
 

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 35. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik 

Zagrebačke županije“ broj 32-II/13 – pročišćeni tekst), članka 5. i članka 21. Odluke o izboru 

članova Vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 5/02, 

9/02, 19/06, 33/10, 35-II/14 i 3/15) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 13. sjednici održanoj 

dana 19. ožujka 2015. godine donijelo je  

  

  

R J E Š E NJ E  
O IMENOVANJU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA VRBOVCA  

  

  

I  

U Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vrbovca za provedbu izbora za članove Vijeća 

Mjesnih odbora imenuju se:  

 

1. Ljiljana Košić – predsjednica 

Venek Posavec – zamjenik predsjednice 

2. Snježana Bašić – članica 

Martina Pavić – zamjenica članice 

3. Stela Bajić – članica 

Marijan Dujmović – zamjenik članice.  

 

  

II  

Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva imenuje se u roku od 8 dana od 

stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, a čine ga po dva predstavnika većinske 

stranke odnosno koalicije i dva dogovorno predloženih predstavnika oporbenih stranaka, 

sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća.  

  

  

III  

           Gradsko izborno povjerenstvo u provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora ima 

slijedeće ovlasti:  

- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora  

- daje obvezne upute i neposredno nadzire provedbu izbora  

- rješava po prigovorima na postupak kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih 

odbora  

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora  

- imenuje članove biračkog odbora i obavlja tehničke pripreme za obavljanje izbora za 

članove vijeća mjesnih odbora  

- određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora  

 



- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih    

odbora  

- obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane zakonom i  

obveznim uputama   

- nadzire financiranje izborne promidžbe sukladno posebnom zakonu  

- objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za izbor članova vijeća mjesnih 

odbora  

- nadzire pravilnost izborne promidžbe u skladu s ovim Rješenjem  

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima i objavljuje rezultate 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora  

- obavlja i druge poslove određene ovim Rješenjem i Odlukom o izborima za članove 

Vijeća Mjesnih odbora Grada Vrbovca.  

  

  

IV  

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Zagrebačke 

županije“.  

  

  

  

KLASA: 013-05/15-01/01   

URBROJ: 238/32-01/01-15-1 

Vrbovec, 19. 03. 2015. g.   

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  

GRAD VRBOVEC  

GRADSKO VIJEĆE  

Predsjednik Vijeća  

  

Josip Jambrač, v.r.  

  


