
  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-53 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

GRADA GLINE 

 

I. U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. IVA ŠTEFAN, za predsjednicu 

2. DRENKA KREŠTELICA-PAVLETIĆ, za članicu 

3. BOJAN DADASOVIĆ, za člana 

 

1. LJUBICA BALDER, za zamjenicu predsjednice 

2. MELITA AVEDIĆ, za zamjenicu članice 

3. LJILJANA MILINA, 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. 

  

OZ-22 



- 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), 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA:013-01/16-01/03 

URBROJ:2133/1-08/01-16-05 

 

Sisak, 4. 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

GRADA ZAGREBA 

 

I. U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. MIRJANA RIGLJAN, za predsjednicu 

2. SUZANA KAPUSTIĆ, za članicu 

3. GORDANA FILIPOVIĆ, za članicu 

 

1. JADRANKA LIOVIĆ MERKAŠ, za zamjenicu predsjednice 

2. TANJA PAVELIN BORZIĆ, za zamjenicu članice 

3. JASMINA CRNIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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), 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-54 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE 

 

I. U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. BILJANA ĐILAS, za predsjednicu 

2. STELA IVANIŠ, za članicu 

3. TATJANA BARTOLIN, za članicu 

 

1. ANITA ČALIĆ, za zamjenicu predsjednice 

2. ROBERT MIKŠIĆ, za zamjenika članice 

3. ROMANA HERCEG-SEKULIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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), 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-55 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

GRADA IVANIĆ-GRADA 

 

I. U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. ZINKA BULKA, za predsjednicu 

2. ŽELJANA KAUZLARIĆ, za članicu 

3. JOSIP ĆORLUKA, za člana 

 

1. JASNA GRGURIĆ, za zamjenicu predsjednice 

2. ŽELJKICA KIRIN, za zamjenicu članice 

3. ANA DUJIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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), 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-56 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

GRADA KUTINE 

 

I. U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. ANDREA VASILJEVIĆ, za predsjednicu 

2. ŽANA VUGRIN, za članicu 

3. NADA ROKIĆ-DELAČ, za članicu 

 

1. KATARINA ŽUK, za zamjenicu predsjednice 

2. GABRIELA MAJER, za zamjenicu članice 

3. TOMISLAV VUGRIN, za zamjenika 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. 

  

OZ-22 



- 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), 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-57 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

GRADA NOVSKE 

 

I. U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. NADA FILIPOVIĆ, za predsjednicu 

2. IVANKA ZEČEVIĆ ŠOLTA, za članicu 

3. NIVES DROBNJAK, za članicu 

 

1. ŽELJKA OSMAK, za zamjenicu predsjednice 

2. SLAVICA KRIZMANIĆ-KONJICIJA, za zamjenicu članice 

3. MARIJA BOGOJEVIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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), 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-58 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

GRADA PETRINJE 

 

I. U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. BOŽENA PERIĆ, za predsjednicu 

2. SILVIJA BIONDA VUKOVIĆ, za članicu 

3. ANA SMOLČIĆ, za članicu 

 

1. ZDRAVKO KULJANAC, za zamjenika predsjednice 

2. SONJA MARKOVIĆ, za zamjenicu članice 

3. SANDRA KURTOVIĆ FILIPOVIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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), 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-59 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

GRADA POPOVAČE 

 

I. U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. ROBERT STRNIŠČAK, za predsjednika 

2. DRAŽENKO STANUŠIĆ, za člana 

3. DAVOR HABAZIN, za člana 

 

1. DRAGANA LAZAREVIĆ-KOSANOVIĆ, za zamjenicu predsjednika 

2. IVANA MARKOVIĆ PALAIĆ, za zamjenicu člana 

3. IVONA PUŠIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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), 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-60 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

GRADA SISKA 

 

I. U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. MARIJANKA SALOPEK, za predsjednicu 

2. JELENA LENIĆ-BRKIĆ, za članicu 

3. BRANKA ŠIMANOVIĆ, za članicu 

 

1. VEDRAN MEDAKOVIĆ, za zamjenika predsjednice 

2. VINKA VULETIĆ KOVAČIĆ, za zamjenicu članice 

3. IVANA ŽUK, 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. 

  

OZ-22 



- 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), 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-61 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

GRADA VELIKA GORICA 

 

I. U Gradsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. DRAGO KLASNIĆ, za predsjednika 

2. MAGDA GLIGORA-TRIPALO, za članicu 

3. NEDILJKO BOBAN, za člana 

 

1. ŽELJKA BREGEŠ, za zamjenicu predsjednika 

2. NINA HREŠĆ, za zamjenicu članice 

3. JELENA RAJIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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), 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-62 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE DONJI KUKURUZARI 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. MARINA CAREN SMOLČIĆ, za predsjednicu 

2. MARKO GALOVIĆ, za člana 

3. LANA KOSTANJŠEK, za članicu 

 

1. LJUBICA ĆATIĆ, za zamjenicu predsjednice 

2. ZDRAVKO KOLAR, za zamjenika člana 

3. MATEA BEGIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-63 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE DVOR 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. MIHAELA RASTOVAC, za predsjednicu 

2. VERA GOLUB, za članicu 

3. STEVO PARIPOVIĆ, za člana 

 

1. MELANIJA PODBREŽNJAK MILETIĆ, za zamjenicu predsjednice 

2. MAJA KAURIĆ, za zamjenicu članice 

3. MARIJA BUKOVAC, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-64 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE GVOZD 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. KORANA GOLIĆ, za predsjednicu 

2. NEVENA BASTA, za članicu 

3. MARIO MILETIĆ, za člana 

 

1. MIRJANA ALEKSIĆ-LAVRNJA, za zamjenicu predsjednice 

2. OZREN BENCEKOVIĆ, za zamjenika članice 

3. RENATA ŽLIČARIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-65 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE HRVATSKA DUBICA 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. NATAŠA LJUBA-ČOBANOV, za predsjednicu 

2. SLAVICA DRAGIČEVIĆ, za članicu 

3. JELKA DUNGEROVIĆ, za članicu 

 

1. KARMELA BOLUN-VUKIĆ, za zamjenicu predsjednice 

2. DAVOR ČOBANOV, za zamjenika članice 

3. DOMAGOJ OCVAREK, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-66 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE JASENOVAC 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. IVANČICA TOMEKOVIĆ, za predsjednicu 

2. VEDRANA BLAŽEVIĆ, za članicu 

3. SONJA MAROHNIĆ-HORVAT, za članicu 

 

1. JADRANKA GAČIĆ, za zamjenicu predsjednice 

2. OLIVERA HUĐ, za zamjenicu članice 

3. MARIJA CIKOJEVIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-67 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. NENAD TUDOR, za predsjednika 

2. DAMIR GAZDIK, za člana 

3. SANELA ĐURA, za članicu 

 

1. GORDANA TRIVUNOV, za zamjenicu predsjednika 

2. HRVOJE PETROVIĆ, za zamjenika člana 

3. LUKA DRUŽIJANIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-68 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE KRAVARSKO 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. JELENA ANTONIĆ ŠEGO, za predsjednicu 

2. KATARINA PERJANEC PRSTEC, za članicu 

3. ANDREJA ROŽANKOVIĆ, za članicu 

 

1. ZDRAVKA JAGIĆ, za zamjenicu predsjednice 

2. KRISTINA GAŠPARAC ORLIĆ, za zamjenicu članice 

3. SABINA DUGONJIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-69 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE KRIŽ 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. LIDIJA BAHLEN, za predsjednicu 

2. ISKRA GUDAN, za članicu 

3. MATEA BULKA, za članicu 

 

1. TIHANA OZVAČIĆ, za zamjenicu predsjednice 

2. HRVOJE SOKOLIĆ, za zamjenika članice 

3. TIN LOVRIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-70 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE LEKENIK 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. BRANKA BAŠIĆ, za predsjednicu 

2. VESNA HESKI, za članicu 

3. SANJA RASTOVČAN-BUTKOVIĆ, za članicu 

 

1. NIKOLA TRKULJA, za zamjenika predsjednice 

2. GORDANA KARAPANDŽA PRICA, za zamjenicu članice 

3. IVAN MUŽEK, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-71 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE LIPOVLJANI 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. MILKA MILOJEVIĆ, za predsjednicu 

2. DANICA FUČEK, za članicu 

3. ŽELJKA VRBANEC, za članicu 

 

1. ANKICA MATEJAŠ, za zamjenicu predsjednice 

2. BRANKO KRANČEVIĆ, za zamjenika članice 

3. NATALIJA ROHAN, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-72 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE MAJUR 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. LJILJANA SAJKO, za predsjednicu 

2. BERISLAV HRVOJEVIĆ, za člana 

3. MIRJANA SMOLČIĆ, za članicu 

 

1. STEVO BUNČIĆ, za zamjenika predsjednice 

2. ŠTEFICA HODALJ, za zamjenicu člana 

3. INES DUK OCVAREK, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-73 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE MARTINSKA VES 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. DANKO PODOREŠKI, za predsjednika 

2. LJUBICA RENDULIĆ-HOLZER, za članicu 

3. VESNA PRANJIĆ, za članicu 

 

1. GORANKA BENCEKOVIĆ, za zamjenicu predsjednika 

2. KSENIJA PAVIČIĆ, za zamjenicu članice 

3. EDITA JELČIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-74 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE ORLE 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. KORNELIJA IVANUŠIĆ, za predsjednicu 

2. ANDRIJANA ŽUGAJ, za članicu 

3. LJILJANA PIRIĆ, za članicu 

 

1. NIKŠA STOLIĆ, za zamjenika predsjednice 

2. DOMAGOJ LOVRIĆ, za zamjenika članice 

3. BRANKA DERANJA TRAJBAR, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-75 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE POKUPSKO 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. GORANA ŽURIĆ JURETIĆ, za predsjednicu 

2. INA ROB, za članicu 

3. BOŽANA BAKOVIĆ, za članicu 

 

1. MLADEN VUČEVAC, za zamjenika predsjednice 

2. LUCIJA JOZIĆ, za zamjenicu članice 

3. MATIJA ŠKRINJARIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-76 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE RUGVICA 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. VEDRAN CERANIĆ, za predsjednika 

2. DAMIR TEPEŠ, za člana 

3. BRANKA ŽIGANTE ŽIVKOVIĆ, za članicu 

 

1. IVANA DIKLAN, za zamjenicu predsjednika 

2. KARMEN LONČAR MIŠURA, za zamjenicu člana 

3. DARIA JAGIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-77 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE SUNJA 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. NATAŠA BRLEKOVIĆ, za predsjednicu 

2. ZRINKA MATOŠEVIĆ, za članicu 

3. IGOR BURIĆ, za člana 

 

1. ANA MARIĆ, za zamjenicu predsjednice 

2. MILAN BAGLAMA, za zamjenika članice 

3. JASMINA TALIĆ-BOŽIĆ, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-78 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE TOPUSKO 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. ANTONIJA BOBAN, za predsjednicu 

2. VOJISLAV RADIČANIN, za člana 

3. BRANKO KATULIĆ, za člana 

 

1. MLADEN KAUZLARIĆ, za zamjenika predsjednice 

2. BOŽIDAR ANDREANI, za zamjenika člana 

3. MILOŠ VUGA, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 



  

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

VI. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2176-01-01/01-16-79 

 

Sisak, 28. srpnja 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 VI. izborne jedinice 

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. DRAGANA MILUNIĆ PAKOZDI, za predsjednicu 

2. DRAGUTIN HABULIN, za člana 

3. JELENA PETREKOVIĆ, za članicu 

 

1. DAVORKA ŠIPUŠ, za zamjenicu predsjednice 

2. MAJA RELIĆ, za zamjenicu člana 

3. TOMISLAV ŠUŠNJAR, 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. 

  

OZ-22 



- 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.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA VI. IZBORNE JEDINICE 

LUCIJANA VUKELIĆ 

 

 


