
      
 

 

 
 
 

               

 

   REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DEŽANOVAC 

                       NAČELNIK 

 
KLASA: 012-02/22-01/02 

URBROJ: 2103-7-1-22-2 

  Dežanovac, 29. travnja 2022. godine 

 

Na temelju članka 51. Statuta Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ 

broj 8/21) i članka 22. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora Općine 

Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ broj 4/22), općinski načelnik Općine 

Dežanovac dana 29. travnja 2022. godine, donio je 

 

R J E Š E N J E 

 

o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora na području Općine Dežanovac 

 

I. 

U Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Dežanovac, koji će se održati 05. lipnja 2022. godine, imenuju se: 

 

1. Ljubica Saratlija, za predsjednika, 

2. Anita Urbanek, za zamjenika predsjednika, 

3. Tanja Sabo, za člana, 

4. Zoran Bosanac, za člana, 

5. Dajana Božić, za zamjenika člana, 

6. Dora Francetić, za zamjenika člana. 

 

II. 

Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Dežanovac:  

• 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 

• obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

svom području, 

 



• ovjerava očitovanje 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, 

• nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 

• nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnog odbora, 

• prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području svakog mjesnog 

odbora, 

• objavljuje rezultate za članove vijeća mjesnih odbora pojedinog mjesnog odbora, 

• objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području pojedinog mjesnog odbora 

na internetskim stranicama Općine, 

• obavlja i druge radnje utvrđene zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 

 

III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim 

stranicama Općine Dežanovac. 

NAČELNIK OPĆINE DEŽANOVAC 

                                                                                   Josip Stjepanović 


