
Na temelju članka 30. stavka 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije„ broj 10/13 i 12/13 – Ispravak) Predsjednik 

Izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica dana 01. 

veljače 2018. godine donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova  

Vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica 

 

1.U prošireni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Vodica (dalje: Izborno povjerenstvo) imenuju se:  

 

a) kao predstavnici većinske političke stranke: 

1. Sami Bach Khojah- HDZ, 

2. Josipa Srdarev - HDZ, 

3. Tina Klarić - HDZ.  

 

b) kao predstavnici oporbenih političkih stranaka: 

1. Šime Bilan- LOZA nezavisna lista, 

2. Oriana Šprljan Perković- LOZA nezavisna lista, 

3. Marko Udovičić - SDP.  

 

2.Izborno povjerenstvo:  

– izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,  

– obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,  

– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,  

– na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu 

listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća, 

– određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,  

– imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,  

– nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,  

– nadzirem  pravilnost  izborne  promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,  

– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,  

– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,  

– obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.  

 

Obvezne upute za rad Izbornog povjerenstva i biračkih odbora objavljuju se u „Službenom 

glasnikuGrada Vodica“  i na internetskim stranicama Grada Vodica. 

 

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada 

Vodica“. 

 

KLASA: 013-03/18-01/01 

URBROJ: 2182/04-05/04-18-6 

Vodice, 01. veljače 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA 

Marselo Mitrović – Matić, dipl.iur. 
 
Dostaviti: 

1. Imenovanim, 

2. Uredniku „Službenog glasnika Grada Vodica“, 

3. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za opću upravu,  

4. Tajništvo, 

5. Arhiva. 


