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U Križevcima, 19. rujna 2022.

Na temelju članka 25. stavka 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i vijeća 
gradskih četvrti na području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 1/14, 
4/18. i 3/20), gradonačelnik Grada Križevaca dana  19. rujna 2022. godine donio je

R J E Š E NJ E
O IMENOVANJU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

GRADA KRIŽEVACA

       I. U Gradsko izborno povjerenstvo Grada Križevaca za provedbu izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na području Grada Križevci imenuju se:

1. Marijan Vrbančić, za predsjednika,
2. Sandra Vuketić, za potpredsjednicu,
3. Višnja Fureš, za članicu,
4. Željko Rožić, za člana,  
5. Dragutin Andrić, za člana i
6. Suzana Blažević Glavosek, za članicu.

      II. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Križevaca na temelju članka 26. Odluke o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na području Grada Križevaca obavlja 
sljedeće poslove:

- brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća, 
- propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora, 
- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
- 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, 
- raspušta biračke odbore,
- propisuje sadržaj i oblik zapisnika o radu biračkog odbora i izbornog povjerenstva,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s 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. 

GRADONAČELNIK
Mario Rajn
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