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Na temelju članka 30. st. 3. Odluke o izborima za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14) i članka 42. Statuta Općine 
Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13) načelnik općine donosi,  
 

RJEŠENJE 
o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za 

članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno 
 
 

Članak 1.  
U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) imenuju 
se: 

1. Marijana Pavić dipl. iur., za predsjednicu 
2. Maria Klarić, dipl. iur, za potpredsjednicu 
3. Sandra Perina, dipl. iur, za člana 
4. Daniela Bilan, dipl. oecc, za člana  
5. Mirjana Pavić, bacc. oecc, za inf. meg., za člana 
6. Marijana Šimić, bacc.oecc.za inf. meg, za člana 

 
Članak 2. 

Izborno povjerenstvo: 
- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća, 
- obavlja 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 i raspušta biračke odbore za izbor članova vijeća 
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu sa ovom 

odlukom,  
- 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 na web stranicama 

Općine Tisno. 
 

Načelnik: 
 

Ivan Klarin,v.r. 


