
          

REPUBLIKA HRVATSKA 

IZBORNO POVJERENSTVO 

II. IZBORNE JEDINICE 

 

KLASA: 013-01/16-01/8 

URBROJ: 2103-16-32 

 

Bjelovar, 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 II. izborne jedinice  

donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA  

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE GORNJA RIJEKA 

 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se: 

 

1. MARINA HORVAT PAVLIC, za predsjednicu 

2. LJUBICA PREMZL, za članicu 

3. VESNA BRADARIĆ-ŠLUJO, za članicu 

 

1. ŽELJKO ROŽIĆ, za zamjenika predsjednice 

2. ZORAN ŽIVOTIĆ, za zamjenika članice 

3. ANDREJA BOGDAN, za zamjenicu članice 

 

II. Općinsko izborno povjerenstvo: 

 

 predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrđivanje biračkih mjesta na području 

općine, odnosno grada, 

 predlaže imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada, 

 predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom, 

 prikuplja podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice, 

 obavlja i druge poslove koje na njega iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne 

jedinice. 
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III. Na osnovi članaka 19. stavaka 1. i 2. i članka 20. stavaka 1. i. 2.  Pravilnika o zaštiti i obradi 

arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike 

Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16), 

Općinsko izborno povjerenstvo: 

 

 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za Hrvatski sabor kojim 

raspolaže, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj 

osobi, u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, 

 

 o postupku izlučivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom 

povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo 

Republike Hrvatske.  

 

 

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG 

POVJERENSTVA II. IZBORNE JEDINICE 

MILENKA SLIVAR 

 

 


