
 Z A P I S N I K 

 

 Sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 

19. lipnja 2017. godine u prostorijama općinske vijećnice s početkom u 9,00 sati. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj 

županiji KLASA: 023-01/17-01/32, URBROJ: 2137-01-17-2 od 8. lipnja 2017. godine. 

 

 Sjednici je nazočan gospodin Damir Hudelist, voditelj Službe za opću upravu u  

Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, kao ovlašteni predstavnik. 

 Ostali nazočni: Ivan Lipuš, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Koprivnički Ivanec, Dubravka Bebek, referentica općih poslova. 

 

 Ovlašteni predstavnik pozdravlja sve nazočne i otvara konstituirajuću sjednicu. 

 

 OVLAŠTENI PREDSTAVNIK: Da bi se mogao utvrditi kvorum, molim 

pročelnika da izvrši prozivku novoizabranih članova Općinskog vijeća. 

 

 Pročelnik vrši prozivku. 

 

 Na temelju izvršene prozivke utvrđeno je da su sjednici nazočni članovi: Mario 

Švegović, Ivana Čoklica, Ružica Blažević, Ivana Tubanović, Mihael Sremec, Barbara 

Kovač, Kristijan Prašnički, Ivica Petričević, Ivica Salajec i Rade Prosenjak. 

  

Nije prisutna Kristina Furkes koja je svoj nedolazak ispričala.  

 

  

 OVLAŠTENI PREDSTAVNIK: Konstatiram da ovoj konstituirajućoj sjednici 

prisustvuje većina članova Općinskog vijeća. 

 

 Pušta se tonska snimka himne “Lijepa naša”. 

 

 OVLAŠTENI PREDSTAVNIK: Prijedlog dnevnog reda dat Vam je u pozivu za 

sjednicu.  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije, 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članica/članova Općinskog 

vijeća, 

- Utvrđivanje članice/člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati 

sjednicom do izbora predsjednika, 

-     Polaganje prisege članica/članova Općinskog vijeća, 

3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja, 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 



OVLAŠTENI PREDSTAVNIK: Molim da se o prijedlogu dnevnog reda 

izjasnite glasovanjem. Tko je “ZA”, “PROTIV”? Konstatiram da je jednoglasno 

prihvaćen dnevni red. Predlažem da nastavimo s radom prema dnevnom redu. Prelazimo 

na prvu točku dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

 

IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE 
 

 

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK: Mandatna komisija ima predsjednika i dva 

člana, koji se biraju iz reda članova Općinskog vijeća. Mandatna komisija na temelju 

izbornih rezultata izrađuje i podnosi izvješće Općinskom vijeću o provedenim izborima 

za članove Općinskog vijeća i imenima izbranih članova, o podnesenim ostavkama na 

dužnost člana, o imenima članova koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnosti člana 

Općinskog vijeća pa im mandat miruje, te o zamjenicima članova koji umjesto njih 

počinju obnašati dužnost člana Općinskog vijeća te raspravlja o drugim pitanjima koja se 

odnose na mandatna prava članova Općinskog vijeća. 

Predlažem da se izabere Mandatna komisija koja se sastoji od predsjednika i dva 

člana. 

Predlažem da se u Mandatnu komisiju izaberu: 

1. Barbara Kovač, za predsjednicu,  

2. Damir Vrban, za člana,  

3. Rade Prosenjak, za člana. 

 

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog? Nema. Da 

li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?  

 

Kandidati prihvaćaju kandidaturu.  

 

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK: Budući da nema drugih prijedloga, dajem ovaj 

prijedlog na glasovanje. Tko je “ZA”? Jednoglasno. „PROTIV“-NEMA, „UZDRŽAN“-

NEMA. Utvrđujem da je Mandatna komisija  jednoglasno izabrana u predloženom 

sastavu i donijeto 

RJEŠENJE  

o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije 

Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec 

 

Rješenje je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK: Molim Mandatnu komisiju da preuzme potvrde 

o izboru članova, da se povuku i pripreme Izvješće. Određujem stanku u trajanju od pet 

minuta i molim da svi prisutni ostanu u ovoj dvorani. 

 

 

 

 



Točka 2. 

 

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA ČLANOVA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK: Molim predsjednicu Mandatne komisije da 

podnese Izvješće. 

 

Barbara Kovač čita Izvješće Mandatne komisije. 

 

UTVRĐIVANJE ČLANICE/ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA KOJI ĆE 

PREDSJEDAVATI SJEDNICOM DO IZBORA PREDSJEDNIKA 

 

OVLAŠTEI PREDSTAVNIK: Prema odredbi članka 87. stavka 4. Zakona o 

lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjeda prvi 

izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista 

dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani 

kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. Sukladno mišljenju 

Ministarstva uprave u slučaju da je osoba koja bi trebala predsjedati sjednicom izabrana 

na nespojivu dužnost, sjednicom do izbora predsjednika predsjeda sljedeći izabrani član s 

predmetne kandidacijske liste.  Čast da predsjeda ovom konstituirajućom sjednicom ima 

gospođa Ružica Blažević. Molim gospođu Blažević da preuzme vođenje sjednice. 

 

 

POLAGANJE PRISEGE ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 PREDSJEDAVATELJICA: U skladu s odredbom članka 3. Poslovnika članovi 

Općinskog vijeća daju prisegu. Tekst prisege podijeljen Vam je prije početka sjednice. 

Molim članove da nakon čitanja potpišu tekst prisege i predaju je predsjedavatelju. 

Dozvolite mi da u ime svih vas izgovorim prisegu. 
 

Molim da svi članovi ustanu. 
 

 Predsjedavatelj čita tekst prisege. 

 

 “Prisežem da ću prava i dužnosti člana Općinskog vijeća obnašati savjesno i 

odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike Hrvatske, da ću 

se u obnašanju dužnosti člana pridržavati Ustava, zakona i Stauta Općine i da ću štititi 

ustavni poredak Republike Hrvatske.” 

 

 Članovi odgovaraju “PRISEŽEM”. 

 

 

 

 

 



Točka 3. 

 

IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  

ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA 
 

 

 PREDSJEDAVATELJICA: Prema odredbi članka 42. Statuta na 

konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanja. Odbor za izbor i 

imenovanja ima predsjednika i dva člana koji se biraju, u pravilu iz redova Općinskog 

vijeća. Zadaća Odbora je da predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog 

vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća te izbor, imenovanja i razrješenja koja su 

posebnim propisima stavljena u nadležnost Općinskom vijeću. 

Predlažem da se u Odbor za izbor i imenovanja izaberu: 

 

1. Ružica Blažević, za predsjednicu,  

2. Kristijan Prašnički, za člana 

3. Rade Prosenjak, za člana. 

 

 

PREDSJEDAVATELJICA: Ima li drugih prijedloga? Nema. Da li predloženi 

kandidati prihvaćaju kandidaturu? 

 

Kandidati prihvaćaju kandidaturu. 

 

 

PREDSJEDAVATELJICA: Budući da nema drugih prijedloga, dajem ovaj 

prijedlog na glasovanje. Glasuje se javno većinom glasova prisutnih. Tko je “ZA”-

JEDNOGLASNO, „PROTIV“-NEMA, „UZDRŽAN“-NEMA. Utvrđujem da je 

jednoglasno izabran Odbor za izbor i imenovanja i donijeto 

 

R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 

Općine Koprivnički Ivanec 

 

Rješenje je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

  PREDSJEDAVATELJICA: Molim Odbor da se povuče radi utvrđivanja 

prijedloga kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. Određujem 

stanku u trajanju od 5 minuta. Molim da svi nazočni ostanu u vijećnici. 

 

 

 

 

 

 

 



Točka 4. 

 

IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA 

 OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 PREDSJEDAVATELJICA: Prema članku 10. Poslovnika Općinsko vijeće ima 

predsjednika i dva potpredsjednika. Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća biraju 

se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine članova 

Općinskog vijeća putem liste kandidata. Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća 

biraju se javnim glasovanjem većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja podnosi prijedlog Odbora za izbor 

predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća: 

 

1. Mihael Sremec, za predsjednika, 

2. Ružica Blažević, za potpredsjednicu, 

3. Rade Prosenjak, za potpredsjednika. 

 

PREDSJEDAVATELJICA: Da li netko ima drugačji prijedlog? Nema. Da li 

predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu? 

 

 Kandidati prihvaćaju kandidaturu. 

 

PREDSJEDAVATELJICA: Budući da nema drugih prijedloga, dajem ovaj 

prijedlog na glasovanje. Tko je “ZA”? Jednoglasno ”PROTIV“- NEMA, „UZDRŽANI“ 

– NEMA. Utvrđujem da su propisanom većinom izabrani predsjednik i potpredsjednici 

Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec i da je donijeto 

R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i dva potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec 

 

Rješenje je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Čestitam izabranom predsjedniku i potpredsjedniku Općinskog vijeća.  

Molim novoizabranog predsjednika da preuzme daljnje vođenje sjednice. 

 

PREDSJEDNIK: Zahvaljujem se na ukazanom povjerenju, nadam se dobroj 

međusobnoj suradnji, a sve na dobrobit mještana naše Općine i ovime završavam 

sjednicu. 

 

 

    Zapisničar:                                                                                  Predsjednik: 

Dubravka Bebek, v.r.                                                         Mihael Sremec, dipl.oec., v.r. 


