
REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO

X. IZBORNE JEDINICE

BROJ: 6/20

Split, 20. lipnja 2020.

Na osnovi članka 61. točke 3. i članka 67. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor 
(„Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda 
Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19, dalje: Zakon), 
Izborno povjerenstvo X. izborne jedinice donijelo je 

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU PROŠIRENOG SASTAVA

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE CISTA PROVO

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

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

1. DINKO MAGLIĆ, za člana

predstavnik HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

2. GABRIELA MADUNIĆ, za članicu

predstavnica HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

1. IVAN GALIĆ-STIPANČIĆ, za zamjenika člana

predstavnik HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

2. MARIJA MADUNIĆ, za zamjenicu članice

predstavnica HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS

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

1. MIRO DRLJE, za člana

predstavnik SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

2. MILA ARAČIĆ, za članicu

predstavnica NEZAVISNA LISTA MLADIH - NLM

1. MILA ČIKEŠ, za zamjenicu člana

predstavnica MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST

2. MAGDALENA ŠITUM, za zamjenicu članice

predstavnica NEOVISNI ZA HRVATSKU - NHR



II. Članice/članovi proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva imaju sva prava i 
obveze stalnih članica/članova Općinskog izbornog povjerenstva.

III. Prava i obveze Općinskog izbornog povjerenstva utvrđena su člankom 68. Zakona te 
člankom 19. stavkom 1. i 2. i člankom 20. stavkom 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).

O b r a z l o ž e n j e

Odredbom članka 60. Zakona propisano je da prošireni sastav izbornog 
povjerenstava izborne jedinice čine po dva predstavnika većinske političke stranke, odnosno 
koalicije i dva dogovoreno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, odnosno 
koalicija sukladno stranačkom sastavu Hrvatskog sabora i njihovi zamjenici, a navedene 
Zakonske odredbe primjenjuju se i kod imenovanja gradskih odnosno općinskih izbornih 
povjerenstava temeljem odredaba članka 67. istog Zakona.

Većinske političke stranke u IX. sazivu Hrvatskog sabora i to Hrvatska demokratska 
zajednica-HDZ, „Bandić Milan 365-Stranka rada i solidarnosti“-„365 Stranka rada i 
solidarnosti“, Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati-HNS , Samostalna demokratska 
srpska stranka-HDSS, Hrvatska demokršćanska stranka-SDSS, Hrvatska socijalno-liberalna 
stranka-HSLS i Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje-HDSSB dostavile su 
Državnom izbornom povjerenstvu sporazum o rasporedu mjesta u proširenim sastavima 
izbornih povjerenstava.

Oporbene političke stranke u IX. sazivu Hrvatskog sabora i to Socijaldemokratska 
partija Hrvatske-SDP, Most nezavisnih lista-MOST, Hrvatska seljačka stranka-HSS, 
Građansko-liberalni savez-GLAS, Istarski demokratski sabor-IDS, Nezavisna lista mladih-
NLM, Hrvatska stranka umirovljenika-HSU, Narodna stranka-Reformisti-REFORMISTI, 
Neovisni za Hrvatsku-NHR, Promijenimo Hrvatsku-PH, SNAGA-Stranka narodnog i 
građanskog aktivizma-SNAGA i Stranka Ivana Pernara-SIP dostavile su Državnom izbornom 
povjerenstvu sporazum o rasporedu mjesta u proširenim sastavima izbornih povjerenstava.

Slijednom navedenog, a na osnovi prijedloga političkih stranaka i sporazuma,  
Izborno povjerenstvo X. izborne jedinice imenovalo je prošireni sastav gradskih i općinskih 
povjerenstava  kao u točki I. ovog Rješenja.

Predsjednik

BRUNO KLEIN




