
Z A P I S N I K
sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

Općine Podravske Sesvete, održane dana 14. lipnja 2017.g.
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1

Mala vijećnica prizemlje

        Sjednicu  je  sazvala  temeljem  Odluke  Ministarstva  uprave  Republike  Hrvatske, 
predstojnica  Ureda  državne  upave  u  Koprivničko-križevačkoj  županiji,  Elizabeta  Repić 
Perković, dipl.iur., putem saziva KLASA: 023-01/17-01/29, URBROJ: 2137-01-17-2 od 07. 
lipnja 2017. godine.

        Sjednicu je otvorio gosp. Miroslav Babić, viši upravni referent za upravljanje i razvoj 
ljudskih  potencijala  u  Odjelu  za  upravljanje  i  razvoj  ljudskih  potencijala,  pravne  i  opće 
poslove u Službi za zajedničke poslove u Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj 
županiji, s početkom u 13,00 sati.
Pozdravio je sve članove Općinskog vijeća i ostale nazočne ovoj konstituirajućoj sjednici.
Da bi se mogao utvrditi kvorum zamolio je pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Podravske Sesvete gosp. Josipa Tončić, da izvrši prozivku novoizabranih članova Općinskog 
vijeća.

          Sjednici su nazočni:                                              
a) članovi Općinskog vijeća:                                     
                                                                                     

1. dr.sc. Vlado Halusek, prof.
2. Vladimir Tudić
3. Tomislav Bratanović
4. Silvana Kolar, univ.bacc.praesc.educ
5. Josip Rep
6. Ivan Šerbeđija
7. Renata Štefec, struč.spec.admin.publ.
8. Darko Štefanić, upr.iur.
9. Branko Rođak
10. Dražen Nađ
11. Marko Derežić, bacc.ing.sec.

b)  ostali nazočni:

1. Miroslav Babić, državni službenik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj 
županiji,  kao  ovlašteni  predstavnik  za  otvaranje  i  vođenje  konstituirajuće  sjednice 
Općinskog  vijeća  do  određivanja  osobe  koja  će  predsjedati  sjednicom  do  izbora 
predsjednika Općinskog vijeća

2. Krunoslav Bratanović, dipl.ing.građ. – općinski načelnik
3. Mladen Sitek, ing.geot. – zamjenik općinskog načelnika
4. Josip Tončić, pročelnik JUO Općine Podravske Sesvete
5. Branka Milinović, stručni referent, zapisničar
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        Nakon izvršene prozivke gosp. Miroslav Babić, konstatira da sjednici prisustvuje svih 11 
članova Općinskog vijeća te s toga možemo početi sa radom.

Pušta se tonska snimka „Lijepa naša domovino“.

        Prijedlog dnevnog reda dat vam je u pozivu za sjednicu, te molim da se o prijedlogu 
dnevnog reda izjasnite glasovanjem.

        Nakon provedenog glasovanja utvrđeno je da je Dnevni red jednoglasno sa 11 glasova 
„ZA“ prihvaćen.

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 predsjednik,

            -Polaganje prisege članica/članova Općinskog vijeća,
3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Točka 1.
Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije

                          **************************************************
        Miroslav  Babić,  predlaže  da  se  izabere  Mandatna  komisija  koja  se  sastoji  od 
predsjednika i dva člana koji se biraju iz sastava članova Općinskog vijeća.
Ujedno obrazlaže  da  Mandatna  komisija  na  temelju  izbornih  rezultata  izrađuje  i  podnosi 
izvješće Općinskom vijeću o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća i imenima 
izabranih članova, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Općinskog  vijeća, 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. 

        Tko ima prijedlog kandidata za predsjednika i članove Mandatne komisije?
     
        Renata Štefec u ime 1/3 potpisanih članova Općinskog vijeća ispred HNS-LD-HNS u 
sastavu: (Darko Štefanić, Josip Rep, Ivan Šerbeđija i Renata Štefec), u Mandatnu komisiju 
predlaže:

1. Silvanu Kolar, (Grupe birača)za predsjednicu, 
2. Ivana Šerbeđija, (HNS) za člana i 
3. Vladimira Tudić, (Grupe birača) za člana.

        Miroslav Babić, da li netko ima drugačiji prijedlog?
       
        Drugog prijedloga NIJE bilo.
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        Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?

        Predloženi kandidati usmeno izjavljuju da prihvaćaju kandidaturu.

        Budući da nije bilo drugih prijedloga Miroslav Babić, dao je predloženi prijedlog na 
glasovanje.

        Nakon provedenog glasovanja, ovlašteni predstavnik utvrđuje da je sa 10 glasova «ZA» i 
1 glasom «UZDRŽANIM» Mandatna komisija izabrana u predloženom sastavu.
(Rješenje o imenovanju sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika).

   
        Miroslav Babić, zamolio je Mandatnu komisiju da preuzme potvrde o izboru članova, te 
da se povuku i pripreme izvješće. 

       Odredio je stanku u trajanju od pet minuta i zamolio sve prisutne da ostanu u ovoj 
vijećnici.

                                                                           
Točka 2.

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članica/članova 
Općinskog vijeća 

******************************************************** 
       Miroslav Babić, zamolio je predsjednicu Mandatne komisije da podnese Izvješće.

        Silvana Kolar, predsjednica Mandatne komisije, pročitala je Izvješće o provedenim 
izborima 21. svibnja 2017. godine i verifikaciji mandata članovima Općinskog vijeća Općine 
Podravske Sesvete.
        Rezultati izbora objavljeni su 22. svibnja 2017. godine u Večernjem listu, u skladu sa  
člankom 86. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima.
        Općinsko izborno povjerenstvo Općine objavilo je konačne rezultate izbora za članove 
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete, 29. svibnja 2017. godine.
        Na području  Općine  Podravske  Sesvete  od  ukupno predloženih  11  kandidata  na 
kandidacijskoj  listi  GRUPE  BIRAČA,  za  članice  i  članove  Općinskog  vijeća  Općine 
Podravske Sesvete izabrani su slijedeći kandidati:

1. dr.sc. Vlado Halusek, prof.
2. Vladimir Tudić
3. Tomislav Bratanović i
4. Silvana Kolar.

       Od ukupno predloženih 11 kandidata na kandidacijskoj listi  HRVATSKE NARODNE 
STRANKE-LIBERALNI  DEMOKRATI-HNS,  za članice  i  članove  Općinskog  vijeća  Općine 
Podravske Sesvete izabrana je slijedeća kandidatkinja i kandidati:

1. Krunoslav Bratanović, dipl.ing.građ.,
2. Mladen Sitek, ing.geot.,
3. Renata Štefec, struč.spec.admin.publ.
4. Darko Štefanić, upr.iur.
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        Od ukupno predloženih 11 kandidata  na kandidacijskoj listi  GRUPE BIRAČA, za 
članove Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabrani su slijedeći kandidati:

1. Branko Rođak i 
2. Dražen Nađ.

       Od  ukupno  predloženih  11  kandidata  na  kandidacijskoj  listi  HRVATSKE 
DEMOKRATSKE  ZAJEDNICE  –  HDZ,  za  člana  Općinskog  vijeća  Općine  Podravske 
Sesvete izabran je slijedeći kandidat:

1. Marko Derežić, bacc.ing.sec.

       U skladu s  člankom 90.  stavkom 2.  Zakona o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj) 
samoupravi,  izabrani  kandidat  za  člana  Općinskog  vijeća  Općine  Podravske  Sesvete 
KRUNOSLAV BRATANOVIĆ, dostavio je pisanu Obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Podravske Sesvete, da će dužnost općinskog načelnika na koju je izabran u narednom 
mandatu  obavljati  volonterski,  i  izabrani  kandidat  za  člana  Općinskog  vijeća  Općine 
Podravske Sesvete MLADEN SITEK, dostavio je pisanu Obavijest Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Podravske Sesvete, da će dužnost zamjenika općinskog načelnika na koju je 
izabran u narednom mandatu obavljati volonterski.
Prihvaćanjem nespojive dužnosti po članku 89. stavku 1., a u skladu sa člankom 90. stavkom 
4.  Zakona  o  lokalnim  izborima,  općinskom  načelniku  i  zamjeniku  općinskog  načelnika 
Općine Podravske Sesvete, mandati u Općinskom vijeću, miruju po sili zakona.
       U svezi iznijetog HNS-LD, Podružnica Podravske Sesvete u ime stranke, a u skladu sa 
člankom  81.  stavkom  2.  Zakona  o  lokalnim  izborima,  za  zamjenika  članu  Krunoslavu 
Bratanović, dipl.ing.građ., čiji mandat miruje, odredila  neizabranog kandidata s liste HNS-
LD-HNS  Josipa  Rep,  Eugena  Tomića  5,  iz  Podravskih  Sesveta,  a  za  zamjenika  članu 
Općinskog  vijeća  Mladenu  Sitek,  ing.geot.,  čiji  mandat  miruje,  odredila  neizabranog 
kandidata s liste HNS-LD-HNS Ivana Šerbeđija, Mihovila Pavleka Miškine 64, iz Podravskih 
Sesveta.

        Mandatna komisija konstatira da nema pisanih ostavki na dužnosti člana Općinskog 
vijeća  Općine  Podravske  Sesvete,  te  da  su  izbori  provedeni  u  skladu  sa  zakonom kao  i 
određeni zamjenici  pojedinim članovima Općinskog vijeća,  te je time izvršena verifikacija 
mandata članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete.

       IZVJEŠĆE  JE  STAVLJENO  NA  ZNANJE  OPĆINSKOM  VIJEĆU  O  KOJEM  SE  NE  
RASPRAVLJA NITI NE GLASUJE, ali je ujedno sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

          
                                                                 

UTVRĐIVANJE ČLANICE/ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA KOJI ĆE 
PREDSJEDAVATI  SJEDNICOM DO IZBORA PREDSJEDNIKA

         Ovlašteni predstavnik Miroslav Babić, daje obrazloženje nazočnima da 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 
članova.
Zatim je zamolio pročelnika Josipa Tončić, da nas izvijesti o članu koji će predsjedati ovom 
konstituirajućom sjednicom.
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        Pročelnik Josip Tončić, izvješćuje nazočne da je na knadidacijskoj listi  GRUPE BIRAČA 
pod rednim brojem 1. koja je dobila najviše glasova prvi izabrani član, dr.sc. Vlado Halusek, 
prof. iz Podravskih Sesveta.
        U skladu s naprijed utvrđenim imenovani  ima pravo predsjedavati  konstituirajućoj 
sjednici  Općinskog  vijeća  do  izbora  predsjednika  Općinskog  vijeća  Općine  Podravske 
Sesvete.

        Nakon toga pozvao je dr.sc. Vladu Halusek, da preuzme dužnost predsjedavajućeg 1.  
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete.

        Predsjedavatelj  dr.sc.  Vlado Halusek, zahvaljuje  se  na ukazanoj  časti,  a  posebno 
biračima koji su dali  svoj  glas ovoj kandidacijskoj listi  GRUPE BIRAČA kojoj je On, bio 
nositelj,  te  pozdravlja  sve  članove  Općinskog  vijeća  i  nazočne  goste  ove  konstituirajuće 
sjednice.

                    POLAGANJE SVEČANE PRISEGE ČLANICA/ČLANOVA 
OPĆINSKOG VIJEĆA

     dr.sc Vlado Halusek, dao je uvodno obrazloženje da u skladu s odredbama članka 6. 
Poslovnika,  članovi  Općinskog  vijeća  daju  prisegu.  Tekst  prisege  prije  početka  sjednice 
podijeljen je članovima Općinskog vijeća, te je zamolio članove Općinskog vijeća da ustanu, 
a zatim čita tekst prisege:

     «PRISEŽEM, SVOJOM ČAŠĆU,  DA ĆU DUŽNOST ČLANA OPĆINE PODRAVSKE 
SESVETE  OBAVLJATI  SAVJESNO  I  ODGOVORNO,  I  DA  ĆU  SE  U  SVOM  RADU 
PRIDRŽAVATI  USTAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE,  ZAKONA  I  STATUTA  OPĆINE 
PODRAVSKE  SESVETE,  TE  DA  ĆU  SE  ZAUZIMATI  ZA  SVEKOLIKI  NAPREDAK 
REPUBLIKE HRVATSKE I OPĆINE PODRAVSKE SESVETE».

      Nakon što je predsjedavatelj  pročitao naprijed navedeni tekst prisege pojedinačno je 
prozvao svakog člana Općinskog vijeća da ustane i izgovori riječ «PRISEŽEM», zatim da 
potpiše tekst prisege, i istu preda njemu kao predsjedavatelju sjednice.

Točka 3.
Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
***************************************************

         dr.sc. Vlado Halusek, upoznaje nazočne da se prema odredbi članka 26. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete na konstituirajućoj sjednici bira Odbor za izbor i 
imenovanja.  Odbor  za  izbor  i  imenovanja  ima  predsjednika  i  dva  člana  koji  se  biraju  iz 
sastava članova Općinskog vijeća sukladno članku 33. Poslovnika.
Zadaća  Odbora  je  da  predlaže  izbor  predsjednika  i  potpredsjednika  Općinskog  vijeća  i 
članova radnih tijela, predlaže izbor, imenovanja i razrješenja koja su posebnim propisima 
stavljeni u nadležnost Općinskog vijeća. 
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        Vladimir  Tudić,  predlaže u ime 1/3 potpisanih članova Općinskom vijeću Općine 
Podravske Sesvete (u sastavu: Vladimir Tudić, Silvana Kolar, Tomislav Bratanović, i dr.sc. 
Vlado Halusek), u Odbor za izbor i imenovanja, slijedeće kandidate: 

1. Darko Štefanić, upr.iur. za predsjednika, 
2. Tomislav Bratanović, za člana i 
3. Josip Rep, za člana.

        Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedavatelj pita dali predloženi kandidati 
prihvaćaju kandidaturu?

       Predloženi kandidati usmeno se izjašnjavaju da prihvaćaju kandidaturu.
               
       Budući  da  nema  drugih  prijedloga,  ovaj  prijedlog  je  dat  na  glasovanje,  a  nakon 
provedenog  glasovanja,  predsjedavatelj  utvrđuje  da  je  sa  10  glasova  «ZA»  i  1  glasom 
«UZDRŽANIM» Odbor za izbor i imenovanja izabran u predloženom sastavu.
(Rješenje o imenovanju odbora za izbor i imenovanje u prilogu je izvornika ovog zapisnika).

      dr.sc. Vlado Halusek, utvrđuje da je Odbor za izbor i imenovanja izabran, te ih zamolio da 
se povuku radi utvrđivanja prijedloga kandidata za predsjednika i potpredsjenika Općinskog 
vijeća.

Točka 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
***********************************************

       dr.sc. Vlado Halusek, zamolio je predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da podnese 
prijedlog kandidata za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

       Darko Štefanić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, podnosi prijedlog kandidata:

  1. dr.sc.VLADO HALUSEK, prof. (GRUPE BIRAČA) za predsjednika,
  2. RENATA ŠTEFEC, struč.spec.admin.publ. (HNS-LD-HNS) za potpredsjednicu.

       Predsjedavatelj pita da li netko ima drugačiji prijedlog? NEMA
       
       
       Predloženi kandidati usmeno prihvaćaju kandidaturu.

    
          Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjedavatelj utvrđuje da su sa 10 
glasova  «ZA»  i  1  glasom  «UZDRŽANIM»,  predloženi  kandidati  propisanom  većinom 
izabrani.
(Rješenje  o  imenovanju  predsjednika  i  potpredsjednika  Općinskog  vijeća  su  u  prilogu  
izvornika ovog Zapisnika).

        
                Ovime se Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete u novom sastavu smatra  
konstituiranim.
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        Predsjednik Općinskog vijeća dr.sc. Vlado Halusek, zahvalio se na izboru i nada se 
jednoj zajedničkoj suradnji za boljitak naše Općine Podravske Sesvete.
Hvala članovima Općinskog vijeća na ukazanom povjerenju, a posebno biračima koji su svoj 
glas dali listi „GRUPE BIRAČA“ kojoj sam ja bio nositelj.
Hvala  i  predstavniku  Ureda  državne  uprave  Koprivničko-križevačke  županije,  te  našem 
pročelniku JUO Josipu Tončiću, koji su nam pomogli oko konstituiranje ove naše 1. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete.
                                                               
    
                                                    
       
      Predsjednik Općinskog vijeća dr.sc. Vlado Halusek, zahvaljuje se nazočnima na odazivu i 
završava sjednicu u 13,20 sati.

          

   ZAPISNIČAR:                                                                            PREDSJEDNIK:
   Branka Milinović                                                                        dr.sc. Vlado Halusek, prof.
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