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

održane dana 7. lipnja 2021. godine u sali "Legradskog doma" u Legradu, Trg svetog Trojstva 52A.
	Prisutni: Ivan Sabolić, Kristina Turk, Alen Dedi, Snježana Kuzmić, Nino Bukovčan,
			  Ivan Gerendaj, Vedran Bebek, Igor Horvat i Stjepan Šalamon, 
                           
 	Zapisničar: Vesnica Cvetnić.
	Početak rada: 16.00 sati.

	Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad otvara privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad, Vesnica Cvetnić, koja pozdravlja sve novoizabrane članove Općinskog vijeća te vrši prozivku novoizabranih članova Općinskog vijeća, kako bi se utvrdio kvorum.
	Nakon izvršene prozivke, gđa Cvetnić konstatira da je prisutno svih devet (9) članova.  
  
	Nakon toga pušta se tonska snimka himne "Lijepa naša".
	
	Gospođa Cvetnić 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,
	5. Izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća. 

	Gospođa Cvetnić moli članove Općinskog vijeća da se glasovanjem izjasne o predloženom dnevnom redu i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen sa 9 glasova "ZA".

	Nakon toga gospođa Cvetnić predlaže da se nastavi s radom prema usvojenom dnevnom redu i otvara 1. točku dnevnog reda.


	TOČKA 1.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE

	Gospođa Cvetnić predlaže da se izabere Mandatna komisija sukladno članku 6. stavku 1. Poslovnika Općinskog vijeća koja ima predsjednika i dva člana koji se biraju na prijedlog predsjedavatelja ili 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 temeljem objavljenih rezultata Općinskog izbornog povjerenstva Općine Legrad, o podnesenim ostavkama na dužnost člana te o zamjenicima članova Općinskog vijeća koji umjesto njih počinju obavljati dužnost, o mirovanju mandata članova Općinskog vijeća po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog nespojive dužnosti te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća, sukladno članku 6. stavku 2. Poslovnika Općinskog vijeća. 
	
	Nakon toga predlaže da se u Mandatnu komisiju izaberu, sukladno pismenom prijedlogu svih devet (9) članova Općinskog vijeća:
	1. Ivan Gerendaj iz Legrada, nezavisni, za predsjednika,
	2. Stjepan Šalamon iz Legrada, HDZ, za člana,
	3. Nino Bukovčan iz Zablatja, nezavisni sa liste SDP-HNS, za člana.
	
	Gospođa Cvetnić 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 gospođa Cvetnić daje na glasovanje prijedlog da se u Mandatnu komisiju izaberu: 
	Ivan Gerendaj, za predsjednika, Stjepan Šalamon i Nino Bukovčan, za članove. 


	Nakon glasovanja gospođa Cvetnić konstatira da je JEDNOGLASNO sa 9 glasova "ZA" prihvaćen prijedlog, te su za članove Mandatne komisije izabrani:

	1. Ivan Gerendaj iz Legrada, nezavisni, za predsjednika,
	2. Stjepan Šalamon iz Legrada, HDZ, za člana,
	3. Nino Bukovčan iz Zablatja, SDP-HNS, za člana.

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

	Gospođa Cvetnić poziva Mandatnu komisiju, da se povuku i pripreme izvješće, a s obzirom 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 gospođa Cvetnić otvara drugu točku dnevnog reda.

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

	Gospođa Cvetnić poziva predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće.

	Predsjednik Mandatne komisije, Ivan Gerendaj 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 gospođa Cvetnić se zahvaljuje predsjedniku Mandatne komisije i konstatira da su svi članovi Općinskog vijeća izabrani pravovaljano i da mogu izvršavati svoja mandatna prava.  
	Ujedno napominje da zamjenica člana (umjesto izabranog općinskog načelnika Ivana Sabolića) ne prisustvuje konstituirajućoj sjednici (ispričala se zbog nemogućnosti prisustvovanja).
	
	Izvješće Mandatne komisije nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
		
	Nakon toga gospođa Cvetnić 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. 
	Čast da predsjedava ovom konstituirajućom sjednicom Općinskog vijeća ima gospođa Kristina Turk, izabrana sa liste SDP-HNS. 
	Poziva gospođu Kristinu Turk da preuzme vođenje sjednice.  

	Gđa Kristina Turk dolazi za predsjednički stol, zahvaljuje se na ukazanoj časti, pozdravlja sve članove Općinskog vijeća 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. 

	Gospođa Turk 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.
  
	Gospođa Turk otvara treću točku dnevnog reda.

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

	Gospođa Turk pojašnjava da prema odredbi članka 46. i 48., a sukladno članku 5. i 10. stavku 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad, Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici bira Odbor za izbor i imenovanja na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća. 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 i imenovanja osoba iz nadležnosti Općinskog vijeća, izbor i razrješenje predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća, utvrđuje valjanost kandidatura za izbor predsjednika i potpredsjednika Općisnkog vijeća te o tome izvještava članove Općinskog vijeća, predlaže izbor i  razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća te predlaže imenovanja i razrješenja  koja su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Općinskog vijeća.
	Nakon toga gospođa Turk čita pismeni prijedlog članova Općinskog vijeća (podržan od 8 članova) za izbor članova Odbora za izbor i imenovanja i to: 
	1. Kristina Turk iz Kutnjaka, SDP, za predsjednicu,
	2. Stjepan Šalamon iz Legrada, HDZ, za člana,
	3. Vedran Bebek iz Malog Otoka, nezavisni, za člana, 
te postavlja pitanje da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu.
	Predloženi kandidati prihvatili su kandidaturu, te gospođa Turk postavlja pitanje da li netko ima drugačiji prijedlog.
	Drugih prijedloga nije bilo, te gospođa Turk 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 gospođa Turk konstatira da je prijedlog za izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja prihvaćen JEDNOGLASNO sa 8 glasova "ZA", te su za članove 
Odbora za izbor i imenovanja izabrani:

	1. Kristina Turk iz Kutnjaka, SDP, za predsjednicu,
	2. Stjepan Šalamon iz Legrada, HDZ, za člana,
	3. Vedran Bebek iz Malog Otoka, nezavisni, 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 gospođa Turk otvara 4. točku dnevnog reda.

	TOČKA 4.
IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
 
	Gospođa Turk pojašnjava da 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 za svakog kandidata. Izbor predsjednika i potredsjednika Općinskog 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, oblika i sadržaja te ovjerenih pečatom Općinskog vijeća. Na glasačkom listiću kandidati se navode prema abecednom redu prezimena. 
	Sukladno iznijetom pojašnjenju gospođa Turk konstatira da su članovi Općinskog vijeća, na početku konstituirajuće sjednice, podnijeli pismene prijedloge za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
	Pismeni prijedlozi članova Općinskog vijeća za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća uručeni su predsjedavateljici.
	Nakon toga gospođa Turk čita pismene prijedloge za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i to:
	Prijedlog predstavničke većine (članovi SDP-a i HNS-a) podnijeti pojedinačno, da se za predsjednicu Općinskog vijeća izabere gđa Snježana Kuzmić iz Legrada, a za potpredsjednika Općinskog vijeća  Alen Dedi iz Selnice Podravske. 
	Prijedlog predstavničke manjine (nezavisni članovi i članovi HDZ-a) da se za potpredsjednika Općinskog vijeća izabere Igor Horvat iz Velikog Otoka. 

	
	Gospođa Turk postavlja pitanje da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu.

	Svi predloženi kandidati su prihvatili kandidaturu.    

	Budući da drugih prijedloga nije bilo, gospođa Turk daje prijedloge na glasovanje i to:

	prijedlog da se za predsjednicu Općinskog vijeća izabere Snježana Kuzmić.

 
Nakon glasovanja konstatira da je prijedlog PRIHVAĆEN većinom glasova članova Općinskog vijeća, sa 6 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ glasa.

	prijedlog da se za potpredsjednika Općinskog vijeća izabere Alen Dedi.


Nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen sa 8 glasova „ZA“.
 
	prijedlog da se za potpredsjednika izabere Igor Horvat.


Nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen sa 8 glasova „ZA“, 
te gospođa Turk utvrđuje da su propisanom većinom izabrani:

Snježana Kuzmić iz Legrada, SDP, za predsjednicu Općinskog vijeća,
Alen Dedi iz Selnice Podravske, SDP, za potpredsjednika Općinskog vijeća,
Igor Horvat iz Velikog Otoka, HDZ, za potpredsjednika Općinskog vijeća.
	
	Rješenja o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

	Gospođa Turk čestita novoizabranoj predsjednici i potpredsjednicima Općinskog vijeća i poziva  predsjednicu da preuzme daljnje vođenje sjednice.

	Predsjednica, gospođa Snježana Kuzmić pozdravlja sve prisutne ovoj konstituirajućoj sjednici, čestita svim izabranim članovima Općinskog vijeća, zahvaljuje se na izboru te navodi da se u nadolazećem mandatu nada uspješnoj zajedničkoj suradnji sa svim članovima Općinskog vijeća kao i  općinskim načelnikom u cilju napretka Općine i svih njenih stanovnika te preuzima daljnje vođenje sjednice.   
	
	Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda: 

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

	Predsjednica navodi da sukladno članku 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad, na konstituirajućoj sjednici biraju se predsjednik i članovi Odbora za statut i poslovnik. Odbora za statut i poslovnik ima predsjednika i dva člana koji se biraju naprijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 članova Općinskgo vijeća isključivo iz reda članova Općinskog vijeća. Odbora za statut i poslovnik razmatranja prijedlog Statuta Općine, razmatra i predlaže Poslovnik Općinskog vijeća, predlaže pokretanje postupka za izmjenu i dopunu Statuta Općine odnosno Poslovnika te utvrđuje prijedloge izmjena i dopuna, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće, u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom, zakonom, Statutom i Poslovnikom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenja i prijedloge Općinskom vijeću, razmatra i daje inicijative za donošenje odluka i akata Općinskog vijeća, razmatra i daje inicijative za donošenje odluka i akata Općinskog vijeća, razmatra prijedloge za davanje izvornog tumačenja Statuta i drugih akata Općinskog vijeća, utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Općinskog vijeća, kada je tim aktima ovlšatzen ili kada to ocijeni potrebnim te obavlja i druge poslove određene Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.  
	Predsjednica, u skladu s člankom 48. stavkom 2. poziva Odbor za izbor i imenovanje da podnesu prijedlog za izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik.
	Predsjednici se uručuje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja prema kojemu se predlaže izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik i to:
	Igor Horvat iz Velikog Otoka, HDZ, za predsjednika,
	Vedran Bebek iz Malog Otoka, nezavisni, za člana,
	Alen Dedi iz Selnice Podravske, SDP, za člana. 


	Predsjednica postavlja pitanje predloženim kandidatima da li prihvaćaju kandidaturu.
	Predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu.

	Nakon toga predsjednica postavlja pitanje da li netko ima drugačiji prijedlog.

	Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednica daje na glasovanje prijedlog za izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik.
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen sa 8 glasova „ZA“ , te su za članove Odbora za statut i poslovnik izabrani:

Igor Horvat iz Velikog Otoka, HDZ, za predsjednika,
Vedran Bebek iz Malog Otoka, nezavisni, za člana,
Alen Dedi iz Selnice Podravske, SDP, 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 i zaključuje konstituirajuću sjednicu.

	Dovršeno u: 16.40 sati.

	Zapisničar:                                                                                      Predsjednica:
       Vesnica Cvetnić                                                                              Snježana Kuzmić      

