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REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 022-05/19-03/359 

URBROJ: 2147-04/19-03 

Gradac, 9. svibnja  2019. godine  

 

Na temelju članka 15. Odluke o osnivanju mjesnih odbora na području Općine Gradac i 

izbora članova Vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik“ 06/14) i članka 40. Statuta Općine 

Gradac („Službeni glasnik“ 06/18- pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Gradac dana 

9.svibnja 2019. godine donio je  

IZMJENU RJEŠENJE 

o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Gradac 

 

I. U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Gradac (dalje: Izborno povjerenstvo) imenuju se:  

1. INESKA JOVIĆ za predsjednicu 

2. DUNJA SOLDO za članicu 

3. NENA VISKOVIĆ za članicu 

 

1. ANDREA ALEMANI za zamjenicu predsjednice 

2. MARIJA REMETA za zamjenicu članice 

3. DARIA MESELDŽIĆ za zamjenicu članice 

II. 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 

 - nadzire 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. 

 

III. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom 

glasniku“ službenom glasilu Općine Gradac.  

                OPĆINSKI NAČELNIK 

              OPĆINE GRADAC 

                 Matko Burić, mag. polit. 


