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3.
Na temelju odredbe članka 31. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica (SN
PGŽ 10/15) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Proširenog sastava Izbornog
povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Delnica
I. Prošireni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Grada Delnica koji će se održati 31. svibnja 2015. godine,
čine:
1. predstavnici većine:
1.ANAKEZELE, za člana (NL),
2. DAVOR GRGURIĆ, za člana (PGS),
3. MILIVOJANDLAR, za člana (PGS).
2. predstavnici manjine:
1. IVONATOPIĆ, za članicu (HČSP),
2. DAVOR KOŠMRLJ, za člana (SDP),
3. PETRAMRLE, za članicu (HDZ).
II. Članovi proširenog sastava Izbornog povjerenstva za
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Delnica imaju jednaka prava i dužnosti
kao i članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva.
III. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenim novinama Grada Delnica“, na
oglasnoj ploči Grada Delnica (Trg 138. brigade HV 4.),
kao i na WEB stranici Grada Delnica.
KLASA: 026-02/15-01/02
URBROJ: 2112-01-30-40-1-15-09
Delnice, 08. svibnja 2015 godine.
Izborno povjerenstvo Grada Delnica
Predsjednik
Tomislav Mrle, mag.iur.univ.spec.polit., v.r.
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11.
Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/0, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 7. Zakona o
ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 9.
stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN
10/97, 107/07 i 94/13) i članka 38. Statuta Grada Delnica
(SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/03 i 20/03-pročišćeni tekst), na
sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju javne ustanove
Dječji vrtić u Delnicama
Članak 1.
U Odluci o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić u
Delnicama (SN PGŽ 24/98),
„U članku 1. stavku 2. Odluke o osnivanju javne ustanove
Dječji vrtić u Delnicama od 12. lipnja 1998. godine, riječi
„Ante Starčevića 4“, zamjenjuju se riječima „Trg 138.
brigade HV 4“.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno
značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški
i ženski spol.“
Članak 2.
U članku 2. stavku 2. Odluke broj „1“, zamjenjuje se
brojem „1a.
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Ovom se Odlukom uređuje predškolski odgoj i
obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u
daljnjem tekstu predškolski odgoj) od navršenih 6 mjeseci
do polaska u školu kao dio sustava odgoja i obrazovanja na
području Grada Delnica.
Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja,
obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne
skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno
Zakonu.
Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost
predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.“
Članak 4.
Članak 5. mijenja se i glasi:
Organi Dječjeg vrtića su Upravno vijeće i Odgojiteljsko
vijeće.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima 7 članova.
Četiri člana upravnog vijeća bira osnivač iz redova javnih
radnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika
usluga, a ostali članovi Upravnog vijeća biraju se tajnim
glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika
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dječjeg vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.
Način rada i donošenje odluka Upravnog vijeća utvrđuje
se ovim aktom o osnivanju te statutom.
Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza
utvrđenih Zakonom o ustanovama:
Odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju
nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanih aktom o
osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača
dječjeg vrtića,
Predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg
vrtića,
Predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
Odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz
suglasnost osnivača,
Odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom
Zakonu,
Obavlja i druge poslove utvrđene aktom o
osnivanju i statutom dječjeg vrtića.
Stručno tijelo dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i
zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program
predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i
programa rada dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje,
raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i
promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove
utvrđene zakonom, aktom o snivanju i statutom dječjeg
vrtića.
Djelokrug i način rada odgojiteljskog vijeća pobliže se
uređuje statutom dječjeg vrtića“.
Članak 5.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj
dječjeg vrtića.
Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:
- predlaže godišnji plan i program rada,
- brine o provođenju odluka upravnog vijeća,
odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
- obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i
statutom Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana
osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog
suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u
djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje
upravno vijeće dječjeg vrtića u skladu sa zakonom i
statutom.
Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na
prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića.
Ravnatelja dječjeg vrtića čiji je osnivač Republika
Hrvatska imenuje i razrješava ministar nadležan za
obrazovanje.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti
ponovno imenovana.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od
prijavljenih ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
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Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog
natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali
najdulje na vrijeme do godinu dana.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba
koja ispunjava uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića.
Ako ravnatelj ne ispunjava ovim Zakonom i drugim
propisima utvrđene obveze, osnivač dječjeg vrtića, na
prijedlog Upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je
utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja,
razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno
ovom Zakonu.
Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora
dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. U
slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti
ravnatelja, a dječji vrtić dužan je raspisati natječaj za
ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti.
Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene
spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova,
zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje upravno vijeće
na način uređen statutom dječjeg vrtića.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost
obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može
odgađati do ravnateljeva povratka.
Članak 6.
U članku 6. stavci 3. i 8. se brišu.
Članak 7.
U članku 9. u stavku 1. broj „5.000,00“, zamjenjuje se
brojem „20.000“.
U članku 9. u stavku 2. broj „5.000,00“, zamjenjuje se
brojem „20.000“.
Članak 8.
U članku 11. u stavku 1. Iz riječi „sadržaja“ dodaje se novi
podstavak koji glasi:
„-djeca rane i predškolske dobi“.
Članak 9.
U članku 12. stavku 1. riječ „i podružnica“ se briše.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluka stavlja se van snage
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
javne ustanove Dječji vrtić u Delnicama (SN PGŽ 29/14)
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama Grada Delnica“.

KLASA: 601-02/98-01/05
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URBROJ: 2112-01-30-40-1-14-03
Delnice, 18. prosinca 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA
Predsjednica
Nada Glad, v.r.
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1.

2.

1.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni
tekst), članka 60. Statuta Grada Delnica Statuta Grada
Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni
tekst i 06/15) i članka 30. stavka 3. Odluke o izboru
članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica
(SN PGŽ 10/15), Gradonačelnik Grada Delnica, donosi
sljedeće

KLASA: 026-02/15-01/02
URBROJ: 2112-01-30-40-1-15-05
Delnice, 28. travnja 2015 godine.

Na temelju odredbe članka 31. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica (SN
PGŽ 10/15) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica
donosi

RJEŠENJE
o
imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za provedbu izbora
za članove Vijeća Mjesnih odbora na području
Grada Delnica
Članak 1.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva Grada Delnica za
provođenje izbora za Vijeća mjesnih odbora na području
Grada Delnica, raspisanih za 31. svibnja 2015. godine,
imenuju se:
1. Tomislav Mrle, mag.iur., za predsjednika,
2. Martina Petranović, prof., za članicu,
3. Lidija Ružić, dipl.ing., za članicu,
1. Ivana Pintar, mag. iur., za potpredsjednicu,
2. Goranka Kajfeš, dipl.ing., za zamjenicu člana,
3. Tibor Briški, dipl.oec., za zamjenika člana.
Članak 2.
Izborno povjerenstvo:
- izravno brine za 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 za izbore članova vijeća,
- imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih
odbora,
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim
mjestima,
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za
članove vijeća.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenim novinama Grada Delnica“.

Gradonačelnik
Ivica Knežević, dipl.iur., v.r.

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/0, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni
tekst) te članka 60. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09,
41/09 i 11/03, 20/03-pročišćeni tekst), Gradonačelnik
Grada Delnica donosi

I.
Na dan izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora području
GRADA DELNICA, koji će se održati 31. svibnja 2015.
godine, određuju se sljedeća biračka mjesta:

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju članova
Povjerenstva za izradu cjelovitog projekta
Etnografskog zavičajnog muzeja Grada Delnica

1) Biračko mjesto broj 1., s oznakom CRNI LUG, u zgradi
Područne OŠ I.G.Kovačića iz Delnica, I.G.Kovačića br. 2,
Crni Lug, na kojem će glasovati birači s prebivalištem iz
sljedećih naselja: Bela Vodica, Biljevina, Crni Lug, Donja
Krašićevica, Donji Okrug, Gornja Krašićevica, Gornji
Okrug, Leska, Malo Selo, Plajzi, Razloge, Razloški
Okrug, Srednja Krašićevica, Velika Voda i Zelin
Crnoluški.

Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za provođenje aktivnosti vezanih
uz izradu cjelovitog projekta Etnografskog zavičajnog
muzeja Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),
osim građevinsko-arhitektonskog dijela.
U Povjerenstvo imenuju se:
1.
Branko Pleše, za predsjednika,
2.
Davor Grgurić, za člana,
3.
Željko Laloš, za člana.
Članak 2.
Poslovi i zadaci Povjerenstva vezani su uz prikupljanje,
čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih
dobra na području Grada Delnica, suradnja s nadležnim
institucijama (tu se prije svega misli na nadležno
ministarstvo, muzeje i sl.), glede stručne i znanstvene
obrade i sistematizacije dobara u zbirke, njihovo trajno
zaštićivanje, te drugi poslovi koji su potrebni u cilju izrade
gore navedenog projekta.
Članovi Povjerenstva za svoj rad i nazočnost na
sjednicama i sastancima Povjerenstva ne primaju nikakvu
naknadu (ni materijalnu ni nematerijalnu).
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će
se u „Službenim novinama Grada Delnica“.
KLASA: 026-02/15 -01/01
URBROJ: 2112-01-30-40-1-15-01
Delnice, 07. svibnja 2015. godine
Gradonačelnik
Ivica Knežević, dipl.iur., v.r.

2) Biračko mjesto broj 2., s oznakom LUČICE, u
zgradi MGP, Lučička cesta br. 1, Lučice na kojem će
glasovati birači s prebivalištem na području naselja
Lučice.
3) Biračko mjesto broj 3., s oznakom DELNICERADNIČKI DOM, Školska br. 24, Delnice, na kojem će
glasovati birači s prebivalištem na području sljedećih
ulica: Ante Starčevića, Amerikanska, Bolfova,
Frankopanska, Kamenita, Ulica Matice hrvatske,
Mesnička, Radićeva, Sajmišna, Supilova ulica od kbr 24180 (samo parni brojevi), 39-197 (samo neparni brojevi),
Školska ulica, Trg 138. Brigade HV.
4) Biračko mjesto broj 4., s oznakom DELNICEZGRADA SUDA, Tina Ujevića br. 1, Delnice, na kojem će
glasovati birači s prebivalištem na području sljedećih
naselja odnosno ulica: A. G. Matoša, Ulica Augusta Šenoe,
Grabanj, Japlenški vrh, Javornik, Lujzinska cesta, Podštor,
Ploškovo, Podlučički vrh, Ulica S. S. Kranjčevića,
Supilova ulica od kbr 0 – 22 (samo parni brojevi) i 1-37
(samo neparni brojevi), Tina Ujevića, Vučnik,
Željeznička, Prolaz Hrvatskih šuma te s prebivalištem u
naseljima Dedin, Polane i Zalesina.
5) Biračko mjesto broj 5., s oznakom DELNICEZGRADA ŠUMARIJE DELNICE, Petra Krešimira IV br.
53, Delnice, na kojem će glasovati birači s prebivalištem
na području sljedećih naselja odnosno ulica: Bana Josipa
Jelačića, Delnička, Doli, Goranska, Kneza Domagoja,
Kralja Petra Krešimira IV, Kralja Zvonimira, Kuti,
Lovačka, Ograja, Prilaz Doli I, Prilaz Doli II, Supilova
ulica od kbr 182 – 332 (samo parni brojevi) i 199-349 A
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(samo neparni brojevi), Vidikovac, Zrinska, Donje
Tihovo, Donji Turni, Gornje Tihovo, Gornji Turni, Marija
Trošt, Raskrižje Tihovo.
6) Biračko mjesto broj 6., s oznakom BROD NA KUPI, u
zgradi Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Kralja
Tomislava br. 17 a, Brod na Kupi, na kojem će glasovati
birači s prebivalištem na području sljedećih naselja: Brod
na Kupi, Belo, Čedanj, Golik, Donji Ložac, Grbajel,
Guče Selo, Gusti Laz, Iševnica, Kočićin, Krivac, Kupa,
Kuželj, Mala Lešnica, Suhor, Radočaj Brodski, Ševalj,
Velika Lešnica, Zagolik, Zamost Brodski i Zapolje
Brodsko.
7) Biračko mjesto broj 7., s oznakom TURKE, u zgradi
Osnovne škole Turke u Turkima br. 19. Na kojem će
glasovati birači s prebivalištem na području sljedećih
naselja: Gašparci, Gornji Ložac, Kalić, Hrvatsko, Podgora
Turkovska, Požar, Sedalce, Turke i Zakrajc Turkovski.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će
se u „Službenim novinama Grada Delnica“, na oglasnoj
ploči Grada Delnica (Trg 138. brigade HV 4.), kao i na
WEB stranici Grada Delnica.
KLASA: 026-02/15-01/02
URBROJ: 2112-01-30-40-1-15-12
Delnice, 07. svibnja 2015 godine.
IZBORNO POVJERENSTVO GRADA DELNICA
Predsjednik
Tomislav Mrle, mag.iur.univ.spec.polit., v.r.
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(članak 24.)

2.
Na osnovi članka 31. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Grada Delnica (SN PGŽ
10/15), Izborno povjerenstvo propisuje
UPUTE
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU
ROKOVA PO
ODLUCI O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA
1. Gradsko vijeće Grada Delnica donijelo je dana 23. 04.
2015. godine, Odluku o raspisivanju izbora za članove
vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica, koja je
stupila na snagu dana 27.04. 2011. godine.
Izbori će se održati u nedjelju 31. svibnja 2015. godine.
(članci 4. i 5. Odluke)
2. Rokovi teku od utorka 28. travnja 2015. godine od 00,00
sati.
3. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća Mjesnih odbora
na području Grada Delnica moraju biti zaprimljeni u
izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 14 dana od
dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle
do utorka
12. svibnja 2015. godine do 24,00 sati.
(članak 16. stavak 1.)
4. Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti na oglasnoj
ploči Mjesnog odbora te na web stranici Grada Delnica sve
pravovaljano predložene liste kandidata za izbor članova
vijeća Mjesnih odbora, kao i zbirnu listu za izbor članova
Vijeća MO-a sve to u roku od 72 sata od isteka roka
propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista,
dakle do petka
15. svibnja 2015. godine do 24,00 sata.
(članak 19. Odluke)
5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne
kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije
održavanja izbora, dakle do petka
29. svibnja 2015. godine do 24,00 sata.
(članak 23. stavak 2.)
6. Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne
promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19 sati,
dakle od (petak-nedjelja)
29. svibnja 2015. godine od 00,00 sati do
31. svibnja 2015. godine do 19,00 sati.

Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno
predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa biračima,
nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku
listu, objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata
izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te
navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.
7. Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su Izborno
povjerenstvo i birački odbori.
(članak 29. stavak 1.)
Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora mogu biti
samo osobe koje imaju biračko pravo.
Članovi iIbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju
pravo na naknadu za svoj rad.
8. Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. Stalni
sastav Izbornog povjerenstva čine predsjednik,
potpredsjednik i četiri člana. Stalni sastav Izbornog
povjerenstva imenuje Gradonačelnik. Predsjednik i
potpredsjednik stalnog sastava Izbornog povjerenstva
moraju biti magistri pravne struke.

Delnice, petak 08. svibnja 2015.

SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu
svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored
odredit će izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će
predstavnike stranaka rasporediti tako da pojedina stranka
bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih
odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.
11. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih
biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom
povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja
izbora, dakle do utorka
19. svibnja 2015. godine do 24,00 sata.
(članak 32. stavak 4.)
Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju
izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno
povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih
odbora.
12. Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči
mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori te na WEB
stranici Grada koja su biračka mjesta određena najkasnije
15 dana prije izbora, dakle do subote
16. svibnja 2015. godine do 24,00 sata.
(članak 33. stavak 3. i članak 34. stavak 1.)

(članak 30. stavci 1., 2., 3. i 4.)

13. Glasovanje traje neprekidno

9. Prošireni sastav Izbornog povjerenstva određuje se roku
od osam dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju
izbora, a čine ga tri predstavnika većinske političke
stranke, odnosno političkih stranaka i tri dogovorno
predložena predstavnika oporbenih stranaka sukladno
stranačkom sastavu Gradskog vijeća, dakle do srijede

31. svibnja 2015. godine od 07,00 do 19,00 sati.

06. svibnja 2015. godine do 24,00 sata.
(članak 30. stavak 5.)

14. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s
ostalim izbornim materijalom izbornom povjerenstvu
najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle
do

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu
svojih predstavnika u proširenom sastavu izbornog
povjerenstva, njihov izbor obavlja stalni sastav Izbornog
povjerenstva ždrijebom na način da će predstavnike
stranaka rasporediti sukladno stranačkom sastavu
Gradskog vijeća.
10. Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika,
potpredsjednika i članove biračkih odbora najkasnije 10
dana prije dana održavanja izbora, dakle do četvrtka
21. svibnja 2015. godine do 24,00 sata.
(članak 32. stavak 5.)
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri
člana. Dva člana biračkog odbora određuje većinska
politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana
oporbena politička stranka odnosno stranke, sukladno
stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada.

Biralište se zatvara u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli
na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon
19,00 sati.
(članak 40.)

01. lipnja 2015. godine do 07,00 sati.
(članak 46.)
15. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja
na biračkim mjestima, iste će bez odgode objaviti na
oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori
provode te na internetskim stranicama Grada.
(članak 49.)
16. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja
odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o
radu izbornog povjerenstva.
17. Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih
izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Grada.
Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim odborima
raspolaže izborno povjerenstvo. Izborno povjerenstvo
odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu
odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja
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obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja
administrativnih i stručnih poslova.
(članak 50.)
KLASA: 026-02/15-01/02
URBROJ: 2112-01-30-40-1-15-06
Delnice, 28. travnja 2015 godine.
IZBORNO POVJERENSTVO GRADA DELNICA

