulje od tri mjeseca,
- ako nakon konstituiranja vijeća ne izabere predsjednika
vijeća u rokovima predviđenim ovim Osnovama pravila
ili ne izabere novog predsjednika u roku 30 dana
od podnošenja ostavke ili izglašavanja nepovjerenja
predsjednika vijeća.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 68.
Stupanjem na snagu ovih Osnova pravila prestaju
važiti Osnove pravila mjesnih odbora («Službene novine»
Grada Pule br. 10/02).
Članak 69.
Ove Osnove pravila stupaju na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenim novinama» Grada Pule.
Klasa: 021-05/09-01/60
Urbroj:2168/01-01-04-00-0019-09-2
Pula, 31. srpnja 2009.

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“ Republike Hrvatske
br. 76/07, 38/09) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola
(„Službene novine“ Grada Pule br. 7/09), Gradsko vijeće
Grada Pule, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2009.
godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
«Karšiole»
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana
uređenja «Karšiole» (u daljnjem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu
Urbanističkog plana uređenja «Karšiole» (u daljnjem
tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana,
ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja
stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih
podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima
koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja
svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u
izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvor ﬁnanciranja
Plana.
PRAVNA OSNOVA
Članak 3.
Pravni osnov za donošenje Odluke sadržan je u člancima
26., 74. st.2. podst.7., 75. i 76., Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“ Republike Hrvatske
br. 76/07, 38/09) – u daljnjem tekstu: Zakon, te članku
224. Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana
Grada Pule (“Službene novine“ Grada Pule br. 5a/08)- u
daljnjem tekstu: GUP Grada Pule.
OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Obuhvat Plana određen je GUP-om Grada Pule te
prikazan u graﬁčkom dijelu elaborata na kartografskom
prikazu 4.2. «Područja i dijelovi primjene planskih
mjera zaštite».
Područje obuhvata Plana ukupne je površine cca 86.18
ha.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Denis Martinčić, v.r.

Članak 5.
Područje za koje se Plan izrađuje obuhvaća
najvećim dijelom neizgrađeni dio građevinskog područja
za koje je GUP-om grada Pule utvrđen razvojni pravac
u smislu realizacije slijedećih namjena: stambene namjene,
mješovito stambeno – poslovne, javne i društvene namjene,
opće javne i društvene, te zaštitne zelene površine.

