
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 
 

Na temelju članka 61.a.  stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 
150/11.,  144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15.i 123/17.), članka 18. Statuta Grada Donjeg 
Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj: 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.) i članka 
29. stavka 2. Odluke o postupku provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj: 7/14.),   na 14. sjednici 
održanoj 03. listopada, 2018. godine donijelo je 
 
 
 

R J E Š E N J E  
o imenovanju Gradskog  izbornog povjerenstva 

Grada Donjeg Miholjca za provođenje mjesnih izbora 
18. studenog, 2018. godine 

 
 
 
I 
 

 U Gradsko izborno povjerenstvo Grada Donjeg Miholjca imenuju se : 
 

1. EMILIJA PAVKOV KOPIĆ za predsjednicu 
2.   BORIS MANDEKIĆ,  za člana 
3.   DUBRAVKA DEKLMAN, za članicu 

 
1. NATALIJA ANDRAČIĆ, za zamjenicu predsjednice 
2.   SNJEŽANA KOSIĆ  za zamjenicu člana 
3.   ANDREA KRUŠEC, za zamjenicu članice 

 
 

II 
 

Gradsko  izborno povjerenstvo: 
- 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, 
      a 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, zamjenika predsjednika , članove i zamjenike članova biračkih 

odbora, 
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom 

Odlukom, 



- 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. 
- obavljaju sve radnje za pripremu i provedbu izbora 
- objavljuju liste za članove vijeća mjesnog odbora 
- nadziru pravilnost izborne promidžbe 
- objavljuju rezultate mjesnih izbora. 

 
III 
 

Ovo rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca». 
 
KLASA: 013-03/18-01/2 
URBROJ: 2115/01-01-18-1 
Donji Miholjac, 03. listopada, 2018. 
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GRADSKOG VIJEĆA: 

                Josip Lukačević,v.r. 
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