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KLASA: 021-05/21-01/04 

URBROJ: 2137/20-21-3 

 

 

Z A P I S N I K 

 

sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec, odrţane  11. lipnja 

2021. godine u vijećnici Općine sa početkom u 18,00 sati.  

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/04, URBROJ: 2137/20-21-1 od 04. 

lipnja 2021. godine. 

 

Sjednicu otvara i vodi do odreĎivanja predsjedatelja Martina Hasanec,  pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Petar Orehovec, ovlaštena predstavnica za 

sazivanje konstituirajuće sjednice. 

Ovlaštena predstavnica pozdravlja sve prisutne članice/članove Općinskog vijeća kao i ostale 

prisutne goste te vrši prozivku novoizabranih članica/članova Općinskog vijeća da bi se 

mogao utvrditi kvorum. 

Prozivkom je utvrĎeno da konstituirajućoj sjednici prisustvuju slijedeći novoizabrani članice/ 

članovi Općinskog vijeća: Kristijan Vlah, Antonijo Šantić, Ivana Dubravec Kralj, Snjeţana 

Višak Pavlović, Josip MeĎan, Danijela Matoić, Ivan Valaško, dr.sc. Draţen Čuklić, Danijel 

Perus, Dragan Marenčić, Andreja Franjčević, Matej Bedoić, Dragutin Matus i Ivan Valaško 

(zamjena za Franjo Poljak, koji je izabran za općinskog načelnika Općine Sveti Petar 

Orehovec). 

 

Osim novoizabranih članica/članova Općinskog vijeća, sjednici prisustvuju: Franjo Poljak 

općinski načelnik, Anita Peklić, viši referent za financije i računovodstvo te Antonio 

Martinek, komunalni redar. 

Ovlaštena predstavnica konstatira da konstituirajućoj  sjednici prisustvuju svi članovi/članice 

Općinskog vijeća. Pušta se tonska snimka himne «Lijepa naša domovino».  

Ovlaštena predstavnica ističe da je prijedlog dnevnog reda za današnju sjednicu dat 

članicama/članovima Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu te daje prijedlog dnevnog reda na 

glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Sveti Petar Orehovec za današnju sjednicu jednoglasno utvrĎuje 

slijedeći  

 

D N E V N I      R E D 

 

            - UtvrĎivanje kvoruma 

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije, 

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

- UtvrĎivanje 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 članova Odbora za statut i poslovnik, 

5. Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun, 

6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

Prelazi se na rad po utvrĎenom dnevnom redu. 
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Točka 1. 

 

Ovlaštena predstavnica predlaţe da se izabere Mandatna komisija koja se sastoji od 

predsjednika i dva člana. Njezina je zadaća da Općinskom vijeću podnese Izvješće o 

provedenim  izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih članica/članova Općinskog 

vijeća, o podnesenim ostavkama, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju 

mandata zbog obnašanja nespojive duţnosti, te o zamjeniku članice/člana Općinskog vijeća 

koji umjesto njega počinje obavljati duţnost kao i o prestanku mirovanja mandata 

članice/člana Općinskog vijeća.  Predlaţe da se u Mandatnu komisiju izaberu: Danijela 

Matoić, za predsjednicu, Dragutin Matus, za člana i Dragan Marenčić, za člana.  

Predloţeni kandidati prihvaćaju kandidaturu. 

Budući da drugih prijedloga nema, ovlaštena predstavnica daje prijedlog na glasovanje. 

  

Općinsko vijeće jednoglasno s 13 glasova „ZA“ donosi  

 

R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Sveti Petar 

Orehovec 

  

Ovlaštena predstavnica poziva Mandatnu komisiju da preuzme potvrde o izboru 

članica/članova Općinskog vijeća, te da se povuče i pripremi Izvješće.  

OdreĎuje stanku od 5 minuta i moli prisutne da ostanu u vijećnici. 

 

Točka 2. 

 

Nakon stanke ovlaštena predstavnica poziva predsjednicu Mandatne komisije da podnese 

Izvješće. 

Predsjednica Mandatne komisije, Danijela Matoić,  podnosi Izvješće Mandatne komisije. 

Izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec prilaţe se ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ovlaštena predstavnica ističe 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. Sukladno mišljenju Ministarstva uprave u slučaju da je 

osoba koja bi trebala predsjedati sjednicom izabrana na nespojivu duţnost, sjednicom do 

izbora predsjednika predsjeda slijedeći izabrani član s predmetne kandidacijske liste, a to je u 

ovom slučaju Kristijan Vlah. Poziva gospodina Kristijana Vlaha da predsjedava ovom 

konstituirajućom sjednicom i da preuzme daljnje voĎenje sjednice.  

 

Predsjedavatelj, Kristijan Vlah, ističe da u skladu s odredbom članka 10. Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec, članice/članovi Općinskog vijeća daju 

prisegu. Tekst prisege podijeljen je svim prisutnim članicama/članovima Općinskog vijeća 

prije početka sjednice. Moli članice/članove Općinskog vijeća da nakon čitanja potpišu tekst 

prisege i predaju je po završetku sjednice predsjedniku Općinskog vijeća. 

Moli članice/članove Općinskog vijeća da ustanu, a  predsjedatelj u ime svih članica/članova 

izgovara tekst prisege: 

„Priseţem svojom čašću da ću duţnost člana Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec 

obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike 
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Hrvatske, da ću se u obavljanju duţnosti člana Općinskog vijeća pridrţavati Ustava, zakona i 

Statuta Općine i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske“. 

 

Poslije pročitane prisege, proziva pojedinačno članice/članove Općinskog vijeća, a 

članica/član nakon što je izgovoreno njezino odnosno njegovo ime i prezime ustaje i izgovara: 

«PRISEŢEM» i vlastoručno potpisuje tekst prisege. 

 

Točka 3. 

 

Predsjedavatelj Kristijan Vlah, ističe da se prema odredbi članka 44. Statuta Općine Sveti 

Petar Orehovec i članka 7. i 41. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec, 

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

ima predsjednika i dva člana. Odbor predlaţe izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća, 

imenovanje i razrješenje drugih osoba odreĎenih Statutom i drugim odlukama Općinskog 

vijeća. Predlaţe da se u Odbor za izbor i imenovanja izaberu: Snjeţana Višak-Pavlović za 

predsjednicu, Antonijo Šantić, za člana i Matej Bedoić za člana.  

Predloţeni kandidati prihvaćaju kandidaturu. 

 

Budući da drugih prijedloga nema, predsjedavatelj daje prijedlog na glasovanje.  

 

Općinsko vijeće jednoglasno s 13  glasova „ZA“ donosi  

 

R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća 

Općine Sveti Petar Orehovec 

 

Točka 4. 

 

Predsjedavatelj Kristijan Vlah, ističe da se prema odredbi članka 45. Statuta Općine Sveti 

Petar Orehovec i članka 7. i 42. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec, 

na konstituirajućoj sjednici bira Odbor za statut i poslovnik. Odbor za statut i poslovnik ima 

predsjednika i dva člana. Odbor predlaţe Statut i Poslovnik Općinskog vijeća, predlaţe 

pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, razmatra 

prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove 

usklaĎenosti sa Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome 

daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću, utvrĎuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i 

drugh općih akata, obavlja i druge poslove utvrĎene Statutom i Poslovnikom. Predlaţe da se u 

Odbor za statut i poslovnik izaberu: Ivana Dubravec Kralj za predsjednicu, Ivan Valaško, za 

člana i Draţen Čuklić za člana.  

Predloţeni kandidati prihvaćaju kandidaturu. 

Budući da drugih prijedloga nema, predsjedavatelj daje prijedlog na glasovanje.  

 

Općinsko vijeće jednoglasno s 13  glasova „ZA“ donosi  

 

R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine 

Sveti Petar Orehovec 

 

 

 



 4 

Točka 5. 

Predsjedavatelj Kristijan Vlah, ističe da se prema odredbi članka 47. Statuta Općine Sveti 

Petar Orehovec i članka 7. i 43. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec, 

na konstituirajućoj sjednici bira Odbor za financije i proračun. Odbor za financije i proračun 

ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana. Odbor razmatra i daje mišljenje o prijedlozima 

odluka i drugih akata iz područja gospodarstva i poduzetništva, te o općinskim porezima, 

naknadama, doprinosima i drugih akata koji se odnose na financijsko poslovanje, prati stanje 

u gospodarstvu i predlaţe mjere za gospodarski razvoj Općine, razmatra razvojne planove i 

programe te obavlja i druge poslove utvrĎene Statutom i Poslovnikom. Predlaţe da se u 

Odbor za financije i proračun izaberu: Snjeţana Višak-Pavlović za predsjednicu, Antonijo 

Šantić, za potpredsjednika, Stjepan Tuk, Draţen Čuklić, Danijel Perus za članove.  

Predloţeni kandidati prihvaćaju kandidaturu. 

Budući da drugih prijedloga nema, predsjedavatelj daje prijedlog na glasovanje.  

 

Općinsko vijeće jednoglasno s 13  glasova „ZA“ donosi  

 

R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća 

Općine Sveti Petar Orehovec 

 

Točka 6. 

 

Predsjedavatelj Kristijan Vlah, ističe da prema odredbi članka 12. Poslovnika, Općinsko 

vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 

Predsjednik i jedan potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se iz reda predstavničke većine, a 

drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine na njihov prijedlog. 

Prijedlog članova Općinskog vijeća mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrĎen potpisom 

članova Općinskog vijeća. Član Općinskog vijeća moţe podrţati samo jednog kandidata. 

Prijedlozi za predsjednika i potpredsjednika daju se pojedinačno. Izbor predsjednika i 

potpredsjednika obavlja se javnim glasovanjem, zasebno za svakog kandidata. Napominje da 

Općinsko vijeće moţe na prijedlog najmanje 1/3 članova, odnosno 5 članova Općinskog 

vijeća odlučiti da se za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća glasovanje 

provodi tajno. Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika predloţeno više kandidata, a 

odlučuje se javnim glasovanjem, glasuje se prema redoslijedu iznijetih prijedloga. Javno 

glasovanje se provodi dizanjem ruku. 

Ako Općinsko vijeće odluči da se o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

odlučuje tajnim glasovanjem, a predloţeno je više kandidata, tajno glasovanje provodi se na 

glasačkim listićima iste boje i veličine, ovjerene pečatom Općinskog vijeća. 

Sukladno iznijetom poziva članove Općinskog vijeća da podnesu prijedloge za predsjednika i 

dva potpredsjednika.  

Član Općinskog vijeća Kristijan Vlah iznosi prijedlog kandidata za predsjednika Općinskog 

vijeća iz reda predstavničke većine kojim se predlaţe da se za predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Sveti Petar Orehovec izabere Josip MeĎan iz Fereţana. Prijedlog je potpisan od strane 

članica/članova Općinskog vijeća predstavničke većine i isti se predaje predsjedatelju. 

Prijedlog su potpisali slijedeći članice/članovi Općinskog vijeća: Kristijan Vlah, Antonijo 

Šantić, Ivana Dubravec Kralj, Snjeţana Višak-Pavlović, Josip MeĎan, Danijela Matoić, Ivan 

Valaško i Dragutin Matus. 

Isto tako član Općinskog vijeća Kristijan Vlah iznosi prijedlog kandidata za potpredsjednika 

Općinskog vijeća iz reda predstavničke većine kojim se predlaţe da se za potpredsjednicu 

Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec izabere Ivana Dubravec Kralj iz Zaistovca. 
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Prijedlog je potpisan od strane članica/članova Općinskog vijeća predstavničke većine  i isti 

se predaje predsjedatelju. Prijedlog su potpisali slijedeći članice/članovi Općinskog vijeća: 

Kristijan Vlah, Antonijo Šantić, Ivana Dubravec Kralj, Snjeţana Višak-Pavlović, Josip 

MeĎan, Danijela Matoić, Ivan Valaško i Dragutin Matus. 

  

Član Općinskog vijeća Dragan Marenčić iznosi prijedlog kandidata za potpredsjednika 

Općinskog vijeća iz reda predstavničke manjine kojim se predlaţe da se za potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec izabere Danijel Perus iz Gregurovca. Prijedlog 

je potpisan od strane članova Općinskog vijeća predstavničke manjine i isti se predaje 

predsjedatelju. Prijedlog su potpisali slijedeći članovi Općinskog vijeća:  dr. sc. Draţen 

Čuklić, Danijel Perus, Dragan Marenčić, Andreja Franjčević i Matej Bedoić. 

 

Predloţeni kandidatkinje/kandidati prihvatili su kandidaturu.  

 

Kako drugih prijedloga nema, predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog kojim se predlaţe da 

se Josip MeĎan iz Fereţana, izabere za predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Petar 

Orehovec.  

 

Općinsko vijeće jednoglasno s 13 glasova „ZA“ donosi  

 

RJEŠENJE 

o izboru Josipa MeĎana iz Fereţana za predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Petar 

Orehovec 

 

 

Nakon izbora predsjednika Općinskog vijeća, predsjedatelj daje  prijedlog za potpredsjednike 

Općinskog vijeća  pojedinačno  za svakog kandidata na glasovanje. 

Predsjedatelj daje prijedlog kojim se predlaţe da se Ivana Dubravec Kralj iz Zaistovca izabere 

za potpredsjednicu Općinskog vijeća.  

Općinsko vijeće jednoglasno s 13 glasova“ZA“ donosi  

 

RJEŠENJE 

o izboru  Ivane Dubravec Kralj iz Zaistovca, za potpredsjednicu Općinskog vijeća  

Općine Sveti Petar Orehovec 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj daje prijedlog kojim se predlaţe da se Danijel Perus iz 

Gregurovca izabere za potpredsjednika Općinskog vijeća.  

 

Općinsko vijeće jednoglasno s 13 glasova «ZA» donosi  

 

RJEŠENJE  

o izboru Danijela Perusa iz Gregurovca za potpredsjednika Općinskog vijeća  

Općine Sveti Petar Orehovec   

 

Predsjedatelj, Kristijan Vlah, poziva novoizabranog predsjednika Josipa MeĎana da preuzme 

daljnje voĎenje sjednice. 

 

Predsjednik Josip MeĎan, zahvaljuje se na izboru i ističe da će duţnost predsjednika 

Općinskog vijeća obnašati savjesno drţeći se odredbi Statuta, Poslovnika Općinskog vijeća i 

drugih zakonskih propisa.  
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Predsjednik općinskog vijeća, poziva općinskog načelnika, Franju Poljaka da se obrati sa par 

riječi. 

Franjo Poljak, općinski načelnik, pozdravlja sve prisutne te ujedno čestita novoizabranim 

članovima općinskog vijeća kao i novoizabranom predsjedniku općinskog vijeća i 

potpredsjednicima općinskog vijeća. Zahvaljuje se svima na dosadašnjoj suradnji u 

prošlogodišnjem mandatu te se nada kako će tako ostati i nadalje u novom mandatnom 

razdoblju. 

Predsjednik općinskog vijeća, Josip MeĎan, zahvaljuje općinskom načelniku te poziva poziva 

ukoliko se još netko ţeli obratiti sa par riječi da to učini. 

Član Općinskog vijeća, dr.sc. Draţen Čuklić, pozdravlja sve prisutne, čestita Franji Poljaku na 

izboru za općinskog načelnika te se nada da će u ovom novom mandatu ujediniti snage i 

pokušati riješiti probleme svih stanovnika općine Sveti Petrar Orehovec.  

 

Kako je dnevni red  iscrpljen, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 19,00 sati. 

 

Akti donijeti na današnjoj sjednici prilog su ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK: 

Martina Hasanec                                                                           Josip MeĎan 


