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 Na temelju članka 28. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 13/22) i članka 48. Statuta Grada Ogulina 

(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 16/21), gradonačelnik Grada Ogulina dana 29. ožujka 

2022. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o imenovanju članova stalnog sastava Povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Grada Ogulina 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom imenuju se članovi stalnog sastava Povjerenstva za provedbu izbora 

za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina (u daljnjem tekstu: članovi 

stalnog sastava). 

Članak 2. 

 Članove stalnog sastava čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. 

Predsjednik i potpredsjednik stalnog sastava Povjerenstva moraju biti pravnici odnosno 

magistri pravne struke. 

Za članove stalnog sastava imenuju se: 

1. Tatjana Vukelić-Zima, predsjednica 

2. Nikolina Zrnić, potpredsjednica 

3. Dinka Stipetić, članica 

4. Zdravko Božičević, član 

5. Dubravka Salopek, članica 

6. Maja Brozović, članica 

 

 



Članak 3. 

 

 Povjerenstvo: 

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

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora  

- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća  

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

zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća  

- određuje biračka mjesta  

- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima  

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbore za članove vijeća  

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove vijeća  

- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća  

- određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i 

visinu naknade stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada  

- obavlja i druge poslove određene Zakonom o lokalnim izborima i ovom Odlukom. 

 

Članak 4. 

 

Potpredsjednik Povjerenstva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili 

spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi Povjerenstva imaju jednaka prava i 

dužnosti. 

 

Članak 5. 

 

Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog sastava Povjerenstva ne smiju biti 

članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na izborima koje provode.  

 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 

 GRADONAČELNIK 

 

 Dalibor Domitrović, ing., v.r. 


