REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
Trg 108. brigade ZNG br. 11; 35201 Podcrkavlje
tel./fax.035/221-112;221-109
e-mail:opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr

KLASA: 021-01/17-01/5
URBROJ: 2178/13-01-01-17-2
Podcrkavlje, 14. lipnja 2017.

ZAPISNIK
o radu 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje
održane dana 14.06.2017.godine s početkom u 20,00 sati
u općinskoj vijećnici u Podcrkavlju.
Sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima, prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog
vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne
(regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Čelnik središnjeg tijela državne uprave ovlastio je po ovlaštenju Vlade RH predstojnika
Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji Maria Vučinića, dipl.iur. da sazove prvu
konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje.
Predsjedavajući Mario Vučinić pozdravio je sve izabrane članove Općinskog vijeća
Općine Pocrkavlje, načelnika i zamjenika načelnika Općine Podcrkavlje, službenice Općine
Podcrkavlje i ostale nazočne.
Prozivkom službenice za poslove Općinskog vijeća se utvrđuje da je od ukupno izabranih 13
vijećnika sjednici nazočno svih 13 vijećnika, te je moguć pravovaljan rad sjednice.
Zapisnik na sjednici vodi Marija Pandurić, dipl.iur., službenica Općine Podcrkavlje.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Željko Medić, Vinko Čavčić, Tomislav Delač, Tomislav Bičanić, Mato
Kovačević, Goran Andrić, Damir Miletić, Vladimir Šimunović, Tomislav Kovačević, Šimun Abramović,
Željko Glavačević, Mario Lovrić i Ana Majetić.
OSTALI NAZOČNI:
Mario Vučinić, dipl.iur. - predstojnik Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Tomislav
Trtanj - načelnik općine, Vlado Tadijanović - zamjenik načelnika općine i Ružica Janković –
privremena pročelnica.
Darko Janković - predstavnik medija.
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Predsjedavajući podsjeća vijećnike
dnevnog reda i to:

da su dnevnim redom

predviđene četiri točke

1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova
Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje
- Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do
izbora predsjednika
- Svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje

Ukoliko ima prijedloga za dopunu, moli da se to obavi nakon konstituiranja Vijeća.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

TOČKA 1. - Izbor Mandatne komisije – predsjednika i članova
Predsjedavajući je upoznao nazočne da se sukladno članku 29. Poslovnika Općinskog
vijeća Mandatna komisija bira na 1. konstituirajućoj sjednici na prijedlog ovlaštenog sazivača
konstituirajuće sjednice uz prethodno obavljene konzultacije sa političkom strankom koja je na
izboru dobila većinu vijećnika ili na temelju međustranačkog dogovora te da ima predsjednika i dva
člana .

za
1.
2.
3.

Koristeći svoja ovlaštenja predsjedatelja prvog dijela sjednice predlaže usuglašeni prijedlog
Mandatnu komisiju:
Željko Medić ( HSS ) - za predsjednika
Vinko Čavčić ( HSS )
- za člana
Šimun Abramović ( HDZ )
- za člana

Kako nije bilo daljnjih prijedloga, predsjedavajući je dao na glasovanje navedeni prijedlog
za sastav Mandatne komisije.
Po provedenom glasovanju jednoglasno je sa 13 glasova “ZA” prihvaćen prijedlog, a
Odluka u cijelosti glasi:
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13) i
članka 29. Poslovnika Općinskog vijeća općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 10/01,
04/05, 21/05, 01/06 i 05/06- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj dana 14. lipnja 2017., donosi

ODLUKU
o izboru Mandatne komisije
Članak1.
Na prijedlog ovlaštenog sazivača konstituirajuće sjednice uz prethodno obavljene konzultacije s političkom
strankom koja je na izboru dobila većinu vijećnika odnosno temeljem međustranačkog dogovora, Općinsko vijeće
Općine Podcrkavlje u Mandatnu komisiju izabire:
1. Željko Medić (HSS) – za predsjednika
2. Vinko Čavčić (HSS) – za člana
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3. Šimun Abramović (HDZ) – za člana
Članak 2.
Mandatna komisija obavlja slijedeće poslove :
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima
izabranih vijećnika, temeljem objavljenih konačnih rezultata nadležnog Izbornog povjerenstva o provedenim
izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji
umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- 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 vijećnika.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 021-01/17-01/10
URBROJ: 2178/13-01-01-17-1
PREDSJEDATELJ:
Predstojnik Ureda državne uprave
u Brodsko-posavskoj županiji
Mario Vučinić, dipl. iur.

Predsjedavajući određuje stanku od 10 minuta i moli Mandatnu komisiju da od Općinskog
izbornog povjerenstva preuzme izbornu dokumentaciju, da ju pregleda i o svemu podnese
Izvješće Općinskom vijeću.

TOČKA 2. - a) Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima i verifikacija
mandata članova Općinskog vijeća

Predsjedavajući poziva predsjednika Mandatne komisije da podnese izvješće Općinskom
vijeću o rezultatima provedenih izbora dana 21. svibnja 2017.godine, o imenima izabranih
članova, imenima članova koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću članova Općinskog vijeća pa
im mandat miruje, te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obnašati dužnost članova
Općinskog vijeća.
Željko Medić, predsjednik Mandatne komisije, podnosi Izvješće Mandatne komisije
koje glasi:

3

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODCRKAVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

MANDATNA KOMISIJA

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE
o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća
na lokalnim izborima održanih dana 21.05. 2017.
Rezultati provedenih lokalnih izbora za članove Općinskog vijeća
Nakon provedenih lokalnih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje održanih dana 21. svibnja
2017. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podcrkavlje je 26. svibnja 2017. godine objavilo Konačne rezultate izbora
za članove Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje KLASA: 013-01/17-01/17, URBROJ: 2178/13-17-02, a kako slijedi:
I. Od ukupno 2.089 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.159 birača, odnosno 55,48%, od čega je prema
glasačkim listićima glasovalo 1.159 birača, odnosno 55,48%. Važećih listića bilo je 1.132, odnosno 97,67%.
Nevažećih je bilo 27 listića, odnosno 2,33%.
II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

501 glasova 44,25%

Nositelj liste: TOMISLAV TRTANJ
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: DAMIR MILETIĆ, ing. prometa

431 glasova 38,07%

3. DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA - DUSPARA MIRKO - NL

131 glasova 11,57%

Nositeljica liste: ANA MAJETIĆ
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

69 glasova

6,09%

Nositelj liste: MIJO KLADARIĆ
III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom
vijeću su:
1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: TOMISLAV TRTANJ
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: DAMIR MILETIĆ, ing. prometa
3. DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA - DUSPARA MIRKO - NL
Nositeljica liste: ANA MAJETIĆ
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: MIJO KLADARIĆ
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IV. Na osnovičlanka 84. stavka 2. I članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
dobila je 6 mjesta tesu s te liste izabrani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOMISLAV TRTANJ
VLADO TADIJANOVIĆ
TOMISLAV PETROVIĆ
TOMISLAV BIČANIĆ
MATO KOVAČEVIĆ
GORAN ANDRIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DAMIR MILETIĆ, ing. prometa
VLADIMIR ŠIMUNOVIĆ
TOMISLAV KOVAČEVIĆ
ŠIMUN ABRAMOVIĆ
ŽELJKO GLAVAČEVIĆ
MARIO LOVRIĆ

3. DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA - DUSPARA MIRKO - NL
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabrana:

1. ANA MAJETIĆ

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

dobila je 0 mjesta te s te liste nije izabran niti jedan član
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Mandati članova Općinskog vijeća u mirovanju i zamjene neizabranih kandidata sa kandidacijeske liste

Tomislav Trtanj izabran za člana Općinskog vijeća pod rednim brojem 1. na listi Hrvatske seljačke stranke – HSS dostavio
je pisanu Obavijest, KLASA: 021-01/17-01/4, URBROJ: 15-17-1 od 29.05.2017. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podcrkavlje da je
dana 29.05. 2017. stupio na dužnost Općinskog načelnika, a zbog nespojivosti dužnosti Općinskog načelnika i člana Općinskog vijeća svoj
mandat člana Općinskog vijeća stavlja u mirovanje.
Hrvatska seljačka stranka – HSS dostavila je Jedinstvenom upravnom odjelu i Mandatnoj komisiji Općine Podcrkavlje svoju
Odluku, KLASA: 021-01/17-01/6, URBROJ: 0-17-1 od 06. lipnja 2017. kojom je odlučila da Tomislava Trtnja izabranog za Općinskog
načelnika zamjenjuje u Općinskom vijeću neizabrani kandidat sa liste Hrvatske seljačke stranke – HSS pod rednim brojem 7. ŽELJKO
MEDIĆ, Glogovica 4, OIB: 91567162627.

Vlado Tadijanović izabran za člana Općinskog vijeća pod rednim brojem 2. na listi Hrvatske seljačke stranke – HSS
dostavio je pisanu Obavijest, KLASA: 021-01/17-01/3, URBROJ: 15-17-1 od 29.05. 2017. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Podcrkavlje da je dana 29.05. 2017.godine stupio na dužnost zamjenika Općinskog načelnika, a zbog nespojivosti dužnosti zamjenika
Općinskog načelnika i člana Općinskog vijeća svoj mandat člana Općinskog vijeća stavlja u mirovanje.
Hrvatska seljačka stranka – HSS dostavila je Jedinstvenom upravnom odjelu i Mandatnoj komisiji Općine Podcrkavlje svoju
Odluku, KLASA: 021-01/17-01/7, URBROJ: 0-17-1 od 06. lipnja 2017. kojom je odlučila da Vladu Tadijanovića izabranog za zamjenika
Općinskog načelnika zamjenjuje u Općinskom vijeću neizabrani kandidat sa liste Hrvatske seljačke stranke – HSS pod rednim brojem 10.
VINKO ČAVČIĆ, Grabarje 2A, OIB: 85906592982.
Tomislav Petrović izabran za člana Općinskog vijeća pod rednim brojem 3. na listi Hrvatske seljačke stranke – HSS
dostavio je pisanu Obavijest, KLASA: 021-01/17-01/8, URBROJ: 15-17-1 od 08. lipnja 2017. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Podcrkavlje da zbog osobnih razloga svoj mandat člana Općinskog vijeća stavlja u mirovanje.
Hrvatska seljačka stranka – HSS dostavila je Jedinstvenom upravnom odjelu i Mandatnoj komisiji Općine Podcrkavlje svoju
Odluku, KLASA: 021-01/17-01/9, URBROJ: 0-17-1 od 8. lipnja 2017. kojom je odlučila da Tomislava Petrovića izabranog za člana
Općinskog vijeća zamjenjuje u Općinskom vijeću neizabrani kandidat sa liste Hrvatske seljačke stranke – HSS pod rednim brojem 11.
TOMISLAV DELAČ, Hrvatskih branitelja 5, Brodski Zdenci, OIB: 54828175783.
Mandatna komisija predlaže Općinskom vijeću da svojim zaključkom primi na znanje ovo Izvješće i verificira mandate izabranih
članova Općinskog vijeća, odnosno zamjenika članova koji će započeti obnašati dužnost člana Općinskog vijeća umjesto izabranih članova
koji su podnijeli zahtjev za mirovanje mandata.
PREDSJEDNIK
MANDATNE KOMISIJE:
Željko Medić

KLASA: 021-01/17-01/11
URBROJ: 2178/13-01-01-17-1
U Podcrkavlju, 14. lipnja 2017.

Slijedom rezultata izbora i temeljem dokumentacije o radu Općinskog izbornog povjerenstva, Mandatna
komisija predlaže Općinskom vijeću da prime k znanju Izvješće mandatne komisije i verificiraju mandata izabranih
članova Općinskog vijeća, odnosno zamjenika članova koji će započeti obnašati dužnost člana Općinskog vijeća
umjesto izabranih članova koji su podnijeli zahtjev za mirovanje mandata.
Predsjedavajući zahvaljuje predsjedniku Mandatne komisije te predlaže Zaključak Mandatne komisije koji u
cijelosti glasi:
Na temelju članka 35. stavka 1. Statuta Općine Podcrkavlje ( „Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ br. 4/13) i članka 37.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 10/01, 04/05, 21/05, 01/06 i 05/06pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje, donosi:
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ZAKLJUČAK
o prijedlogu Mandatne komisije za verifikaciju mandata izabranim članovima Općinskog vijeća odnosno
zamjenicima članova koji će započeti obnašati dužnost
I.
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje primilo je k znanju izvješće Mandatne komisije na temelju kojeg se verificiraju mandati
izabranim članovima Općinskog vijeća, odnosno zamjenicima članova koji će započeti obnašati dužnost člana Općinskog vijeća.
Za
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

članove Općinsko vijeća izabrani su:
Tomislav Trtanj, HSS
Vlado Tadijanović, HSS
Tomislav Petrović, HSS
Tomislav Bičanić, HSS
Mato Kovačević, HSS
Goran Andrić, HSS
Damir Miletić, ing., HDZ
Vladimir Šimunović, HDZ
Tomislav Kovačević, HDZ
Šimun Abramović, HDZ
Željko Glavačević, HDZ
Mario Lovrić, HDZ
Ana Majetić, Duspara Mirko-NL

Zamjene članova koji su svoje mandate stavili u mirovanje:
1. Željko Medić, HSS, zamjenjuje Tomislava Trtnja koji je mandat stavio u mirovanje.
2. Vinko Čavčić, HSS, zamjenjuje Vladu Tadijanovića koji je mandat stavio u mirovanje.
3. Tomislav Delač, HSS, zamjenjuje Tomislava Petrovića koji je mandat stavio u mirovanje.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA:021-01/17-01/12
URBROJ: 2178/13-01-01-17Podcrkavlje, 14. lipnja 2017.
PREDSJEDATELJ:
Predstojnik Ureda državne uprave
u Brodsko-posavskoj županiji
Mario Vučinić, dipl. iur.

-

Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti
predsjedavanje sjednicom

Predsjedavatelj
iznosi da sukladno odredbi članka 87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima,
konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila
najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućom sjednicom predsjedavat će prvi
izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. U slučaju da je osoba koja bi trebala
predsjedavati sjednicom izabrana na nespojivu dužnost, sjednicom će do izbora predsjednika predsjedavati slijedeći
izabrani član s predmetne kandidacijske liste. Prema evidenciji Općinskog izbornog povjerenstva prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova je lista HSS, a nositelj liste je Tomislav Trtanj koji je na lokalnim
izborima izabran za Općinskog načelnika Općine Podcrkavlje, te se radi o nespojivoj dužnosti, slijedeći izabrani član s
liste je Vlado Tadijanović koji također obnaša nespojivu dužnost iz razloga što je stupio na dužnost zamjenika
općinskog načelnika, slijedeći izabrani član s liste je Tomilsav Petrović koji je dostavio obavijest o stavljanju mandata
u mirovanje iz osobnih razloga stoga će sjednicom do izbora predsjednika predsjedavati slijedeći izabrani član s
predmetne kandidacijske liste, te predlaže da sjednicu nastavi voditi gospodin Tomislav Bičanić.
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Vijećnik Tomislav Bičanić zahvaljuje se na počasnoj ulozi, pozdravlja predstojnika Ureda državne uprave u
Brodsko – posavskoj županiji gospodina Maria Vučinića, načelnika i zamjenika načelnika Općine Podcrkavlje, ostale
izabrane vijećnike, službenice Općine Podcrkavlje, sve prisutne na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
Općine Podcrkavlje te preuzima vođenje sjednice.

-

Svečana prisega članova Općinskog vijeća
Tomislav Bičanić poziva sve izabrane članove Vijeća da obave čin davanja svečane prisege, obzirom da su
verificirani mandati vijećnicima te čita svečanu prisegu:

“ Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje obavljati
savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine Podcrkavlje i
Republike Hrvatske, i da ću se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća pridržavati
Ustava, Zakona i Statuta općine i da ću štititi Ustavni poredak Republike Hrvatske.”
Svi vijećnici izgovaraju – “Prisežem”.
Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje ga predsjedniku nakon završetka sjednice.

TOČKA 3. - Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
Predsjedavajući upoznaje vijećnike da se sukladno članku 40. Poslovnika Općinskog vijeća na prvoj
konstituirajućoj sjednici bira Komisija za izbor i imenovanja koju čini predsjednik i dva člana.
Predsjednik i članovi Komisije za izbor i imenovanja biraju se javnim glasovanjem na prijedlog predsjedatelja
sjednice na temelju konzultacija s političkom strankom koja je na izborima dobila većinu vijećnika ili na temelju
međustranačkog dogovora.
Kao privremeni predsjedatelj predlaže usuglašeni sastav Komisije za izbor i imenovanja:
1. Mato Kovačević ( HSS )
2. Goran Andrić ( HSS )
3. Vladimir Šimunović ( HDZ )

- za predsjednika
- za člana
- za člana

Kako nije bilo daljnjih prijedloga, predsjedavajući je dao na glasovanje navedeni prijedlog za sastav Komisije
za izbor i imenovanja.
Po provedenom glasovanju jednoglasno je sa 13 glasova “ZA” prihvaćen prijedlog, a Odluka u cijelosti
glasi:
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13) i članka 40. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 10/01, 04/05, 21/05, 01/06 i 05/06- pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017., donosi
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ODLUKU
o izboru Komisije za izbor i imenovanja
Članak 1.
U Komisiju za izbor i imenovanja biraju se:
1. Mato Kovačević (HSS) – za predsjednika
2. Goran Andrić (HSS) – za člana
3. Vladimir Šimunović (HDZ) – za člana
Članak 2.
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća te obavlja ostale poslove propisane
člankom 43. Statuta Općine Podcrkavlje i člankom 41. Poslovnika Općinskog vijeća općine Podcrkavlje.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 021-01/17-01/13
URBROJ: 2178/13-01-01-17-1
U Podcrkavlju, 14. lipnja 2017.
PREDSJEDATELJ:
Čl. 87. st. 4. ZOLI
Tomislav Bičanić

Predsjedavajući obavještava sve zainteresirane vijećnike da, ukoliko žele, obrazac kandidature za
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća mogu preuzeti kod službenika za poslove Općinskog vijeća, te
određuje stanku od 10 minuta radi zasjedanja Komisije za izbor i imenovanja koja će dati prijedloge za nositelje
dužnosti predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća.

TOČKA 4. -

Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Podcrkavlje

Predsjedavajući napominje da je člankom 33. stavkom 1. Statuta Općine Podcrkavlje određeno da
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju iz redova Vijeća, te se sukladno članku 33.
stavku 2. Statuta Općine Podcrkavlje biraju na konstituirajućoj sjednici na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja
ili 1/3 (jedne trećine) članova Općinskog vijeća.
Predsjedavajući moli predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da podnese prijedloge za predsjednika i
jednog potpredsjednika Općinskog vijeća.

Mato Kovačević, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja iznosi prijedloge:

A) za predsjednika Vijeća
Za predsjednika Vijeća predlažu Damira Miletića, ing.(HDZ)
Obzirom drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog Komisije za izbor i imenovanja.
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Konstatira se da je za predsjednika Vijeća izabran Damir Miletić, ing. jednoglasno sa 13 glasova „ZA”, a
Odluka u cijelosti glasi:
Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), i članka 33. stavka 2. Statuta
Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije 4/13) Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Članak 1.
Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je DAMIR MILETIĆ, OIB: 76693850621, adresa: Trnovačka ulica 2, Tomica, 35107 Podvinje.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 021-01/17-01/14
URBROJ: 2178/13-01-01-17-1
Podcrkavlje, 14. lipnja 2017.
PREDSJEDATELJ:
Čl. 87. st. 4. ZOLI

Tomislav Bičanić

b) za potpredsjednika Vijeća
Za potpredsjednika Općinskog vijeća predlažu Anu Majetić ( Duspara Mirko – Nezavisna lista )
Drugih prijedloga nema. Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog Komisije za izbor i imenovanja.
Konstatira se da je za potpredsjednika Vijeća izabrana Ana Majetić jednoglasno sa 13 glasova „ZA” , a
Odluka u cijelosti glasi:
Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), i članka 33. stavka 2. Statuta
Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije 4/13) Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Članak 1.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća izabrana je ANA MAJETIĆ, OIB: 13777167904 adresa: Rastušje 27, 35107 Podvinje.
Članak 2.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 021-01/17-01/15
URBROJ: 2178/13-01-01-17-1
Podcrkavlje, 14. lipnja 2017.
PREDSJEDATELJ:
Čl. 87. st. 4. ZOLI

Tomislav Bičanić

Predsjedavajući konstatira da je za predsjednika Općinskog vijeća izabran gospodin Damir Miletić te ga
poziva na daljnje vođenje sjednice Općinskog vijeća.
Izabrani predsjednik Općinskog vijeća Damir Miletić zahvaljuje se na izboru i ukazanom povjerenju, čestita
na izboru gospođi Ani Majetić, potpredsjednici Općinskog vijeća i konstatira da je ovim činom konstituirano Općinsko
vijeće Općine Podcrkavlje.
Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske, predsjednik Vijeća moli da se minutom šutnje oda počast svim
poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata koji su svoje živote položili za slobodu hrvatske države.
Predsjednik se još jednom zahvaljuje svima i izriče riječi nade da će ovo Vijeće znati prepoznati potrebe
sredine u kojoj živimo te doprinijeti što kvalitetnijem životu stanovnika općine.

Sjednica zaključena u 20,30 sati.

ZAPISNIK VODILA
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.
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