
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE DRAGANIĆ OLN-12

ZAPISNIK
O RADU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE DRAGANIĆ

Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima utvrđeno je:I.

A. da općina/grad ima ukupno birača (obrazac OLN-10 toč. VI/6) 2.413

B. da je prema izvacima iz popisa birača i uz potvrde za glasovanje, glasovanju pristupilo ukupno birača
(obrazac OLN-10 toč. VI/7)

1.072

C. da je prema glasačkim listićima ukupno glasovalo birača (obrazac OLN-10 toč. VI/8) 1.072

D. da je važećim utvrđeno glasačkih listića (obrazac OLN-10 toč. VI/9a) 1.046

E. da je nevažećim proglašeno glasačkih listića (obrazac OLN-10 toč. VI/9b) 26

Utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:II.

1. mr. STJEPAN BENCETIĆ, dr. vet. med. dobio je glasova 617

2. ANĐELKO MISIR dobio je glasova 429

a) Rad izbornog povjerenstva promatrali su - nisu promatrali (precrtati nepotrebno) sljedeći promatrači:III.

(navesti ime i prezime promatrača i naziv političke stranke / ime i prezime birača koji su predložili kandidata / naziv nevladine udruge / ime i prezime stranog promatrača)

b) Na ovaj Zapisnik promatrači koji su pratili rad izbornog povjerenstva nemaju primjedbe - imaju sljedeće primjedbe
(precrtati nepotrebno):

(ako ima više primjedbi, potrebno ih je određeno navesti na posebnom listu papira, koji je sastavni dio ovog Zapisnika)

Čitljivi potpisi promatrača koji su dali primjedbe:

a) Na ovaj Zapisnik članovi izbornog povjerenstva nemaju primjedbe - imaju sljedeće primjedbe (precrtati nepotrebno):IV.

(ako imaju više primjedbi, potrebno ih je određeno navesti na posebnom listu papira koji je sastavni dio ovog Zapisnika)
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Čitljivi potpisi članova izbornog povjerenstva koji su dali primjedbe:

b) Službena bilješka

DRAGANIĆ,   04.06.2017   20:08

Članovi:

1.
(potpis)

2.
(potpis)

3.
(potpis)

4.
(potpis)

5.
(potpis)

6.
(potpis)

7.
(potpis)

8.
(potpis)

9.
(potpis)

10.
(potpis)

Predsjednik:

(potpis)

Potpredsjednik:

(potpis)

1. Zapisnik potpisuju predsjednik, potpredsjednik i svi članovi izbornog povjerenstva. Ako član izbornog povjerenstva nije nazočan
prilikom potpisivanja Zapisnika ili odbije potpisati isti, o tome se pod točkom IV. b) ovog Zapisnika sastavlja službena bilješka, u
kojoj se utvrđuje činjenica nenazočnosti člana izbornog povjerenstva prilikom potpisivanja Zapisnika odnosno činjenica odbijanja
potpisivanja Zapisnika i razlozi odbijanja, ako ih član izbornog povjerenstva navede.

2. Riječi i pojmovi u ovom Zapisniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su
rodu navedeni.

Napomena:
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