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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK
KLASA: 013-03/18-01/01
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-5
Split, 4. svibnja 2018. godine
Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj
17109, 11110, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročiščeni tekst i 11/18), članka 14. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Splita ("Službeni glasnik Grada
Splita broj 10114) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika Grada Splita
Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i
spriječenosti ("Službeni glasnik Grada Splita" broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada
Splita dana 4. svibnja 2018. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora
članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva
I.
U Izborno povjerenstvo za provedbu izbora članova vijeca mjesnih odbora
gradskih
kotareva (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. Blaženka Tolić, za predsjednicu
2. Ines Golijanin, za potpredsjednicu,
3. Tomislav Gojo, za člana,
4. Igor Stanišić, za člana,
5. Mirela Bogdan, za članicu,
6. Ivana Ljulj, za članicu
II.
Stručno - administrativne poslove za potrebe Izbornog povjerenstva obavljat će tajnica.
Za tajnicu se imenuje Snježana Vrdoljak.
III.
Izborno povjerenstvo:
priprema i provodi izbore za članove Vijeća,
imenuje biračke odbore,
nadzire rad biračkih odbora,
obavlja sve tehničke pripreme za obavljanja izbora na temelju pravovaljanih prijedloga,
sastavlja i objavljuje kandidacijske liste,
prikuplja i utvrđuje rezultate glasovanja na biračkim mjestima po pojedinim mjesnim
odborima i gradskim kotarevima,
objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća,
obavlja i druge poslove određene Odlukom.

IV.
Ovlašćuje se Izborno povjerenstvo da može koristiti pečat Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Grada Splita (u daljnjem tekstu: Pečat).
Izborno povjerenstvo može Pečat koristiti isključivo za radnje u svezi provedbe raspisanih
izbora.

•

•
Za uporabu Pečata se zadužuje i odgovara predsjednik/ica

Izbornog povjerenstva.

V.
Određuje se da će sjedište Izbornog povjerenstva za vrijeme rada na provedbi izbora
članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva biti u Maloj sali Gradskog vijeća Grada
Splita, Split, Obala kneza Branimira 17, 3. kat.
VI.

Predsjedniku, potpredsjedniku, članovima i administrativnoj tajnici Izbornog povjerenstva
naknadu za rad odredit će Gradonačelnik posebnom odlukom.
VII.
Sredstvima za provođenje izbora raspolaže Izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava za provođenje izbora,
te dodjelu odgovarajućih sredstava tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja
administrativnih ili stručnih poslova.
Izborno povjerenstvo utvrđuje naknadu za rad biračkih odbora.
VIII.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Grada Splita~

DOSTAVITI:
1.
Imenovanima, svima
2.
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu,
ovlaštenom pročelniku Damiru Babiću, ovdje
3.
Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita~, ovdje
4.
Pismohrani, ovdje

