
                            
R E P U B L I K A   H R V A T S K A   

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

GRAD PLETERNICA 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

Povjerenstvo za izbor članova vijeća  

mjesnih odbora 
   

 
U Pleternici, 17. svibnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 7. stavak 1. alineja 8. Odluke o postupku pripreme i provedbi izbora za članove 

Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pleternice (Službeno glasilo Grada Pleternice br. 07/12, 

03/21), Povjerenstvo za provedbu izbora, donosi slijedeću, 

 

O D L U K U 

O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA  

MJESNOG ODBORA AŠIKOVCI 

 

I. Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora utvrđuje da MJESNI ODBOR AŠIKOVCI ima 

ukupno 71 birača i da je glasovalo 36 birača, odnosno 50,70 %, od čega je bilo 33 važećih glasova, dok 

je nevažećih glasova bilo 3. 

 

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:: 

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

Nositelj liste: MARIJAN BRALIĆ 

33 glasova ili 100,00 % 

 

III. Kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora su: 

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

Nositelj liste: MARIJAN BRALIĆ 

 

IV. Utvrđuje se da su pojedine liste kandidata dobile slijedeći broj mjesta u vijeću mjesnog odbora : 

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani: 

1. MARIJAN BRALIĆ 

2. IVICA BOŠNJAK 

3. KRISTIJAN MAROVIĆ 

4. JOSIP MAROVIĆ 

5. MARIO BOŠNJAK 

 

V. Uputa o pravnom lijeku: Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora 

članova vijeća mjesnih odbora podnose se Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati 

računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. Prigovor zbog 

nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim 

listama glasovalo na izborima, kao i nositelji kandidacijskih lista o kojima se glasovalo. 

 

Povjerenstvo za izbor članova vijeća 

mjesnih odbora 


