
Na temelju članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13) 
i članka 2. stavka 2. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 57/13) Gradsko vijeće Grada Ogulina na 
sjednici održanoj dana 24. travnja 2014. godine donijelo je 
 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ogulina 

 za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
 
 
I 

 
U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se: 
 
1. Tatjana Vukelić-Zima – za predsjednicu 
2. Marica Barbarić – za potpredsjednicu 
3. Dinka Stipetić – za članicu 
4. Zdravko Božičević – za člana 
5. Marija Sušanj – za članicu 
6. Dubravka Salopek – za članicu 
 
 

II 
 

Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Ogulina ima 
sljedeća prava i dužnosti:  

1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora,  
2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela u mjesnim izborima 
3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora  
4. nadzire financiranje izborne promidžbe sukladno statutu ili/i odluci o provedbi 

mjesnih izbora, te posebnom zakonu  
5. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

na svom području,  
6. ovjerava očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih 

odbora 
7. objavljuje kandidacijske liste na temelju pravovaljanog prijedloga, sastavlja i 

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

8. odreñuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora,  
9. nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,  
10. nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnog odbora u skladu 

sa statutom ili/i odlukom o provedbi mjesnih izbora i zakonom,  
11. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području svakog 

mjesnog odbora,  
12. objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora pojedinog mjesnog 

odbora,  
13. utvrñuje je li osigurana odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina 

u vijeću mjesnih odbora,  



14. objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području pojedinog mjesnog 
odbora na internetskim stranicama općine odnosno grada,  

15. odreñuje 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  

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

17. obavlja i druge poslove odreñene zakonom. 
 

III 
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 
 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća 
                                                    

_________________________ 
                                                                                         v.r. Milan Sabljak, dipl. ing. grañ. 
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