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Runović, 21.05. 2013. godine 
 
Akt broj: 7-5/2013. 
     
     
     
     
    

Predmet:  očitovanje na prigovor gospodina Zorana Babi
 
 
Poštovani, 
 
U nastavku teksta dostavljam očitovanje na p
 
 
AD 1. 
 
Ja, kao Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva Op
Općinskog izbornog povjerenstva nikada nismo u svom radu nanijeli štetu bilo pojedincu
stranaka ili kandidata  grupe građana.
 
AD 2. 
 
Temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokaln
povjerenstvo Općine Runovići donijelo je rješenje o odre
objavili na oglasnoj plo

(http://www.runovici.hr/tmp2/Biracka_mjesta_Runovici.pdf
Po rješenju biračko mjesto broj:  
 

- 5 Runović – Dom kulture obuhva
- 4 Runović – Ljubičića kuć

 
Biračko mjesto broj 5 Runović – i bira
obiteljska kuća Damira Ljubičića nalazi se izme
da je udaljenost obiteljske kuće gospodina Ljubi
kilometara od biračkog mjesta. Članovi uže i šire obitelji gospodina Damira Ljubi
mjesta jedino iz razloga različitih ku
geodetska uprava - Ured za katastar Ispostava Imotski.
 
Dokaz: Privitak 1  karta sa mjerilom
 
Istina je da ja obnašam dužnost tajnika
Općine Runovići od 01.09.1997. godine, te ni jedna fizi
primjedbi na moj rad, kako u Općinskom izbornom povjerenstvu tako i 
odjela.  
Nije istina da sam „kum“ načelniku Op
imamo vrlo dobru i korektnu poslovnu suradnju.
 
Sa ovlastima nikada nisam manipulirao kako navedeni gospodin navodi u svom dopisu, a ako jesam neka isti izloži 
sa kojim ovlastima  i kada.  
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AD 3.  
 
Sukladno naputku DIP-a, 11.05.2013. godine obavijestio sam sve političke stranke da im se ostavlja rok od 5 dana 
da iz biračkih odbora zamijene članove koji su u rodbinskom odnosu sa kandidatima, pošto neke stranke 
navedenom nisu udovoljile dana 16.05.2013. godine predložio sam Izbornom povjerenstvu grada Imotskog da 
zamijeni navedene osobe, kao i napomena da je sam gospodin Zoran Babić umjesto Jadranke Lojić predložio 
gospodina Jakova Babić što smo i uvažili što je vidljivo iz rješenju o članovima biračkog odbora broj 7 Podosoje. 
Do ostavljenog roka gospodin Babić nije dostavio ime drugog kandidata HSP-a za biračko mjesto broj 3, istog smo 
izmijenili na prijedlog gospodina Ivana Glavote nositelja liste HSP/HČSP sa članom biračkog odbora Pericom 
Grepom. Dakle oba zamijenjena člana HSP-a, koji su u rodbinskom odnosu sa kandidatima predložili su ovlašteni 
predstavnici stranke (punomoć za obojicu) Privitak 2 
 
Sve članove biračkih odbora  koji su u rodbinskom odnosu sa kandidatima na kandidacijskim listama političkih 
stranaka sukladno naputku DIP-a, zamijenili smo a sve u namjeri da osigurmo jednake uvjete svim kandidatima, 
političkim strankama te nepristran rad biračkih odbora. 
 
Popis osoba koje su u rodbinskom odnosu u Privitku 3. 
 
 
Smatram da savjesno, nepristrano i odgovorno obnašam funkciju predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva 
kao i ostali članovi izbornog povjerenstva, te bih na isti način postupio i na bilo kojim drugim izborima poštujući 
Zakon i naputke DIP-a.  
 
Za rezultat na izborima nisam odgovoran, on je isključivo volja građana koji su glasovali, a mi smo u svom radu 
nastojali da svi sudionici na lokalnim izborima imaju jednak tretman, a gospodinu Zoranu Babiću i HSP-u, želim 
više sreće i glasova na slijedećim izborima. 
 
 
 
 

S poštovanjem. 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIVITAK 1 
 
KARTA UDALJENOSTI -  BIRAČKO MJESTO BROJ  4 
 
 
 

 
 
Zelena crta – udaljenost biračkog mj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIVITAK 3  

ČKO MJESTO BROJ  4  –  BIRAČKO MJESTO BROJ 5

kog mjesta broj 3 (Ljubičića kuća) i biračko mjesto broj 5 Dom kulture 

KO MJESTO BROJ 5 = 1.450 METARA 

 

ko mjesto broj 5 Dom kulture – Runović. 



PUNOMOĆI 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIVITAK 3  
 

 
 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
  
Tel : 021 849 507 
Fax: 021 849 508 
 
Akt broj:  5-5/2013. 

 
Predmet:  zamijenjeni  članova biračkih odbora 

Općinsko vijeće Općine Runovići.
 
BIRAČKO MJESTO: STRANKA PREDLAGATELJ:
 
Biračko mjesto 1  
Anita Ljubičić   HGS     supruga Zorana Ljubičić koji se nalazi na 8. mjestu lista  HDZ
 
Biračko mjesto 3  

Ante Bilić   HSS/HSLS    sin Ivana Bilića isti se nalazi na 7. mjestu lista HSS/HSLS za Općinsko vijeće
 
Biračko mjesto 3  

Kristina Glavota   HGS kći Ivana Glavote nositelja liste HSP/HČSP za Općinsko vijeće 
 
Biračko mjesto 3  

Anđela Glavota   HSP kći Milana Glavote  isti se nalazi na 11. mjestu lista HDZ
   
Biračko mjesto 4  

Krešimir Ljubičić   HGS  brat  Petra Ljubičića isti se nalazi na 3. mjestu lista HSP/HČSP za Općinsko vijeće 
   
Biračko mjesto 5  

Perica Babić   HSU  sin Nediljka Babića 
 
Biračko mjesto 6  

Ivana Petričušić   HSU   kći Gojka Ljubičića    isti se nalazi na 3. mjestu lista HSU za Općinsko vijeće
   
Biračko mjesto 7  

Jadranka Lojić    HSP  sestra maria Lešine isti 
 
 
U Runoviću, 11.05.2013. godine 
 
     
     
 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

 

članova biračkih odbora u rodbinskom odnosu sa kandidatima na listama za 
Općinsko vijeće Općine Runovići. 

STRANKA PREDLAGATELJ: SRODSTVO SA KANDIDATOM:

supruga Zorana Ljubičić koji se nalazi na 8. mjestu lista  HDZ

HSS/HSLS    sin Ivana Bilića isti se nalazi na 7. mjestu lista HSS/HSLS za Općinsko vijeće

HGS kći Ivana Glavote nositelja liste HSP/HČSP za Općinsko vijeće 

HSP kći Milana Glavote  isti se nalazi na 11. mjestu lista HDZ-

HGS  brat  Petra Ljubičića isti se nalazi na 3. mjestu lista HSP/HČSP za Općinsko vijeće 

sin Nediljka Babića  nositelja liste HSU za Općinsko vijeće

HSU   kći Gojka Ljubičića    isti se nalazi na 3. mjestu lista HSU za Općinsko vijeće

HSP  sestra maria Lešine isti se nalazi na 8. mjestu liste HSP/HČSP za Općinsko vijeće

   PREDSJEDNIK: 
   Borislav Alerić 

kandidatima na listama za 

SRODSTVO SA KANDIDATOM: 

supruga Zorana Ljubičić koji se nalazi na 8. mjestu lista  HDZ-a za Općinsko vijeće 

HSS/HSLS    sin Ivana Bilića isti se nalazi na 7. mjestu lista HSS/HSLS za Općinsko vijeće 

HGS kći Ivana Glavote nositelja liste HSP/HČSP za Općinsko vijeće  

-a, za Općinsko vijeće 

HGS  brat  Petra Ljubičića isti se nalazi na 3. mjestu lista HSP/HČSP za Općinsko vijeće  

nositelja liste HSU za Općinsko vijeće 

HSU   kći Gojka Ljubičića    isti se nalazi na 3. mjestu lista HSU za Općinsko vijeće 

se nalazi na 8. mjestu liste HSP/HČSP za Općinsko vijeće   


