
PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 31. stavka 1. alineja 25. Statuta Općine Topusko («Službeni vjesnik» broj 

34/09, 10/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 16/14) i članka 20. stavka 3.  Odluke o izboru članova vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Topusko («Službeni vjesnik broj 13/03, 3/05 i 47/13), Općinsko 

vijeće Općine Topusko na 1. sjednici održanoj 29. kolovoza 2017. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

 

 o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva 

za izbor članova vijeća mjesnih odbora 

 

I. 

 

U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Topusko za izbor članova vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Topusko imenuju se: 

 

1. Antonija Boban, za predsjednicu 

2. Božidar Andreani, za potpredsjednika 

3. Stanko Rajšić, za člana 

4. Vojislav Radičanin, za člana 

5. Vladimir Ožanić, za člana 

6. Ostoja Busić, za člana  

 

II. 

 

Općinsko izborno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke: 

- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 

- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora, 

- daje obvezatne upute za provedbu kandidacijskog i izbornog postupka koje objavljuje na 

oglasnim mjestima mjesnih odbora te na oglasnoj ploči Općine, 

- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje kandidacijskog i izbornog postupka, 

- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća, 

- imenuje biračke odbore i nadzire njihov rad, 

- određuje biračka mjesta, 

- na temelju pravovaljanih prijedloga sastavlja i objavljuje kandidacijske i zbirne liste, 

- nadzire pravilnost izborne promidžbe, 

- prikuplja i zbraja rezultate izbora s biračkih mjesta, 

- objavljuje rezultate izbora, 

- obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o lokalnim izborima i Odluci o izboru članova 

vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko. 

 

III. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku» Općine 

Topusko. 
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Topusko,  29. kolovoza 2017. 

           PREDSJEDNIK 

 

                              Zlatko Iskrić, v. r. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


