REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SRAČINEC
Općinsko Izborno povjerenstvo
KLASA: UP/I-013-03/13-01/1
URBROJ: 2186/07-03-13-5
Sračinec, 30. travnja 2013.
Na temelju članka 59. stavka 2. i 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Općine Sračinec (Službeni vjesnik Varaždinske županije „ br. 15/02 i 14/13)
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sračinec u sastavu Jasna Lekić, Andrejana Šantek i
Doroteja Zorman odlučujući o prijedlogu koje je podnio predlagatelj Hrvatska socijalno
liberalna stranka za izbor članica/članova vijeća mjesnog odbora Svibovec Podravski dana
30. travnja 2013. godine donijelo je slijedeće

RJEŠENJE
Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članica/članova
vijeća mjesnog odbora Svibovec Podravski.
Naziv liste: Hrvatska socijalno liberalna stranka
Nositelj liste: Antonio Križanec
Kandidati:
1.
2.
3.
4.
5.

Antonio Križanec
Andrija Miholjek
Goran Golub
Martina Vrček
Slađana Taljak

Uputa o pravnom lijeku:

Svibovec Podravski, Dravska 107 15.2.1987.
Svibovec Podravski, Školska 42
18. 5. 1953.
Svibovec Podravski, Školska 5a
5.4.1979.
Svibovec Podravski, Dravska 153 10.11.1993.
Svibovec Podravski, Dravska 67
25.9. 1971.

51862638410
44440510062
17808350636
03350902199
39620176117

Temeljem članka 61b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora
rješava ovo izborno povjerenstvo. Prigovor mogu podnijeti političke stranke, nositelji
kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača mjesnog
odbora u kojoj se provodi izbor.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnosi se Općinskom izbornom
povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se
stavlja prigovor.
ČLANOVI
OPĆINSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA OPĆINE SRAČINEC

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA OPĆINE SRAČINEC

Andrejana Šantek

Jasna Lekić

Doroteja Zorman
Napomena:
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva
političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile
kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste
grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će
se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po koja je listu predložila. Ako je više stranaka
predložilo koalicijsku kandidacijsku listu ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve
po redu stranke u prijedlogu.(članak 24. Zakona).

