REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI VIDOVEC
KLASA: 021-05/17-01/02
URBROJ: 2109/07-17-01/01
Donji Vidovec, 14.06.2017.
I Z V O D

I Z

Z A P I S N I K A

s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec
održane dana 14.lipnja 2017. godine u prostorijama Općine Donji Vidovec (
Vijećnica) s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu je pozivom KLASA: 023-01/17-01/14 URBROJ: 2109-01-01-17-01
od 05.lipnja 2017. godine sazvao predstojnik Ureda državne uprave u
Međimurskoj županiji Branimir Posavec, mag.iur., po ovlaštenju Vlade
Republike Hrvatske.
Sjednicu je otvorila, voditeljica Službe za opću upravu Ureda
državne uprave u Međimurskoj županiji Ingrid Šoltić, mag.iur.,
pozdravila sve nazočne vijećnike te konstatirala da postoji kvorum jer
je sjednici nazočno svih 11 vijećnika. Sjednici su bili nazočni
vijećnici: Josip Matulin, Josip Jambrešić, Ivana Vidović, Miroslav
Mlakar, Željko Dolenec, Vladimir Kučan, Emil Kuzmić, Marija Pokolić,
Tomislav Glavak, Tihomir Žuljić, Marina Ivelić.
Sjednici su bili nazočni i Josip Matulin – općinski načelnik i
Željko Dolenec – zamjenik općinskog načelnika.
Zapisnik je vodio Damir Lukša, tajnik Općine Donji Vidovec.
Općinsko vijeće za 1. konstituirajuću sjednicu jednoglasno utvrđuje
sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati
sjednicom do izbora predsjednika
- svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
TOČKA 1. Izbor Mandatne komisije
Ingrid Šoltić, mag.iur. je na prijedlog grupe vijećnika Općinskog
vijeća Općine Donji Vidovec predložila kandidate za izbor Mandatne
komisije Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec u sastavu: Ivana Vidović
predsjednica, Emil Kuzmić i Marina Ivelić za članove.
Glasovanjem je utvrđeno da je Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec,
a u trenutku glasovanja sjednici je bilo nazočno svih 11 vijećnika,
jednoglasno izabralo Mandatnu komisiju u sastavu: Ivana Vidović –
predsjednica te Emil Kuzmić i Marina Ivelić – članovi.
TOČKA 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova
Općinskog vijeća
Ingrid Šoltić, mag.iur. je zamolila predsjednika Mandatne komisije
da pročita izvješće
Mandatne komisije i verifikaciji mandata članova
Općinskog vijeća.
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Predsjednica Mandatne komisije Ivana Vidović pročitala je izvješće
(u prilogu zapisnika).
Općinsko vijeće primilo je na znanje Izvješće Mandatne komisije o
provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec koji
su održani 21.svibnja 2017. godine te o mirovanju mandata Josipa Matulin
i Željka Dolenec zbog izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika
Općine Donji Vidovec te o njihovim zamjenicima koji će
obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec, a to su
Ivan Vidović i Monika Matulin.
Voditeljica Službe za opću upravu Ureda državne uprave u
Međimurskoj županiji Ingrid Šoltić, mag.iur. temeljem izvješća Mandatne
komisije konstatirala je da je na temelju izbornih rezultata Hrvatska
socijalno liberalna stranka dobila najviše glasova te da će sjednicom
predsjedati Josip Jambrešić do izbora predsjednika Vijeća.
Predsjedavajući Općinskog vijeća Josip Jambrešić preuzeo je vođenje
sjednice Vijeća, te je zahvalio nazočnima na ukazanom povjerenju.
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
Predsjedavajući je pročitao prisegu za člana općinskog vijeća te su
svi nazočni vijećnici (njih 11) dali su prisegu, vlastoručno je potpisali
i predali tajniku Općine. Prisegu su položili slijedeći vijećnici: Josip
Jambrešić, Ivana Vidović, Miroslav Mlakar, Ivan Vidović, Monika Matulin,
Vladimir Kučan, Emil Kuzmić, Marija Pokolić,
Tomislav Glavak, Tihomir
Žuljić, Marina Ivelić.
TOČKA 3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
Predsjedavajući sjednicom, Josip Jambrešić je na prijedlog grupe
vijećnika Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec predložilo kandidate za
izbor Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Donji
Vidovec u sastavu: Vladimir Kučan za predsjednika, a za članove Monika
Matulin i Tihomir Žuljić.
Glasovanjem je utvrđeno da je Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec,
a u trenutku glasovanja sjednici je bilo nazočno svih 11 vijećnika,
jednoglasno izabralo Komisiju za izbor i imenovanje u sastavu: Vladimir
Kučan – predsjednik te Monika Matulin i Tihomir Žuljić – članovi.
TOČKA 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjedavajući sjednicom, Josip Jambrešić zamolio je predsjednika
Komisije za izbor i imenovanje da iznese prijedlog za kandidata za
predsjednika Općinskog vijeća.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, Vladimir Kučan, u ime
Komisije za izbor i imenovanje predložio kandidata Josipa Jambrešić za
predsjednika Općinskog vijeća.
Nakon provedenog javnog glasovanja utvrđeno je da je Općinsko
vijeće, a u trenutku glasovanja sjednici je bilo nazočno svih 11
vijećnika,
jednoglasno
izabralo
Josipa
Jambrešić
za
predsjednika
Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec.
Budući da je do sada bio predsjedavajući sjednice, a sad je izabran
za predsjednika Općinskog vijeća Josip Jambrešić nastavio je sa vođenjem
sjednice Vijeća kao predsjednik Općinskog vijeća.
Budući
da
je
nakon
izbora
predsjednika
Općinskog
vijeća
konstituirano Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec izvedena je himna
Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino“.
Predsjedavajući sjednicom, Josip Jambrešić zamolio je predsjednika
Komisije za izbor i imenovanje da iznese prijedlog za kandidata za jednog
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, Vladimir Kučan, u ime
Komisije za izbor i imenovanje predložio kandidata Tihomira Žuljić za
potpredsjednika Općinskog vijeća.
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Nakon provedenog javnog glasovanja utvrđeno je da je Općinsko
vijeće, a u trenutku glasovanja sjednici je bilo nazočno svih 11
vijećnika, jednoglasno izabralo Tihomira Žuljić za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec.
Predsjedavajući sjednicom, Josip Jambrešić zamolio je predsjednika
Komisije za izbor i imenovanje da iznese prijedlog za kandidata za drugog
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, Vladimir Kučan, u ime
Komisije za izbor i imenovanje predložio kandidata Vladimira Kučan za
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Nakon provedenog javnog glasovanja utvrđeno je da je Općinsko
vijeće, a u trenutku glasovanja sjednici je bilo nazočno svih 11
vijećnika, jednoglasno izabralo Vladimira Kučan za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec.
Predsjednik Općinskog vijeća, Josip Jambrešić, Predložio je dopunu
dnevnog reda sjednice: Točka 5. dnevnog reda: „Polaganje svečane prisege
Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika“, 6. točka dnevnog
reda: „donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Donji Vidovec za
2017. godinu“.
Općinsko vijeće za jednoglasno je prihvatilo predložene dopune
dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća.
TOČKA 5. Polaganje svečane prisege Općinskog načelnika i zamjenika
Općinskog načelnika
Predsjednik Općinskog vijeća, Josip Jambrešić, pročitao je prisegu
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika te su općinski
načelnik i zamjenik općinskog načelnika dali su prisegu, vlastoručno je
potpisali i predali tajniku Općine
TOČKA 6. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Donji
Vidovec za 2017. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća, Josip Jambrešić, iznio je prijedlog
1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Donji Vidovec za 2017. godinu koju
su vijećnici primili u prilogu poziva i zamolio općinskog načelnika da
iznese obrazloženje.
Općinski načelnik iznio je obrazloženje, a predsjednik Vijeća
otvorio je raspravu.
U raspravu se uključila vijećnica Marija Pokolić, a općinski
načelnik je dao odgovor.
Budući da se više nitko nije uključio u raspravu, predsjednik
vijeća zaključio je raspravu i dao je na usvajanje 1. Izmjene i dopune
Proračuna Općine Donji Vidovec za 2017. godinu, a u trenutku glasovanja
sjednici je bilo nazočno svih 11 vijećnika.
Jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“, prihvaćene su 1. Izmjene i dopune
Proračuna Općine Donji Vidovec za 2017. godinu.
Budući da je dnevni red iscrpljen, Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Jambrešić zahvalio je nazočnima na ukazanom povjerenju, čestitao
općinskom načelniku Josipu Matulin i zamjeniku općinskog načelnika Željku
Dolenec te svim vijećnicima na izboru i pozvao sve na zajednički rad za
boljitak našeg mjesta te zaključio sjednicu u 18.35 sati.

ZAPISNIČAR
Damir Lukša

VODITELJICA SLUŽBE
ZA OPĆU UPRAVU UDU
Ingrid Šoltić, mag.iur

PREDSJEDAVAJUĆI
Josip Jambrešić

PREDSJEDNIK
Josip Jambrešić
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