
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 013-03/15-02/1 

URBROJ: 2188/07-15-02/03 

Nuštar, 25. ožujka 2015. godine 

 

 

Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 

12/09. i 4/13), članka 41. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12) i članka 20. 

Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području (Službeni vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije br. 2/2015) Općine Nuštar Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 

17. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2015. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva  

za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Nuštar 

 

 

Članak 1. 

 

U Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Nuštar imenuju se: 

 1. Ivana Lovrić Vidaček za predsjednika 

 2. Silvija Pavić za člana 

 3. Matea Škrabo za člana 

 

 1. Maja Mihaljević za zamjenika predsjednika 

 2. Gordana Benčević za zamjenika člana 

 3. Dino Domagoj Kalaica za zamjenika člana 

 

Članak 2. 

Općinsko Izborno povjerenstvo ima slijedeća prava i dužnosti: 

- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 

- imenuje i nadzire rad članova biračkih odbora na biračkim mjestima, 

- propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela,  

- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora, 

- obavlja sve tehničke pripremne radnje za provedbu izbora, 

- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih odbora, 

- temeljem pravovaljanog prijedloga objavljuju liste i sastavljaju zbirnu listu svih kandidacijskih 

lista za svaki mjesni odbor,  

- određuju biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora, 

- nadziru pravilnost izborne promidžbe kandidata za vijeća mjesnih odbora u skladu s propisima 

i zakonom, 

- prikupljaju i zbrajaju rezultate glasovanja na svim biračkim mjestima na području svakog 

mjesnog odbora, 

- objavljuje rezultate izbora,  



- utvrđuju je li osigurana odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u vijeću 

mjesnog odbora, 

- obavlja i druge poslove određene zakonom. 

 

 

Članak 3. 

 

Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivica Gilja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


