
 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 

  ISTARSKA ŽUPANIJA 

        GRAD PAZIN 
Gradsko izborno povjerenstvo  

 

KLASA: 013-01/19-01/11 

URBROJ: 2163/01-04-01-19-6 

Pazin, 04. listopada 2019. godine 

 

Na temelju članka 13. stavka 5. i 6. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 

području Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 8/13.), a na prijedlog političkih 

stranaka sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Pazina, Gradsko izborno povjerenstvo 

donosi 

 

 

R J E Š E NJ E 

o određivanju članova proširenog sastava  

Gradskog izbornog povjerenstva 

 

 I. U prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva određuju se: 

 

1. u ime Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU), i    

    Hrvatske narodne stranke - Liberalni demokrati (HNS),  

- Iva Rigo,           Pazin,   Dubravica 19,                 za članicu 

 - Milka Jerončić, Pazin,   M.B.Rašana  3,                  za zamjenicu članice 

2. u ime Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP),   

 - Dean Velenderić, Pazin,   Jurja Dobrile 7,               za člana 

 3. u ime Hrvatske demokratske zajednice (HDZ)  

 - Ana Golob,   Pazin,    Beram 14                        za zamjenicu člana 

   

 II. Član proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva imaju sva prava i dužnosti kao i 

stalni članovi Gradskog izbornog povjerenstva. 

 

 

     O b r a z l o ž e nj e 

 

 

 U skladu s člankom 13. stavkom 6. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora za 

područje Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 8/13.) prošireni sastav Gradskog 

izbornog povjerenstva čine po jedan predstavnik većinske političke stranke ili koalicije stranaka i 

jedan dogovorno predloženi predstavnik oporbenih stranaka odnosno koalicije stranaka sukladno 

stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Pazina i njihovi zamjenici. Člankom 37. navedene Odluke 

propisano je da se na pitanja izbora članova Vijeća koja nisu uređena ovom odlukom odgovarajuće 

primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne 

samouprave, Statuta Grada Pazina i Poslovnika Gradskog Vijeća. 

 U stranački sastav Gradskog vijeća Grada Pazina ubraja se ukupno 14 zastupnika, od čega 8 

zastupnika koalicije stranaka IDS, HSU i HNS, zatim 3 zastupnika HDZ-a te 3 zastupnika SDP-a. U 

ovako utvrđeni stranački sastav vijeća nisu ubrojeni vijećnici koji nisu izabrani na listama stranaka 

već na kandidacijskim listama grupa birača, budući da su u skladu s člankom 13. stavkom 6. Odluke o 

izboru članova vijeća mjesnih odbora za područje Grada Pazina, isključivo stranke, a ne i grupe 
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birača, ovlaštene za podnošenje prijedloga za određivanje predstavnika u proširenom sastavu 

Gradskog izbornog povjerenstva. 

  U ovako utvrđenom stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Pazina koalicija stranaka 

IDS, HSU i HNS čini većinu dok preostale dvije stranke HDZ i SDP čine oporbu u Vijeću.  

 Koalicija stranaka IDS, HSU i HNS predložila je članicu i zamjenicu članice, SDP je 

predložio člana a HDZ je predložio zamjenicu člana. 

Cilj i svrha odredbi o određivanju predstavnika stranaka u prošireni sastav Gradskog izbornog 

povjerenstva leži u omogućavanju predstavnicima stranaka da sudjeluju u radu Gradskog izbornog 

povjerenstva te da kroz to sudjelovanje nadziru zakonitost izbornog procesa. Odredbom da se jednaki 

broj članova/zamjenika određuje iz sastava većine odnosno oporbe želi se osigurati ravnopravnost 

vladajuće stranke ili koalicije stranaka te oporbe u izbornom procesu.  

Vodeći se svrhom odredbi o određivanju predstavnika stranaka u prošireni sastav Gradskog 

izbornog povjerenstva te sukladno prijedlozima stranaka, Gradsko izborno povjerenstvo donijelo je 

odluku kao u izreci ovog rješenja. Tom odlukom ostvaren je cilj određivanja predstavnika stranaka u 

prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva budući da se svim strankama iz trenutnog saziva 

Vijeća, uz poštovanje načela ravnopravnosti i pravičnosti, omogućava kontrola izbornog procesa.   

Sukladno tome u prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva imenovani su Iva Rigo i 

Milka Jerončić koje je predložila koalicija stranaka IDS, HSU i HNS, zatim Dean Velenderić kao prvi 

predložen član od strane SDP-a te Ana Golob kojeg je predložio HDZ. 

Član proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva ima sva prava i obveze kao i članovi 

stalnog sastava toga Povjerenstva. 

 Zbog navedenog riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja. 

 

  

            Predsjednica  

           Tamara Lakoseljac Benčić, v.r. 


