REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/2
URBROJ: 2144/01-01-12-1
Labin, 20. veljače 2012.

Na temelju članka 31. i 73. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina»,
broj 9/09. i 9/10.- lektoriran tekst) i članka 61. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 20. veljače 2012. godine godine,
donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Labina, postupak predlaganja kandidata, tijela za provođenje izbora, te druga pitanja u vezi
provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeća).
Članak 2.
Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života 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 provede.
Članak 3.
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim
glasovanjem.
Članak 4.
Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Labina (u daljnjem tekstu:
Gradsko vijeće) posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora i broj
članova vijeća koji se bira.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više
od 60 dana.
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II. KANDIDIRANJE
Članak 5.
Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici
Hrvatskoj (jedna, dvije ili više političkih stranaka) i birači.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti potpise birača u postotku ili broju od
ukupnog broja birača upisanih u popis birača s područja dotičnog mjesnog odbora sa zadnjih
provedenih izbora, i to:
- 10% potpisa birača za mjesni odbor koji ima do 300 birača,
- 30 potpisa birača za mjesni odbor koji ima od 301 do 500 birača,
- 50 potpisa birača za mjesni odbor koji ima od 501 do 1000 birača i
- 100 potpisa birača za mjesni odbor koji ima više od 1001 birača.
Članak 6.
Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom 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, njezin naziv je “nezavisna lista mjesnog
odbora“.
Članak 7.
Gradsko izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploči mjesnog odbora i na
oglasnoj ploči Grada Labina 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.
Članak 8.
Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih
lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i na izbornu promidžbu
pod jednakim uvjetima.
Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno
do 24 sata prije dana održavanja izbora.
Članak 9.
U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanju izbora kao i na dan izbora do
zaključno 21,00 sat, zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje
prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.
Članak 10.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvariti će političke stranke i nositelji
nezavisnih lista koji na izborima dobiju najmanje jednog člana vijeća.
Visinu naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Gradonačelnik Grada Labina (u
daljnjem tekstu: Gradonačelnik) posebnom odlukom najkasnije 8 dana prije dana izbora.
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III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
Članak 11.
Broj članova vijeća bira se sukladno propisanim Statutom Grada Labina.
Članak 12.
Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, tako 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.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju
najmanje 5% važećih glasova birača.
Članak 13.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog
broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 14.
Tijela za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora su Gradsko izborno povjerenstvo i
birački odbori.
Članovi Gradskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici,
mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo i da nisu kandidati za članove vijeća.
Članovi Gradskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici,
imaju pravo na naknadu za svoj rad.
Odluku o visini naknade iz stavka 3. ovog članka donosi Gradonačelnik.
Članak 15.
Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva čine predsjednik i dva člana te njihovi
zamjenici, koje imenuje Gradsko vijeće.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva Gradsko
vijeće imenuje iz reda sudaca ili istaknutih pravnika, a ostale članove stalnog sastava
Gradskog izbornog povjerenstva imenuje se iz reda pravnika i građana koji ne smiju biti
članovi političkih stranaka.
Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva čine dva člana i dva zamjenika
člana.
Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva određuje se nakon prihvaćanja,
utvrđivanja i objave izbornih lista i to po jedan predstavnik političke stranke, odnosno koalicija
stranaka i jedan dogovorno predloženi predstavnik oporbenih stranaka, odnosno koalicija,
sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća i njihovi zamjenici. Ako se ne postigne
dogovor o predstavnicima političkih stranaka i njihovim zamjenicima, Gradsko izborno
povjerenstvo njihov će izbor obaviti kockom između predloženih kandidata.
Članak 16.
Gradsko izborno povjerenstvo:
- propisuje obrasce o postupku kandidiranja i provedbi izbora,
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-

donosi obvezatne upute za rad,
brine o zakonitoj pripremi i provođenju izbora za članove vijeća,
imenuje članove biračkih odbora,
određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća,
nadzire rad biračkih odbora,
obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora,
na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu
listu za vijeće,
nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća,
prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim mjestima,
objavljuje rezultate za izbor članova vijeća,
obavlja druge poslove radi provedbe izbora za vijeće
Članak 17.

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.
Gradsko izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, članove i zamjenike članova
biračkih odbora najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora.
V. PROVOĐENJE IZBORA
Članak 18.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području
mjesnog odbora koje je utvrdilo Gradsko izborno povjerenstvo.
Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.
Biračko mjesto mora biti uređeno tako da osigurava tajnost glasovanja.
Na biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno
navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća za koje se glasuje.
Članak 19.
Političke stranke, odnosno koalicijske stranke i birači koji su predložili liste za izbor
članova vijeća kao i nevladine udruge imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti
provedbu izbora.
VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA
Članak 20.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.
Glasački listić tiska se u tiskari pod neposrednim nadzorom Gradskog izbornog
povjerenstva.
Članak 21.
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu vijeća bijele je boje, formata
A-5 i sadrži:
- naziv liste,
- ime i prezime nositelja liste,
- evidencijski broj,
- pečat Gradskog vijeća Grada Labina.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
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Članak 22.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću tako da se
zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.
Članak 23.
Glasovanje traje neprekidno od 07,00 do 19,00 sati, kada se biračka mjesta
zatvaraju.
Članak 24.
Na rad biračkih odbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 25.
Zapisnik o radu biračkog odbora i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja
Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.
Gradsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanje na biračkim mjestima za
svaki mjesni odbor najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.
Članak 26.
Kad Gradsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanje za članove vijeća
mjesnog odbora odmah će objaviti:
broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
broj birača koji su glasovali,
koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
broj mjesta u Vijeću koje je dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izbrani za
članove Vijeća.
Rezultati izbora (glasovanja) objavit će se na oglasnoj ploči mjesnog odbora i
oglasnoj ploči Grada Labina.
-

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 27.
Sredstva za provedbu izbora za članove vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada
Labina.
Sredstvima iz stavka 1. ovog članka raspolaže Gradsko izborno povjerenstvo.
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 28.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti politička stranka
koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu i
nositelji nezavisnih lista.
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Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke
stranke o čijim se kandidacijskih listama glasovalo na izborima te nositelji nezavisnih lista o
kojima se glasovalo.
Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se
smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna od tih političkih stranaka.
Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose osobno.
Članak 29.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja za izbor članova vijeća rješava
Gradsko izborno povjerenstvo.
Članak 30.
Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose
se Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je
izvršena radnja na koju se stavlja prigovor.
Gradsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati
od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni
materijali na koje se odnosi prigovor.
Članak 31.
Ako Gradsko izborno povjerenstvo, rješavajući o 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 će
biti raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako
se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora,
Gradsko izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati
ponovljeni izbori.
Članak 32.
Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovor koji je
nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe Gradonačelniku.
Žalba iz prethodnog stavka podnosi se Gradonačelniku u roku od 48 sati, računajući
od dana kada je primljeno pobijeno rješenje.
Žalba se podnosi putem Gradskog izbornog povjerenstva.
Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka
žalbe.
Članak 33.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađa
obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom i Zakonom o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 34.
Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke i Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne plaćaju
se pristojbe.
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IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 35.
Prva konstituirajuća sjednica Vijeća održat će se u roku od 30 dana od dana objave
izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva Gradonačelnik Grada Labina ili osoba koju on
ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica vijeća ne održi u zakazanom roku ovlašteni sazivač
odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućom sjednicom vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član.
Predsjednika vijeća bira vijeće iz redova svojih članova, tajnim glasovanjem, većinom
glasova nazočnih članova vijeća, ako je sjednici vijeća nazočna većina njegovih članova.
Članak 36.
Na pitanja izbora članova vijeća koja nisu uređena ovom Odlukom odgovarajuće se
primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Članak 37.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 3/02.,
5/03., 10/03. i 2/08.).
Članak 38.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada
Labina”.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Valter Poropat
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O B R A Z L O Ž E NJ E

I. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE
-

-

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.)
Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03.,
43/04., 40/05. I 44/05. – pročišćeni tekst)
Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i
gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“, broj 109/07., 125/08., 24/11.,
150/11.)
Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektoriran
tekst).

II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE
Gradsko vijeće Grada Labina prvi je puta donijelo Odluku o izboru članova vijeća mjesnih
odbora na području Grada Labina 4. srpnja 2002. godine i potom je mijenjalo 4. travnja 2003.
godine (članak 15. Odluke koji uređuje imenovanje članova GIP-a), 25. srpnja 2003. godine
(članak 37. Odluke koji uređuje izbor predsjednika vijeća tajnim glasovanjem većinom
glasova nazočnih članova vijeća, ako je sjednici vijeća nazočna većina njezinih članova) i 26.
veljače 2008. godine ( članke 14., 16., 17. i 18. koji uređuju tijela za provođenje izbora i
njihovu nadležnost). U međuvremenu je Gradsko vijeće donijelo novi Statut Grada Labina
(„Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), više se puta mijenjao
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07.36/09.) i Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03.,
43/04., 40/05. I 44/05. – pročišćeni tekst), te je donijet Zakon o izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“, broj 109/07.,
125/08.).
Slijedom iznijetog i kako su zadnji izbori za vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina
održani 18. svibnja 2008. godine, a s obzirom da, temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, mandat članova vijeća traje četiri godine, nužno je, prije nego što
Gradsko vijeće donese odluku o raspisivanju slijedećih redovnih izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Labina, donijeti predloženu Odluku.
GRADONAČELNIK
Tulio Demetlika
Pročelnica Ureda Grada
Jasmina Milanović Ružić
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