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ZAPISNIK
o radu 1. konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća Općine Sikirevci
održane 20. lipnja 2017.godine
Sjednica je održana u vijećnici općine Sikirevci, ul.Ljudevita Gaja
4/a, utorak, 20. lipnja 2017. godine s početkom u 18,30 sati.
Sukladno čl. 87. Zakonu o lokalnim izborima, 1. konstituirajuću sjednicu
Općinskog vijeća Općine Sikirevci saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležan za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju
on ovlasti.
Čelnik središnjeg tijela državne uprave ovlastio je predstojnika Ureda
državne uprave u Brodsko–posavskoj županiji Maria Vučinić, dipl. iur., na
otvaranje i vođenje 1. konstituirajuće sjednice Općine Sikirevci do utvrđivanja
prvog izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Predsjedatelj je pozdravio sve izabrane članove Općinskog vijeća,
načelnika Općine gosp. Josipa Nikolić, dipl.ing., zamjenika načelnika gosp. Mario
Joskić , novinare, zaposlenike uprave općine i sve nazočne .
Tajnica prozivanjem utvrđuje nazočnost vijećnika.
Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedatelj Mario Vučinić, dipl.iur.
klonstatira da je od ukupno izabranih 11 vijećnika Općinskog vijeća sjednici
nazočno 10 vijećnika, dakle dovoljan broj za pravovaljani nastavak rada.
Zapisnik na sjednici vodila je Gordana Lešić, službenica Općine Sikirevci.
Predsjedatelj je podsjetio vijećnike da je Dnevnim redom utvrđeno četiri
točke i to:
1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
članova Općinskog vijeća općine Sikirevci
•

Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji predsjedavati sjednicom do
izbora predsjednika

•
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća općine Sikirevci

Točka 1.

Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije

Predsjedatelj je upoznao vijećnike da sukladno člancima 2. i
16.
Poslovnika Općinskog vijeća, Mandatna komisije
bira se na prvoj sjednici

Općinskog vijeća iz redova vijećnika, na prijedlog ovlaštenog sazivača
konstituirajuće sjednice ili najmanje 1/3 vijećnika. Mandatna komisije ima
predsjednika i dva člana.
Koristeći svoja ovlaštenja voditelja prvog dijela konstituirajuće sjednice,
dopustite da predložim usuglašeni sastav Mandatne komisije. Da li imate
usglašeni prijedlog. Nemate, molim Vas u pismenom dijelu da dostavite svoje
prijedloge .
Lista Grupe birača predlaže za predsjednika Mandatne komisije Krunoslava
Nikolića i za člana Maria Štrljić., predlagatelji: Krunoslav Nikolić, Mario Štrljić,
Ivan Benaković i Josip Matić.
Predsjednik kluba vjećnika HDZ za člana Mandatne komisije predlaže vijećnicu
Ceciliju Jakić, predlagatelji: Cecilija Jakić, Lučić Josip, Marija Štengl i Petar Nakić.
Usaglašeni prijedlog liste HDZ i liste Grupe birača za sastav Mandatne komisije:
1. KRUNOSLAV NIKOLIĆ (lista Grupe Birača) – za predsjednika
2. MARIO ŠTRLJIĆ (lista Grupe Birača) – za člana
3. CECILIJA JAKIĆ (HDZ) – za člana
Tko je za prijedlog koji sam kao voditelj zaprimio u pismenom obliku
predložen od liste HDZ i liste Grupe birača za sastav Mandatne komisije?
Predsjedatelj
je dao na glasovanje prijedlog za sastav Mandatnog
povjerenstva.
Tko je ZA, PROTIV, odnosno tko je SUZDRŽAN?
Javnim glasovanjem –dizanjem ruku nazočnih vijećnika s 9 glasova ZA ,
PROTIV NEMA , i 1 glas SUZDRŽAN ( vijećnik Mato Jarić HSS).
Konstatiram da prijedlg koji sam dao na glasovanje većinom nazočnih usvojen .
Utvrđujem da smo većinom glasova ZA nazočnih izabrali Mandatnu komisiju i
doneseno je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
U Mandatnu komisiju izabrani su:

I

1. KRUNOSLAV NIKOLIĆ (lista Grupe birača) – za predsjednika
2. MARIO ŠTRLJIĆ (lista Grupe Birača) – za člana
3. CECILIJA JAKIĆ (lista Grupe Birača) – za člana
Predsjedatelj moli Mandatnu komisiju
da preuzme
izbornu
dokumentaciju, te da se povuče, pregledu istu i o svemu podnese izvješće
Općinskom vijeću da je pregleda i o svemu podnese Izvješće Općinskom vijeću.
Kratka stanka od 10 minuta
Točka 2. Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za članove
Općinskog vijeća i potvrđivanje mandata članova Općinskog vijeća
Predsjedatelj poziva predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće
Općinskom vijeću o rezultatima provedenih izbora dana 21. svibnja 2017.godine,
o imenima izabranih članova, imenima članova kojima mandat miruje po sili
zakona zbog nespojivosti dužnosti, te njihovim zamjenicima.

Krunoslav Nikolić predsjednik Mandatne komisije, podnio je dijelom
Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća, te se opravdava da
nije u mogućnosti daljnjeg izvješćavanja, te preuzma Izvješće imenovani član
gosp. Mario Štrljić ,a koje u cijelosti glasi:
•

Na izborima 21. svibnja 2017.godine za članove Općinskog vijeća
općine Sikirevci sudjelovale su političke stranke sa svojim kandidacijskim
listama i to:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: JOSIP LUČIĆ
2.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: JOSIP NIKOLIĆ, dipl. ing.

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE-HDSSB
Nositelj liste: MATO JARIĆ
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: JOSIP MATIĆ
5. STRANKA UMIROVLJENIKA -SU
Nositelj liste: STJEPAN RAKITIĆ
2.
Mjesta u Općinskom vijeću općine Sikirevci ostvarile su sljedeće
kandidacijske liste :
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
2. LISTA GRUPE BIRAČA
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

5 mjesta
3 mjesta

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE-HDSSB 2 mjesta
1 mjesto

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

3.
Mandatna komisija obavila je uvid u izborni materijal i rezultate izbora te
utvrđuje:
za članove Općinskog vijeća općine Sikirevci izabrani su:
1. JOSIP LUČIĆ HDZ
2. CECILIJA JAKIĆ - HDZ
3. IVAN LOVRIĆ
- HDZ
4. MARIJA ŠTENGL - HDZ
5. PETAR NAKIĆ
- HDZ
6. JOSIP NIKOLIĆ, dipl. ing. - LISTA GRUPE BIRAČA
7. MARIO JOSKIĆ, bacc. ing. - LISTA GRUPE BIRAČA
8. MARIO ŠTRLJIĆ, mag. ing.- LISTA GRUPE BIRAČA
9. MATO JARIĆ
- HSS-HDSSB
10. IVAN BENAKOVIĆ
- HSS- HDSSB
11. JOSIP MATIĆ
- SDP

.
Mandatna komisija konstatira da sukladno članku 78. stavak 2. i članku 79.
Stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („NN“ 144/12 i 121/16) zbog nespojive
dužnosti:
- JOSIPU NIKOLIĆ,dipl.ing.,
- MARIO JOSKIĆ, bacc.ing.
kandidati izabranom na kandidacijskoj listi GRUPE BIRAČA
• mandat miruje po sili zakona Članovi Općinskog vijeća izabranoj na listi GRUPA BIRAČA kojima mandat
miruje zbog nespojive dužnosti sukladno članku 81. stavak 2. Zakona o
lokalnim izborima („NN“ 144/12 i 121/16) zamjenjuje neizabrani kandidati s
GRUPE BIRAČA.
Lista Grupe Birača odredila je da JOSIPA NIKOLIĆ, dipl.ing.
zamjenjuje neizabrani kandidat s liste KRUNOSLAV NIKOLIĆ.
Lista Grupe Birača odredila je da MARIA JOSKIĆA , bacc.ing.
zamjenjuje neizabrani kandidat s liste ĐURO KOKANOVIĆ.
U smislu gore naznačenog ispunjeni su zakonski uvjeti da se verificira
mandat KRUNOSLAVU NIKOLIĆ I ĐURI KOKANOVIĆ.
Slijedom utvrđenja iz prethodnog stavka Mandatna komisija predlaže da
se verificiraju mandati izabranim vijećnicima te zamjenicima vijećnika koji
će iz spomenutih razloga započeti obnašati dužnost vijećnika.
Predsjedatelj predlaže da se primi na znanje Izvješće Mandatne komisije ,
odnosno prijedlog Mandatne komisije, te da se verificiraju mandati izabranim
članovima Općinskog vijeća, odnosno zamjenicima članova koji će započeti
obnašati ovu dužnost.
Predsjedatjelj je utvrdio da Općinsko vijeće zaključkom prima na znanje
Izvješće Mandatne komisije i verificira mandate izabranih članova Općinskog
vijeća, odnosno zamjenika članova koji će započeti obnašati dužnost člana
Općinskog vijeća umjesto izabranih članova kojima mandat miruje po sili zakona.
Donesen je
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o provedenim izborima za
Općinsko vijeće Općine Sikirevci i verifikacija mandata članovima
Općinskog vijeća
I
Prima se na znanje izvješće o provedenim izborima za Općinsko
vijeće općine Sikirevci održanim 21. svibnja 2017. godine.
II
Konstatira se da članvima Općinskog vijeća izabrani na listi GRUPE BIRAČA
kojima mandat miruje zbog nespojivosti dužnosti sukladno članku 81. stavak
2. Zakona o lokalnim izborima („NN“ 144/12 i 121/16) zamjenjuje neizabrani
kandidati s liste GRUPE BIRAČA.
LISTA GRUPE BIRAČA odredila je da JOSIPA NIKOLIĆ , dipl.ing. zamjenjuje
neizabrani kandidat s liste KRUNOSLAV NIKOLIĆ .

LISTA GRUPE BIRAČA odredila je da MARIA JOSKIĆ, bacc.ing. zamjenjuje
neizabrani kandidat s liste ĐURO KOKANOVIĆ.
U smislu gore naznačenog ispunjeni su zakonski uvjeti da se verificiraju
mandati izabranim vijećnicima te zamjenicima vijećnika koji će iz spomenutih
razloga započeti obnašati dužnost vijećnika, kako slijedi:
1. JOSIP LUČIĆ (HDZ)
2. CECILIJA JAKIĆ (HDZ)
3. IVAN LOVRIĆ (HDZ)
4. MARIJA ŠTENGL (HDZ)
5. PETAR NAKIĆ (HDZ)
6. KRUNOSLAV NIKOLIĆ, bacc.ing. (GRUPA BIRAČA)
7. ĐURO KOKANOVIĆ(GRUPA BIRAČA)
8. MARIO ŠTRLJIĆ, mag.ing. (GRUPA BIRAČA)
9. MATO JARIĆ (HSS-HDSSB)
10. IVAN BENAKOVIĆ (HSS-HDSSB)
11. JOSIP MATIĆ (SDP)
•

Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti
predsjedavanje sjednicom do izbora predsjednika Općinskog
vijeća

Predsjedatelj je upoznao vijećnike da sukladno odredbi članka 87. Stavka
4. Zakona o lokalnim izborima, na konstituirajućoj sjednici do izbora
predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila
najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glaova
konstituirajućom sjednicom predsjedavat će prvi izabrani kandidat s liste koja je
imala manji redni broj na glasačkom listiću. U slaučaju da je osoba koja bi
trebala predsjedavati sjednicom izabrana na nespojivu dužnost, sjednicom će do
izbora predsjednika predsjedavati sljhedeći izabrani član s predmetne
kandidacijske liste. Predlažem da sjednicu nastavi voditi gosp. Josip Lučić, koji
je prema podacima Općinskog Izbornog povjerenstva prvi izabrani član na listi
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE - HDZ koja je dobila najveći broj glasova,
te moli vijećnika Josipa Lučić da preuzme svoje dužnosti u daljnjem vođenju
sjednice.
Vijećnik Josip Lučić zahvaljuje se na počasnoj dužnosti i preuzima vođenje
sjednice do izbora predsjednika Općinskog vijeća.
obzirom da smo verificirali mandate izabranih članova Vijeća, pozivam Vas da
obavimo čin davanja Svečane prisege.
•

Svečana prisega članova Općinskog vijeća

Predsjedatelj je pozvao članove Vijeća da ustanu i daju svečanu prisegu.
Poštovani članovi općinskog vijeća ja ću Vam pročitati tekst prisege,a vi ćete na
kraju riječju "prisežem" DATI PRISEGU.
Tekst prisege čita predsjedatelj Josip Lučić:

„Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća Općine Sikirevci
obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka
općine Sikirevci i Republike Hrvatske i da ću se u obavljanju dužnosti
člana Općinskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine
Sikirevci i da ću štititi ustavni poredak republike Hravtske ”.
Po pročitanom
„PRISEŽEM“.

tekstu

svečane

prisege,

vijećnici

su

izrekli

riječ

Svaki vijećnik potpisuje tekst Svečane prisege i predaje ga predsjedniku
nakon završetka sjednice.
Predsjedatelj upućuje čestitke članovima Općinskog vijeća.
Točka 3.- Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
Predsjedatelj upoznaje vijećnike da se sukladno članku 17. Poslovnika
Općinskog vijeća na 1. konstituirajućoj
sjednici bira Komisija
za izbor i
imenovanja u kojoj se biraju predsjednik i četiri člana.
Predsjednik i članovi Komisije
za izbor i imenovanja biraju se javnim
glasovanjem na prijedlog privremenog predsjedatelja sjednice ili najmanje 1/3
članova Vijeća, s tim da je njihov sastav približno razmjeran stranačkom sastavu
Vijeća.
Privremeni predsjedatelj pošto nemam predloženi sastav Komisije za izbor
i imenovanja, da se pismeno izjasne vijećnici i predlože.
Klub vijećnika HDZ-a za člana komisije za izbor i imenovanja predlaže vijećnika
Ivana Lovrić ,a potpisani predlagatelji su: Ivan Lovrić, Cecilija Jakić, marija
Štengl i Petar Nakić.
Predladatelji: Ivan Benaković, Mario Štrljić, Krunoslav Nikolić i Mato Jarić
predlažu za predsjednika i člana Komisije za izbor i imenovanja: za predsjednika
Matu Jarić, a za člana Maria Štrljić.
1. MATO JARIĆ (HSS-HDSSB) – za predsjednik
2. MARIO ŠTRLJIĆ(GRUPA BIRAČA) – za člana
3. IVAN LOVRIĆ (HDZ) – za člana
Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog.
Tko je ZA, tko je PROTIV, a tko je SUZDRŽAN?
Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog za sastav Komisije za izbor i
imenovanja .
Javnim glasovanjem –dizanjem ruku nazočnih vijećnika s 10 glasova ZA
(jednoglasno) predsjedatelj konstatira da je prijedlog usvojen.
Doneseno je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
1. MATO JARIĆ (HSS) – za predsjednika
2. MARIO ŠTRLJIĆ (GRUPA BIRAČA) – za člana

3. IVAN LOVRIĆ (HDZ) – za člana
Predsjedatelj određuje stanku od 10 minuta radi zasjedanja Komisije za
izbor i imenovanja koji će dati prijedloge za nositelje dužnosti predsjednika i
jednog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sikirevci.
Točka 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća općine
Sikirevci
Predsjedavajući napominje da je člankom 33. Statuta općine
Sikirevci određeno da Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika
koji se biraju iz reda Vijeća. Sukladno članku 33. Statuta općine predsjednik i
potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se na konstituirajućoj sjednici na prijedlog
Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika.
Predsjedavajući moli predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da
podnese prijedlog za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Sikirevci.
Mato Jarić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja, upoznao je
vijećnike da ima jedan prijedlog Komisije za izbor i imenovanja koji predlaže:
Za predsjednika Općinskog vijeća predlože je IVAN BENAKOVIĆ (HSS-HDSSB)
Za predsjednika: IVAN BENAKOVIĆ (HSS-HDSSB).
Tko je ZA, tko je PROTIV, a tko je SUZDRŽAN?
Javnim glasovanjem –dizanjem ruku od ukupno 10 nazočnih
vijećnika utvrđuje se:
4 glasa ZA (vijećnici: Krunoslav Nikolić (grupa birača), Mario
Štrljić (grupa birača), Ivan Benaković i Mato Jarić(HSS-HDSSB );
6 glasova SUZDRŽANIH (vijećnici: Josip Matić (SDP), Ivan Lovrić
(HDZ), Cecilija Jakić (HDZ), Marija Štengl (HDZ), Josip Lučić (HDZ) i
Petar Nakić (HDZ).
Predsjedatelj konstatira da nije izabran predsjednik Općinskog vijeća
općine Sikirevci.
Općinsko vijeće Općine Sikirevci nije konstituirano.
Gosp. Mario Vučinić dipl.iur., konstantira da ovim glasovanjem Općinsko
vijeće nije konstituirano. Od sljedećeg dana teče rok od 30 dana za saziv nove
sjednice koju će sazvati uskoro -7 dana.
Sjednica je završila u 19,21 sat.
Zapisnik vodila:
Gordana Lešić, v.r.
Predsjedavatelj:
Josip Lučić, v.r.

