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

Općine Podravske Sesvete, održane dana 19. lipnja 2013.g. 
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

dvorana prizemlje 
 
 
          Sjednicu je sazvala po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske predstojnica Ureda 
državne upave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Elizabeta Repić Perković, dipl.iur., putem 
saziva KLASA: 023-01/13-01/30, URBROJ: 2137-01-13-1 od 05. lipnja 2013. godine. 
 
         Sjednicu je otvorila gđa Josipa Šoš, državna službenica Ureda državne uprave u 
Koprivničko-križevačkoj županiji, s početkom u 13,00 sati. 
Pozdravila je sve članove Općinskog vijeća i goste koji su nazočni ovoj konstituirajućoj 
sjednici. 
Da bi se mogao utvrditi kvorum zamolila je pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Podravske Sesvete gosp. Josipa Tončić, da izvrši prozivku novoizabranih članova Općinskog 
vijeća. 
 
 
          Sjednici su nazočni:                                              Sjednici nisu nazočni: 
 
a) članovi Općinskog vijeća:                                     1. Darko Štefanić (opravdano) 
                                                                                     2. Miroslav Tudić (opravdano) 

1. Ivan Derežić 
2. Gabrijela Gašparov-Vedriš 
3. Mladen Horvat 
4. Đuro Kirin 
5. Ivan Mikša 
6. Ankica Plečić 
7. Branko Rođak 
8. Renata Štefec 
9. Stjepan Vlašić 
 

b)  ostali nazočni: 
 

1. Josipa Šoš, državna službenica Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj 
županiji, kao ovlaštena predstavnica za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice 
Općinskog vijeća do utvrđivanja članice/člana Općinskog vijeća koja će predsjedati 
sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 

2. Josip Tončić, pročelnik JUO Općine Podravske Sesvete 
3. Marko Derežić, određeni zamjenik člana Općinskog vijeća 
4. Radmila Švarba, određena zamjenica člana Općinskog vijeća 
5. Branka Milinović, stručni referent, zapisničar 
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         Nakon izvršene prozivke gđa Josipa Šoš, konstatira da je sjednici nazočno 9 članova od 
ukupno 11 članova, što čini većinu članova Općinskog vijeća te s toga možemo početi sa 
radom. 
 
          Prijedlog dnevnog reda dat je u sazivu za sjednicu, te je provedeno glasovanje. 
 
          Nakon provedenog glasovanja utvrđeno je da je Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 
 
 
                                                               DNEVNI RED: 
          

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije. 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća. 

- Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća koji će preuzeti predsjedavanje 
sjednicom. 

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

 
 

Točka 1. 
Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije 

                          ************************************************** 
        Josipa Šoš, predlaže da se izabere Mandatna komisija koja se sastoji od predsjednika i 
dva člana koji se biraju iz sastava članova Općinskog vijeća. 
Ujedno obrazlaže da Mandatna komisija na temelju izbornih rezultata izrađuje i podnosi 
izvješće Općinskom vijeću o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća i imenima 
izabranih članova, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Općinskog  vijeća, o imenima 
članova koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnosti člana Općinskog vijeća pa im mandat 
miruje, te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana Općinskog 
vijeća te raspravlja o drugim pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova Općinskog 
vijeća.  
 
      Tko ima prijedlog kandidata za predsjednika i članove Mandatne komisije? 
      
        Branko Rođak u ime 1/3 potpisanih članova Općinskog vijeća (4 člana) (HDZ), u 
Mandatnu komisiju predlaže: 

1. Ankicu Plečić, (HDZ) za predsjednicu,  
2. Ivana Mikša, (HDZ) za člana i  
3. Mladena Horvat, (HDZ) za člana. 

 
       Josipa Šoš, da li netko ima drugačiji prijedlog? 
        
       Drugog prijedloga NIJE bilo. 
 
       Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu? 
 
 
       Predloženi kandidati usmeno izjavljuju da prihvaćaju kandidaturu. 
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       Budući da nije bilo drugih prijedloga Josipa Šoš, dala je preloženi prijedlog na 
glasovanje. 
 
       Nakon provedenog glasovanja, ovlaštena predstavnica utvrđuje da je sa 7 glasova «ZA» i 
2 glasa «UZDRŽANA» Mandatna komisija izabrana u predloženom sastavu. 
(Rješenje o imenovanju sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika). 
 
    
      Josipa Šoš, zamolila je Mandatnu komisiju da preuzme potvrde o izboru članova, te da se 
povuku i pripreme izvješće.  
 
       Odredila je stanku u trajanju od pet minuta i zamolila prisutne da ostanu u ovoj dvorani. 
 
                                                                            

Točka 2. 
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Vijeća                   
********************************************************                               

       Josipa Šoš, zamolila je predsjednicu Mandatne komisije da podnese Izvješće. 
 
       Ankica Plečić, predsjednica Mandatne komisje, pročitala je Izvješće o provedenim 
izborima 19. svibnja 2013. godine i verifikaciji mandata članovima Općinskog vijeća Općine 
Podravske Sesvete. 
       Konačni rezultati izbora objavljeni su 21. svibnja 2013. godine u Večernjem listu, u 
skladu sa člankom 86. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima. 
       Na području Općine Podravske Sesvete od ukupno predloženih 11 kandidata      
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ima 7 (sedam), koalicija koju sačinjavaju  HRVATSKA 
NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) I SOCIJALNA DEMOKRATSKA PARTIJA 
(SDP) imaju 2 (dva) člana, te lista GRUPE BIRAČA ima 2 (dva) člana Općinskog vijeća Općine 
Podravske Sesvete. 
U skladu s člankom 90. stavkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
izabrani kandidat za člana Općinskog vijeća Općine Podravske sesvete IVAN DEREŽIĆ, 
dostavio je pisanu Obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete, da će 
dužnost općinskog načelnika na koju je izabran obavljati profesionalno, a izabrani kandidat za 
člana Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete STJEPAN VLAŠIĆ, dostavio je pisanu 
Obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete, da će dužnost 
zamjenika općinskog načelnika na koju je izabran na lokalnim izborima 19. svibnja 2013. 
godine u narednom mandatu obavljati volonterski. 
Prihvaćanjem nespojive dužnosti po članku 89. stavku 1., a u skladu sa člankom 90. stavkom 
4. Zakona o lokalnim izborima, općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika 
Općine Podravske Sesvete, mandati u Općinskom vijeću, miruju po sili zakona. 
 U svezi iznijetog OO HDZ Podravske Sesvete je u ime stranke, a u skladu sa člankom 81. 
stavkom 2. Zakona o lokalnim izborima, za zamjenika članu Ivanu Derežić, čiji mandat 
miruje, odredio  neizabranog kandidata s liste HDZ-a Marka Derežić iz Podravskih Sesveta, a 
za zamjenicu članu Općinskog vijeća Stjepanu Vlašić, čiji mandat miruje, odredio neizabranu 
kandidatkinju s liste HDZ-a Radmilu Švarba iz Podravskih Sesveta. 
 
      Mandatna komisija konstatira da nema pisanih ostavki na dužnosti člana Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, te da su izbori provedeni u skladu sa zakonom kao i određeni 
zamjenici pojedinim članovima Općinskog vijeća, te je time izvršena verifikacija mandata 
članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 
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     IZVJEŠĆE JE STAVLJENO NA ZNANJE OPĆINSKOM VIJEĆU O KOJEM SE NE RASPRAVLJA 
NITI NE GLASUJE, ali je ujedno sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
           
                                                                  

UTVRĐIVANJE ČLANICE/ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA KOJI ĆE 
PREDSTAVLJATI SJEDNICOM DO IZBORA PREDSJEDNIKA 

 
         Ovlaštena predstavnica Josipa Šoš, daje obrazloženje nazočnima da prema odredbi 
članka 87. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici do izbora 
predsjednika predsjeda prvi član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova članova. 
Zatim je pozvala pročelnika Josipa Tončić da nas izvjesti o članu koji će predsjedati ovom 
konstituirajućom sjednicom. 
 
        Pročelnik Josip Tončić, izvješćuje nazočne da je na knadidacijskoj listi koja je dobila 
najviše glasova prvi izabrani kandidat Ivan Derežić, stupio na dužnost općinskog načelnika, a 
drugi izabrani kandidat Stjepan Vlašić, stupio je na dužnost zamjenika općinskog načelnika 
Općine Podravske Sesvete. 
Treći izabrani kandidat na kandidacijskoj listi HDZ-a je BRANKO ROĐAK, iz Podravskih 
Sesveta, te u skladu s naprijed utvrđenim imenovani ima čast predsjedavati konstituirajućoj 
sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika Općinskog vijeća Općine Podravske 
Sesvete. 
Nakon toga zamolio je gosp. Branka Rođak da preuzme vođenje sjednice. 
 
   Predsjedavatelj Branko Rođak, zahvaljuje se na ukazanoj časti te pozdravlja sve članove 
Općinskog vijeća i nazočne goste ove konstituirajuće sjednice. 
 
 

                    POLAGANJE SVEČANE PRISEGE ČLANICA/ĆLANOVA  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
     Gosp. Branko Rođak, dao je uvodno obrazloženje da u skladu s odredbama članka 6. 
Poslovnika, članovi Općinskog vijeća daju prisegu. Tekst prisege prije početka sjednice 
podijeljen je članovima Općinskog vijeća, te je zamolio članove Općinskog vijeća da ustanu, 
a zatim čita tekst prisege: 
 
 
     «PRISEŽEM, SVOJOM ČAŠĆU, DA ĆU DUŽNOST VIJEĆNIKA OBAVLJATI 
SAVJESNO I ODGOVORNO I DA ĆU SE U SVOM RADU PRIDRŽAVATI USTAVA, 
ZAKONA I STATUTA I ODLUKA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE, DA ĆU ŠTITITI 
USTAVNI POREDAK REPUBLIKE HRVATSKE TE SE ZAUZIMATI ZA SVEKOLIKI 
PROBITAK OPĆINE PODRAVSKE SESVETE». 
 
 
      Nakon što je predsjedavatelj pročitao naprijed navedeni tekst prisege pojedinačno je 
prozvao svakog člana Općinskog vijeća da ustane i izgovori riječ «PRISEŽEM», zatim da 
potpiše tekst prisege, i istu preda njemu kao predsjedavatelju sjednice. 
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Točka 3. 
Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 
*************************************************** 

         Gosp. Branko Rođak, upoznaje nazočne da se prema odredbi članka 26. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete na konstituirajućoj sjednici bira Odbor za izbor i 
imenovanja. Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz 
sastava članova Općinskog vijeća sukladno članku 33. Poslovnika. 
Zadaća Odbora je da predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i 
članova radnih tijela, predlaže izbor, imenovanja i razrješenja koja su posebnim propisima 
stavljeni u nadležnost Općinskog vijeća.  
 
        Ivan Mkša, predlaže u ime 1/3 potpisanih članova Općinskog vijeća (HDZ), u Odbor za 
izbor i imenovanja, slijedeće kandidate:  

1. Marko Derežić, (HDZ), za predsjednika,  
2. Radmila Švarba, (HDZ) za članicu i  
3. Đuro Kirin, (HDZ) za člana. 

 
        Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedavatelj pita dali predloženi kandidati 
prihvaćaju kandidaturu? 
 
       Predloženi kandidati usmeno se izjašnjavaju da prihvaćaju kandidaturu. 
                
       Budući da nema drugih prijedloga, ovaj prijedlog je dat na glasovanje, a nakon 
provedenog glasovanja, predsjedavatelj utvrđuje da je sa 7 glasova «ZA» i 2 glasa 
«UZDRŽANA» Odbor za izbor i imenovanja izabran u predloženom sastavu. 
(Rješenje o imenovanju odbora za izbor i imenovanje u prilogu je izvornika ovog zapisnika). 
 
       Gosp. Branko Rođak, zamolio je Odbor za izbor i imenovanje da se povuče radi 
utvrđivanja prijedloga kandidata za predsjednika i potpredsjenika Općinskog vijeća, te 
odredio stanku od 5 minuta, a prisutne zamolio da ostanu u dvorani. 
 
 

Točka 4. 
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 
*********************************************** 

       Gosp. Branko Rođak, zamolio je predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da podnese 
prijedlog kandidata za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 
       Marko Derežić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, podnosi prijedlog kandidata: 
 

  1. BRANKO ROĐAK, (HDZ) za predsjednika, 
  2. ANKICA PLEČIĆ, (HDZ) za potpredsjednicu. 

 
 
       Predsjedavatelj pita da li netko ima drugačiji prijedlog? NEMA 
        
        
       Predloženi kandidati usmeno prihvaćaju kandidaturu. 
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          Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjedavatelj utvrđuje da su sa 7 glasova 
«ZA» i 2 glasa «UZDRŽANA», predloženi kandidati propisanom većinom izabrani. 
(Rješenje o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća su u prilogu 
izvornika ovog Zapisnika). 
 
         
        U skladu s člankom 3. Poslovnika Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom 
predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća. 
 
        Ovime se Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete u novom sastavu smatra 
konstituiranim. 
    
                  
       Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, zahvalio se na izboru i na ponovnom 
povjerenju, da mu je ovo velika čast i zadovoljstvo...., nastojati će opravdati dato mu 
povjerenje i zajedno sa svojom „ekipom“ da će raditi za što bolji boljitak i razvoj našega 
mjesta.... 
Čestitam i svojoj zamjenici – izabranoj potpredsjednici Ankici Plečić. 
Veliko hvala članovima Općinskog vijeća na ukazanom povjerenju, a posebno biračima koji 
su svoj glas dali stranki HDZ, koja je sve ove godine na vlasti u Općini Podravske 
Sesvete...radi i radit će nadalje za što bolji boljitak nas, i naše djece te budućih naraštaja 
ovoga našega lijepog mjesta Podravske Sesvete. 
Hvala i predstavnicima Ureda državne uprave Koprivničko-križevačke županije, te našim 
djelatnicima Općine Podravske Sesvete koji su puno truda uložili za konstituiranje ove naše 1. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 
                                                                
    Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, predlaže da se današnji dnevni red nadopuni 
sa slijedećim točkama dnevnog reda koje glase:  
 
     Točka 5. Donošenje Rješenje o imenovanju  predsjednika i članova Odbora za Statut i 
Poslovnik. 
     Točka 6. Donošenje Rješenja o iboru predsjednika i članova Odbora za Proračun i 
financije. 
 
     Nakon provedenog glasovanja predsjednik utvrđuje da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa 
„UZDRŽANA“ prihvaćena nadopuna dnevnog reda. 
 
              

Točka 5. 
Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova  

Odbora za Statut i Poslovnik 
*************************************************** 

      Predsjednik Branko Rođak, podnosi uvodno obrazloženje: da se prema odredbi članka 34. 
Poslovnika, bira Odbor za Poslovnik i Statut koji ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz 
sastava članova Općinskog vijeća, a članovi se mogu birati i iz reda znanstvenih, stručnih i 
drugih javnih osoba. 
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Zadaća Odbora je da: razmatra prijedlog Statuta Općine, razmatra i predlaže Poslovnik, 
razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove 
usklađenosti sa zakonom i Statutom, te u pogledu njihove pravne odredbe i o tome daje 
mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću, razmatra i daje inicijative za donošenje odluka i 
akata Općinskog vijeća, razmatra prijedloge za davanje autentičnog tumačenja Statuta i 
drugih akata Općinskog vijeća, obavlja i druge poslove određene Statutom i Poslovnikom. 
 
Zatim je zamolio predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog kandidata 
za predsjednika i članove Odbora za Statut i poslovnik.        
 
      Marko Derežić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, pročitao je pismeni 
prijedlog kandidata za predsjednika i članove Odbora za Statut i Poslovnik:  
   
1. Branko Rođak, (HDZ) za predsjednika, 
2. Ankica Plečić, (HDZ) za članicu i 
3. Ivan Mikša, (HDZ) za člana. 
 
     Predloženi kandidati usmeno prihvaćaju kandidaturu. 
 
      Otvorena rasprava. 
 
       S obzirom da nije bilo drugog prijedloga provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 
predsjednik utvrđuje da je sa 7 glasova «ZA» i 2 glasa «UZDRAŽANA», izabran Odbor za 
Statut i Poslovnik prema predloženom sastavu. 
(Rješenje o imenovanju sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika). 
                                                                                          
                                               

Točka 6. 
Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 
**************************************************** 

      Predsjednik Branko Rođak, podnosi uvodno obrazloženje: da se prema odredbi članka 35. 
Poslovnika bira odbor za Proračun i financije koji ima predsjednika i dva člana koji se u 
pravilu biraju iz sastava Općinskog vijeća. 
Zadaća Odbora je da: razmatra pitanja financiranja Općine, razmatra prijedlog proračuna i 
godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, razmatra prijedlog odluke o privremenom 
finanicranju Općine, te obavlja i druge poslove određene Statutom i Poslovnikom. 
Zatim je zamolio predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog kandidata 
za predsjednika i članove Odbora za Proračun i financije.        
      
    Marko Derežić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, u ime Odbora pročitao je 
pismeni prijedlog kandidata za predsjednika i članove Odbora za Proračun i financije. 
    
1. Ankica Plečić, (HDZ) za predsjednicu, 
2. Đuro Kirin, (HDZ) za člana i 
3. Mladen Horvat, (HDZ) za člana. 
 
     Predloženi kandidati usmeno prihvaćaju kandidaturu. 
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       Otvorena rasprava. 
 
       Budući da nije bilo drugog prijedloga o izboru provedeno je glasovanje, a nakon 
glasovanja predsjednik utvrđuje da je sa 7 glasova «ZA» i 2 glasa «UZDRAŽANA», izabran 
Odbor za Proračun i financije u predloženom sastavu. 
(Rješenje o imenovanju sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika). 
 
     Općinski načelnik Ivan Derežić, pozdravio je sve nazočne konstituirajuće sjednice, 
posebno se zahvalio predstavnicima Ureda državne uprave Koprivničko-križevačke županije 
na suranji i pripremama za ovu sjednicu, poziva sve članove Općinskog vijeća na zajedničku 
suradnju bez obzira na stranačku pripadnost, i da ovaj novi mandat koji predstoji bude još 
uspješniji za što kvalitenije življenje nas i novih naraštaja Općine Podravske Sesvete. 
 
     I, na kraju najiskrenije čestitke svima izabranima.....!!!!! 
 
    Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, zahvaljuje se nazočnima na odazivu i 
završava sjednicu u 13,40 sati. 
 
 
 
           
 
   ZAPISNIČAR:                                                                                  PREDSJEDNIK: 
 
   Branka Milinović                                                                              Branko Rođak 
 


