GRAD ZADAR
IZBORNO POVJERENSTVO
MJESNIH ODBORA
U Zadru, 11. prosinca 2018.god.
Na temelju članaka 42. i 43. Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora
(„Glasnik Grada Zadra“, br. 5/13) Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Grada Zadra, donosi
ISPRAVAK rezultata glasovanja i objavljenih rezultata izbora održanih 9. prosinca 2018.god.
za
IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA VIDIKOVAC
na način da točka III. glasi:
III. U mjesnom odboru Vidikovac pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA

HRVATSKU – NEOVISNI ZA HRVATSKU

1.
2.
3.
4.

Jure Knežević

Ivan Ivandić
Jure Marinović
Ivan Dundović
5. Antonio Dokoza
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
1. Šime Čolak
2. Martina Miočić

Ostale točke ostaju neizmjenjene.
Obrazloženje
Dana 10. prosinca 2019. utvrđeni su rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora
Vidikovac te je primjenom D´Hontove metode u vijeće ušlo 8 članova. Statutom Grada
Zadra je propisano da mjesni odbor Vidikovac ima 7 članova. U konretnom slučaju lista 2.
BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU – NEOVISNI
ZA HRVATSKU dobila je 125 glasova, a lista 4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

-2HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI HNS dobila je 25 glasova.
Odredbom čl. 22. st.4. Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora je propisano
da ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više
lista dobila mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.
Odredbom čl. 84. st. 3. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12,
121/16) propisano je da ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između
dviju ili više lista dobila mjesto u predstavničkom tijelu, ono će pripasti onoj listi koja je
dobila više glasova.
Budući je lista 2. dobila 125 glasova, a lista 4. 25 glasova, iako je izračun primjenom
D´Hontove metode temeljem istog dobivenog koeficijenta, označio 8 članova vijeća, trebalo
je primijeniti odredbu čl. 22. st.4. Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora i čl. 84.
stavka 3. Zakona o lokalnim izborima koja jasno propisuje da mjesto u vijeću pripada listi
koja je dobila više glasova, a to je lista broj 2., pa je slijedom navedenog odlučeno kao u
Izreci na način da se iz toč. III sastava vijeća mjesnog odbora Vidikovac briše toč. 3. odnosno
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA
STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, Nera Kurta.
PREDSJEDNICA
IZBORNOG POVJERENSTVA
MJESNIH ODBORA
Jadranka Nižić Peroš, v.r.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv rješenja Izbornog povjerenstva žalba se podnosi u roku od 48 sati Uredu
državne uprave Zadarske županije putem ovog Izbornog povjerenstva.

