
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA:    026-01/18-01/0005
URBROJ:  2134/01-1/1-18-3
Kaštel Sućurac, 17. kolovoza 2018. 

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj  9/09, 8/11,
6/13-ispr., 10/14, 14/16 i 6/18) i članka 31. stavak 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 2/14 i 10/18)  gradonačelnik Grada Kaštela
donosi

      R J E Š E N J E
o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora

I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva Grada Kaštela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih

odbora na području Grada Kaštela (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), koji će se održati u nedjelju
23 . rujna 2018., imenuju se:

1. Sanda Jakus, predsjednica
2. Kasja Bedalov, potpredsjednica
3. Gordana Klaić, članica
4. Paula Bratinčević, članica
5. Silvia Antunović, članica
6. Snježana Ljubičić, članica

II.

Izborno povjerenstvo:
 priprema i provodi izbore za članove vijeća mjesnih odbora
 obavlja tehničke pripreme za provedbu izbora
 ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature
 sastavlja i objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu  kandidacijskih 

lista
 određuje biračka mjesta 
 imenuje biračke odbore
 nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima
 nadzire pravilnost izborne promidžbe
 prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima
 objavljuje rezultate izbora 
 obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora 

III.
Ovlašćuje  se  Izborno  povjerenstvo  da  može  koristiti  pečat  Upravnog  odjela  za  poslove

Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Kaštela (u daljnjem tekstu: Pečat).
Izborno povjerenstvo može Pečat koristiti isključivo za radnje u svezi provedbe raspisanih izbora.
Za uporabu Pečata se zadužuje i odgovara predsjednica Izbornog povjerenstva. 
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        IV.
Određuje se da će sjedište Izbornog povjerenstva za vrijeme rada na provedbi izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora biti u zgradi gradske uprave Grada Kaštela,  Braće Radić 1, Kaštel Sućurac.

          V.
Naknadu za rad predsjedniku, potpredsjedniku,članovima Izbornog povjerenstva,biračkim odborima 

i ostalima koji sudjeluju u provedbi izbora odrediti će gradonačelnik posebnom odlukom.

         VI.              
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

          Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.
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