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O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n j  e
Prijedloga rješenja o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora 

za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 25. listopada 2018. godine donijelo Odluku o 
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke.  Odluka stupa na snagu 29. 
listopada 2018., a njome se raspisuju izbori za članove 34 vijeća mjesnih odbora za dan 2. 
prosinca 2018. godine.

Člancima 29. do 32. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada 
Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13) uređena su 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 izbornog povjerenstva moraju biti 
magistri pravne struke. 

Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se roku od osam dana od stupanja na 
snagu odluke o raspisivanju izbora, a čine ga tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno 
političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka sukladno 
stranačkom sastavu Gradskog vijeća.

Zadaće izbornog povjerenstva određene u članku 31. Odluke su da izravno brine o 
zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća, obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje 
izbora, ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,na temelju 
pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih 
kandidacijskih lista za izbor članova vijeća, određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća, 
imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,nadzire rad biračkih odbora na 
biračkim mjestima,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 za članove vijeća.

Predloženi predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog sastava, sukladno Odluci, nisu 
članovi niti jedne političke stranke, niti su kandidati za članove vijeća.

S obzirom na navedno predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

Z a k lj u č a k

1. Donosi se Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za 
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke, u 
predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst rješenja iz točke 1. ovoga zaključka objavi u 
"Službenim novinama Grada Rijeke".

  



Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada 
Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13) i članka 58. Statuta Grada 
Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene 
novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada 
Rijeke ________________ 2018. godine, donio je

R J E Š E NJ E

o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke

Članak 1.

U stalni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) imenuju se:

1. Marijan Vundać, dipl. iur., za predsjednika,
2. Denize Pangos, dipl.iur., za potpredsjednicu,      
3. Federika Nikolić, prof., za članicu,     
4. Vinko Randić, dipl.iur., za člana,           
5. Dragica Fadljević, dipl.oec., za članicu,  
6. Ingrid Ikanović, mag.iur., za članicu.        

Članak 2.

Izborno povjerenstvo:
- izravno brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje 

zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
- određuje biračka mjesta za izbore za članove vijeća,
- imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
- 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 za članove vijeća.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama 

Grada Rijeke".
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