
             
 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                     
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/20-01/50 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 3. lipnja 2020. 
 

Na temelju članka 31.  Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 
9/09. i 9/10.- lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst i 2/20.)  i članka 15. 
stavak 2. i stavka 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina 
(“Službene novine Grada Labina”, broj 2/12. i 3/16.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici  
3. lipnja 2020. godine, donijelo je  

R J E Š E N J E 

o imenovanju članova stalnog sastava  
Gradskog izbornog povjerenstva 

 
I 
 

  U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih 
odbora imenuju se: 
 
1. IZABELA BARBIĆ, dipl. pravnica iz  Nedešćine, Šumber 106, za predsjednicu  
2. RUŽICA BAĆA, dipl. pravnica iz Labina, Prilaz vetva 12, za članicu  
3. ROVENA RUNKO BRENČIĆ, dipl. pravnica iz Labina, Prilaz Griža 1, za članicu  
 
1. LARA ČEKADA FRANKOVIĆ, dipl. pravnica, iz Labina, Vinež 51, za zamjenicu 

predsjednice 
2. NINA PAUŠIĆ, dipl. pravnica iz Labina, Marcilnica 48, za zamjenicu članice  
3. IRIS ROJNIĆ, dipl. pravnica iz Labina, Vjekoslava Spinčića 15, za zamjenicu članice. 

 
II 
 

 Gradsko izborno povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja: 
- propisuje obrasce o postupku kandidiranja i provedbi izbora, 
- donosi obvezatne upute za rad, 
- brine o zakonitoj pripremi i provođenju izbora za članove vijeća, 
- imenuje članove biračkih odbora,  
- određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća, 
- nadzire rad biračkih odbora, 
- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora, 
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu 

listu za vijeća, 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća, 
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim mjestima, 
- objavljuje rezultate za izbor članova vijeća, 
- obavlja druge poslove radi provedbe izbora za vijeća. 



III 

 
 Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama 
Grada Labina”. 
 

        
                                                                                                             

PREDSJEDNICA  
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