
 Na temelju članka 20. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“, broj: 01/15) Općinsko izborno 

povjerenstvo Općine Špišić Bukovica utvrđuje i objavljuje rezultate izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora općine Špišić Bukovica provedenih dana  08. veljače 2015. godine 

 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA 

MJESNOG ODBORA ŠPIŠIĆ BUKOVICA 

 

Od ukupno upisanih 1483 birača glasovalo je 311 birača ili 20,7%. 

Utvrđeno da je važećih glasačkih listića bilo 307, dok je nevažećih listića bilo 4. 

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Špišić Bukovica na temelju rezultata sa biračkog 

mjesta utvrđuje i objavljuje rezultate za pojedine kandidacijske liste kako slijedi: 

 

a) Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 124 glasova ili 40,39% temeljem 

kojih toj stranci pripada 3 mjesta i to za slijedeće kandidate: 

 

   1. Vesna Posavac 

   2. Zvonko Kucljak 

 3. Ilija Stjepić 

 

b) Hrvatska Stranka Prava dr. Ante Starčević (HSP AS) dobila je 65 glasova ili 

21,17% temeljem kojih toj stranci pripada 2 mjesta i to za slijedeće kandidate: 

 

1. Valent Majcen – Baja 

2. Denis Jurišić 

 

  c)  Socijaldemokratska partija (SDP) dobila je 46 glasova ili  14,98 % temeljem kojih 

toj stranci pripada 1 mjesto i to za slijedećeg kandidata: 

 

1. Josip Toljan 

 

d) Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB) dobio je 61 glasa ili 

19,87 % temeljem kojih toj stranci pripada 1 mjesto i to za slijedećeg kandidata: 

 

   1. Dubravko Bedeković dipl. novinar 

   

 

e) Hrvatska seljačka stranka (HSS) dobila je 11 glasova ili 3,58% temeljem kojih toj 

stranci ne pripada niti jedno mjesto u vijeću mjesnog odbora. 

 

    

 

Klasa: 013-01/14-01/05 

Ur.broj: 2189/06-14-3 

U Špišić Bukovici, 08. veljače 2015. godine 

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

       PREDSJEDNIK 

          Tomislav Obrovac, dipl.iur.  

 

 

 

 



 

 

 

 Na temelju članka 20. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“, broj: 01/15) Općinsko izborno 

povjerenstvo Općine Špišić Bukovica utvrđuje i objavljuje rezultate izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora općine Špišić Bukovica provedenih dana  08. veljače 2015. godine 

 

 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA 

MJESNOG ODBORA LOZAN 

 

 

Od ukupno upisanih  402 birača glasovalo je 45 birača ili 11,19 %. 

Utvrđeno je da važećih glasačkih listića bilo  42, dok nevažećih listića je bilo 3. 

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Špišić Bukovica na temelju rezultata sa biračkog 

mjesta utvrđuje i objavljuje rezultate za pojedine kandidacijske liste kako slijedi: 

 

a) Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 42 glasova ili 100,00 % 

temeljem kojih toj stranci pripada 7 mjesta i to za slijedeće kandidate: 

 

1. Vlado Giba 

 2. Miroslav Čor 

 3. Stjepan Božičko 

 4. Marijo Poldrugač 

 5. Vlado Šušnić 

 6. Miroslav Kereš 

 7. Željko Vlašić 

 

 

 

 

  

  

Klasa: 013-01/14-01/05 

Ur.broj: 2189/06-14-4 

U Špišić Bukovici, 08. veljače 2015. godine 

 

 

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

               PREDSJEDNIK 

               Tomislav Obrovac dipl.iur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Na temelju članka 20. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“, broj: 01/15) Općinsko izborno 

povjerenstvo Općine Špišić Bukovica utvrđuje i objavljuje rezultate izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora općine Špišić Bukovica provedenih dana  08. veljače 2015. godine 

 

 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA 

MJESNOG ODBORA VUKOSAVLJEVICA 

 

 

Od ukupno upisanih 540 birača glasovalo je 164 birača ili 30,37 %. 

Utvrđeno je da važećih glasačkih listića bilo 161, dok je 3 glasačkih listića  proglašeno 

nevažećim.  

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Špišić Bukovica na temelju rezultata sa biračkog 

mjesta utvrđuje i objavljuje rezultate za pojedine kandidacijske liste kako slijedi: 

 

a) Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 129 glasova ili 78,66 % 

temeljem kojih toj stranci pripada 6 mjesta i to za slijedeće kandidate: 

 

 1. Zlatko Maraković 

 2. Dominik Komar 

 3. Željko Komar 

 4. Mario Capan 

 5. Siniša Đurđek 

 6. Igor Kovač 

   

 

 

b)   Socijaldemokratska partija (SDP) dobila je 32 glasova ili  19,51 % temeljem kojih 

toj stranci pripada 1 mjesto i to za slijedećeg kandidata: 

 

        1. Stipo Trupina 

  

 

 

       

Klasa: 013-01/14-01/05 

Ur.broj: 2189/06-14-5 

U Špišić Bukovici, 08. veljače 2015. godine 

 

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

               PREDSJEDNIK 

              Tomislav Obrovac, dipl.iur.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Na temelju članka 20. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“, broj: 01/15) Općinsko izborno 

povjerenstvo Općine Špišić Bukovica utvrđuje i objavljuje rezultate izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora općine Špišić Bukovica provedenih dana  08. veljače 2015. godine 

 

 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA 

MJESNOG ODBORA ROGOVAC 

 

 

Od ukupno upisanih 189 birača glasovalo je 50 birača ili  26,46 %. 

Utvrđeno je da važećih glasačkih listića bilo 50, dok nevažećih listića nije bilo.   

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Špišić Bukovica na temelju rezultata sa biračkog 

mjesta utvrđuje i objavljuje rezultate za pojedine kandidacijske liste kako slijedi: 

 

a) Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 29 glasova ili 58,00 % temeljem 

kojih toj stranci pripada 3 mjesta i to za slijedeće kandidate: 

 

  1. Željko Janković 

 2. Željko Posavec 

 3. Ivan Topolovčan 

  

    

b) Hrvatska seljačka stranka (HSS) dobila je 21 glasova ili 42,00 % temeljem kojih toj 

stranci pripada 2 mjesta i to za slijedeće kandidate: 

 

   1. Mladen Rakarić 

   2. Marija Barić 

 

 

 

 

 

Klasa: 013-01/14-01/05 

Ur.broj: 2189/06-14-6 

U Špišić Bukovici, 08. veljače 2015. godine 

 

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

               PREDSJEDNIK 

                Tomislav Obrovac, dipl.iur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Na temelju članka 20. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“, broj: 01/15) Općinsko izborno 

povjerenstvo Općine Špišić Bukovica utvrđuje i objavljuje rezultate izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora općine Špišić Bukovica provedenih dana  08. veljače 2015. godine 

 

 

 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA 

MJESNOG ODBORA BUŠETINA 

 

 

Od ukupno upisanih 657 birača glasovalo je 195 birača ili 29,68 %. 

Utvrđeno je da važećih glasačkih listića bilo 195, dok nije bilo nevažećih listića.    

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Špišić Bukovica  na temelju rezultata sa biračkog 

mjesta utvrđuje i objavljuje rezultate za pojedine kandidacijske liste kako slijedi: 

 

a) Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 78 glasova ili 40,00 % temeljem 

kojih toj stranci pripada 3  mjesta i to za slijedeće kandidate: 

 

      1. Željko Arvaj 

    2. Luka Brlas 

    3. Tomislav Široki 

 

b) Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (HSP AS) dobila je 48 glasova ili 24,62 

% temeljem kojih toj stranci pripada 2 mjesta i to za slijedeće kandidate:  

 

1. Hrvoje Majstorović 

 2. Marija Đureš 

   

 

c)  Hrvatska seljačka stranka ( HSS) dobila je 69 glasova ili 35,38 % temeljem kojih toj 

stranci pripada 2 mjesta i to za slijedeće kandidate: 

 

1. Berislav Zelenbrz 

  2. Mario Ferlindeš 

 

 

 

 

Klasa: 013-01/14-01/05 

Ur.broj: 2189/06-14-7 

U Špišić Bukovici, 08. veljače 2015. godine 

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

               PREDSJEDNIK 

               Tomislav Obrovac, dipl.iur.  

 

 

 

 

 

 

 



 Na temelju članka 20. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“, broj: 01/15) Općinsko izborno 

povjerenstvo Općine Špišić Bukovica utvrđuje i objavljuje rezultate izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora općine Špišić Bukovica provedenih dana  08. veljače 2015. godine 

 

 

 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA 

MJESNOG ODBORA OKRUGLJAČA 

 

 

Od ukupno upisanih 223 birača glasovalo je 76 birača ili 34,08 %. 

Utvrđeno je da važećih glasačkih listića bilo 76, dok je nije bilo nevažećih.    

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Špišić Bukovica  na temelju rezultata sa biračkog 

mjesta utvrđuje i objavljuje rezultate za pojedine kandidacijske liste kako slijedi: 

 

a) Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 36 glasova ili 47,37 % temeljem 

kojih toj stranci pripada 3 mjesta i to za slijedeće kandidate: 

 

1. Darko Bartolić 

2. Matija Dautanec 

3. Toni Martinović 

 

b) Hrvatska seljačka stranka (HSS) dobila je 19 glasova ili 25,00 % temeljem kojih toj 

stranci pripada 1 mjesto i to za slijedećeg kandidata: 

 

1. Mario Galeković 

 

c) Grupa građana Za bolju Okrugljaču dobila je 21 glasa ili 27,63 % temeljem kojih 

toj stranci pripada 1 mjesta i to za slijedeće kandidate 

 

   1. Franjo Petrinić 

  

 

 

 

Klasa: 013-01/14-01/05 

Ur.broj: 2189/06-14-8 

U Špišić Bukovici, 08. veljače 2015. godine 

 

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

               PREDSJEDNIK 

                Tomislav Obrovac, dipl.iur.  


