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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSK0 VIJEĆE 

 

KLASA: 022-05/19-01/20 

URBROJ: 2147-04/19-01 

Gradac, 02.svibanj 2019. 

 

Na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15 i 123/17) i  članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo 

Općine Gradac broj 06/18-prećišćeni tekst) Općinsko vijeće općine Gradac na svojoj 20-oj 

sjednici održanoj 02.svibnja 2019.godine donijelo je 

 

     ZAKLJUČAK  

  o nadležnosti izbornih tijela za provedbu izbora za članove 

      Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradac   

            

     Članak 1. 

 

Ovim Zaključkom Općinsko vijeće općine Gradac konstatira, odnosno utvrđuje da će 

nadležna izborna tijela koja provode izbore za članove u Europski parlament iz Republike 

Hrvatske, ujedno provoditi i izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Gradac. 

          

       Članak 2.   
 

Sastav nadležnih izbornih tijela bio bi određen sukladno Zakonu o izborima članova u 

Europski parlament iz Republike Hrvatske, tj. nadležna izborna tijela za mjesne izbore bila bi 

ista tijela ( u istom sastavu) koja su nadležna za provedbu izbora za članove u Europski 

parlament. 

   

     Članka 3. 

 

Općinsko izborno povjerenstvo: 

- Rješenjem imenuje biračke odbore  

- Nadzire njihov rad 

- Donosi obvezatne upute za provedbu izbora  

- Brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora 

- Rješava po prigovorima na postupak kandidiranja i izbora članova Vijeća mjesnih 

odbora 

- Utvrđuje i objavljuje na oglasnim pločama izborne jedinice sve pravovaljano 

predložene liste za izbore članova Vijeća mjesnih odbora zajedno sa izbornim listama 

- Obavlja tehničke pripreme za održavanje i provedbu izbora  

- Određuje biračka mjesta 

- Nadzire pravilnost izborne promidžbe 



- Objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

- Obavlja i druge poslove oko provedbe izbora 

  

    Članak 4. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku“ 

službenom glasilu Općine Gradac. 

 

         

       Predsjednica 

       Općinskog vijeća Općine Gradac 

       Monika Stipić    

 

 

            

     

 

 


