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Na temelju članka 31. podstavak 5., Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“  broj 4/15), Izborno povjerenstvo za provedbu 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lovran, donosi  

 

RJEŠENJE 

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA 

ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

NA PODRUČJU OPĆINE LOVRAN 

 

I. Za područje MJESNOG ODBORA LOVRAN – BAHOVA određuju se sljedeća  biračka mjesta: 

 1. biračko mjesto broj 1 u:_________________________________________________________ 

                (navesti potpunu adresu i/ili oznaku biračkog mjesta) 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u ________________________________________________ 

      (navesti naziv mjesta, sela ,zaselka, ulice, kuće i sl.) 

2. biračko mjesto broj 2 …(isto kao pod 1.) sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta na 

području mjesnog odbora) 

 

II. Za područje MJESNOG ODBORA LOVRAN – REZINE određuju se sljedeća  biračka mjesta: 

 1. biračko mjesto broj 1 u:_________________________________________________________ 

                (navesti potpunu adresu i/ili oznaku biračkog mjesta) 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u ________________________________________________ 

      (navesti naziv mjesta, sela ,zaselka, ulice, kuće i sl.) 

2. biračko mjesto broj 2 …(isto kao pod 1.) sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta na 

području mjesnog odbora) 

 

III. Za područje MJESNOG ODBORA LOVRANŠĆINA određuju se sljedeća  biračka mjesta: 

 1. biračko mjesto broj 1 u:_________________________________________________________ 

                (navesti potpunu adresu i/ili oznaku biračkog mjesta) 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u ________________________________________________ 

      (navesti naziv mjesta, sela ,zaselka, ulice, kuće i sl.) 

2. biračko mjesto broj 2 …(isto kao pod 1.) sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta na 

području mjesnog odbora) 

 

IV. Za područje MJESNOG ODBORA MEDVEJA određuju se sljedeća  biračka mjesta: 

 1. biračko mjesto broj 1 u:_________________________________________________________ 

                (navesti potpunu adresu i/ili oznaku biračkog mjesta) 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u ________________________________________________ 

      (navesti naziv mjesta, sela, zaselka, ulice, kuće i sl.) 

2. biračko mjesto broj 2 …(isto kao pod 1.) sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta na 

području mjesnog odbora) 

 

U_______________________                                                 

         (mjesto i datum)                                     Predsjednik Izbornog povjerenstva 

         

                   ___________________________ 
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Na temelju članka 31. podstavak 6., Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“  broj 4/15), Izborno povjerenstvo za provedbu 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lovran, donosi  

 

RJEŠENJE 

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA 

ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA 

__________________________________ 

( naziv mjesnog odbora) 

 

I. U birački obor za biračko mjesto broj  _______________________________________________  

         (navesti potpunu adresu i oznaku biračkog mjesta) 

 

 Imenuju se: 

 

 1. _____________________________________  za predsjednicu/predsjednika 

 2. _____________________________________  za potpredsjednicu/potpredsjednika 

 3.______________________________________ za članicu/člana 

 4. ______________________________________ za članicu/člana 

 5. ______________________________________ za članicu/člana 

 6. ______________________________________ za članicu/člana 

 

 

II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje na biračkom mjestu na izborima za članove 

vijeća mjesnog odbora te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja. 

 

 

U_______________________                                                 

         (mjesto i datum) 

                           Predsjednik Izbornog povjerenstva 

         

                   ___________________________ 

 


