
Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) 
i članka 9. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Kloštar Ivanić općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 13.02.2014. godine donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
O IMENOVANJU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA  

 
 

I. 
U sastav Općinskog izbornog povjerenstvo za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora na području Općine Kloštar Ivanić imenuju se: 
 
1. Nenad Tudor, dipl. iur., za predsjednika 
2. Lidija Zubatović, za članicu 
3. Vlatkica Šilipetar, za članicu 
 
Njihovim zamjenicima imenuju se: 
 
1. Sanela Đura, mag. iur., za zamjenicu predsjednika 
2. Ljerka Menjački, za zamjenicu članice   
3. Antonela Piličić, za zamjenicu članice 
 
                                                                       II.  
U postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora, Općinsko izborno 
povjerenstvo: 

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

- propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela u mjesnim izborima, 
- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora, 
- nadzire financiranje izborne promidžbe sukladno Statutu ili /i Odluci o provedbi 

mjesnih izbora, te posebnom zakonu, 
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora na svom području, 
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća 

mjesnih odbora, 
- objavljuje kandidacijske liste na temelju pravovaljanog prijedloga, sastavlja i 

objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih 
odbora, 

- određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora, 
- imenuje biračke odbore, 
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnog odbora u 

skladu sa Statutom ili /i Odlukom o provedbi mjesnih izbora i zakonom, 
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području svakog 

mjesnog odbora, 
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora pojedinog mjesnog 

odbora, 
- utvrđuje je li osigurana odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih 

manjina u vijeću mjesnih odbora, 



- objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području pojedinog mjesnog 
odbora na internetskim stranicama Općine Kloštar Ivanić, 

- određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih 
poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima 
vrednovanja rada, ako je naknada propisana Statutom odnosno Odlukom o 
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 

- obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim 
zakonom  i obvezatnim uputama, 

- obavlja i druge poslove propisane Zakonom, Statutom i Odlukom o provedbi   
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić.  

 
 

II. 
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama i oglasnoj ploči 
Općine Kloštar Ivanić.  
 
KLASA: 014-02/14-01-01 
URBROJ: 238/14-02/01-14-02 
Kloštar Ivanić, 13.02.2014. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 
 

                                                                            Načelnik: 
 

                                                                               Željko Filipović     


