REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

KLASA: 080-01/13-02/0064
URBROJ: 2181101-01-14-0008
Split, 20. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
"Ir predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
ovdjePREDMET:

Prijedlog odluke o dopuni odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i
gradskih kotareva Grada Splita

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj
17/09,11/10, 18/13,39/13 j 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita je, dana
20. ožujka 2014. godine, utvrdio
Prijedlog odluke o dopuni odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora igradskih
kotareva Grada Splita
te je prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Sukladno članku 49. stavku 3. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita"
broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), predlaže se predsjedniku
Gradskoga vijeća da Prijedlog odluke o dopuni odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora i gradskih kotareva Grada Splita dostavi Odboru za statut i poslovnik i propise u
pogledu usklađenosti s Ustavom, zakonom i drugim propisima, te u pogledu njene pravne
obrade i o tome da mišljenje i prijedloge Gradskome vijeću.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Filip 8utorović,
pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje.
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,ACELNIK

DOSTAVITI:
~..j~I.:Ali~~
~
1, Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
-2. Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. Pismohrani, ovdje

REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD
SPLIT
Služba za mjesnu samoupravu,
zaštitu i spašavanje
KLASA: 080-01113-0210064
URBROJ: 2181101-14-01/01-14- OG
Split. 18.ožujka 2014. godine

GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

Nacrt dopune Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i
gradskih kotareva Grada Splita

PREDMET:

PRAVNI TEMELJ:

NADLEŽNOST
DONOŠENJE:

STRUČNA

ZA

Gradsko vijeće Grada Splita

OBRADA:

IZVJESTITELJ:

IZRAĐiVAČ

Na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine 33/01,
60101vjerodostojno tumačenje,
129/05,
109/07,
125/08, 36109,
150/11,144/12,
19/13 - pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta
Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita broj 17/09, 11/10,
18/13. 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst).

AKT A

Tomislav Bočina

Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje,
Odsjek za mjesnu samoupravu.

Filip Butarović, pročelnik Službe

KLASA: 080-01/13-02/0064
URBROJ: 2181/01-14-01/01-14-

Split, lS.ožujka

2014. godine

Na temelju članka 59. stavka 2. i članka 61. stavka 4 Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", 33/01, 60/0l-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07125/08,36/09,150/11,144112,19/13
- pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada
Splita (.Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Splita na ---o sjednici, održanoj ------.
godine, donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva
Grada Splita
I.
Dopunjuje se Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada
Splita tako da se u .toč-d 4'(iTijela za provođenje izbora\liza članka 13~dodaje članak 13a,
koji glasi:
r
Članak 13a.
Izbori za vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Splita održati će se
istovremeno sa izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
lznimno se utvrđuje da će tijela za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora i
gradskih kotareva Grada Splita biti istovjetna tijelima za provođenje izbora za članove
Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske.
II.
U ostalom dijelu Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada
Splita ostaje nepromijenjena.
III.
Ova dopuna Odluke stupa na snagu danom donošenja na Gradskom vijeću Grada Splita.

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

mr.sc.Boris

Ćurković dipl.iur.

'7v
ll>

•
•

Obrazloženje

Dana 18. veljače 2014. godine Gradsko vijeće Grada Splita na svojoj 9, sjednici donijelo je
Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Splita.
Kako se ove godine iznimno poklopilo da se u isto vrijeme mogu održati i izbori za vijeća
mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Splita na mandat od 4. godine i izbor članova u
Europski parlament iz Republike Hrvatske na mandat od 5. godina, ova Služba je radi
racionalizacije postupka i troškova, a u slućaju istovremenog održavanja navedenih izbora
predložila dopunu Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada
Splita koji bi se primijenila samo u tom slučaju. Ako bi izbori bili raspisani na različite dane
onda se dopuna kroz članak 13a ne bi primjenjivala.
I mišljenje Ministarstava uprave Republike Hrvatske je da ako se jedinice opredijele za to da
ista tijela koja provode izbore za članove u Europski parlament provode i mjesne izbore na
području određene jedinice, jedinica u tom slučaju može svojim općim aktom konstatirati,
odnosno utvrditi da će izborna tijela koja provode izbore za članove u Europski parlament
ujedno provoditi i mjesne izbore.
To znači da bi sastav izbornih tijela bio određen sukladno Zakonu o izboru članova u
Europski parlament iz Republike Hrvatske, odnosno to u konkretnom slućaju znače da bi
nadležna izborna tijela za mjesne izbore bila ista tijela (u istom sastavu) koja su nadležna za
provedbu izbora za članove u Europski parlament.
Prema dopuni mišljena Ministarstva uprave ukoliko bi tijela koja provode izbore za članove u
Europski parlament i za to dobivaju naknadu iz državnog proračuna, ujedno provodila i
mjesne izbore, jedinica može donijeti odluku da im dodatno dodijeli određena sredstva,
odnosno naknade iz svog proračuna radi povećanog opsega posla u dijelu provedbe izbora
za članove vijeća mjesnih odbora. U tom slućaju visina sredstava, odnosno naknade utvrđuje
sama jedinica svojim općim aktom, a sredstva se osiguravaju u proračunu grada, te je
slijedom toga pri određivanju naknada potrebno voditi računa o financijskim mogućnostima
jedinice. Sredstva za podmirenje ostalih troškova vezanih uz provedbu mjesnih izbora
osiguravaju se u proračunu jedinica lokalne samouprave.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
KLASA: 080-01/13-02/00064

URBROJ: 2181/01-02-01-14-7
Split, 20. ožujka 2014. godine

VIJEĆNICIMA

PREDMET:

GRADSKOGA

VIJEĆA GRADA SPLITA
svima-

Prijedlog odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
i gradskih kotareva Grada Splita
~amandman Odbora za statut, poslovnik i propise

Poštovani,
Na 9, sjednici Gradskoga vIjeca Grada Splita održanoj 18. veljače 2014. godine,
donesena je Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Splita.
Prilikom stavljanja na glasovanje navedene Odluke, nije pročitan Prijedlog Odbora za
izmjenu članka 14. Prijedloga odluke koji Prijedlog je u prilogu.
Slijedom navedenog, potrebno je ponovno staviti na glasovanje Prijedlog Odbora, pa
ukoliko se isti usvoji pristupiti izmjeni članka 4. na način da se iza riječi nSplita~ stavlja točka,
a ostali dio rečenice briše.

P
DSJEDNIK
Gr dskoga vi" ća

Odbor za statut, poslovnik i propise je na 5. sjednici održanoj dana 14. veljače
2014. godine jednoglasno (6 "za" od 6) donio slijedeći
Zaključak
Predlaže

se izmjena

članka

14. prijedloga Odluke o izboru članova vijeća mjesnih

odbora i gradskih kotareva Grada Splita (drugo čitanje) na način da glasi:
,.Izborno povjerenstvo čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana, koje
imenuje Gradonačelnik.

Predsjednik i potpredsjednik izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne
struke ili diplomirani pravnici.
Dva člana predlažu predstavnici većinske političke stranke odnosno političkih
stranaka i dva člana dogovorno predlažu predstavnici oporbenih stranaka sukladno
stranačkom sastavu Gradskoga vijeca.

Potpredsjednik izbornog povjerenstva zamjenjuje predsjednika u slučaju
njegove
odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi izbornog
povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.

Predsjednik i potpredsjednik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke,
niti kandidati za članove vijeća.
Članovi izbornog povjerenstva

ne smiju biti kandidati za članove vijeća."

KLASA: 080-01/13-02100064
URBROJ: 2181/01Split, -, veljače 2014.

Na temelju članka 59. stavka 2. i članka 61. stavka 4 Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (ftNarodne novine", 33/01, 60/Dl-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07125/08,36/09,150/11,144/12,19/13
- pročišćeni tekst) j članka 36. Statuta Grada
Splita (.Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - proćišćeni
tekst), Gradsko vijete Grada Splita na --,
sjednici, održanoj -----,
godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva
Grada Splita

1. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada
Splita (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se izbor članova vijeća mjesnog odbora odnosno
gradskog kotara: predlaganje kandidata, tijela za provođenje izbora, glasovanje i utvrđivanje
rezultata glasovanja, te druga pitanja u svezi provedbe izbora za članove vijeća mjesnog
odbora odnosno gradskog kotara (u daljnjem tekstu: Vijeće).
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.
Ćlanak 2.
Za članove Vijeća mogu biti birani hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji
imaju prebivalište na području mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara za koji se izbori
provode i koji su upisani u popis birača.
Ćlanak 3.
Izbori za članove Vijeća provode se putem kandidacijskih lista političkih
grupe birača.
U slučaju da članu Vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena
izabran primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju lokalni izbori.

stranaka

na koje je

Ćlanak 4.
Izbore za članove Vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Splita, koje imenuje Izborno
povjerenstvo za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva.
Izbori se raspisuju najkasnije 30 dana prije isteka mandata, odnosno najkasnije 60
dana od dana raspuštanja Vijeća.

2. Postupak

i

kandidiranja

Ćlanak 5.
Kandidate za članove Vijeća mogu predlagati ovlašteni predlagači i to:
za kandidacijsku listu grupe birača najmanje 50 građana s područja mjesnog odbora
odnosno gradskog kotara koji imaju biračko pravo i
registrirane političke stranke čiji organizacijski oblici djeluju na području Grada Splita

Članak 6.
Prijedlozi za članove Vijeća podnose se putem kandidacijskih lista od strane
ovlaštenih predlagača
Predloženi kandidati moraju biti upisani u popis birača na području mjesnog odbora
odnosno gradskog kotara za čije se Vijeće predlažu.
Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu listu kandidata.
Ćlanak 7.
Popis kandidata u postupku kandidiranja za članove Vijeća prikuplja se na
(propisanom) obrascu u koji se unosi: ime i prezime, nacionalnost, adresa, broj osobne
iskaznice predloženog kandidata. Isti podaci, osim nacionalnosti unose se i za svakog
potpisanog predlagatelja.
Kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja
koliko se članova Vijeća bira.
Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
Prvi kandidat na listi je nositelj liste.
Uz listu se dostavlja očitovanje o prihvaćanju kandidature ovjereno kod izbornog
povjerenstva ili javnog bilježnika.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se, uz podatke iz stavka 1. ovog članka
navodi naziv liste. a za kandidacijsku listu grupe birača je naziv "Kandidacijska lista grupe
birača Gradskog kotara/Mjesnog odbora.
•
Ćlanak 8.
Prijedlozi lista kandidata za članove Vijeća moraju biti dostavljeni nadležnom
izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od četrnaest dana od dana stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora.
Ako nadležno izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u
skladu s odredbama ove Odluke_pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do
isteka roka za kandidiranje ukloni uočene nedostatke.
Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka od svih
pravovaljanih predloženih kandidacijskih lista, sastaviti zbirnu listu svih pravovaljano
predloženih kandidata i objaviti je u prostorijama mjesnog odbora odnosno gradskog kotara.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva
predlagatelja.
Ćlanak 9.
Od objave liste kandidata do zaključno 24 sata prije izbora prijavljeni kandidati imaju
pravo pod jednakim uvjetima koristili se prostorijama mjesnog odbora odnosno gradskog
kotara za svoju promidžbu.

3. Izbor članova Vijeća
Ćlanak 10.
Broj članova Vijeća utvrđen je Pravilima vijeća mjesnog odbora odnosno gradskog
kotara.
Ćlanak 11.
Broj članova Vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste mjesnog odbora
odnosno gradskog kotara utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je
dobila kandidacijska lista dijeli se s brojem 1 do zaključno broja koliko se članova bira.
Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se
dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste (biračka masa liste).
Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u Vijeću koliko puta ukupni broj
njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj.

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.
Članak 12.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do onog
rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u Vijeću.

4. Tijela za provođenje izbora
Ćlanak 13.
Tijela za provođenje izbora su:
izborno povjerenstvo za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora odnosno
gradskih kotareva (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) i
birački odbori.

Članak 14.
Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje Gradonačelnik.
Predsjednik i potpredsjednik stalnog sastava 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.
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u
proširenom sastavu izbornog povjerenstva, njihov izbor obavlja stalni sastav izbornog
povjerenstva ždrijebom na način da će predstavnike stranaka rasporediti sukladno
stranačkom sastavu Gradskog vijeća.
Potpredsjednik izbornog povjerenstva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi izbornog
povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnoga sastava izbornog povjerenstva ne smiju
biti članovi niti jedne političke stranke. niti kandidati za članove vijeća.
Članovi proširenoga sastava izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati za članove
vijeća.
Ćlanak 15.
Izborno povjerenstvo:
priprema i provodi izbora za članove Vijeća,
imenuje biračke odbore, vodeći računa o zastupljenosti predlagatelja kandidata u
svakoj izbornoj jedinici
nadzire rad biračkih odbora
obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na temelju pravovaljanih
prijedloga
sastavlja i objavljuje kandidacijske liste
prikuplja i utvrđuje rezultate glasovanja na biračkim mjestima po pojedinim mjesnim
odborima odnosno gradskim kotarevima
objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća
Ćlanak 16.
Birački odbori neposredno provode glasovanje na izborima za članove Vijeća
osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Birački odbor imenuje se za svako mjesto na kojem se glasuje.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri čtana. Dva člana biračkog
odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana oporbena
politička stranka odnosno stranke. sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada
Splita.
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u
biračke odbore, njihov raspored odredit će izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će
predstavnike stranaka rasporediti tako da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem
mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti
njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ne
odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku,
izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
Birački odbor imenuje se najkasnije deset dana prije održavanja izbora.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati za
članove Vijeća.

5. Provođenje izbora
Članak 17.
Glasovanje za izbor članova Vijeća obavlja se na biračkom mjestu koje se određuje
za svako područje mjesnog odbora odnosno gradskog kotara.
Najkasnije petnaest dana prije provođenja izbora Izborno povjerenstvo određuje
biračka mjesta sa naznakom koji će glasači glasovati na kojem biračkom mjestu.
Prostorija određena za glasovanje uredit će se tako da se omogući tajnost
glasovanja.

6. Glasovanje i utvrđivanje

rezultata

Ćlanak lB.
Glasovanje se obavlja osobno putem glasačkih listića.
Glasački listić sadrži:
naziv liste
ime i prezime nositelja liste
serijski broj
naputak o načinu glasovanja
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na
zbirnoj listi kandidacijskih lista.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
Ćlanak 19.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.
Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva
kandidacijske liste za koju se glasuje.
Važećim se smatra i onaj glasački listić iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi za
koju je kandidacijsku listu birač glasovao.
Ćlanak 20.
Nevažećim glasačkim listićem smatra se nepopunjeni glasački listić, glasački listić
popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao, kao i
glasački listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.
Ćlanak 21.
Glasovanje traje neprekidno od 7.00 do 19.00 sati.

Članak 22.
Za vrijeme glasovanja na biračkom mjestu moraju biti stalno prisutni predsjednik
biračkog odbora ili potpredsjednik te najmanje dva člana biračkog odbora.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik biračkog odbora brine za održavanje reda na biračkom
mjestu.
Ćlanak 23.
Predsjednik, potpredsjednik ili članovi biračkog odbora dužni su utvrdit identitet i
provjeriti je li birač koji je pristupio glasovanju upisan u popis birača.
Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom sukladno posebnom propisu.
Ako birač nije upisan u popis birača, predsjednik biračkog odbora neće mu dopustiti
glasovanje.
Ako birač nije upisan u popis birača, a prema identifikacijskoj ispravi ima prebivalište
na području mjesnog odbora odnosno gradskog kotara za koji se izbori provode, birački
odbor će ga upisati na poseban spisak i dozvoliti mu glasovanje.
Kada birač nije u mogućnosti glasovati na biračkom mjestu o tome će obavijestiti
birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje.
Članak 24.
PO završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti glasačke listiće koji nisu
uporabljeni i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača odnosno izvatku iz popisa i
posebnog spiska iz članka 23. ove Odluke, ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa
otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova
prema biračkom popisu veći od broja glasova prema glasačkim listićima vrijedi rezultat
glasovanja po glasačkim listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji
broj glasača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a
glasovanje se na tom biračkom mjestu ponavlja u roku od sedam dana.
Članak 25.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik o svom
radu zabilježit će broj birača prema popisu birača odnosno izvatku iz popisa birača, koliko je
birača glasovalo po popisu birača, koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista i koliko
je glasačkih listića proglašeno nevažećim.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Zapisnik o svom radu sa ostalim izbornim materijalom birački odbor dostavlja
izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.
Članak 26.
Izborno povjerenstvo utvrditit će rezultate glasovanja za Vijeće u roku od 48 sati od
zatvaranja biračkih mjesta.
O svom radu Izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji će ubilježili:
broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora odnosno gradskog kotara, broj
birača koji su glasovali, koliko je glasova dobila pojedina kandidacijska tista, te koliko
je bilo nevažećih glasačkih listića,
imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove
Vijeća
Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Izbornog povjerenstva.
Članak 27.
Izvješće o rezultatima izbora utvrđeno zapisnikom iz prethodnog članka Izborno
povjerenstvo odmah će objaviti na web stranicama Grada Splita i dostaviti Gradonačelniku.

Izvje~će o rezultatima izbora dostavljaju se mjesnim odborima i gradskim kotarevima
za koje su provedeni izbori, radi objave na oglasnoj ploči.

7. Sredstva za provođenje izbora
Ćlanak 28.
Sredstva za provođenje izbora za članove Vijeća osiguravaju se u proračunu Grada
Splita.
Sredstvima za provođenje izbora raspolaže Izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu j trošenje sredstava za provođenje
izbora te dodjelu odgovarajućih sredstava tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu
obavljanja administrativnih i stručnih poslova.
Izborno povjerenstvo utvrđuje naknadu za rad biračkih odbora.

8. Zaštita izbornog prava
Ćlanak 29.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti političke stranke
odnosno građani koji su predlagatelji liste.
Prigovor se podnosi Izbornom povjerenstvu od strane ovlaštenog predstavnika
predlagatelja (političke stranke ili nositelja liste građana kao predlagatelja).
Prigovor se dostavlja Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka
dana kada je izvršena radnja za koju se ističe prigovor.
Izborno povjerenstvo će donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana
dostave prigovora, odnosno od kada mu je dostavljen izborni materijal na koji se prigovor
odnosi.
Na rješenje Izbornog povjerenstva nezadovoljna strana može se žaliti nadležnom
tijelu ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji u roku od 48 sati računajući od
dana primitka pobijanog rješenja.
Rješenje ureda državne uprave je pravomoćno.
Ćlanak 30.
Ako izborno povjerenstvo po primljenom prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje
su bitno utjecale na rezultate izbora poništiti će radnje u tom postupku i odrediti da se te
radnje ponove u roku koji mora osiguravati održavanje izbora na dan koji su raspisani.

9. Prestanak mandata
Ćlanak 31.
elanu Vijeća prestaje mandat ako je promijenio mjesto prebivališta izvan mjesnog
odbora odnosno gradskog kotara u kojem je izabran, ako mu je pravomoćnom sudskom
presudom oduzeta poslovna sposobnost, ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora dužu od šest mjeseci, te smrću.

10. Prijelazne i završne odredbe
Članak 32.
U pitanjima koja nisu propisana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe
važećeg zakona o lokalnim izborima.
Ćlanak 33.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova i
zamjenika članova vijeća mjesnog odbora odnosno gradskog kotara ("Službeni glasnik grada
Spl"a" broj 2/98).

Članak 34.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ~Službenom glasniku
Grada Splita~.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

mr.sc.Boris

Ćurković dipl.iur.

DOSTAVITI:

1. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu 8utoroviću,
ovdje
2. Uredništvu ~Službenog glasnika Grada Splita~, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

•
Obrazloženje

Odluku o izboru članova i zamjenika članova Vijeća GK/MO potrebno je donijeti zbog toga
što je trenutno važeća Odluka donesena 1998. godine. a od tada su se u više navrata
mijenjale zakonske odredbe koje reguliraju ovu materiju kao i Statut Grada Splita. Osobito
bitan razlog zašto se donosi ova Odluka je i taj što u postojećoj odluci nije bilo instituta
drugostupanjske zaštite izbornog prava, a to je u predloženoj Odluci uređeno člankom 29.
stavak 5. čime je konačno riješen problem drugostupanjske zaštite izbornog prava.
Također je po Zakonu o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne (područne)
regionalne samouprave (NN114/12) Odluke o raspisivanju izbora za Vijeće mjesne
samouprave donosi Gradsko vijeće, dok je prethodnim zakonskim propisima istu odluku
donosio Gradonačelnik.
Kako se ovdje radi o drugom čitanju, jer je na sjednici Gradskog Vijeća Grada Splita održanoj
02. kolovoza ove godine odlučeno da ovaj nacrt Odluke bude proslijeden svim Vijećima
GKJMO na raspravu kako bi iznijeli svoje stavove i primjedbe, što je i učinjeno te Vam u
prilogu dostavljamo očitovanje ove Službe na njihove primjedbe. Ujedno je sa stručnim
službama Grada Splita odraden pregled svih predloženih članaka, te je ovaj prijedlog Odluke
usklađen sa Zakonom.
U prilogu Vam također dostavljamo i mišljenje Ministarstva uprave Republike Hrvatske.
klasa: 023-01/14-01/41,
Ur.broj.515-02-02-02l1-14-1 od 24. siječnja 2014.godine kojim se
dostavlja mišljenje o istovremenom održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i
izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
U mišljenju je između ostalog naglašeno: " .... da se zbog posebnosti mjesne samouprave u
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva potrebno je imati na
umu da odgovarajuća primjena Zakona ne znači doslovna primjena u svim detaljima, već
primjena na specifičan način i samo u pitanjima gdje je objektivno moguće, vodeći naravno,
pri tome računa o temeljnim odredbama i"duhu" propisa koji se odgovarajuće primjenjuje."

Također je ova Služba u potrebi da predloži što kvalitetniju Odluku proučila i Odluke drugih
velikih gradova (Rijeka, Osijek) radi njihova iskustva oko provođenja izbora za vijeća mjesnih
odbora i gradskih kotareva, kao i uvažavanje posebnosti mjesne samouprave Grada Splita te
dosadašnja iskustava u praksi.

