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

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA SIKIREVCI 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 

KLASA: 026-01/18-01/1 
URBROJ:2178/26-01-18-1 

Sikirevci, 12.07.2018.godine 
 

                                                              Z A P I S N I K 
 

       sa 1. konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnog odbora Jaruge održane dana 12.srpnja 2018. god. u 

Vijećnici Općinske uprave općine Sikirevci, ul.Ljudevita Gaja 4/a, s početkom u 19,30 sati. 
Općinski načelnik gosp.Josip Nikolić  saziva  konstituirajuću sjednicu te pozdravlja sve  nazočne, 

izabrane vijećnike i sve ostale nazočne. 
                                                                                

 Sjednici prisustvuje tri člana Vijeća od ukupno pet koliko je propisano Statutom Općine Sikirevci, što 

znači da postoji kvorum za nastavak sjednice. 
 

Prisutni članovi Vijeća: 
- ZORAN JELINIĆ-HDZ 

- STJEPAN DŽAMBO-HDZ 
- ANDRIJA VLAJINIĆ-SU 

 

Nakon toga, prelazi se na rad po predloženom dnevnom redu koji glasi: 
 

                                             DNEVNI RED: 
 

 -utvrđivanje kvoruma     

 
1. Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Jaruge 

 
2. Izbor predsjednika Vijeća mjesnog odbora Jaruge 

 
3. Različito 

 

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Točka 1.  Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Jaruge. 
Načelnik općine Sikirevci gosp. Josip Nikolić pročitao je Izvješće o provedenim izborima za članove 

Vijeća mjesnog odbora Jarugei: 
 

I Z V J E Š Ć E 

 

Na izborima 01. srpnja 2018. godine za članove vijeća Mjesnog odbora Jaruge, Općine 

Sikirevci, sudjelovale su dvije političke stranke sa svojim kandidacijskim listama i to: 

 

2. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 

3. Stranka umirovljenika – SU 

 

Broj mjesta u Vijeću mjesnog odbora Jaruge Općine Sikirevci ostvarile su sljedeće 

kandidacijske liste: 

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ       4 mjesta 
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2. Stranka umirovljenika – SU                           1 mjesto 

 

Obavljen je uvid u izborni materijal i rezultate izbora te je utvrđeno: 

  
Za članove Vijeća mjesnog odbora Jaruge Općine Sikirevci izabrani su:        

1. ZORAN JELINIĆ 

2. STJEPAN DŽAMBO 

3. CECILIJA JAKIĆ 

4. ZLATKO ILIJAŠEVIĆ 

5. ANDRIJA VLAJINIĆ 

 
Slijedom utvrđenja iz prethodnog stavka predlaže se da se potvrde mandati izabranim članovima 

koji će započeti dužnost vijećnika Mjesnog odbora Jaruge. 
 

Na temelju čl. 67. Statuta Općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije»br.1/18.) na prvoj konstituirajućoj sjednici vijeća Mjesnog odbora Jaruge održana 12.srpnja 
2018. donosi se:  

 
ZAKLJUČAK  

o verifikaciji mandata članova Vijeća Mjesnog odbora JARUGE 

I 
Verificiraju se mandati izabranim  članovima VMO JARUGE i utvrđuje da će dužnost vijećnika MO 

JARUGE obnašati : 

1. ZORAN JELINIĆ-HDZ 

2.STJEPAN DŽAMBO-HDZ 

3.CECILIJA JAKIĆ-HDZ 

4.ZLATKO ILIJAŠEVIĆ-HDZ 

5.ANDRIJA VLAJINIĆ-SU 
 

 Imenovani  vijećnici mjesnog odbora Jaruge izabrani su na mandat u trajanju od četiri godine. 

II. 

Ovaj Zaključak  stupa na snagu prvim danom od dana objave  u “Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije”. 

 

-Utvrđivanje člana vijeća koji će predsjedavati sjednicom od izbora predsjednika 

 

Predsjedavatelj je upoznao vijećnike da sukladno odredbi članku 87. stavka 4. Zakona o lokalnim 
izborima, konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predstavlja prvi izabrani član s kandidacijske 

liste koja je dobila najviše glasova. 
  

Predlaže da sjednicu nastavi voditi gosp. Zoran Jelinić,  koji je prema podacima Općinskog 

Izbornog povjerenstva prvi izabrani član na listi HDZ koja je dobila najveći broj glasova, te moli 
vijećnika Zorana Jelinića da preuzme svoju dužnosti u daljnjem rukovođenju sjednice. 

   
(Zoran Jelinić- predsjedatelj se zahvaljuje na počasnoj dužnosti i preuzima vođenje sjednice) 

 

  

Obzirom da smo verificirali mandate izabranih članova Vijeća, pozivam Vas da obavimo i ovaj čin 
– davanje Svečane prisege. 

 
Svečana prisega članova vijeća Mjesnog odbora Jaruge. 

 

Pozivam članove Vijeća da ustanu i daju svečanu prisegu. 

„Prisežem da ću prava i obveze člana Mjesnog odbora Jaruge, Općine Sikirevci, obavljati 

savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka općine Sikirevci i Republike 
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Hrvatske, i da ću se u obavljanju dužnosti člana Mjesnog odbora Jaruge pridržavati Ustava, 

zakona i Statuta Općine Sikirevci i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.“ 
 

Članovi Vijeća izgovaraju PRISEŽEM. 

 
 Svaki vijećnik potpisuje tekst Svečane prisege i predaje ga predsjedniku nakon završetka sjednice. 

 

Točka 2. Izbor predsjednika  
 

Člankom 68. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 01/18) 
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, tajnim glasovanjem, na 

vrijeme od 4 godine. 
 Molim verificirano vijeće mjesnog odbora Jaruge da pristupe tajnim glasovanju. 

Prebrojavanjem glasova utvrđeno je: 

1. Zoran Jelinić- HDZ dobiva 3 važeća glasa 
 

Utvrđeno je da kandidat Zoran Jelinić s kandidacijske liste HDZ dobio najviše važećih glasova , te: 
- za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Jaruge izabran ZORAN JELINIĆ; 

 

Na temelju čl. 69. Statuta općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije»br.1/18.) na prvoj konstituirajućoj sjednici vijeća Mjesnog odbora Jaruge održana 

12.07.2018. donosi se:  
RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA  VMO JARUGE 

OPĆINE SIKIREVCI 

I. 
ZORAN JELINIĆ –HDZ,  IZABIRE SE ZA PREDSJEDNIKA Vijeća Mjesnog odbora JARUGE, Općine 

Sikirevci na mandat od četiri godine. 
II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave  u “Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”. 
 

Predsjedavatelj utvrđuje  da je ovim činom konstituirano Vijeće Mjesnog odbora Jaruge, te 
čestita na izbor predsjedniku i  ujedno  poziva predsjednika VMO Jaruge gosp. Zorana Jelinić da 

preuzme daljnje vođenje sjednice. 

 
Izabrani predsjednik VMO Jaruge Zoran Jelinić  zahvaljuje se na ukazanom povjerenju te u 

nekoliko rečenica održao kratak govor, uz obećanje da će se u okviru svojih sposobnosti zalagati za 
djelotvoran rad u interesu općine , zajednički sa ostalim izabranim članovima na dobrobit građana 

općine Sikirevci. 

 
Na kraju sjednice izabranom predsjedniku MO Jaruge čestitali su svi prisutni izabrani vijećnici 

MO Jaruge sa zahtjevom uspješnije suradnje u daljnjem radu. 
Predsjedavatelj nazočnima se obratio, čestitao svim dužnosnicima i izabranim vijećnicima MO Jaruge 

te im poželio uspješan rad sa velikom suradnjom 
Sjednica je završena u 20 i 10 sati. 

 

Zapisnik vodila:                                                                                    Predsjednik vijeća MO 
Jaruge: 

        Gordana Lešić                                                                                          Zoran Jelinić 
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