
1 
 

 

Z A P I S N I K 

sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 6. lipnja 2017. godine u Društvenom domu (Vijećnica) u 

Kloštru Podravskom, Trg svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom od strane Ureda državne uprave u Koprivničko-

križevačkoj županiji KLASA: 023-01/17-01/16, URBROJ: 2137-01-17-2 od 30. svibnja 2017. 

godine. 

 Sjednicu je u 09,00 sati otvorio ovlašteni predstavnik Ureda državne uprave u 

Koprivničko-križevačkoj županiji gosp. Damir Hudelist kao ovlašteni predstavnik za 

otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća. Pozdravio je sve članove 

Općinskog vijeća i goste koji su nazočni ovoj konstituirajućoj sjednici. 

 Da bi se mogao utvrditi kvorum zamolio je pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Kloštar Podravski da izvrši prozivku novoizabranih članova Općinskog vijeća. 

 

a) Ovlašeni predstavnik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji 

- Damir Hudelist, voditelj Službe za opću upravu  

 

b) članovi Općinskog vijeća: 

 

1. Marija Šimunko                    HDZ 

2. Marijan Belec                       HDZ 

3. Marijana Lovrenčec             HDZ 

4. Lidija Gatalica                      HDZ  

5. Antonija Haleuš                    HDZ 

6. Mirko Šandrovčan                HDZ 

7. Antun Karas                          HDZ 

8. Ivana Pavunić                       HDZ 

9. Franjo Karas                         HDZ 

10. Tomislav Furdić                 HDZ 

11. Mirko Debeljak                  MREŽA  

12. Slavko Špoljarić                 SDP 

13. Dražen Vučak                     HSS 

 

 

c) Ostali: 

1. Siniša Pavlović – općinski načelnik, 

2. Ivan Čupen – zamjenik općinskog načelnika, 

3. Mirela Tudić Rengel – pročelnica – zapisničarka. 

 

Nakon izvršene prozivke gosp. Damir Hudelist konstatira da je ovoj 1. (konstituirajućoj) 

sjednici nazočno svih 13 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može donositi 

pravovaljane odluke. 
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Nakon što je utvrđeno da su sjednici Općinskog vijeća prisutni svi članovi Općinskog 

vijeća puštena je tonska snimka himne „Lijepa naša domovino“. 

 

Predložen je sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije, 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, 

- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora 

predsjednika, 

- Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća, 

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

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

Dnevni red je usvojen sa 13 glasova „ZA“. 

 

 

Točka 1. 

Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije 

 

 

 

Ovlašteni predstavnik gosp. Damir Hudelist  predložio je da se izabere Mandatna komisija 

koja se sastoji od predsjednika i dva člana. Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici 

izvješćuje Općinsko vijeće o provedenim izborima i imenima i prezimenima izabranih 

članova Općinskog vijeća, podnosi izvješće o podnesenim ostavkama na dužnost članova 

Općinskgo vijeća, zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana 

Općinskog vijeća, podnosi izvješće o prestanku mandata člana kad se ispune uvjeti 

predviđeni zakonom i izvješćuje da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 

zamjenika člana, te raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova 

Općinskog vijeća. 

 

Predlaže da se u Mandatnu komisiju izaberu: Lidija Gatalica, za predsjednicu i za članove 

Marijan Belec i Tomislav Furdić. 

 

Predloženi kandidati su prihvatili kandidaturu. 

 

Budući da drugih prijedloga nije bilo, ovaj prijedlog je usvojen za 13 glasova „ZA“ i 

doneseno je 
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R J E Š  E N J E 

o izboru predsjednice i članova Mandatne komisije 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

 

I. 

 

 U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski biraju se: 

 

1. LIDIJA GATALICA iz Prugovca, HDZ, za predsjednicu, 

2. MARIJAN BELEC iz Prugovca, HDZ, za člana, 

3. TOMISLAV FURDIĆ iz Prugovca, HDZ, za člana. 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 

 

 

Točka 2. 

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

 

Predsjednica Mandatne komisije gđa. Lidija Gatalica podnijela je izvješće Mandatne 

komisije. 

Utvrđeno je da su svi članovi Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabrani 

pravovaljano i da mogu izvršavati svoja mandatna prava. 

 

 Sa 13 glasova „ZA“ Općinsko vijeće donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski. 

 

Ovlašteni predstavnik gosp. Damir Hudelist: Prema odredbi članka 87. Zakona o lokalnim 

izborima, konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjeda prvi član s kandidacijske 

liste koja je dobila najviše glasova članova. Čast da predsjedava ovom konstituirajućom 

sjednicom Općinskog vijeća ima gđa. Marija Šimunko. 

 

Gđa. Marija Šimnko preuzela je daljnje vođenje sjednice Općinskog vijeća. 

 

Marija Šimunko: U skladu sa odredbom članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Kloštar Podravski, članovi Općinskog vijeća daju prisegu. Izgovorila je tekst prisege na što su 

članovi Općinskog vijeća svi izgovorili „Prisežem“ i potpisali tekst prisege. 
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Točka 3. 

Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 

 

Marija Šimunko: Prema odredbi članka 8. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar 

Podravski na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanja. Odbor za izbor i 

imenovanja ima predsjednika i dva člana. Zadaća Odbora je da raspravlja i predlaže izbor 

predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća 

i drugih osoba koje bira odnosno imenuje Općinsko vijeće. 

Predlažem da se u Odbor za izbor i imenovanja izaberu sljedeći: 

 

1. Ivana Pavunić, za predsjednicu, 

2. Mirko Šandrovčan, za člana, 

3. Marijana Lovrenčec, za člana. 

 

Predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu. 

 

 Budući da drugih prijedloga nije bilo navedeni prijedlog je prihvaćen sa 13 glasova 

„ZA“ i doneseno je 

 

R J E Š E N J E 

o izboru predsjednice i članova Odbora za izbor i imenovanja 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

 

 

I. 

 

 U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski biraju se: 

 

1. IVANA PAVUNIĆ iz Kloštra Podravskog, HDZ, za predsjednicu, 

2. MIRKO ŠANDROVČAN iz Kloštra Podravskog, HDZ, za člana, 

3. MARIJANA LOVRENČEC iz Budančevice, HDZ, za člana. 

 

 

Točka 4. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

 

Marija Šimunko: Moli predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog 

Odbora za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

Prijedlog Odbora za izbor i imenovanja je slijedeći: 

 

ANTUN KARAS iz Kozarevca, za predsjednika, 
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MARIJA ŠIMUNKO iz Kozarevca, za potpredsjednicu. 

 

 Budući da drugih prijedloga nije bilo prijedlog Odbora za izbor i imenovanja dan je na 

glasovanje. Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski glasuje se 

pojedinačno javnim glasovanjem većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

 

 

Prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća -  Antuna Karas usvojen je sa 13 glasova 

„ZA“. 

 

Prijedlog za potpredsjednicu Općinskog vijeća -  Mariju Šimunko usvojen je sa 13 glasova 

„ZA“  

 

 

Čestitke izabranom predsjedniku i potpredsjednici Općinskog vijeća. 

 

Novoizabrani predsjednik i potpredsjednica zahvaljuju se na izboru i ukazanom povjerenju. 

 

Budući da je završen konstituirajući dio ove sjednice, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Kloštar Podravski predlaže nadopunu  dnevnog red sa još jednom točkom. Predlaže da se iza 

točke 4. doda točka 5. koja glasi: „Izbor predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna 

pitanja“. 

 

Ovaj Odbor je potrebno imenovati iz razloga jer je člankom 27. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Podravski propisano da se odbor bira na konstituirajućoj sjednici. 

 

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz sastava 

članova Općinskog vijeća na konstituirajućoj sjednici. 

 

Članovi Općinskog vijeća su sa 13 glasova „ZA“ prihvatili nadopunu dnevnog reda. 

 

Točka 5. 

Izbor predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja 

 

Antun Karas: Predlaže da predsjednica Odbora za izbor i imenovanja dade prijedlog 

predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja. 

 

Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je slijedeći: 

 

1. ANTONIJA HALEUŠ, za predsjednicu, 

2. FRANJO KARAS, za člana 

3. MARIJA ŠIMUNKO, za člana. 
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Budući da drugih prijedloga nije bilo predsjednik je dao prijedlog Odbora za izbor i  

imenovanja na glasovanje. 

 

Sa 13 glasova „ZA“ doneseno je 

R J E Š E N J E 

o izboru predsjednice i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja  

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

 

I. 

 

 U Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

biraju se: 

 

1. ANTONIJA HALUEŠ iz Kozarevca, HDZ, za predsjednicu, 

2. FRANJO KARAS iz Kozarevca, HDZ, za članicu, 

3. MARIJA ŠIMUNKO iz Kozarevca, HDZ, za članicu. 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 

 

 Predviđeni dnevni red za ovu 1. (konstituirajuću) sjednicu je završio, predsjednik se 

zahvaljuje prisutnim na odazivu i završava sjednicu u 09,18 sati. 

 

 

ZAPISNIČARKA:        PREDSJEDNIK: 

 

Mirela Tudić Rengel                      Antun Karas 


