ZAPISNIK
sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine Novo Virje,
održane 16. lipnja 2017. godine u zgradi Općine Novo Virje (vijećnica) u
Novom Virju, Trg Vladimira Jagarinca 5
Sjednica je sazvana sazivom od strane Ureda državne uprave u Koprivničkokriževačkoj županiji KLASA: 023-01/17-01/31, URBROJ: 2137-01-17-2 od 8. lipnja 2017.
godine.
Sjednicu je u 11,00 sati otvorio ovlašteni predstavnik Ureda državne uprave u
Koprivničko-križevačkoj županiji gosp. Miroslav Babić 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 pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Novo Virje da izvrši prozivku novoizabranih članova Općinskog vijeća.
a) Ovlašeni predstavnik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
- Miroslav Babić, viši upravni referent za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u
Odjelu za upravljanje i razoj ljudskih potencijala, pravne i opće poslove u Službi
za zajedničke poslove u Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
b) članovi Općinskog vijeća:
1. Ivan Mesarov
2. Nenad Lukić
3. Željkica Kapitanić
4. Željko Šadek
5. Franjo Marčinko
6. Dražen Đuroci
7. Dario Ciganović
8. Vjekoslav Mesarov
9. Marina Bušić
10. Katarina Kozarić -Šabarić
11. Pero Čorba
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c) Ostali:
1. Branko Mesarov - općinski načelnik,
2. Andreja Vranić – viši referent za računovodstvene poslove u Jedinstvenom upravnom
odjelu,
3. Miroslav Lukanec, pročelnik i zapisničar.
Nakon izvršene prozivke gospodin Miroslav Babić konstatira da je ovoj 1.
(konstituirajućoj) sjednici nazočno svih 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono
može donositi pravovaljane odluke.

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:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članica/članova Općinskog vijeća,
- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedati 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.
Dnevni red je usvojen sa 11 glasova „ZA“.
Točka 1.
Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije

Ovlašteni predstavnik gospodin Miroslav Babić predložio je da se izabere Mandatna
komisija koja se sastoji od predsjednika i dva člana koji se biraju između članova
Općinskog vijeća. Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće
Općinskom vijeću o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih
članova, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Općinskog vijeća, o imenima članova
kojima mandat miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjenicima članova koji
umjesto njih počinju obnašati dužnost zamjenika člana Općinskog vijeća.
Predlaže da se u Mandatnu komisiju izaberu: Nenad Lukić, za predsjednika i za članove
Franjo Marčinko i Željkica Kapitanić.
Predloženi kandidati su prihvatili kandidaturu.
Budući da drugih prijedloga nije bilo, ovaj prijedlog je usvojen za 11 glasova „ZA“ i
doneseno je
RJEŠ ENJE
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Novo Virje
I.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Novo Virje biraju se:

1. NENAD LUKIĆ iz Novog Virja, HSS, za predsjednika,
2. FRANJO MARČINKO iz Novog Virja, SDP, za člana,
3. ŽELJKICA KAPITANIĆ iz Novog Virja, HSS, za članicu.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

Točka 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članica/članova Općinskog vijeća
Predsjednik Mandatne komisije gospodin Nenad Lukić podnio je izvješće Mandatne komisije.
Utvrđeno je da su svi članovi Općinskog vijeća Općine Novo Virje izabrani pravovaljano i da
mogu izvršavati svoja mandatna prava.
Sa 11 glasova „ZA“ Općinsko vijeće donijelo je
ZAKLJUČAK
Prihvaća se izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Novo Virje
Ovlašteni predstavnik gospodin Miroslav Babić: Prema odredbi članka 87. Zakona o lokalnim
izborima, konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjeda prvi član s kandidacijske
liste koja je dobila najviše glasova. Čast da predsjedava ovom konstituirajućom sjednicom
Općinskog vijeća ima gospodin Željko Šadek.
Gospodin Željko Šadek preuzeo je daljnje vođenje sjednice Općinskog vijeća.
Željko Šadek: U skladu sa odredbom članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća članovi
Općinskog vijeća daju prisegu. Izgovorio je tekst prisege na što su članovi Općinskog vijeća
svi izgovorili „Prisežem“ i potpisali tekst prisege.
Točka 3.
Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
Željko Šadek: Prema odredbi članka 6. i 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Novo Virje
na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanja. Odbor za izbor i imenovanja
ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz sastava članova Općinskog vijeća.
Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Općinskoga vijeća, izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća, imenovanje i
razrješenje drugih osoba određenih Statutom Općinskog vijeća i drugim propisima te Odluku
o naknadi članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Predlažem da se u Odbor za izbor i imenovanja izaberu sljedeći:
1. Ivan Mesarov, za predsjednika,
2. Franjo Marčinko, za člana,
3. Željkica Kapitanić, za članicu.
Predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Budući da drugih prijedloga nije bilo navedeni prijedlog je prihvaćen sa 11 glasova
„ZA“ i doneseno je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Općine Novo Virje
I.
U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Novo Virje biraju se:
1. IVAN MESAROV iz Novog Virja, HSS, za predsjednika,
2. FRANJO MARČINKO iz Novog Virja, SDP, za člana,
3. ŽELJKICA KAPITANIĆ iz Novog Virja, HSS, za članicu.

Točka 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

Željko Šadek: Moli predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog Odbora
za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog Odbora za izbor i imenovanja je slijedeći:
ŽELJKO ŠADEK iz Novog Virja, za predsjednika,
NENAD LUKIĆ iz Novog Virja, za potpredsjednika.
Da li netko ima drugačiji prijedlog? (prijedlog može dati najmanje 1/3 članova Općinskog
vijeća – 4 člana).
Dario Ciganović: Prijedlog Liste Grupe birača, Mreže nezavisnih lista i
demokratske zajednice (šest članova Općinskoga vijeća) je sljedeći:
KATARINA KOZARIĆ-ŠABARIĆ iz Novog Virja, za predsjednicu,
PERO ČORBA iz Novog Virja, za potpredsjednika.

Hrvatske

(Budući da su zaprimljena dva prijedloga, prelazi se na javno glasovanje većinom glasova
svih članova Općinskog vijeća).
Željko Šadek: Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Svi kandidati prihvaćaju kandidaturu, pa dajem prijedlog Odbora za izbor i imenovanja na
glasovanje. Tko je ''ZA'', PROTIV'', ''SUZDRŽAN''.
Prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća – Željko Šadek nije usvojen sa 5 glasova ZA i 6
PROTIV.
Prijedlog za potpredsjednika Općinskog vijeća – Nenad Lukić nije usvojen sa 5 glasova ZA i
6 PROTIV.
Dajem na glasovanje priedlog Liste Grupe birača, Mreže nezavisnih lista i Hrvatske
demokratske zajednice (šest članova Općinskoga vijeća). Tko je ''ZA'', ''PROTIV''
''SUZDRŽAN''.
Prijedlog za predsjednicu Općinskog vijeća – Katarina Kozarić – Šabarić je usvojen sa 6
glasova ZA i 5 PROTIV.
Prijedlog za potpredsjednika Općinskog vijeća – Pero Čorba je usvojen sa 6 glasova ZA i 5
PROTIV.
Čestitke izabranoj predsjednici i potpredsjedniku Općinskog vijeća.
Novoizabrana predsjednica i potpredsjednik zahvaljuju se na izboru i ukazanom povjerenju.
Predviđeni dnevni red za ovu 1. (konstituirajuću) sjednicu je završio, predsjednica se
zahvaljuje prisutnima na odazivu i završava sjednicu u 11,25 sati.

ZAPISNIČAR:
Miroslav Lukanec

PREDSJEDNIK:
Katarina Kozarić-Šabarić

