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 Na temelju članka 18. stavka 7. i članka 19. Odluke o provedbi izbora u 
mjesnim odborima Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 5/13) , 
u svezi Rješenja o o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Daruvara za 
izbor članova Vijeća mjesnih odbora,  Gradsko izborno povjerenstvo Grada Daruvara 
za izbor članova Vijeća mjesnih odbora   donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju proširenog sastava  

Gradskog izbornog povjerenstva  Grada Daruvara 
za izbor članova Vijeća mjesnih odbora  

 
 

I. 
  
 U prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva Grada Daruvara za izbor 
članova Vijeća mjesnih odbora imenuju se: 
1. Marijan Fila, član 
2. Vladislav Prpić, član 
3. Branko Kovačić,  član 
4. Željko Kljajić, član 
5. Šimun Aščić, član 
6. Željka Kollert član 
 

II. 
 
 Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva Grada Daruvara za izbor 
članova Vijeća mjesnih odbora, u svezi članka. 19.  Odluke o provedbi izbora u 
mjesnim odborima Grada Daruvara, zajedno sa stalnim sastavom istoga Povjerenstva: 
 - brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća, 
- imenuje članove biračkog odbora 
- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora, 
- određuje biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na 
način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u 
vremenu određenom za glasovanje 
- nadziru rad biračkih odbora  
- nadzire pravilnost izborne promidžbe, 

 



- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova 
vijeća, 

- odlučuje o troškovima izbora, 
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima  
-  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovom Odlukom. 

 
III. 

 
         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim 
stranicama Grada Daruvara i "Službenom glasniku Grada Daruvara“ . 
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