REPUBLIKA HRVATSKA
ŢUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN

Severin, 17.06.2013.
ZAPISNIK
sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Severin,
odrţane dana 17.06.2013. godine, s početkom u 19 sati.
Sjednici prisustvuju slijedeći kandidati za općinsko vijeće:
1. ŽARKO ŽGELA
2. IVAN OVĈARIĈEK
3. JOSIP ŠTIMAC
4. MARINKO MITROVIĆ
5. ŽELJKO KRAPEC
6. STJEPAN ŠOŠTARKO
7. MIRO KOLIĆ
8. BRANKO RAIĈKOVIĆ
9. JASMIN MOROSAVLJEVIĆ
10. EMIL KUŠTRIĆ

Odsutni:nema
Osim vijećnika prisutni : gospodin Kelemen- predstavnik Ureda drţavne uprave u
Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji, pročelnica JUO Općine Severin Dijana Turniški kao zapisničarka,
zamjenik načelnika Stevo Fuček , Ţarko Ţgela-Općinski načelnik,Ivan Baţulić u svojstvu
zamjenika kandidata Ţarka Ţgele i Antonio Babec –komunalni redar Općine Severin.
Konstituirajuća sjednica sazvana je od strane Predstojnika Ureda drţavne uprave u
Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji gĎe.Branke Saks dok je otvaranje i voĎenje konstituirajuće
sjednice do odreĎivanja člana Općinskog vijeća vodio ovlašteni sluţbenik Ureda drţavne uprave
g.Kelemen Marijan.
Gospodin Kelemen je otvorio sjednicu, pozdravio sve prisutne, pročitao prijedlog dnevnog
reda, te napomenuo da se nakon konstituiranja vijeća, moţe dati dopuna dnevnog reda.Upozorio je
da predsjedavajući konstituirajuće sjednice po novome je nositelj liste koja je dobila najviše
glasova. Zatim je dao na glasanje prijedlog dnevnog reda.

1.
2.

Dnevni red:
UtvrĎivanje kvoruma,
Izbor Mandatnog povjerenstva,
Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,
--UtvrĎivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća, koji će predsjedavati sjednicom,
--Svečana prisega članova Općinskog vijeća,
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3.
4.

Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja,
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Dnevni red usvojen je jednoglasno.

Utvrđivanje kvoruma
Prozivom prisutnih kandidata za članove Općinskog vijeća Općine Severin utvrĎeno je da sjednici
prisustvuje 10 vijećnika od ukupno izabranih 10 kandidata na izborima odrţanima 19.svibnja 2013
godine.Konstatira se stoga da se moţe započeti sa konstituiranjem vijeća sukladno Zakonu o
lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi.
Ad.1. Izbor Mandatnog povjerenstva,
Gospodin Kelemen je obavijestio vijećnike da Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Zatim je zatraţio od vijećnika prijedloge za predsjednika i članove Mandatnog povjerenstva.
g.Ovčarićek predloţio je da članovi mandatnog povjerenstva budu po jedan iz svake političke
opcije.g.Ovčarićek predlaţe g.Štimca.g.Miro Kolić predlaţe g.Morosavljevića i g.Kuštrića.
Dizanjem ruku jednoglasno je potvrĎen sastav mandatnog povjerenstva.
Izabrani su za predsjednika mandatnog povjerenstva izmeĎu sebe odredili g.Morosavljevića.
Prijedlog mandatnog povjerenstva dan je na glasanje i prihvaćen je sa 10 glasova ZA.
Jednoglasno je donesena Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva u sastavu: Jasmin
Morosavljević predsjednik,Josip Štimac i Emil Kuštrić -članovi.
Pročelnica JUO Općine Severin predala je mandatnom povjerenstvu izjavu g.Ţgele o stavljanju
mandata u mirovanje zbog izbora za općinskog načelnika-Isto tako povjerenstvu je predana
obavijest političke stranke HDZ-a o zamjeni kandidata.
Ad.2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
.
Dana je pauza od 10 minuta da bi se odrţala kratka sjednica Mandatnog povjerenstva i pripremilo
Izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika.
Nakon proteka pauze voditelj konstituirajuće sjednice poziva predsjednika mandatnog povjerenstva
g.Morosavljevića da podnese Izvješće o radu mandatnog povjerenstva.
g.Morosavljević pročitao je Izvješće mandatnog povjerenstva u kojemu je utvrĎeno da su ispunjeni
svi uvjeti za verifikaciju mandata slijedećim vijećnicima.
1.ŽARKO ŽGELA
2. IVAN OVĈARIĈEK
3. JOSIP ŠTIMAC
4. MARINKO MITROVIĆ
5. ŽELJKO KRAPEC
6. STJEPAN ŠOŠTARKO
7. MIRO KOLIĆ
8. BRANKO RAIĈKOVIĆ
9. JASMIN MOROSAVLJEVIĆ
10. EMIL KUŠTRIĆ
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Predsjednik Mandatnog povjerenstva Jasmin Morosavljević, podnio je izvješće o
provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Severin i rezultatima istih.
Gospodin Kelemen je otvorio raspravu o podnesenom izvješću.
Budući da više nije bilo primjedbi na izvješće Mandatnog povjerenstva o rezultatima izbora
za članove Općinskog vijeća, predsjednik Mandatnog povjerenstvag.Morosavljević je nastavio
izvješće te je rekao da je Ţarko Ţgela izjavio da stavlja mandat u mirovanje na mjesto vijećnika,
zbog izbora za Općinskog načelnika i da je Općinska organizacija HDZ-a umjesto Ţarka Ţgele za
vijećnika predloţila Ivana Baţulića.
Gospodin Kelemen je otvorio raspravu o drugom dijelu izvješća Mandatnog povjerenstva.
Budući da se nitko nije javio za raspravu, gospodin Kelemen je dao na glasanje izvješće
Mandatnog povjerenstva.
Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju izvješća Mandatnog povjerenstva.
Izvješće mandatnog povjerenstva sastavni je dio ovog zapisnika i u njemu su navedena imena
izabranih vijećnika a to su.
1. Ivan Bažulić kao zamjenik kandidata g-Žarka Žgele
2. IVAN OVĈARIĈEK
3. JOSIP ŠTIMAC
4. MARINKO MITROVIĆ
5. ŽELJKO KRAPEC
6. STJEPAN ŠOŠTARKO
7. MIRO KOLIĆ
8. BRANKO RAIĈKOVIĆ
9. JASMIN MOROSAVLJEVIĆ
10. EMIL KUŠTRIĆ

Ad.2.1.Utvrđivanje člana Općinskog vijeća, koji će predsjedavati sjednicom
Nakon usvajanja izvješća Mandatnog povjerenstva, utvrĎeno je da član Općinskog vijeća g.Ivan
Ovčariček koji se nalazi kao drugi na vodećoj listi političke stranke HDZ-a preuzima
predsjedavanje sjednicom.Gospodin Kelemen predao je voĎenje sjednice. g.Ovčaričeku koji je
pozdravio sve prisutne, izrazio svoju podršku novoizabranom Općinskom načelniku i zaţelio svima
sreću u daljnjem radu.
Ad.2.2.Svečana prisega članova Općinskog vijeća,
Zatim su vijećnici pristupili polaganju svečane prisege
Ivan Ovčariček je pročitao tekst svečane prisege: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u
Općinskom vijeću Općine Severin obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava
Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Severin, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike
Hrvatske i Općine Severin”.

a ostali vijećnici su riječju «Priseţem» potvrdili prisegu, te su jedan po jedan potpisali tekst
svečane prisege.
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Ad.3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja
Predsjedavajući Ivan Ovčariček je zatraţio prijedloge za predsjednika i članove
Povjerenstva za izbor i imenovanje.
g.Kuštrić je predloţio za članove g.Krapec Ţeljka i g.Miru Kolića te g.Branka Raičkovića.
Prijedlog je dan na glasovanje.Jednoglasno je izabrano povjerenstvo u sastavu Kolić,Raičković i
Krapec. Za predsjednika Povjerenstva članovi su izmeĎu sebe odredili za predsjednika g.Miru
Kolića.
Ad.4.Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Gospodin Kelemen je zamolio vijećnike da se dogovore oko prijedloga za predsjednika
Općinskog vijeća i potpredsjednika.
G.Kolić je dao prijedlog g.Mitrović za predjednika vijeća i g.Raičković za potpredsjednika.
Kako se utvrdilo za izbor potpredsjednika općinskog vijeća dan je prijedlog g.Raičković te isti ne
moţe biti u sastavu izbornog povjerenstva te je za člana izbornog povjerenstva provedeno ponovo
glasanje.Bila su dva prijedloga i to da se za člana povjerenstva stavi g.Kuštrić a drugi je prijedlog
bio g.Baţulić.
Glasanjem je utvrĎeno sa 4 glasa za g.Baţulića i 6 glasova za g.Kuštrića da se za člana
povjerenstva za izbor i imenovanje uključi g.Kuštrić.
Kako nije bilo drugih prijedloga za predsjednika i potpredsjednika napravljeni su glasački listići sa
kandidatima.
Pristupilo se tajnom glasanju. Povjerenstvo za izbor i imenovanje se povuklo u drugu prostoriju, a
vijećnici su jedan po jedan odlazili do članova Povjerenstva i glasovali.
Povjerenstvo za izbor i imenovanja povuklo se na brojanje glasova.
g.Kolić daje izvještaj da je jedan listić nevaţeći, jedan listić je polovično ispunjen i pored
toga 9 glasova je dano g.Mitroviću za predsjednika i 8 glasova g.Raičkoviću za potpredsjednika.
Članovi Povjerenstva za izbor i imenovanje proglasili su rezultate .
Konstatirano je da je sa 9 glasova Marinko Mitrović izabran za predsjednika
Općinskog vijeća, a g.Branko Raičković za potpredsjednika.
Predsjedavajući Ivan Ovćariček je čestitao izabranima na izboru i prepustio voĎenje
sjednice g.Mitroviću g.Mitrović se zahvalio na iskazanom povjerenju i izrazio nadu u dobru
suradnju vijećnika.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Severin g.Mitrović zaključuje sjednicu.Zahvaljuje
g.Marijanu Kelemenu na voĎenju i prisustvovanju sjednici a vijećnicima je zaţelio mnogo uspjeha
u radu.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN
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Konstituirajuća sjednica je završena u 20:00 sati.
Klasa: 023-05/13-12/01
Ur. broj: 2123/04-02/13-12
Severin , 17. lipnja 2013.
Zapisnik vodila : Dijana Turniški
Predstavnik Ureda drţavne uprave
g.Kelemen Marijan
Predsjedavajući konstituirajuće skupštine
Ivan Ovčariček

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marinko Mitrović

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Branko Raičković

5

