
                   

          
        REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

     OPĆINE MARIJA BISTRICA 

KLASA: 013-01/14-1/02 
URBROJ: 2113/02-01-14-1 
Marija Bistrica, 30. svibnja 2014. godine 

Na temelju odredbe članka 27. u vezi s odredbom članka 32. Odluke o provedbi izbora za članove 
Vijeća mjesnih odbora u Općini Marija Bistrica (Bistrički glasnik 5/14) Općinsko izborno povjerenstvo 
Općine Marija Bistrica donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva  

Općine Marija Bistrica 

I. Članovima proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marija Bistrica za 
provedbu izbora za Vijeće mjesnih odbora Općine Marija Bistrica imenuju se: 

1.Marica Novak, Tugonica 63, Marija Bistrica 

2. Ljubomir Grbavac, Ulica kralja Tomislava 26, Marija Bistrica 

3. Marta Milički, Kolodvorska 78, Marija Bistrica 

4. Marija Šimunec, Gornjoselska 33, Marija Bistrica 

5. Kristijan Ozimec, Zagrebačka 23, Marija Bistrica 

6. Nadica Sanuš, Podgorje Bistričko 151, Marija Bistrica 

II. Općinsko izborno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 
- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora  
- propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad  
- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora 
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature z ačlanove Vijeća mjesnih odbora 
- imenuje članove biračkih odbora za provedbu izbora  
- određuje biračka mjesta  
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima 



- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske  liste te sastavlja i objavljuje  zbirnu 
listu svih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora 
- nadzire pravovaljanost izborne promiđbe u skladu sa zakonom,  
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima 
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
- obavlja i druge poslove određene Zakonom i Odlukom. 
 
 

Obrazloženje 
Sukladno odredbi članka 25. Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u 

Općini Marija Bistrica (Bistrički glasnik 5/14) općinsko izborno povjerenstvo, kao jedno od tijela za 
provedbu izbora za Vijeće mjesnih odbora Općine Marija Bistrica, ima stalni i prošireni sastav. 

Obveznim uputama Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marija Bistrica, u točki 8. 
istih, a sukladno odredbi članka 27. Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u 
Općini Marija Bistrica (Bistrički glasnik 5/14), rok za predlaganje predstavnika političkih stranaka, 
većinske i oporbenih, za članove proširenog sastava, sukladno trenutnom sastavu Općinskog vijeća 
Općine Marija Bistrica bio je do 29. svibnja 2014. godine do 24:00 sata. 

Sukladno zaprimljenim prijedlozima, Općinsko izborno povjerenstvo odlučilo je kao u točki I. 
izreke. 

 

         Predsjednica 

       Općinskog izbornog povjerenstva 

                Bojana Bezik, dip. iur. 


