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Predmet: Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova izbornog povjerenstva 
za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta  
 

- Donošenje, traži se 
 
 
 

Sukladno odredbama članka 33. Statuta Grada Buzeta (''Službene novine 
Grada Buzeta'' br.12/18. – pročišćeni tekst) dostavlja Gradskom vijeću Grada Buzeta 
na razmatranje i prihvaćanje prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova 
izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta.   

 
 
GRADONAČELNIK 
  Siniša Žulić, v.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 61.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) članka 39., 41., 44. i 53 Zakona o lokalnim 
izborima („Narodne novine“, broj: 44/12, 121/16, 98/19), članka 19. Statuta Grada 
Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/18. - pročišćeni tekst) te članka 23. 
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Buzeta ( „Službene 
novine Grada Buzeta“, broj 7/11.), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj 
dana ____________ 2020. godine donosi  
 
 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju i imenovanju članova izbornog povjerenstva za izbor 

članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta 
 
 
 

I. 
U sastav izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta 
imenovanih Rješenjem o imenovanju članova izbornog povjerenstva za izbor članova 
vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta (KLASA: 021-05/20-01/1, URBROJ: 2106/01-
01/01-20-6 od 30.siječnja 2020. godine, Službene novine Grada Buzeta, broj 1/2020.), 
razrješuju se dužnosti na osobni zahtjev:  
 

1. Margareta Vivoda, predsjednica, 
2. Emina Pekas, zamjenica predsjednice  
3. Helga Pincan, članica,  
4. Jasmina Stoković, članica. 

 
II. 

 
U sastav izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta 
imenuju se: 

1. Marina Mraković, za predsjednicu 
2. Iva Raspolić Drašćić, za zamjenicu predsjednice 
3. Denis Jerman, za člana 
4. Adeana Fabijančić, za članicu. 

 
III.  

Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Grada 
Buzeta“. 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Buzet, 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
 
           PREDSJEDNIK 
                       Dejan Jakac 
 



Margareta Vivoda 

Franečići 5 

52420 Buzet 

e-mail: margareta.vivoda@gmail.com 

mob.: 098 276 860 

 

 

 

Grad Buzet 

II. istarske brigade  

Buzet 

n/p gradonačelnika  

 

 

PREDMET:  Prijedlog za razrješenje 

 

Poštovani,  

 

rješenjem Gradskog vijeća Grada Buzeta, KLASA: 021-05/20-0171, URBROJ: 

2106/01-01/01-20-5 od 30. siječnja 2020. imenovana sam  predsjednicom Izbornog 

povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta koji će se održati 5. srpnja 

2020. 

Rješenjem Izbornog povjerenstva VIII. izborne jedinice KLASA: 013-02/16-01/18  od 3. 

lipnja 2020. imenovana sam predsjednicom stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva 

Grada Buja-Buie nadležnog za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor, koji se također 

održavaju 5. srpnja 2020.   

Državno izborno povjerenstvo mišljenja je da sastav tijela koja provode parlamentarne 

izbore i izbore za vijeća mjesnih odbora treba biti različit. Obzirom na moju ulogu predsjednice 

u dva izborna povjerenstva istovremeno, predlažem  da me se razriješi dužnosti  predsjednice 

Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta.  

 

S poštovanjem,  

Margareta Vivoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emina Pekas 

Sportska 4/2 

52420 Buzet 

e-mail: emina.pekas@gmail.com 

mob.: 098 536 995 

 

 

 

Grad Buzet 

II. istarske brigade  

Buzet 

 

 

PREDMET:  Prijedlog za razješenje,  

dostavlja se 

 

 

Poštovani,  

 

rješenjem Gradskog vijeća Grada Buzeta, KLASA: 021-05/20-0171, URBROJ: 

2106/01-01/01-20-5 od 30. siječnja 2020. imenovana sam zamjenicom predsjednice Izbornog 

povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta koji će se održati 5. srpnja 

2020.  

 

Istovremeno 5. srpnja 2020. održavaju se i paralmentarni izbori. Rješenjem Izbornog 

povjerenstva VIII. izborne jedinice KLASA: 013-02/16-01/18 od 3. lipnja 2020. imenovana 

sam predsjednicom stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Buzeta nadležnog 

za provedbu parlamentarnih izbora.  

 

S obzirom da je Državno izborno povjerenstvo mišljenja da sastav tijela koja provode 

parlamentarne izbore i izbore za vijeća mjesnih odbora treba biti različit, ovim putem molim da 

me se razješi dužnosti zamjenice predsjednice Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća 

mjesnih odbora Grada Buzeta.  

 

Srdačan pozdrav,  

Emina Pekas 

 

 

 

 

 

 

mailto:emina.pekas@gmail.com


Helga Pincan 
Franečići kbr.39 
52420 Buzet 
e-mail: helgapincan77@gmail.com 
mob.: 098 9516857 
 
Buzet, 5.lipanj 2020. godine 
 
 
 

GRAD BUZET 
II. Istarske brigade kbr.11 

52420  Buzet 
 
 
 
 
 
PREDMET: Zahtjev za razrješenje, dostavlja se 
 
 

 
Poštovani,  

 
Rješenjem Gradskog vijeća Grada Buzeta, KLASA: 021-05/20-01/1, URBROJ: 2106/01-01/01-

20-6 od 30. siječnja 2020. godine imenovana sam članicom  Izbornog povjerenstva za izbor članova 
vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta koji su se trebali održati dana 29. ožujka 2020. godine.  

 
Obzirom na tadašnju epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uzrokovanu koronavirusom 

(COVID-19) Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
Grada Buzeta KLASA: 021-05/20-01/2, URBROJ: 2106/01-01/01-20-2 od 23. ožujka 2020. godine 
obustavljen je rad i postupak provedbe svih izbornih radnji, te je sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada 
Buzeta KLASA: 021-05/20-01/5, URBROJ: 2106/01-01/01-20-10 od 21. svibnja 2020. godine za dan 
provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta određena nedjelja, 5. srpanj 2020. 
godine. 

 
Obzirom da radi zdravstvenih razloga, poslovnih i privatnih obveza nisam više u mogućnosti 

obnašati dužnost članice Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta 
koji će se sukladno gore navedenoj Odluci održati 5. srpnja 2020. godine, ovim putem postavljam  

 
 

z a h t j e v  
 
 za razrješenje dužnosti članice Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora 

Grada Buzeta.  
 
S poštovanjem, 
 

 
Helga Pincan 

 
 
 

 
 

 

 

 

mailto:helgapincan77@gmail.com


Jasmina Stoković 

Sv. Martin 17 

52 420 Buzet 

e-mail: jasmina.stokovic0708@gmail.com 

mob.: 091 790 27 02 

 

 

         Grad Buzet 

         II. istarske brigade 11 

         52 420 Buzet 

 

 

PREDMET: Prijedlog za razrješenje, 

       dostavlja se 

 

 

 Poštovani, 

 

 rješenjem Gradskog vijeća Grada Buzeta KLASA: 021-05/20-01/1, URBROJ: 2106/01-

01/01-20-6 od 30. siječnja 2020. imenovana sam članicom Izbornog povjerenstva za izbor 

članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta koji će se održati 5. srpnja 2020. 

 Istovremeno 5. srpnja 2020. godine održavaju se i izbori za zastupnike u Hrvatski sabor. 

Rješenjem Izbornog povjerenstva VIII. izborne jedinice KLASA: 013-02/16-01/18 od 3. lipnja 

2020. godine imenovana sam članicom stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada 

Buzeta nadležnog za provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. 

 Budući da je Državno izborno povjerenstvo mišljenja da sastav tijela koja provode 

izbore za zastupnike u Hrvatski sabor i izbore za članove vijeća mjesnih odbora treba biti 

različit, ovim putem molim da me se razriješi dužnosti članice Izbornog povjerenstva za izbor 

članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta. 

 

Srdačan pozdrav, 

Jasmina Stoković  
 

mailto:jasmina.stokovic0708@gmail.com



