REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HLEBINE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2137/07-13-1
Hlebine, 10. lipnja 2013.
ZAPISNIK

Sa konstiturajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 10. lipnja 2013.
godine u zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 11.20 sati.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predstojnica Ureda državne uprave u
Koprivničko-križevačkoj županiji gđa. Elizabeta Repić Perković, dipl. iur.
Ovlašteni predstavnik: Pozdravlja sve članove. Da bi se mogao utvrditi kvorum, molim
tajnicu da izvrši prozivku.
PRISUTNI:
1. Božica Trnski
2. Milivoj Belec
3. Marijan Hontić
4. Andjelko Belec
5. Marija Zlatar
6. Darko Kalinić
7. Saša Cimerman
8. Matija Kolarek
9. Hrvoje Gaži
10. Valentin Rumek

ODSUTNI:
1. Kristina Kralj

(Nakon izvršene prozivke)
Ovlašteni predstavnik: Konstatiram da konstituirajućoj sjednici prisustvuje većina (10)
članova Općinskog vijeća.

OSTALI PRISUTNI:
1. Elizabeta Perković Repić, predstojnica Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj
županiji,
2. Josipa Šoš, Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji,
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3. Branka Dorešić,
4. Zvonko Trtanj,
5. Đurđica Kovaček, zapisničar.
(Pušta se tonska snimka himne «Lijepa naša»).
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.

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».
Ovlašteni predstavnik: 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, 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, obavještavaju 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. Milivoj Belec, za predsjednika,
2. Marijan Hontić, za člana,
3. Matija Kolarek, za člana.
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Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Budući da nema drugih prijedloga, dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Tko je «ZA»,
«PROTIV», «SUZDRŽAN».
Utvrđujem da je Mandatna komisija izabrana jednoglasno u predloženom sastavu.
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 vijećnici.

Točka 2.
IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA ČLANICA/ČLANOVA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ovlašteni predstavnik: Molim predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće.
Predsjednik Mandatne komisije gosp. Milivoj Belec podnosi izvješće.
(Nakon podnesenog izvješća).

UTVRĐIVANJE ČLANA/ČLANICE 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 presjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja
je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici
presjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji broj na glasačkom listiću. Sukladno
mišljenju Ministarstva uprave u slučaju da je osoba koja bi trebala presjedati sjednicom izabrana na
nespojivu dužnost, sjednicom do izbora predsjednika presjeda sljedeći izabrani član s predmetne
kandidacijske liste.
Čast da predsjedava ovom konstituirajućom sjednicom Općinskog vijeća ima gospodin
Milivoj Belec. Molim gospodina Milivoja Belec da preuzme vođenje sjednice.

(za predsjednički stol dolazi Milivoj Belec,
a ovlašteni predstavnik napušta predsjednički stol).
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Milivoj Belec: Zahvaljuje se na ukazanoj časti i pozdravljam sve članove i goste.

POLAGANJE PRISEGE ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VJEĆA

Milivoj Belec: U skladu s odredbom članka 7. Poslovnika Općinskog vijeća, članovi
Općinskog vijeća daju prisegu.
Tekst prisege podijeljen vam je prije početka sjednice.
Molim članove da nakon čitanja potpišu 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 obavljati savjesno i odgovorno radi
gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti
član pridržavati Ustava, Zakona i Statuta Općine i da ću štititi ustavni poredak Republike
Hrvatske.»
(članovi odgovaraju: «PRISEŽEM»)

Točka 3.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA
IZBOR I IMENOVANJA

Milivoj Belec: Prema odredbi članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hlebine, na
konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor imenovanja. Odbor za izbor i imenovanja ima
predsjednika i dva člana koji se biraju iz sastava članova Općinskog vijeća. Odbora predlaže izbor i
razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskom vijeću, izbor i razrješenje i 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 članove Odbora daje predsjedavatelj ili najmanje 1/3 članova
Općinskog vijeća.
Predlažem da u Odbor za izbor i imenovanja izaberemo:
1. Andjelko Belec, za predsjednika,
2. Zvonko Trtanj, za člana,
3. Valentin Rumek, za člana.
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Milivoj Belec: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Marija Zlatar: Predlažem da se u Odbor za izbor i imenovanje izabere Darko Kalinić.
Milivoj Belec: Prijedlog može podnijeti 1/3 članova Općinskog vijeća odnosno 4 člana u
pisanom obliku. Prijedlog se ne prihvaća jer nije podržan od propisane većine.
Da li kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Budući da nema drugih prijedloga, dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Glasuje se javno
većinom glasova prisutnih. Tko je «ZA», «PROTIV», «SUZDRŽAN».
Utvrđujem da je Odbor za izbor i imenovanja izabran u predloženom sastavu sa 8 glasova
„za“ i 2 glasa „protiv“.
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 vijećnici.
(Nakon završetka rada Odbora).

Točka 4.
IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Milivoj Belec: Molim predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog
Odbora za izbor predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća.
(Predsjednik Odbora u ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže Marijana Hontić za
predsjednika, a Branku Dorešić za potpredsjednicu).
Milivoj Belec: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Darko Kalinić: Predlažem Mariju Zlatar za predsjednicu.
Milivoj Belec: Prijedlog može podnijeti 1/3 članova Općinskog vijeća odnosno 4 člana u
pisanom obliku. Prijedlog se ne prihvaća jer nije podržan od propisane većine.
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu.
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Budući da nema drugih prijedloga, dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Glasuje se javno
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća prema odredbi članka 17. Poslovnika.
Tko je «ZA», «PROTIV», «SUZDRŽAN».
Utvrđujem da su propisanom većinom sa 8 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ izabrani:

MARIJAN HONTIĆ, za predsjednika Općinskog vijeća Općine Hlebine,
BRANKA DOREŠIĆ, za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine.

Milivoj Belec: Čestitam izabranom predsjedniku i potpredsjednici Općinskog vijeća.
Molim novoizabranog predsjednika da preuzme daljnje vođenje sjednice.
Predsjednik: (Zahvaljuje na izboru).
Da li se još netko javlja za riječ. Dajem riječ općinskoj načelnici Božici Trnski.
Općinska načelnica Božica Trnski: (Čestita novoizabranom predsjedniku i potpredsjednici,
te je zaželjela uspjeh u radu Općinskog vijeća Općine Hlebine)

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena je u 11.50 sati.

«dovršeno«

Zapisničar:
Đurđica Kovaček

Predsjednik:
Marijan Hontić

6

