REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD LABIN
Gradonačelnik
Labin, 12. lipnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA
n/r predsjednici ENI MODRUŠAN

Poštovani,
temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada
Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.),
prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o
imenovanju članova stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva.
Za izvjestiteljicu koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela
određujem pročelnicu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće
poslove Loretu Blašković.
GRADONAČELNIK
Valter Glavičić, v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće
2. Arhiva

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

PRIJEDLOG

KLASA: 021-05/20-01/
URBROJ: 2144/01-01-20-1
Labin, _________2020.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj
9/09. i 9/10.- lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst i 2/20.) i članka 15.
stavak 2. i stavka 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 2/12. i 3/16.), Gradsko vijeće Grada Labina na
sjednici __________2020. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava
Gradskog izbornog povjerenstva
I
U Rješenju o imenovanju članova stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva
(“Službene novine Grada Labina broj 11/20.) u članku I točka 1. mijenja se i glasi:
„1. IGOR VERBANAC, dipl. pravnik iz Nedešćine, Stepančići 17, za predsjednika“.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama
Grada Labina”.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan

DOSTAVITI:
1. Članovima Povjerenstva, svima
2. Upravnom odjelu za proračun i financije
3. Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove
4. Pismohrana

OBRAZLOŽENJE
1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE
1. Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09, 9/10-lektorirani
tekst, 8/13., /16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst i 2/20.)
2. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina
(“Službene novine Grada Labina“, broj 2/12. i 3/16.).
2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
Gradsko izborno povjerenstvo je, uz biračke odbore, tijelo za provedbu izbora za
vijeća mjesnih odbora. Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. Stalni
sastav Gradskog izbornog povjerenstva čine predsjednik i dva člana i njihovi zamjenici koje
imenuje Gradsko vijeće s time da predsjednika i zamjenika predsjednika Gradsko vijeće
imenuje iz reda sudaca ili istaknutih pravnika, a ostale članove stalnog sastava imenuje iz
reda pravnika i građana koji ne smiju biti članovi političkih stranaka.
Gradsko vijeće Grada Labina je na sjednici 3. lipnja 2020. godine donijelo Rješenje o
imenovanju članova stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Labina za
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora. S obzirom na zamolbu za razrješenje
predsjednice Povjerenstva koja je zaprimljena dana 12. lipnja 2020. godine te upute
Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske predlaže se izmjena Rješenja na način
kako je to predloženo u prijedlogu Rješenja. Naime, izborna tijela koja su imenovana za
provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor ne smiju obavljati poslove provedbe neke druge
vrste izbora.
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE
Sredstva potrebna za provođenje Odluke osigurana su u Proračunu Grada Labina za
2020. godinu u Razdjelu 100 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i
opće poslove Aktivnost A100009 Izbori u visini 80.000,00 kuna.
GRADONAČELNIK
Valter Glavičić, v.r.

Prijedlog izradila: Loreta Blašković, v.r.
pročelnica UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove

