
  

REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

KLASA:  013-03/15-01/04 

URBROJ:  238/1-01-15-21 

Zagreb, 30. travnja 2015. 

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, 

br. 144/12), članka 32. stavka 2. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 

33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11, 

dalje: Zakon), Županijsko izborno povjerenstvo ZAGREBAČKE ŽUPANIJE donosi 

R J E Š E N J E  

O IMENOVANJU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE KRAŠIĆ 

I. U Općinsko izborno povjerenstvo Općine Krašić imenuju se: 

 

1. IVAN KLAPŠIĆ, za predsjednika 

2. DARKO MAREČIĆ, za člana 

3. NADICA KATOVČIĆ, za članicu 

 

1. DIJANA VRKLJAN, za zamjenicu predsjednika 

2. LAURA CRNIĆ KLAPŠIĆ, za zamjenicu člana 

3. BRANKICA BURJA, za zamjenicu članice 

 

II. Općinsko izborno povjerenstvo: 

 brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike 

nacionalnih manjina u općini/gradu, 

 određuje biračka mjesta, 

 imenuje članove biračkih odbora, 

 nadzire rad biračkih odbora, 

 obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području, 

 objavljuje sve pravovaljano predložene liste kandidata za članove vijeća i predstavnike 

nacionalnih manjina, navodeći tko su predlagatelji, kao i sastavlja i objavljuje izbornu 

listu, najkasnije u roku 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i 

podnošenja prijedloga, 

 nadzire pravilnost izborne promidžbe, 



 

 prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području te kada 

se radi o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u županiji, dostavlja ih 

županijskom izbornom povjerenstvu, 

 objavljuje rezultate izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u općini ili 

gradu, 

 obavlja i druge poslove određene Zakonom  

 

III. Na temelju članaka 22. i 23.  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 32/14), Općinsko izborno 

povjerenstvo: 

 provodi postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za predsjednika 

Republike Hrvatske, te izlučeno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu 

nadležnoj pravnoj osobi, u skladu sa 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.  
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