OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-01
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA NOVA GRADIŠKA
I.

U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se:
1. LIDIJA KLAŠNJA-PETROVIĆ, za predsjednicu
2. IVAN STRINAVIĆ, za člana
3. MATE KRIŽIĆ, za člana
1. IVAN BODROŽIĆ, za zamjenika predsjednice
2. DIJANA OPAČAK, za zamjenicu člana
3. LIDIJA JURIĆ, za zamjenicu člana

II.

Gradsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16), Gradsko
izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-02
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA SLAVONSKOG BRODA
I.

U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se:
1. VEDRAN PAVELIĆ, za predsjednika
2. IRENA DIKANOVIĆ-TERZIĆ, za članicu
3. DUBRAVKA KNEŽEVIĆ, za članicu
1. DRAŽENKA ILAK, za zamjenicu predsjednika
2. IVANKA ŠARAVANJA, za zamjenicu članice
3. SANDRA LUČIĆ, za zamjenicu članice

II.

Gradsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16), Gradsko
izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-03
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BEBRINA
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. ANA BARIŠIĆ, za predsjednicu
2. TANJA AČKAR, za članicu
3. VJEKOSLAVA HERCEG, za članicu
1. MIJO KOROPATNICKI, za zamjenika predsjednice
2. MARINA JIRA, za zamjenicu članice
3. BRUNO MALJKOVIĆ, za zamjenika članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-04
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. MARIO MEANDŽIJA, za predsjednika
2. BARICA CINDRIĆ, za članicu
3. NADA SAMARDŽIĆ-TOMAS, za članicu
1. VINKA VUJNOVIĆ, za zamjenicu predsjednika
2. ILIJA MARTINOVIĆ, za zamjenika članice
3. DARIJA STOPA KOVAČEVIĆ, za zamjenicu članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.

-2-

III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-05
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BUKOVLJE
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. GORDANA MATAČIĆ, za predsjednicu
2. DRAGICA GAŠPAROVIĆ-ZEČEVIĆ, za članicu
3. IVANKA KOVAČEVIĆ, za članicu
1. MILENA VILAJTOVIĆ, za zamjenicu predsjednice
2. IVANA REČIĆ, za zamjenicu članice
3. INES MIJIĆ, za zamjenicu članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-06
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE CERNIK
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. JELENA BOBIĆ, za predsjednicu
2. TOMISLAV BABIĆ, za člana
3. SRĐAN SEKULIĆ, za člana
1. STANKO METIKOŠ, za zamjenika predsjednice
2. DANKO ALASIĆ, za zamjenika člana
3. JOSIPA DEMO, za zamjenicu člana
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-07
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE DAVOR
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. JELENA PIROVIĆ, za predsjednicu
2. IVANA PAVLOVIĆ, za članicu
3. MIRKO JELIĆ, za člana
1. RUŽICA FAJDETIĆ KURJAKOVIĆ, za zamjenicu predsjednice
2. IVANA KOVAČEVIĆ, za zamjenicu članice
3. DUBRAVKA BERAKOVIĆ, za zamjenicu člana
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-08
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. DALIBOR BOŠNJAKOVIĆ, za predsjednika
2. SANJA RAC, za članicu
3. VLATKA BERKETA, za članicu
1. ANTONIJA ARAČIĆ, za zamjenicu predsjednika
2. KSENIJA PENIĆ, za zamjenicu članice
3. VLADIMIR RAGUŽ, za zamjenika članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-09
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE DRAGALIĆ
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. MIRJANA ŠEBALJ MEGLAJEC, za predsjednicu
2. MARIJA TWOREK, za članicu
3. IVANA KULIĆ, za članicu
1. MILADINKA STOJIĆ, za zamjenicu predsjednice
2. STJEPAN KRAJINA, za zamjenika članice
3. DARIA ŽUNIĆ, za zamjenicu članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-10
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GARČIN
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. ANA RIZVIĆ, za predsjednicu
2. SLAVICA POLIČIĆ, za članicu
3. TOMISLAV OBRADOVIĆ, za člana
1. JOSIP AKŠAMOVIĆ, za zamjenika predsjednice
2. DEJAN KOVAČEVIĆ, za zamjenika članice
3. MARTINA ŠUĆA, za zamjenicu člana
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-11
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GORNJA VRBA
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. VESNA BLUMENŠAJN, za predsjednicu
2. JELENA BILANDŽIĆ, za članicu
3. MARICA PAVLOVIĆ, za članicu
1. INES GAUS LENINGER, za zamjenicu predsjednice
2. ŽELJKA ĐOKIĆ, za zamjenicu članice
3. EDITA LUKAČEVIĆ, za zamjenicu članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-12
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. GORDANA MAHOVAC, za predsjednicu
2. DUŠANKA BOSANAC, za članicu
3. ALEN TERZIĆ, za člana
1. GORDANA SCHWEIGER GRABUNDŽIJA, za zamjenicu predsjednice
2. ANITA VUKŠIĆ SMOLJANAC, za zamjenicu članice
3. TANJA ĐURIĆ, za zamjenicu člana
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-13
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GUNDINCI
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. DAMIR ĐOKIĆ, za predsjednika
2. ŽELJKA BABIĆ, za članicu
3. NENAD MARTIĆ, za člana
1. IVAN LALIĆ, za zamjenika predsjednika
2. DRAŽEN CIGLAR, za zamjenika članice
3. KREŠIMIR SIVRIĆ, za zamjenika člana
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-14
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KLAKAR
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. GORAN GLAVAČEVIĆ, za predsjednika
2. KRISTINA RADIĆ, za članicu
3. BARICA BLAŽEVAC, za članicu
1. ANTUN LAKUŠIĆ, za zamjenika predsjednika
2. ĐURĐICA ŽIVIĆ, za zamjenicu članice
3. VALENTINA HARING MARIĆ, za zamjenicu članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-15
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE NOVA KAPELA
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. ŽELJKO PORTNER, za predsjednika
2. MATIJA RAIČ, za člana
3. DINKO GLAD, za člana
1. MAJA DOŠLIĆ LEŠ, za zamjenicu predsjednika
2. ANJA BAŠIĆ, za zamjenicu člana
3. MARIO RAIČ, za zamjenika člana
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-16
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE OKUČANI
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. MARIO ŽAKIĆ, za predsjednika
2. MARIN PAVLOVIĆ, za člana
3. JOSIP VOLOŠEN, za člana
1. IVANA CONJAR, za zamjenicu predsjednika
2. MAJA MIKIĆ, za zamjenicu člana
3. MARIJA KUSAKOVIĆ, za zamjenicu člana
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-17
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE OPRISAVCI
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. GORDANA SAMARDŽIJA, za predsjednicu
2. DUBRAVKA PERKOVIĆ, za članicu
3. IVA PERIĆ, za članicu
1. MARIJANA RUSKAJ, za zamjenicu predsjednice
2. MARIO MATIJEVIĆ, za zamjenika članice
3. TOMISLAV BERAKOVIĆ, za zamjenika članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-18
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE ORIOVAC
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. DAMIR POLAK, za predsjednika
2. AUGUSTIN TOMAC, za člana
3. IVAN RAJKOVIĆ, za člana
1. LIDIJA KNEŽEVIĆ, za zamjenicu predsjednika
2. ELLA JUKIĆ, za zamjenicu člana
3. VJEKOSLAV OPAČAK, za zamjenika člana
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-19
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODCRKAVLJE
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. SILVIJA KOVAČEVIĆ, za predsjednicu
2. DAVOR MIRKOVIĆ, za člana
3. MIRJANA KARAKAŠ-ŠKRBINA, za članicu
1. BOŽENA MARTIĆ, za zamjenicu predsjednice
2. MARIJA PANDURIĆ, za zamjenicu člana
3. ŽELJKA KOPORČIĆ, za zamjenicu članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-20
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE REŠETARI
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. DALIBOR PTAČNIK, za predsjednika
2. RENATA BARIŠIĆ LIVIĆ, za članicu
3. VESNA BATALO, za članicu
1. MARIO MARIČEVIĆ, za zamjenika predsjednika
2. MIJO MATANOVIĆ, za zamjenika članice
3. DANIJELA MAGDIĆ, za zamjenicu članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-21
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SIBINJ
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. ANITA DUJMOVIĆ, za predsjednicu
2. IGOR TOMIČEVIĆ, za člana
3. SANJA GAČIĆ, za članicu
1. ANA VUJNOVIĆ, za zamjenicu predsjednice
2. IGOR MALJKOVIĆ, za zamjenika člana
3. DARIJA JACEŠIN, za zamjenicu članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-22
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SIKIREVCI
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. TIHOMIR BLAŽEVIĆ, za predsjednika
2. KREŠIMIR RAC, za člana
3. LEO - MARIO PAVIĆ, za člana
1. JADRANKA BREZNIK, za zamjenicu predsjednika
2. MIRKO ŽIVIĆ, za zamjenika člana
3. GORDANA VALJETIĆ, za zamjenicu člana
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-23
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. TIHOMIR LAZARIĆ, za predsjednika
2. JELENA PAVIĆ, za članicu
3. DUBRAVKA BASARA EREŠ, za članicu
1. HRVOJE KOBAŠ, za zamjenika predsjednika
2. MARINA JURJEVIĆ, za zamjenicu članice
3. IVANA KAURINOVIĆ, za zamjenicu članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-24
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE STARA GRADIŠKA
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. ZANA BEKIRI, za predsjednicu
2. NIKOLA JUKIĆ, za člana
3. VJEKOSLAV JURAKOVIĆ, za člana
1. TANJA MARUŠIĆ, za zamjenicu predsjednice
2. MARINKA AKMAČIĆ, za zamjenicu člana
3. PREDRAG RADOŠEVIĆ, za zamjenika člana
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.

-2-

III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-25
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE STARO PETROVO SELO
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. MIRA MEŠTROVIĆ-IVANOVIĆ, za predsjednicu
2. MILAN ŠPANOVIĆ, za člana
3. ROMANA ARIĆ, za članicu
1. GORAN TOMLJANOVIĆ, za zamjenika predsjednice
2. JOSIP BROZOVIĆ, za zamjenika člana
3. DANIJEL DILMAN, za zamjenika članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-26
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE VELIKA KOPANICA
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. BRUNO GALISTA, za predsjednika
2. MARINA JERKOVIĆ, za članicu
3. DARKO RUKAVINA, za člana
1. DARIO MAMIĆ, za zamjenika predsjednika
2. ANĐELKA ŠAPINA ANČIĆ, za zamjenicu članice
3. MIHAELA CIMBAL-RAJIĆ, za zamjenicu člana
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-27
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE VRBJE
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. ŽELJKA PAUNOVIĆ, za predsjednicu
2. ANĐELKA MIŠKIĆ, za članicu
3. BORIS JAKEŠEVIĆ, za člana
1. OLJA VUČETIĆ, za zamjenicu predsjednice
2. ZORAN POVH, za zamjenika članice
3. MELITA ADAMEK MLINAC, za zamjenicu člana
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-22

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA: 013-04/16-05/5
URBROJ: 2178-12-16-28
Slavonski brod, 29. kolovoza 2016.
Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne
novine”, 66/15–pročišćeni tekst, i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice
donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE VRPOLJE
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se:

I.

1. MIRNA VUJČIĆ, za predsjednicu
2. VALENTIN JACKIV, za člana
3. ANDREA GUNJEVIĆ, za članicu
1. TATJANA GAJIĆ, za zamjenicu predsjednice
2. ALBINA ANĐELIĆ, za zamjenicu člana
3. SLAVEN FILIPOVIĆ, za zamjenika članice
II.

Općinsko izborno povjerenstvo:

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području
općine, odnosno grada,
 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne
jedinice.
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III.
Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2. Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16),
Općinsko izborno povjerenstvo:
 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim
raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj
osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom
povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

