OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA NOVA GRADIŠKA
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. PETRA BAN za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. NIKOLINA STAKLAREVIĆ za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. LOVORKA KOVAČEVIĆ-POLETTO za zamjenicu članice,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
2. DOROTEA PERIĆ za zamjenicu članice,
predstavnica HRVATSKE STRANKE PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ, HSP AS
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. ANTUN ŠEBALJ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. ZLATKO ZEBIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. MARTINA KORDIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. ZVONIMIR MOKROVIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA SLAVONSKOG BRODA
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. IVAN MILOŠEVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. MIRELA ĐAKOVIĆ za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. MATEJ ČONDIĆ- SVITLIČIĆ za zamjenika člana,
predstavnik BANDIĆ MILAN 365 - STRANKE RADA I SOLIDARNOSTI
2. KATARINA ORLOVIĆ za zamjenicu članice,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. STRIBOR VALENTA za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. IVAN GUBERAC za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. ANAMARIJA DELIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. MATO KLARIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BEBRINA
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. MARIJA VAČIĆ za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. MIJO BELEGIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. KRISTINA BRKLJAČA za zamjenicu članice,
predstavnica HRVATSKE SELJAČKE STRANKE, HSS
2. MARINA ANDRAKOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. DARKO KARAMAZAN za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. ZLATKO GEŽA za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. LUKA KAPETANOVIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. JOSIP KLARIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. ZLATKO PRSKALO za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. MARTIN HORVATOVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. DARKO VLAOVIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE, HSLS
2. MAJA FERIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. DRAGAN LEPOGLAVEC za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. GORAN CONJAR za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. ANKICA NOVAKOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. SANJA JANEŠ za zamjenicu člana,
predstavnica ŽIVOG ZIDA
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BUKOVLJE
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. ANDRIJA ALKOVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. IVANA PRANJIĆ za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. VALENTINA BODROŽIĆ-SELAK za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE, HSLS
2. TOMISLAV FERIĆ za zamjenika članice,
predstavnik MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. JOSIP ALKOVIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. IVAN KRIZMANIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. BLAŽAN JANIČIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. RADMILA HAMZIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE, SDSS
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE CERNIK
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. MARIJA JUGOVIĆ za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. TOMISLAV KRULJAC za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. MIŠO GUSIĆ za zamjenika članice,
predstavnik HRVATSKE SELJAČKE STRANKE, HSS
2. KATARINA MIJATOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. KREŠO ĐURIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. DANIJEL BRČIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. DUBRAVKA LIPOVAC PEHAR za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. DINKO ŠPORČIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKIH LABURISTA - STRANKA RADA
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE DAVOR
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. GORAN ZLATANOVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. IVICA MARJANOVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. VINKO JURKOVIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRŠĆANSKE STRANKE, HDS
2. MARIJANA JURČEVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. IVAN ŠTIVIČIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. BRANKO ŠTIVIČIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. MARIJANA ZELJKO za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. IVANA JURČEVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. PETAR BUHOLC za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. ZVONIMIR BUHAČ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. VIKTOR ŠARIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE, HSLS
2. MIRJANA FILIPOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. KREŠIMIR KVESIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. IVANA TIPURIĆ za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. JOSIP SKORUPSKI za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. IVAN MARKOVAC za zamjenika članice,
predstavnik HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE DRAGALIĆ
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. ZORAN MAJNARIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. ŽELJKO PRISUDA za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. ZLATKO BUNJEVAC za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE SELJAČKE STRANKE, HSS
2. IRENA BABIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. RADE BOSANAC za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. RADMILA ZELJKO za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. IVICA GRIVIČIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. RANKA MILOJKOVIĆ za zamjenicu članice,
predstavnica SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE, SDSS
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GARČIN
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. MATO JERKOVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. ZORAN MATANOVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. GAŠPER MANDIR za zamjenika člana,
predstavnik HRASTA - POKRETA ZA USPJEŠNU HRVATSKU
2. MARICA LOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. VLADO JAGNJIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. KATA JAGNJIĆ za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. MARINA MATANOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. ALEN ŠTEFANČIĆ za zamjenika članice,
predstavnik HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GORNJA VRBA
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. ŽELJKA HOLOD za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. ANA TERZIĆ za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. DAVORIN PLEŠE za zamjenika članice,
predstavnik HRASTA - POKRETA ZA USPJEŠNU HRVATSKU
2. IVANA KESEDŽIĆ za zamjenicu članice,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. VINKO ŠOKIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. MARKO LUCIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. TEA DRAGOJEVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. ANITA ZIRDUM za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB

-2-

II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. ZDENKO VONIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. DRAGAN BILANDŽIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. MIRJANA CICA za zamjenicu člana,
predstavnica HRASTA - POKRETA ZA USPJEŠNU HRVATSKU
2. BRIGITA DOBRIKOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. NIKOLA JELAČA za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. SAŠA JELAČA za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. KREŠIMIR KRULJAC za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. JOVAN MARINDOLAC za zamjenika člana,
predstavnik SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE, SDSS
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GUNDINCI
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. IVAN UŽAREVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. MARIJA BIONDIĆ za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. MIRELA LUČIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica BANDIĆ MILAN 365 - STRANKE RADA I SOLIDARNOSTI
2. MONIKA KOKANOVIĆ za zamjenicu članice,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. ŽELJKO ŠKRIPEK za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. MARIJAN PUŠELJIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. ANTONIJA MARKOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. KATA UŽAREVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KLAKAR
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. IVICA MAJIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. IVAN BARIČIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. RUŽICA VIDAKOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE, HSLS
2. SANDA MAJIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. DAMIR STANIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. MARIJANA PITLOVIĆ za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. KRISTINA DRAGOJEVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. DARKO SPASOJEVIĆ za zamjenika članice,
predstavnik SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE, SDSS
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE NOVA KAPELA
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. IRENA SUBOTIĆ za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. NEVEN JOZIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. MIRA RALAŠIĆ za zamjenicu članice,
predstavnica HRVATSKE SELJAČKE STRANKE, HSS
2. FILIP TOLIĆ za zamjenika člana,
predstavnik MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. DRAŽEN ČUKIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. NINOSLAV TOHT za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. ANĐA TOLIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. SUZANA KLJUKIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE OKUČANI
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. ACA VIDAKOVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. MARIJANA OŠAP za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. RUŽA VIDOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. VLADO SEDIĆ za zamjenika članice,
predstavnik MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. TANJA KOLAR za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. MICHEL KOLAR za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. SNJEŽANA KRULJAC za zamjenicu članice,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. NADA DRAGIČEVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE, SDSS
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE OPRISAVCI
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. MATO VUKOVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. ANAMARIJA BOTICA za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. ANAMARIJA UREMOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE SELJAČKE STRANKE, HSS
2. MARTA BARIĆ za zamjenicu članice,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. JADRANKA KURKUTOVIĆ za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. MARIJA ĆURČIĆ za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. INES LUBINA za zamjenicu članice,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. TOMISLAV VIDOŠEVIĆ za zamjenika članice,
predstavnik ŽIVOG ZIDA
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE ORIOVAC
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. GORAN ŠTANGRET za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. VINKO BARTOLOVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. IGOR VRAČIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE SELJAČKE STRANKE, HSS
2. JOSIP ČALDAREVIĆ za zamjenika člana,
predstavnik MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. ZLATKO JURIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. ZORAN NOŽINIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. JELKA GRIVIČIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. SAŠA IVANUŠA za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA, HSU
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODCRKAVLJE
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. MATIJA MILETIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. VLADIMIR ŠIMUNOVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. TOMISLAV BIČANIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE SELJAČKE STRANKE, HSS
2. MARINA VRKLJAN za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. DARIJA MARJANOVIĆ za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. ZVONIMIR KLADARIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. JURICA KORDIĆ za zamjenika članice,
predstavnik HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. MILA MILER za zamjenicu člana,
predstavnica SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE, SDSS
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE REŠETARI
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. VLADIMIR MAJETIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. MIROSLAV JELČIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. MILKA PERKOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE, HSLS
2. SANDRA HRUBAN za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. DARINKO BEŠLIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. BRANKO BABIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. VJEKOSLAV RAJKOVIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. IVANA VAPENSKI za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKIH LABURISTA - STRANKA RADA
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SIBINJ
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. BLAŽENKA ČENGIĆ za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. JOSIP CIPAR za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. HRVOJE MACAN za zamjenika članice,
predstavnik HRASTA - POKRETA ZA USPJEŠNU HRVATSKU
2. IRENA MARIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. NEBOJŠA BOJIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. IVICA DUSPARA za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. KRISTINA KORDIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. MAJA VALIDŽIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica ŽIVOG ZIDA
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SIKIREVCI
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. ANASTAZIJA LUČIĆ za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. ADAM ŽIVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. IVICA KNEŽEVIĆ za zamjenika članice,
predstavnik BANDIĆ MILAN 365 - STRANKE RADA I SOLIDARNOSTI
2. NIKOLA LOLIĆ za zamjenika člana,
predstavnik MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. IVAN DORIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. JOSIP MATIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. VLADIMIR MIŠKOVIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. MARTINA MEDVIDOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. DARIO BRKIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. MATO VUKSANOVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. MARICA BLAŽANOVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. ĐURĐICA MILOŠEVIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. FRANJO KOBAŠ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. GORDANA DIVIĆ za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. KATA BRLEČIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. SANDRA BRKIĆ za zamjenicu članice,
predstavnica PROMIJENIMO HRVATSKU, PH
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE STARA GRADIŠKA
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. DAMIR FIGURIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. ANITA NEZIĆ za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. ŽELJKO PAUŠIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. KREŠIMIR KASTMULLER za zamjenika članice,
predstavnik MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. JOSIP KIKIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. JOSIP JOKIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. STJEPAN MARGALETIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. STOJAN SKOPLJAK za zamjenika člana,
predstavnik SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE, SDSS
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE STARO PETROVO SELO
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. MARKO DUMENČIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. IVAN CINDRIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. DARIO DRAGIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE SELJAČKE STRANKE, HSS
2. SAŠA CINDRIĆ za zamjenika člana,
predstavnik MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. ZORAN MIKIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. VESNA MIKIĆ za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. DANIELA VITAS za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. VALENTINO ĐURIĆ za zamjenika članice,
predstavnik HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE VELIKA KOPANICA
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. IVAN METEŠ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. BLAŽ ŠOKČEVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. MATO ERGOTIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKE SELJAČKE STRANKE, HSS
2. JOSIP GLAVAČEVIĆ za zamjenika člana,
predstavnik MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. LJUBICA GLAVAČEVIĆ za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. IVANA GLAVAČEVIĆ za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. SAŠA KARIĆ za zamjenika članice,
predstavnik HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. MARIJA MIJATOVIĆ za zamjenicu članice,
predstavnica HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE VRBJE
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. SLAVKO KARAKAŠIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. DRAGUTIN STRINAVIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. BLAŽENKA BABIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE SELJAČKE STRANKE, HSS
2. DARIA SOLIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. LJILJANA BRKANAC za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. MAGDALENA MULAC za članicu,
predstavnica SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. MIRKO KARAKAŠIĆ za zamjenika članice,
predstavnik HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. GORANKA GOJKOVIĆ ĐURAŠINOVIĆ za zamjenicu članice,
predstavnica SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE, SDSS
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

OZ-23

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
V. IZBORNE JEDINICE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski brod, 30. 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 PROŠIRENOG SASTAVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE VRPOLJE
I.

U prošireni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
a. Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke / većinskih političkih stranaka:
1. TOMISLAV GREGURIĆ za člana,
predstavnik HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. ANĐA GAGULIĆ za članicu,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
1. ANA ANČIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE, HDZ
2. BARBARA JURIČ za zamjenicu članice,
predstavnica MOSTA NEZAVISNIH LISTA, MOST
b. Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke / oporbenih političkih stranaka:
1. ŽELJKO VUKOVIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
2. MARKO BOŽANOVIĆ za člana,
predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE, SDP
1. MAJA KARIĆ za zamjenicu člana,
predstavnica HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI,
HNS
2. JOSIP ČIVIĆ za zamjenika člana,
predstavnik HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I
BARANJE, HDSSB
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II.
Članice/članovi proširenog sustava Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imaju
sva prava i dužnosti stalnih članica/članova Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva.
III.
Općinsko/Gradsko izborno povjerenstvo u punom sastavu:
 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.
IV.
Na osnovi članka 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/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.
Obrazloženje

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
V. IZBORNE JEDINICE
BERISLAV MATANOVIĆ

