GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na 10. sjednici, održanoj 20. svibnja 2014.
godine, na temelju članka 29. st. 2. Odluke o izborima za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 2/14), a u svezi s člankom 41.
Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12), te članka 16. Statuta Grada
Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/09, 2/13 i 7/13), donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju Izbornog povjerenstva Grada Valpova

Članak 1.
U Izborno povjerenstvo Grada Valpova za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih
odbora imenuju se:
1. Zvonko Barišić, za predsjednika,
2. Zvonko Kajunić, za potpredsjednika,
3. Tihomir Skelac, za člana,
4. Martina Mamić, za člana,
5. Iva Kuna, za člana,
6. Matko Šutalo, za člana.
Članak 2.
Izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih
odbora:
-

izravno brine za 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,
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-

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.
Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom
glasniku Grada Valpova“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA
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Predsjednik Gradskog vijeća:
Dejan Pisačić, prof., v.r.

Valpovo, 20. svibnja 2014. godine
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