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

održane dana 12. lipnja 2017. godine u sali "Legradskog doma" u Legradu, Trg svetog Trojstva 52A.
	Prisutni: Ivan Sabolić, Kristina Turk, Alen Dedi, Snježana Kuzmić, Ivan Šivak, 
                         Alenka Černeli, Marina Kuzmić, Predrag Posavec, Zdravko Međimorec i 
                         Stjepan Šalamon. 
 	Ne prisustvuje: Nino Bukovčan – opravdao izostanak
	Sjednici prisustvuje: predstavnik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji: ovlašteni predstavnik Miroslav Babić. 
	Zapisničar: Vesnica Cvetnić.
	Početak rada: 9.00 sati.

	Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad otvara ovlašteni predstavnik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, gospodin Miroslav Babić koji pozdravlja sve novoizabrane članove Općinskog vijeća i nazočne goste, te moli pročelnicu da izvrši prozivku novoizabranih članova Općinskog vijeća, kako bi se utvrdio kvorum.
	Nakon izvršene prozivke, gospodin Babić konstatira je prisutna većina članova, odnosno 10 članova, dok je 1 član opravdao izostanak.   
	Nakon toga pušta se tonska snimka himne "Lijepa naša".
	
	Gospodin Miroslav Babić konstatira da je u pozivu za sjednicu dostavljen prijedlog dnevnog reda i to:
	
D N E V N I   R E D

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

	Gospodin Babić moli članove Općinskog vijeća da se glasovanjem izjasne o predloženom dnevnom redu i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen sa 10 glasova "ZA".

	Nakon toga gospodin Babić predlaže da se nastavi s radom prema usvojenom dnevnom redom i otvara 1. točku dnevnog reda.





	TOČKA 1.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE

	Gospodin Babić predlaže da se izabere Mandatna komisija sukladno članku 5. Poslovnika Općinskog vijeća koja ima predsjednika i dva člana koji se biraju na prijedlog najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća. Zadaća Mandatne komisije je da Općinskom vijeću podnese izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća i imenima izabranih članova, o podnesenim ostavkama na dužnost člana, o imenima članova koji obavljaju dužnost nespojivu s dužnosti člana Općinskog vijeća pa im mandat miruje te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća. 
	Predlaže da se u Mandatnu komisiju izaberu, sukladno prijedlogu 1/3 članova Općinskog vijeća:
	1. Predrag Posavec, za predsjednika,
	2. Ivan Šivak, za člana,
	3. Zdravko Međimorec, za člana.
	
	Gospodin Babić postavlja pitanje da li ima drugih prijedloga, a s obzirom da drugih prijedloga nije bilo, postavlja pitanje predloženim kandidatima da li prihvaćaju kandidaturu.
	Predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu, nakon čega gospodin Babić daje na glasovanje prijedlog da se u Mandatnu komisiju izaberu: Predrag Posavec za predsjednika, Ivan Šivak i Zdravko Međimorec za članove. 

	Nakon glasovanja gospodin Babić konstatira da je JEDNOGLASNO sa 10 glasova "ZA" prihvaćen prijedlog, te su za članove Mandatne komisije izabrani:
	1. Predrag Posavec, za predsjednika,
	2. Ivan Šivak, za člana,
	3. Zdravko Međimorec, za člana.

	Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Gospodin Babić poziva Mandatnu komisiju, da se povuku i pripreme izvješće, ali nakon primitka obavijesti da je Izvješće Mandatne komisije već pripremljeno, s obzirom na stranačke dogovore koji su prethodili konstituiranju Općinskog vijeća, smatra da nije potrebno određivati stanku. Potvrde o izboru članova Općinskog vijeća su također bila prikupljena prije početka sjednice.
	Nakon toga gospodin  Babić otvara drugu točku dnevnog reda.

TOČKA 2.
	IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA
ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

	Gospodin Babić poziva predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće.

	Predsjednik Mandatne komisije Predrag Posavec pozdravlja prisutne i podnosi Izvješće, te konstatira da je Mandatna komisija pregledala svu dokumentaciju u svezi verifikacije mandata članova Općinskog vijeća. 
	Nakon podnesenog Izvješća Mandatne komisije gospodin Babić se zahvaljuje predsjedniku Mandatne komisije i konstatira da su svi članovi Općinskog vijeća izabrani pravovaljano i da mogu 

izvršavati svoja mandatna prava, s time da 1 član i 1 zamjenik člana nisu prisutni. 
		
	Nakon toga gospodin Babić pojašnjava 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. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjeda 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 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 Alen Dedi. Moli gospodina Alena Dedi da preuzme vođenje sjednice.  

	Gospodin Dedi dolazi za predsjednički stol, zahvaljuje se na ukazanoj časti, pozdravlja sve članove i goste, te konstatira da u skladu s odredbom članka 7. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad, članovi Općinskog vijeća daju prisegu. Konstatira da je tekst prisege podijeljen svim članovima prije početka sjednice, te moli članove Općinskog vijeća da nakon čitanja teksta prisege i potpisivanja iste predaju tekst prisege. 

	Gospodin Dedi moli sve članove Općinskog vijeća da ustanu, čita tekst prisege, nakon čega prisutni članovi Općinskog vijeća izgovaraju "PRISEŽEM", potpisuju tekst prisege te je predaju predsjedavatelju. 
	Potpisane prisege nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.
  
	Gospodin Dedi otvara treću točku dnevnog reda.

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

	Gospodin Dedi pojašnjava da prema odredbi članka 32. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad, Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici bira Odbor za izbor i imenovanja. Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz sastava Općinskog vijeća. Zadaća Odbora je da Općinskom vijeću predlaže izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća, te predlaže izbor, imenovanja i  razrješenja koja su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Općinskog vijeća.
	Nakon toga gospodin Dedi čita prijedlog za izbor članova Odbora za izbor i imenovanja podnesen od strane članova Općinskog vijeća i to: 
	1. Alen Dedi, SDP, za predsjednika,
	2. Ivan Šivak, SDP za člana,
	3. Ivica Šenji, HDZ, za člana, 
te postavlja pitanje da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu.
	Predloženi kandidati prihvatili su kandidaturu, te gosp. Dedi postavlja pitanje da li netko ima drugačiji prijedlog.
	Drugih prijedloga nije bilo, te gospodin Dedi daje na glasovanje prihvaćanje prijedloga za izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja, s napomenom da se glasuje javno većinom glasova svih prisutnih članova.
	Nakon glasovanja gospodin Dedi konstatira da je prijedlog za izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja prihvaćen JEDNOGLASNO sa 9 glasova "ZA", te su za članove 
Odbora za izbor i imenovanja izabrani:
	1. Alen Dedi, SDP, za predsjednika,
	2. Ivan Šivak, SDP, za člana,
	3. Ivica Šenji, HDZ, za člana.
	
	Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Nakon toga gospodin Dedi otvara 4. točku dnevnog reda.

	TOČKA 4.
IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
 
	Gospodin Dedi pojašnjava: prema odredbi članka 11. Poslovnika, Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, na njihov prijedlog, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine na prijedlog članova predstavničke manjine. Prijedlog članova Općinskog vijeća mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom članova Općinskog vijeća. Član Općinskog vijeća može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata. Prijedlozi kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća daju se pojedinačno. Izbor predsjednika i potredsjednika Općinsog vijeća obavlja se javnim glasovanjem, zasebno za svakog kandidata. Općinsko vijeće može na prijedlog najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća odlučiti da se za izbor predsjednika i potrepredsjednika Općinskog vijeća glasovanje provodi tajno. Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika predloženo više kandidata, a odlučuje se javnim glasovanjem, glasuje se prema redoslijedu iznijetih prijedloga. Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. Ako Općinsko vijeće odluči da se o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća odlučuje tajnim glasovanjem, a predloženo je više kandidata, tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima, iste boje, veličine i oblika. Na glasačkom listiću kandidati se navode prema abecednom redu prezimena. 
	Sukladno iznijetom pojašnjenju gospodin Dedi moli članove Općinskog vijeća da podnesu prijedloge za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
	Pismeni prijedlozi članova Općinskog vijeća za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća uručuju se predsjedavatelju.
	Gospodin Dedi čita pismene prijedloge za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i to:
	Prijedlog predstavničke većine (članovi SDP-a, HNS-a i HSS-a) da se za predsjednicu izabere Snježana Kuzmić iz Legrada, a za potpredsjednicu Alenka Černeli iz Velikog Otoka. 
	Prijedlog predstavničke manjine (članovi HDZ-a) da se za potpredsjednika izabere Igor Horvat iz Velikog Otoka. 

	
	Gospodin Dedi postavlja pitanje da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu.
	Svi predloženi kandidati su prihvatili kandidaturu.    
	Budući da drugih prijedloga nije bilo, gosp. Dedi daje prijedloge na glasovanje i to:
	prijedlog da se za predsjednicu Općinskog vijeća izabere Snježana Kuzmić. 

Nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen, sa 9 glasova „ZA“.
	prijedlog da se za potpredsjednicu Općinskog vijeća izabere Alenka Černeli.


Nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen sa 9 glasova „ZA“. 
	prijedlog da se za potpredsjednika izabere Igor Horvat.

Nakon glasovanja konstatira da je prijedlog prihvaćen sa 9 glasova „ZA“, 
te gospodin Dedi utvrđuje da su propisanom većinom izabrani:

Snježana Kuzmić iz Legrada, SDP, za predsjednicu Općinskog vijeća,
Alenka Černeli iz Velikog Otoka, HNS, za potpredsjednicu Općinskog vijeća,
Igor Horvat iz Velikog Otoka, HDZ, za potpredsjednika Općinskog vijeća.
	
	Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

	Gospodin Dedi čestita novoizabranom predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća i moli predsjednika da preuzme daljnje vođenje sjednice.

	Predsjednica, gospođa Snježana Kuzmić zahvaljuje se na izboru i preuzima daljnje vođenje sjednice, pozdravlja sve nazočne ovoj konstituirajućoj sjednici, najprije predstavnike Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, te čestita svim izabranim članovima Općinskog vijeća i nada se uspješnoj suradnji.  
	
	Nakon toga predsjednica predlaže dopunu dnevnog reda i to:
	
	Točka 5. "Izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik“,  te pojašnjava da je člankom 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad određeno da se na konstituirajućoj sjednici bira Odbor za statut i poslovnik. 
	Predsjednica daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda i nakon glasovanja konstatira da je predložena dopuna JEDNOGLASNO prihvaćena sa 9 glasova „ZA“.

	TOČKA 5.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK

	Predsjednica poziva Odbor za izbor i imenovanje da sukladno članku 39. Poslovnika podnesu prijedlog za izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik.
	Presjednici se uručuje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja prema kojemu se predlaže izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik i to:
	Ivica Rašanec, za predsjednika,

Stjepan Kuruc, za člana,
Kristian Černeli, za člana. 

	Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog za izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog prihvaćen sa 8 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“, te su za članove Odbora za statut i poslovnik izabrani:
	Ivica Rašanec, za predsjednika,

Stjepan Kuruc, za člana,
Kristian Černeli, za člana.
	

	Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
	
	Za riječ se više nitko nije javio, te se predsjednica zahvaljuje svim članovima Općinskog vijeća, predstavniku Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji i svim gostima koji su nazočili ovoj konstituirajućoj sjednici, te zaključuje sjednicu.

	Dovršeno u: 9.20 sati.

	Zapisničar:                                                                                      Predsjednica:
       Vesnica Cvetnić                                                                              Snježana Kuzmić      

