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prijedlog, 15. ožujak 2013. 
Na temelju članka 65. stavka 7. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj“ 

17/09. i 4/13.) i članka 59. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. 36/09., 150/11.,  144/12. i 
19/13.- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj  ---------   2013. godine 
donijelo je 

O D L U K U  
o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuju pravila i postupak za izbor članova vijeća mjesnih odbora (dalje u 

tekstu: Vijeće) na području Grada Pazina. 
Članak 2. 

Članove Vijeća biraju birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se Vijeće 
izbori provode. 

Za člana Vijeća može se kandidirati i biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o 
raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora za čije se Vijeće izbori 
provode. 

Članak 3. 
Izbore za članove Vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje u tekstu: Gradsko vijeće) 

odlukom kojom se određuje dan njihove provedbe.   
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 

60 dana.  
 Odluka o raspisivanju izbora dostavlja se Gradskom izbornom povjerenstvu koje provodi izbore i 
ima ovlasti nadležnog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Pazina.  

Članak 4. 
 Redovni izbori za članove Vijeća održavaju se svake četvrte godine. 

Prijevremeni izbori za članove Vijeća se održavaju kada nastupe okolnosti propisane Statutom 
Grada Pazina.  

Članak 5. 
Mandat člana Vijeća izabranog na redovnim izborima počinje danom konstituiranja Vijeća i traje 

do stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju Vijeća, u skladu sa 
Statuom Grada Pazina i ovom Odlukom. 

Mandat člana Vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata 
članova vijeća izabranih na redovnim izborima. 

 
II. KANDIDIRANJE 

Članak 6. 
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća su političke stranke 

registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora i birači. 
Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama za izbor 

članova Vijeća na način propisan svojim aktima. 
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu »kandidacijsku listu grupe birača« za 

pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova Vijeća dužni su prikupiti potpise birača u 
postotku ili broju od ukupnog broja birača upisanih u popis birača s područja dotičnog mjesnog odbora: 

- 10% potpisa birača  za mjesni odbor koji ima                do   200 birača 
- 20 potpisa birača  za mjesni odbor koji ima  od 201    do   500 birača 
- 30 potpisa birača  za mjesni odbor koji ima  od 501    do   700 birača 
- 35 potpisa birača  za mjesni odbor koji ima  od 701    do 1.000 birača  
- 50 potpisa birača  za mjesni odbor koji ima  od 1.001 do 1.500 birača 
- 70 potpisa birača  za mjesni odbor koji ima        više  od 1.501 birača. 
Podnositelji kandidacijske liste grupe birača, su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. 

Kandidat ujedno može biti i podnositelj svoje kandidacijske liste birača. 
Podatke o broju birača objavit će Gradsko izborno povjerenstvo na internetskim stranicama 

Grada Pazina. 
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Članak 7.  
Kandidacijske liste se podnose na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje Gradsko izborno 

povjerenstvo obvezatnim uputama. 
Kandidacijske liste moraju prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu, u roku od 14 dana od 

dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a 

kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira. 
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja 

je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu.  
Ako su kandidacijsku listu predložili birači njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača«. 
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi. 
 

Članak 8.  
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke 

stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, 
odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više 
političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema 
nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.  

 
Članak 9.  

Gradsko izborno povjerenstvo će sastavit i objaviti na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se 
Vijeće provode izbori pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Vijeća i 
to u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje. 
 Gradsko izborno povjerenstvo će u roku iz stavka 1. ovoga članka objaviti na internetskim 
stranicama Grada sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova Vijeća 
svih mjesnih odbora za koje se izbori provode. 
 

Članak 10.  
Sve političke stranke odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi 

kandidata i zbirnoj listi, nositelji kandidacijskih lista grupe birača imaju pravo na iznošenje i 
obrazlaganje svojih izbornih programa i na izbornu promidžbu pod podjednakim uvjetima. 

Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste, a prestaje 24 sata prije dana održavanja 
izbora. 

Članak 11.  
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvarit će političke stranke i nositelji liste grupe 

birača koji na izborima dobiju najmanje jednog člana Vijeća. 
 Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Gradonačelnik Grada Pazina posebnom 
odlukom najkasnije 20 dana prije dana izbora.  
 

III. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 
 

Članak 12.  
Tijela za provedbu izbora članova Vijeća su Gradsko izborno povjerenstvo (dalje u tekstu: 

Izborno povjerenstvo) i birački odbori. 
Članak 13. 

Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. 
Stalni sastav Izbornog povjerenstva čini predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici.   
Predsjednik Izbornog povjerenstva mora biti magistar pravne struke. 
Stalni sastav Izbornog povjerenstva imenuje Gradonačelnik odmah po stupanju na snagu odluke 

o raspisivanju izbora. 
Prošireni sastav Izbornog povjerenstva čine dva člana i dva zamjenika. 
Prošireni sastav Izbornog povjerenstva određuje se u roku od 8 dana od stupanja na snagu odluke 

o raspisivanju izbora, a čine ga po jedan član i zamjenik političke stranke, odnosno koalicije stranaka i po 
jedan član i zamjenik dogovorno predložen predstavnik oporbenih stranaka, odnosno koalicija stranaka 
sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća. Ako se ne postigne dogovor o predstavnicima političkih 
stranaka i njihovim zamjenicima Izborno povjerenstvo njihov će izbor obaviti kockom između 
predloženih kandidata. 
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Predsjednik i članovi Izbornog povjerenstva i njihovi zamjenici ne smiju biti članovi niti jedne 
političke stranke, niti kandidati na izborima, a članovi proširenog sastava Izbornog povjerenstva ne smiju 
biti kandidati na izborima za članove Vijeća. 

 
Članak 14. 

Izborno povjerenstvo: 
1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove Vijeća, 
2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad tijela koja provode izbore,  
3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora, 
4. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na području mjesnog odbora, 
5. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove Vijeća, 
6. na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje 

zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća  
7. imenuje i raspušta biračke odbore, 
8. određuje biračka mjesta na području mjesnog odbora, 
9. nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 
10. nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
11. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima mjesnog odbora, 
12. objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća, 
13. objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području mjesnog odbora na 

internetskim stranicama Grada, 
14. određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i 

visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada, 
15. obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane obvezatnim uputama, 
16. obavlja i druge poslove. 
Obvezatne upute za rad tijela koja provode izbore objavljuju se u službenom glasilu i na 

internetskom stranicama Grada. 
Članak 15.  

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto, najkasnije 10 dana prije dana održavanja 
izbora. 

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici. Po jednog 
člana i jednog zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija i oporbene političke stranke ili 
koalicije sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća. 

Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena Izbornom 
povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora. U protivnom, Izborno povjerenstvo će 
samostalno odrediti članove biračkih odbora.  

Predsjednik i članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici ne smiju biti kandidati na izborima 
koje provode, a predsjednik i zamjenik predsjednika biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne 
političke stranke. 

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti. 
 

IV. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA 
Članak 16. 

Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izbornima, tajnim glasovanjem, razmjernim izborni 
sustavom 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. 

Članak 17. 
U Vijeće mjesnih odbora bira se broj članova Vijeća utvrđen Statutom Grada Pazina. 

 
Članak 18. 

Član Vijeća ne može istodobno biti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, čelnik upravnog 
tijela gradske uprave, član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Grada, te ravnatelj 
ustanove kojoj je Grad osnivač. 

Članak 19. 
Članu Vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran u slučajevima propisanim 

posebnim zakonom. 
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Članu Vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je sukladno 
odredbama ove Odluke nespojiva s dužnošću člana Vijeća, mandat miruje. 
 Na postupak mirovanja odnosno prestanak mandata i zamjene člana Vijeća sukladno se 
primjenjuju odredbe zakona koji uređuje izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne 
samouprave i ove Odluke. 

 
V. PROVOĐENJE GLASOVANJA  
 

Članak 20. 
Glasovanje za izbor članova Vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog 

odbora.  
 Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se vijeće provode 
izbori i na internetskim stranicama Grada koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju 
pravo glasovati na pojedinom biračkom mjestu, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora. 
 Objava biračkih mjesta obavlja se u obliku oglasa (plakat) na mjestima uobičajenog oglašavanja 
te na internetskim stranicama Grada. 

Članak 21. 
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 22. 
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 23. 
Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićima. 
Glasački listić sadrži:  
- naziv vijeća mjesnog odbora za koje se izbori provode, 
- naziv liste, 
- ime i prezime nositelja liste, 
- naputak o načinu glasovanja, 

 - evidencijski broj listića. 
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj 

listi kandidacijskih lista Vijeća. 
Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj. 
Glasački listić tiska se pod neposrednim nadzorom Izbornog povjerenstva. 

 
Članak 24. 

 Glasuje se samo za kandidacijske liste na glasačkom listiću, a glasački listić se popunjava tako  
da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje. 

 
Članak 25. 

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. 
 

Članak 26. 
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Izbornom povjerenstvu 

najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta. 
Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate izbora za članove Vijeća na temelju rezultata 

glasovanja na svim biralištima u mjesnom odboru, najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja biračkog 
mjesta. 

Članak 27. 
Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove Vijeća dotičnog mjesnog 

odbora bez odgode će objaviti: 
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– 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, 
– ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove Vijeća. 
Rezultati izbora, bez odgode objavit će se na oglasnoj ploči mjesnog odbor i internetskim 

stranicama Grada.  
Članak 28. 

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je 
određena lista dobila mjesta u Vijeću. 

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u Vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% 
važećih glasova birača.  
 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. 

 
VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA 

 
Članak 29. 

Sredstva za pokriće troškova izbora za članove Vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada Pazina. 
Sredstvima iz stavka 1. ovoga članka sukladno odluci Gradonačelnika raspolaže Izborno 

povjerenstvo. 
Izborno povjerenstvo će na internetskim stranicama Grada objavit cjelovito izvješće o visini 

troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora. 
 

Članak 30.   
 Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora, imaju pravo na naknadu za svoj rad. 

Gradonačelnik svojom odlukom određuje visinu naknade za predsjednika i članove stalnog i 
proširenog sastava Izbornog povjerenstava, za predsjednike i članove biračkih odbora, i za njihove 
zamjenike.    

 
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 

 
Članak 31. 

 Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove Vijeća 
mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača i najmanje 5% birača mjesnog 
odbora u kojem se provode izbori.   

Članak 32. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća  podnose se  

Izbornom povjerenstvu roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju se stavlja 
prigovor. 

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. 

Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno 
utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te 
radnje ponove u određenom roku koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kada su raspisani. 

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na 
postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, Izborno povjerenstvo 
poništit će izbor i odrediti rok u kojem će se izbor ponoviti. 

 
Članak 33. 

Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim 
rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave. 

Žalba iz prethodnog stavka podnosi se putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati, računajući 
od dana primitka pobijanog rješenja. 

Nadležni ured državne uprave je dužan donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka 
žalbe. 
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Članak 34. 
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje 

izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom i Zakonom o lokalnim izborima. 
 
IX. KONSTITUIRANJE  VIJEĆA  

 
Članak 35. 

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva Gradonačelnik Grada Pazina ili osoba koju on ovlasti. 
Prva, konstituirajuća sjednica Vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih 

rezultata izbora na oglasnoj ploči mjesnog odbora. 
 Ako se Vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka ovlašteni sazivač sazvat će 
novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. 
Ako se Vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu 
u nastavnom roku od 30 dana. 
 Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova 
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 
glasačkom listiću.  

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika Vijeća. Predsjednik se bira većinom 
glasova od ukupnog broja svih članova Vijeća.  
 Ako se Vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se novi 
izbori. 

Članak 36. 
Prava i dužnosti članova Vijeća započinju danom konstituiranja Vijeća. 

 Član Vijeća nema obvezujući mandat i nije opozivi. 
 Član  Vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama  Vijeća. 

 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 37. 

Na pitanja izbora članova Vijeća koja nisu uređena ovom Odlukom odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe zakona kojim se uređuju izbori za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave, 
Statuta Grada Pazina i Poslovnika Gradskog vijeća. 

 
Članak 38. 

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 
rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.  

 
Članak 39. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području Grada Pazina („Službenim novinama Grada Pazina“ broj 3/02., 32/09. i 
3/11.). 

Članak 40. 
 Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ove Odluke, primjenjivat će se opći akti Grada i 
mjesnih odbora u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama posebnog zakona i ovom 
Odlukom. 

Članak 41. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA: 026-01/13-01/  
URBROJ: 2163/01-03-13-02- 
Pazin,  

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
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OBRAZLOŽENJE 
 

I. 
 Osnova za donošenje ove Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Pazina je usklađivanje s odredbama Zakona o lokalnim izborima i Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, oba zakona objavljena u «Narodne novine», 
broj 144/12.  
 Važeća Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina je mijenjana i 
dopunjavana dva puta pa predlažemo donošenje novog akta koji uređuje izbor članova Vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Pazina (dalje: VMO).  

 
II. 

 Općim se aktom predlaže:  
 Članci  1. i 2. - uređuju postupak izbora, te tko može birati i biti biran. 
 Članak 3.  - Zakonska je obveza da izbore za članove Vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada 
Pazina. Do sada to pitanje nije bilo riješeno zakonom pa je raspisivanje izbora za VMO na području 
Grada Pazina bilo u  nadležnosti Gradonačelnika.  
 Članak 4. – propisuje da se redovni izbori održavaju svake četvrte godine, a prijevremeni izbori 
kada nastupe okolnosti propisani Statutom Grada (ako je mandat prestao zbog raspuštanja ili izdvajanja ili 
osnivanja novog mjesnog odbora), a izbori se moraju održavati u roku od 90 dana od nastupa okolnosti. 
 Članak 5. - Sukladno Zakonu propisuje se početak i trajanje mandata člana VMO izabranog na 
redovnim izborima i na prijevremenim izborima. 
 Članak 6. - Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači. Predlažemo 
smanjenje potrebnog broja potpisa birača za valjanost liste kada listu predlažu birači pa je za  
»kandidacijsku listu grupe birača« potrebno prikupiti najmanje: 

- 10% potpisa birača za mjesni odbor koji ima do 200 birača (MO Grdoselo, Kršikla, Zamask) 
 - 20 potpisa birača za mjesni odbor koji ima od 201 do 500 birača (MO Beram, Kašćerga, 
Lindar, Zabrežani, Zarečje) 
 - 30 potpisa birača za mjesni odbor koji ima od 501 do 700 birača (MO Heki) 

- 35   potpisa birača za mjesni odbor koji ima od 701 do 1.000 birača (MO Trviž) 
- 50 potpisa birača za mjesni odbor koji ima od 1.001 do 1.500 birača (MO Stari Pazin) 
- 70 potpisa birača za mjesni odbor koji ima više od 1.501 birača (MO Pazin). 

 Broj birača za pojedine mjesne odbore uzet je sa zadnjih provedenih izbora i treba ih promatrati 
kao promjenljive. Podatke o broju birača, a prije podnošenja listi objavit će Izborno povjerenstvo. 
 Članci 7., 8. i 9. - Kandidacijske liste se podnose na obrascima koje izdaje Izborno povjerenstvo 
u roku od 14 (prije 12) dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 

Izborno povjerenstvo sastavlja i objavljuje na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se Vijeće 
provode izbori sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Vijeća i to 
u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje. Na internetskim stranicama Grada objavljuju se   
pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirne liste za članove Vijeća svih mjesnih odbora za koje 
se izbori provode.  
 Članci 10. i 11. - Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste, a prestaje 24 sata prije 
dana održavanja izbora, a pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvarit će političke stranke i 
nositelji liste grupe birača koji na izborima dobiju najmanje jednog člana Vijeća. Visinu naknade 
utvrđuje Gradonačelnik Grada Pazina posebnom odlukom najkasnije 20 dana prije dana izbora. 

Članak 12. - Predlažemo da izbore članova VMO provode Gradsko izborno povjerenstvo koji 
ima ovlasti i sadašnjeg Povjerenstva za provedbu izbora osnovanog za svaki MO i birački odbori. 

Članak 13. – Predlažemo da stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva imenuje 
Gradonačelnik. Članove i zamjenike proširenog sastava daju političke stranke sukladno stranačkom 
sastavu Gradskog vijeća. 
 Članak 14. - Taksativno se navode obveze i postupanje Izbornog povjerenstva. 
 Članak 15. - Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto, najkasnije 10 dana (sada 5) 
prije dana održavanja izbora. Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti 
njihova imena Izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora. U protivnom, 
povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora.  
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 Članci 16. i 17. - Članovi VMO biraju se na neposrednim izbornima, tajnim glasovanjem, 
razmjernim izborni sustavom na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.   

Broj članova Vijeća za svaki MO je utvrđen Statutom Grada Pazina. 
 Članci 18. i 19. - Uređuje se nespojivost u obnašanju dužnosti člana VMO. Na postupak 
mirovanja odnosno prestanka mandata i zamjene člana Vijeća sukladno se primjenjuju odredbe zakona 
koji uređuje izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave (mirovanje mandata po sili 
zakona i kada članovi ne dostave obavijest o obnašanju nespojive dužnosti bilo u trenutku izbora ili tijekom 
obnašanja dužnosti i mirovanje mandata iz osobnih razloga kada član nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti 
(zbog zdravstvenih razloga ili izbivanja na određeno vrijeme i sl.) uz uvjet da mirovanje mandata iz osobnih razloga 
ne može trajati kraće od 6 mjeseci.) 
 Članci 20., 21. i 22. - Izborno povjerenstvo ima obvezu objaviti na oglasnim pločama mjesnih 
odbora i na internetskim stranicama Grada koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju 
pravo glasovati na pojedinom biračkom mjestu, najkasnije 15 dana (sada 8) prije dana održavanja izbora. 
 Članci 23. do 28. - Uređuje se postupak glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja 

Članci 29. i 30. - Sredstva za pokriće troškova izbora za članove Vijeća osiguravaju se u 
Proračunu Grada Pazina. Izborno povjerenstvo, koje raspolaže sredstvima dužno je na internetskim 
stranicama Grada objavit cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 
30 dana od dana objave službenih rezultata izbora. 

Predlažemo da Gradonačelnik svojom odlukom odredi visinu naknade za Izborno povjerenstvo i 
za biračke odbore, a sve u okviru proračunom planiranog iznosa.  

Članci 31. do 34. - Uređuje se postupak zaštite izbornog prava zbog nepravilnosti u postupku 
kandidiranja ili u postupku izbora za članove Vijeća. Zaštitu izbornog prava mogu  tražiti političke 
stranke, nositelji kandidacijske liste birača i najmanje 5% birača mjesnog odbora u kojem se provode 
izbori. Protiv rješenja Izbornog povjerenstva ovlašteni predlagatelj koji je nezadovoljan takvim 
rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave (prije Gradonačelniku). 
 Članci 35. i 36. - Uređuju pitanje konstituiranje VMO, te prava i dužnosti člana VMO. Na novi 
se način uređuje vođenje konstituirajuće sjednice Vijeća, tako da umjesto najstarijeg člana VMO  
konstituirajućoj sjednici  Vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste 
koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj 
sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.  

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika Vijeća kada započinju prava i dužnosti 
članova VMO. 
 Član Vijeća nema obvezujući mandat i nije opozivi. Član Vijeća ne može biti kazneno gonjen 
niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na 
sjednicama  Vijeća. 

Članci 37. do 41. - Uređuju pitanje odgovarajuće  primjene odredabe zakona kojim se uređuju 
izbori za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave, rodne ravnopravnosti, stavljanje 
izvan snage Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina („Službenim 
novinama Grada Pazina“ broj 3/02., 32/09. i 3/11.), te obveza objave Odluke u službenim glasilu i 
vrijeme stupanja na snagu.   

III. 
 Za provedbu ove Odluke nije potrebno dodatno osigurati sredstava  
 
 
 
Pazin, 15.3.2013.        URED GRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


