REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HLEBINE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/01
Urbroj: 2137/07-17-1
Hlebine, 9. lipnja 2017.
ZAPISNIK

Sa konstiturajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 9. lipnja 2017.
godine u zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 9.00 sati.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predstojnica Ureda državne uprave u
Koprivničko-križevačkoj županiji gđa Elizabeta Repić Perković, dipl.iur., ovlašteni predstavnik
Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Ovlašteni predstavnik: Pozdravljam sve članove i goste. Da bi se mogao utvrditi kvorum,
molim pročelnicu da izvrši prozivku novoizabranih članova Općinskog vijeća.
(Nakon izvršene prozivke)
Ovlašteni predstavnik: Konstatiram da ovoj konstituirajućoj sjednici
članovi Općinskog vijeća.
PRISUTNI:
1. Božica Trnski,
2. Andjelko Belec,
3. Zvonko Trtanj,
4. Ivan Štrfiček,
5. Darko Kalinić,
6. Marijan Hontić,
7. Mirjana Lujić,
8. Marija Zlatar,
9. Sanja Sivac,
10. Saša Cimerman,
11. Milka Tropšek.

prisustvuju svi

ODSUTNI:
-

OSTALI PRISUTNI:
1. Elizabeta Repić Perković, dipl.iur., predstojnica Ureda državne uprave u Koprivničkokriževačkoj županiji,
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2.
3.
4.
5.
6.

Andrea Senković, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hlebine,
Mihael Štrkalj,
Anka Kelek,
Ivana Matina,
Đurđica Kovaček, zapisničar.

Ovlašteni predstavnik: Molim da svi ustanu.
(Pušta se tonska snimka himne "Lijepa naša domovino")
Ovlašteni predstavnik: Prijedlog dnevnog reda dat vam je u pozivu za sjednicu. Molim da
se o prijedlogu dnevnog reda izjasnite glasovanjem. Tko je "ZA", tko je "PROTIV".
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,
- Polaganje svečane prisege članica/članova Općinskog vijeća,
3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Predlažem da nastavimo s radom prema dnevnom redu.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Točka 1.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK: Predlažem da se izabere Mandatna komisija koja se sastoji od
predsjednika i dva člana koji se biraju iz sastava članova Općinskog vijeća. Mandatna komisija na
konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i
imenima izabranih članova Općinskog vijeća, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog
povjerenstva o provedenim izborima, obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na
dužnost članova Općinskog vijeća te o zamjenicima članova Općinskog vijeća koji umjesto njih
počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća, obavještava Općinsko vijeće o mirovanju
mandata članova Općinskog vijeća i o zamjenicima članova Općinskog vijeća koji umjesto njih
obavljaju dužnost člana Općinskog vijeća, obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja
mandata članova Općinskog vijeća, obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se
ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za
početak mandata zamjeniku člana Općinskog vijeća.
Predlažem da se u Mandatnu komisiju izaberu:
1. Ivan Štrfiček, za predsjednika,
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2. Mirjana Lujić, za članicu,
3. Darko Kalinić, za člana.
Prijedlog može dati i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, odnosno 4 člana.
Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Marija Zlatar: U ime vijećnika koalicijske liste HSLS, HNS, SDP, predlažemo da se za člana
Mandatne komisije izabere Saša Cimerman.
Ovlašteni predstavnik: Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu. Budući da je predloženo više
kandidata, dajem prijedloge na glasovanje. Tko je "ZA, tko je"PROTIV", tko je „UZDRŽAN“.
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Mandatna komisija sa 7 glasova „za“ izabrana u sastavu:
1. Ivan Štrfiček, za predsjednika,
2. Mirjana Lujić, za članicu,
3. Darko Kalinić, za člana.

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 predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće.
Predsjednik Mandatne komisije Ivan Štrfiček podnosi izvješće.
(Nakon podnošenja Izvješća).
UTVRĐIVANJE ČLANICE/ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA KOJI ĆE
PREDSJEDAVATI SJEDNICOM DO IZBORA PREDSJEDNIKA
OVLAŠTENI 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
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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 predsjeda sljedeći izabrani član s
predmetne kandidacijske liste.
Čast da predsjedava ovom konstituirajućom sjednicom Općinskog vijeća ima gospodin
Zvonko Trtanj. Molim gospodina Zvonka Trtanja da preuzme vođenje sjednice.
(Za predsjednički stol dolazi Zvonko Trtanj).

POLAGANJE PRISEGE ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
PREDSJEDATELJ: U skladu s člankom 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hlebine,
članovi Općinskog vijeća daju prisegu. Tekst prisege podijeljen vam je prije početka sjednice.
Molim članove da nakon čitanja potpišu tekst prisege i predaju je po završetku sjednice
predsjedniku Općinskog vijeća. Dozvolite mi da u ime svih vas izgovorim prisegu.
Molim da svi članovi ustanu.
(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 Statuta Općine i da ću štiti ustavni poredak
Republike Hrvatske".
(Članovi odgovaraju „PRISEŽEM“)

Točka 3.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA
ZA IZBOR I IMENOVANJA
Zvonko Trtanj: Prema odredbi članka 42. Statuta i 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Hlebine na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanja. Odbor za izbor i
imenovanja ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz sastava članova Općinskog vijeća. Odbor
predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, izbor i razrješenje
članova radnih tijela Općinskog vijeća, imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih
Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća, propise o primanjima članova općinskog vijeća te
naknade troškova članovima Općinskog vijeća za rad u Općinskom vijeću.
Prijedlog za predsjednika i članova Odbora daje predsjedatelj ili najmanje 1/3 članova
Općinskog vijeća.
Predlažem da u Odbor za izbor i imenovanja izaberemo:
1. Marijana Hontića, za predsjednika,
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2. Anku Kelek, za članicu,
3. Mihaela Štrkalja, za člana.
Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Marija Zlatar: U ime vijećnika koalicijske liste HSLS, HNS, SDP, predlažemo da se za člana
Odbora za izbor i imenovanja izabere Milka Tropšek.
Zvonko Trtanj: Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu. Budući da je predloženo više
kandidata, dajem prijedloge na glasovanje. Tko je "ZA, tko je"PROTIV", tko je „UZDRŽAN“.
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Odbor za izbor i imenovanja izabran u sastavu:
1. Marijan Hontić, za predsjednika,
2. Anka Kelek, za članicu,
3. Mihael Štrkalj, za člana.
Molim odbor za izbor i imenovanja da se povuče radi utvrđivanja prijedloga kandidata za
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Određujem stanku u trajanju od 5 minuta. Molim da svi prisutni ostanu u ovoj dvorani.
(Nakon završetka rada Odbora)

Točka 4.
IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Zvonko Trtanj: Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanja putem liste kandidata. Molim predsjednika Odbora za izbor i
imenovanja da podnese prijedlog Odbora za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Marijan Hontić u ime Odbora za izbor i
imenovanje predlaže:
Tvonka Trtanja za predsjednika Općinskog vijeća Općine Hlebine,
Darka Kalinića za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Hlebine.
Prijedlog može dati i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, odnosno 4 člana.
Da li netko ima drugačiji prijedlog?
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Marija Zlatar: U ime vijećnika koalicijske liste HSLS, HNS, SDP, predlažemo
Mariju Zlatar za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine,
Sanju Sivac za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine.
Zvonko Trtanj: Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu. Budući da je predloženo više
listi kandidata glasovanje za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća provodi se tajnim
glasovanjem. Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima iste boje i veličine sukladno članku
11. Poslovnika.
Na glasačkom listiću najprije se navodi lista kandidata Odbora za izbor i imenovanja, a
nakon toga liste kandidata prema abecednom redu prezimena kandidata za predsjednika
Općinskog vijeća.
Molim da nadležna stručna služba pripremi glasačke listiće u skladu s danim prijedlozima.
Određujem stanku zbog pripreme listića u trajanju od 5 minuta.
Molim prisutne da ostanu u ovoj dvorani.
(Nakon izrade glasačkog listića)
Molim pročelnicu Općine da dade upute o glasovanju. Molim članove da po prozivci
preuzmu glasački listić i obave glasovanje.
(Pročelnica daje detaljne upute o glasovanju).
(Nakon obavljenog glasovanja i utvrđivanja rezultata).
Zvonko Trtanj: Glasačke listiće primilo je 11 članova.
Prema rezultatima tajnog glasovanja glasovalo je ukupno 11 članova.
Nevažećih glasačkih listića bilo je 1.

Liste kandidata dobile su sljedeći broj glasova:
1. Lista kandidata Odbora za izbor i imenovanja 6 glasova,
2. Lista kandidata članova 4 glasa.

Utvrđujem da su prema rezultatima tajnog glasovanja za predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća izabrani:
1. Zvonko Trtanj, za predsjednika,
2. Darko Kalinić, za potpredsjednika.
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Predsjednik: Zahvaljujem na izboru i ujedno čestitam potpredsjedniku Općinskog vijeća.
Da li se netko javlja za riječ.
Općinska načelnica Božica Trnski: Čestita novoizabranom predsjedniku i potpredsjedniku
Općinskog vijeća Općine Hlebine, te je zaželjela uspjeh u radu Općinskog vijeća.

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena je u 9.40 sati.

«dovršeno«

Zapisničar:
Đurđica Kovaček

Predsjednik:
Zvonko Trtanj
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