
 
 

REPUBLIKA  HRVATSKA 

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BAŠKA 

Općinski načelnik 
 

KLASA: 013-03/19-01/4 

URBROJ: 2142-03-19-1 

Baška, 6. kolovoza 2019. godine 
 

Temeljem članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 12/13, 

31/15, 27/17, 04/18) i članka 29. stavak 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Baška („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 3/15), Općinski načelnik Općine 

Baška, 6. kolovoza 2019. godine, donio je 
 

R J E Š E N J E 

o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora  

za članove vijeća mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor 
 

I. 

U Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Baška, Batomalj, 

Draga Bašćanska i Jurandvor, koji će se održati 29. rujna 2019. godine, imenuju se: 
 

1. Darko Krpan, za predsjednika, 

2. Ines-Marija Juranić, za člana 

3. Nikola Nobilo, za člana, 
 

1. Katarina Žunabović, za zamjenicu predsjednika, 

2. Darija Tomašić, za zamjenika člana, 

3. Neven Dorčić, za zamjenika člana. 
 

II. 

Općinsko izborno povjerenstvo iz točke I.: 

• izravno brine za zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća, 

• obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora, 

• ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća, 

• na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu 

listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća, 

• određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća, 

• imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora, 

• nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 

• nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom, 

• prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima, 

• objavljuje rezultate izbora za članove vijeća, 

• obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća. 
 

III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 

Općine Baška. 
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Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r. 


