REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE JAKŠIĆ
Jakšić, 22. svibnja 2017.
Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i
121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Jakšić utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JAKŠIĆ
I. Od ukupno 3.344 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.797 birača, odnosno 53,74%, od čega je
prema glasačkim listićima glasovalo 1.797 birača, odnosno 53,74%. Važećih listića bilo je 1.746,
odnosno 97,16%. Nevažećih je bilo 51 listića, odnosno 2,84%.
II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
1. Kandidat: IVICA KOVAČEVIĆ, dipl. ing. agr.
Zamjenik kandidata: MILE BARIŠIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

860 glasova 47,86%

2. Kandidat: ZDENKO BIONDIĆ, dipl. oec.
Zamjenik kandidata: IVAN MURAR, mag. ing. mech.
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

425 glasova 23,65%

3. Kandidat: DOMAGOJ OREŠKI
Zamjenica kandidata: NATALIJA BARIČEVIĆ
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

243 glasova 13,52%

4. Kandidat: MLADEN RAGUŽ
Zamjenik kandidata: STJEPAN FURUNDŽIJA
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

218 glasova 12,13%

III. Utvrđuje se da na izborima za načelnika Općine Jakšić niti jedan kandidat nije dobio potreban broj
glasova - više od 50% glasova birača koji su glasovali, te će se na osnovi članka 95. stavka 1. Zakona
održati drugi krug glasovanja.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE JAKŠIĆ
DANIJELA STARČEVIĆ
______________________________

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora za članove predstavničkih tijela jedinica mogu
podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5%
birača jedinice u kojoj se provode izbori.
U postupku izbora za izvršno tijelo jedinice prigovor mogu podnijeti političke stranke,
kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.
Rok za podnošenje prigovora je 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na
koju je stavljen prigovor, a na objavljene rezultate izbora počinje teći od utorka 23. svibnja 2017. od 00,00
sati do srijede 24. svibnja 2017. do 24,00 sata, a Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jakšić dežurati će u
vijećnici Općine Jakšić, Osječka 39, i to u utorak 23. svibnja 2017. od 8,00 do 15,00 sati i u srijedu 24.
svibnja 2017. od 8,00 do 15,00 sati (uz prethodnu najavu na brojeve mobitela: 098 282979 i 099 2585783),
te u vijećnici Općine Jakšić, Osječka 39, i to u utorak 23. svibnja 2017. od 15,00 do 20,00 sati i u srijedu 24.
svibnja 2017. od 15,00 do 24,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE JAKŠIĆ
Jakšić, 22. svibnja 2017.
Na osnovi članaka 95. i 102. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i
121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jakšić donijelo je i objavljuje

ODLUKU
O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA U IZBORU ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JAKŠIĆ
I. Drugi krug glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Jakšić održat će se u nedjelju, 4. lipnja
2017.
II. U drugom krugu glasovanja izbor se obavlja između dva kandidata s najvećim brojem glasova:
1. Kandidat: IVICA KOVAČEVIĆ, dipl. ing. agr.
Zamjenik kandidata: MILE BARIŠIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
2. Kandidat: ZDENKO BIONDIĆ, dipl. oec.
Zamjenik kandidata: IVAN MURAR, mag. ing. mech.
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE JAKŠIĆ
DANIJELA STARČEVIĆ
______________________________

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora za članove predstavničkih tijela jedinica mogu
podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5%
birača jedinice u kojoj se provode izbori.
U postupku izbora za izvršno tijelo jedinice prigovor mogu podnijeti političke stranke,
kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.
Rok za podnošenje prigovora je 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na
koju je stavljen prigovor, a na objavljene rezultate izbora počinje teći od utorka 23. svibnja 2017. od 00,00
sati do srijede 24. svibnja 2017. do 24,00 sata, a Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jakšić dežurati će u
vijećnici Općine Jakšić, Osječka 39, i to u utorak 23. svibnja 2017. od 8,00 do 15,00 sati i u srijedu 24.
svibnja 2017. od 8,00 do 15,00 sati (uz prethodnu najavu na brojeve mobitela: 098 282979 i 099 2585783),
te u vijećnici Općine Jakšić, Osječka 39, i to u utorak 23. svibnja 2017. od 15,00 do 20,00 sati i u srijedu 24.
svibnja 2017. od 15,00 do 24,00 sati.

