
  

REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

KLASA: 013-01/21-01/10 
URBROJ: 238/1-01-21-15 
Zagreb, 24. travnja 2021. 
 
Na osnovi članka 43. stavka 2., u svezi članka 41. stavka 1. i 3. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20, dalje: Zakon), Županijsko 
izborno povjerenstvo Zagrebačke županije donijelo je  

R J E Š E N J E 

O IMENOVANJU PROŠIRENOG SASTAVA 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

OPĆINE DUBRAVICA 

I. U prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dubravica imenuju se: 
 

a) Predstavnice/predstavnici većinske političke stranke, odnosno većinskih političkih 
stranaka: 

1. DRAGO RADENOVIĆ, za člana 

predstavnik HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

2. ORIJANA MIKELEC, za članicu 

predstavnica STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL 

3. FRANJO ŠTOS, za člana 

predstavnik HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

b) Predstavnice/predstavnici oporbene političke stranke, odnosno oporbenih političkih 
stranaka: 

1. ANTONIJA ŠTRITOF, za članicu 

predstavnica HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 

2. DAVOR DRMIĆ, za člana 

predstavnik HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 

3. MARA LEOVAC HORVAT, za članicu 

predstavnica HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 

  



II. Članice/članovi proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva imaju jednaka prava 
i dužnosti kao i članice/članovi stalnog sastava istog povjerenstva. 

 

III. Prava i obveze Općinskog izbornog povjerenstva iz točke I. ovoga Rješenja utvrđena su 
člankom 43. stavkom 3. i člankom 53. Zakona te pravilnikom Državnog izbornog 
povjerenstva Republike Hrvatske kojim se uređuje čuvanje, odabiranje i izlučivanje javnog 
dokumentarnog gradiva nastalog u provedbi izbora. 

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Odredbom čl. 41. Zakona propisano je da prošireni sastav izbornog povjerenstva čine tri 
predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i tri dogovorno 
predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, a određuju se u roku od 8 dana od 
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora. Odnos ukupnog broja članova proširenog 
sastava unutar grupacija stranaka određuje se  sukladno omjeru u kojem pojedina stranka 
sudjeluje u općinskom, odnosno gradskom vijeću, županijskoj skupštini, odnosno 
Gradskoj skupštini Grada Zagreba. 
 
  
 
Na osnovi zaprimljenih prijedloga političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini 
Zagrebačke županije te općinskih i gradskih vijeća sa područja Zagrebačke županije, 
Županijsko izborno povjerenstvo Zagrebačke županije imenovalo je prošireni sastav 
gradskih i općinskih izborni povjerenstava sa  područja Zagrebačke županije. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Predsjednik 

NIKOLA RAMUŠĆAK 

 


