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GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
- ovdje -

PREDMET:

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za popise birača
- dostavlja se

Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 4. Odluke o radnim tijelima Gradskog
vijeća (“Službene novine” Grada Pule br. 4/97 i 6/00) utvrdio prijedlog Odluke o osnivanju i
imenovanju Povjerenstva za popise birača.
Navedeni prijedlog Odluke podnosi se Gradskom vijeću na nadležno postupanje.
U radu Vijeća će u ime Odbora sudjelovati Viktor Lazarić, predsjednik Odbora.

S poštovanjem,

Prilog: 1

PREDSJEDNIK ODBORA
Viktor Lazarić v.r.

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o popisima birača («Narodne novine» br.
19/07) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 7/09 i 16/09), Gradsko
vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana ___________ 2011. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za popise birača
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za popise birača na području Grada Pula-Pola.
Povjerenstvo provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima grañana za
upis u popis birača, odnosno za dopunu ili ispravak popisa birača koje nadležno tijelo nije
usvojilo i potvrñuje popis birača, te obavlja druge dužnosti utvrñene Zakonom o popisima
birača.
Članak 2.
U Povjerenstvo za popis birača imenuju se:
1. Viktor Lazarić
- predsjednik
- član
2. Lovorka Hajdić-Golja
3. Sandra Licardo
- član
Za zamjenike članova Povjerenstva za popis birača imenuju se:
1. Neta Žiković
- zamjenik predsjednika
2. Ester Može
- zamjenik člana
3. Ticijana Turković
- zamjenik člana
Članak 3.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom.
Stručne, administrativne i druge poslove potrebne za rad Povjerenstva obavlja
upravno tijelo Grada nadležno za opće poslove.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i
imenovanju Povjerenstva za popise birača Grada Pule («Službene novine» br. 4/07).
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim
novinama» Grada Pule.
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Obrazloženje

I.

PRAVNI TEMELJ:

Temelj donošenja ove Odluke utvrñen je člankom 34. stavak 1. Zakona o popisima birača
(„Narodne novine“ br.19/07) kojim je odreñeno da „Povjerenstvo za popise birača osniva gradsko
ili općinsko vijeće, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba“ te člankom 39. Statuta Grada
Pula-Pola kojim je utvrñena nadležnost Gradskog vijeća za imenovanja u radna tijela temeljem
zakona, Statuta ili odluka Gradskog vijeća.
II.

OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM

Zadaća Povjerenstva za popise birača je da provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o
zahtjevima grañana za upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje nadležno tijelo nije usvojilo i
potvrñuje popis birača, te obavlja druge poslove i zadaće utvrñene Zakonom o popisima birača.
Odredbom članka 34. uvodno citiranog Zakona propisano je da se Povjerenstvo za popise
birača sastoji od predsjednika i dva člana koji imaju zamjenike te da ih imenuje Gradsko vijeće, s
time da se predsjednik povjerenstva i njegov zamjenik imenuju iz reda članova Gradskog vijeća,
a članovi i njihovi zamjenici mogu biti imenovani i iz reda grañana.
Budući je došlo do promjena kod članova u sastavu dosadašnjeg Povjerenstva za popise
birača za Grad Pulu, a kako bi se osigurao kontinuitet rada Povjerenstva, ukazala se potreba
popunjavanja odnosno utvrñivanja novog sastava Povjerenstva. Naime, Odlukom Gradskog
vijeća o osnivanju Povjerenstva iz 2007. godine („Službene novine“ br. 4/07), Povjerenstvo je
radilo u sastavu: Viktor Lazarić-predsjednik, Lorena Skira i Sandra Licardo članovi (zaposlenice
Grada Pule), te Veljko Zenzerović-zamjenik predsjednika (bivši vijećnik), Ester Može i Stanka
Koljević zamjenici članova (zaposlenici Grada).
Budući da zamjenik predsjednika Veljko Zenzerović, koji je u sastav Povjerenstva ušao iz
redova vijećnika, više ne obnaša vijećničku dužnost, te kako Stanka Koljević više nije djelatnik
Grada, a Lorena Skira je zbog objektivnih razloga odsutna, Odbor predlaže imenovanje novog
sastava Povjerenstva, kako je navedeno člankom 2. prijedloga ove Odluke. Za predsjednika i
zamjenika predsjednika Povjerenstva predloženi su vijećnici sadašnjeg saziva gradskog vijeća, a
službenici upravnih tijela Grada predlažu se za članove i zamjenike iz praktičnih razloga
(administrativno stručna podrška, sa iskustvom u radu na poslovima lokalne samouprave).
Člankom 3. prijedloga Odluke utvrñuje se da članovi povjerenstva imaju pravo na
naknadu, čija visina se odreñuje posebnom odlukom te da stručne, administrativne i druge
poslove potrebne za rad Povjerenstva obavljaju upravna tijela Grada nadležna za opće poslove.
III.

FINANCIJSKA SREDSTAVA:
Za provedbu ove odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Pule.

Pripremila:
Eva Barbir
Odsjek za poslove Gradskog vijeća

PREDSJEDNIK ODBORA
Viktor Lazarić v.r.

