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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PODTUREN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Podturen, 12.06.2017.god. 

 

 

 

                                        Z A P I S N I K 
 

                       Sa 1. konstituirajuće  sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 

12.06.2017.god. u prostorijama Općine Podturen s početkom u 17 sati. 

 

 

Sjednicu je pozivom Klasa:023-01/17-01/21, UR.BROJ:2109-01-01-17-01 od 5.lipnja, 

2017.god. sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir 

Posavec , dipl.iur. pisanim putem.  

 

Sjednici su  nazočne predstavnice Ureda državne uprave u  Međimurskoj županiji: Ingrid 

Šoltić,mag.iur. i Karmenka Levačić. 
Prisutni vijećnici :Josip Lepen,  Branko Krnjak, Damir Srpak, Marijana Cerovec, Petra 

Jambrošić, Vladimir Križaić, Zlatko Vrtarić, Slavko Kocijan, Dino Biber, Mirjana 

Murk, Mario Kovačić,  Vjenceslav Hranilović i Vladimir Sabol  – izabrani vijećnici 

Općinskog vijeća. 

 

Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen,  zamjenik načelnika Općine 

Podturen Vladimir Kodba , pročelnica Ruža Šmitran,Laura Mađarić, novinarka 

lista“Međimurske novine“ Aleksandra Sklepić, novinar Radia- M  i Darinka Mikulić- 

zapisničar.  

 

Ingrid Šoltić,mag.iur , predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji u ime  

Predstojnika Ureda države uprave u Međimurskoj županiji Branimira Posavca, pozdravlja sve 

nazočne i čestita vijećnicima  na izboru, utvrđuje da je nazočno 13 vijećnika od  ukupno 

izabranih 13.Upoznaje vijećnike sa Zakonskim odredbama o obnašanju dužnosti vijećnika 

Općinskog vijeća,  pravima i obvezama. 

Konstatira  da je dnevni red za konstituirajuću sjednicu po ovlaštenju Vlade Republike 

Hrvatske , predložio Predstojnik ureda Državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir 

Posavec,dipl.iur. 

 Za rad današnje sjednice predložen je  slijedeći 

 

 

                                                        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 
 

  Prijedlog Dnevnog reda jednoglasno usvojen (13 za). 



 2 

 

 

 

 

 

Nakon usvajanja Dnevnog reda predstavnica Ureda Državne uprave u Međimurskoj županiji 

Ingrid Šoltić,  napominje vijećnicima da nakon što iscrpe predložene točke Dnevnog reda, 

mogu dalje, ukoliko bude potrebe, dodatno staviti na Dnevni red i točke koje vijećnici žele 

uvrstiti i donijeti na današnjoj sjednici. 

                                                                  Točka 1. 

 

Ingrid Šoltić,mag.iur, predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji - 

pojašnjava dužnost Mandatne komisije te utvrđuje da  sukladno poslovniku Općinskog vijeća  

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana. Konstatira da je za predsjednika i članove 

Mandatne komisije dostavljen prijedlog 8 vijećnika koji predlažu za predsjednika Mandatne  

komisije Dino Biber, a za članove Vjenceslav Hranilović i Marijana Cerovec. Pita vijećnike 

da li imaju još prijedloga. Konstatira da je zaprimljen jedan  prijedloga i daje na  glasovanje:  

Prijedlog Odluke o imenovanju Mandatne komisije u sastavu: 

 

1. DINO BIBER – predsjednik 

2. VJENCESLAV HRANILOVIĆ, član 

3. MARIJANA CEROVEC, član 

 

Glasovanje:  Za 13 (prisutno 13 vijećnika). 

Ingrid Šoltić,mag.iur .,predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji 

konstatira da je prijedlog odluke o imenovanju Mandatne komisije prihvaćen jednoglasno. 

                                                           

                                                                     Točka 2. 

 

Ingrid Šoltić,mag.iur. predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji poziva 

predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće o provedenim izborima za Općinsko 

vijeće Općine Podturen na lokalnim izborima održanim 21.svibnja 2017.god. 

Dino Biber, predsjednik Mandatne komisije podnosi izvješće . Isto je prilog Zapisniku. 

Ingrid Šoltić,mag.iur., predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji iznosi da 

se izvješće prima na znanje, o njemu ne raspravlja niti glasuje, odnosno da su verificirani 

mandati vijećnika: 

- Josip Lepen 

- Branko Krnjak 

- Damir Srpak 

- Marijana Cerovec 

- Petra Jambrošić 

- Vladimir Križaić 

- Zlatko Vrtarić 

- Slavko Kocijan 

- Dino Biber 

- Mirjana Murk 

- Mario Kovačić 

- Vjenceslav Hranilović 

- Vladimir Sabol 

 

Utvrđuje  da je prvi član sa izvorne liste koja je dobila najviše glasova Josip Lepen, te ga 

poziva da nastavi sa vođenjem sjednice. 
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Josip Lepen- predsjedatelj vijeća-zahvaljuje, pozdravlja sve nazočne članove i članice 

vijeća, službenice Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji i sve nazočne. Čestita 

vijećnicima na izboru i poziva vijećnike i vijećnice da ustanu kako bi položili prisegu. 

Čita tekst svečane prisege: „Prisežem, svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom 

vijeću Općine Podturen obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava  

Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Podturen, te da ću se zauzimati za svekoliki 

napredak Republike Hrvatske i Općine Podturen“. 

 

Vijećnici odgovaraju prisežem i potpisuju tekst prisege. 

 

                                                                  Točka 3. 

 

 Josip Lepen, predsjedatelj  – dostavljen je prijedlog  osam vijećnika koji   predlažu   

predsjednika i članove komisije za  izbor i imenovanja u sastavu : 

 

1. MARIO KOVAČIĆ –predsjednik,  

2. SLAVKO KOCIJAN- član, 

3. BRANKO KRNJAK -  član. 

 

Poziva vijećnike da iznesu ako imaju još prijedloga i utvrđuje da je zaprimljen samo jedan 

prijedlog i poziva vijećnike na glasovanje o istom. 

Glasovanje: Za 13(prisutno 13 vijećnika). 

 

Predsjedatelj Josip Lepen utvrđuje da je jednoglasno  izabran Odbor za izbor i 

imenovanja u sastavu: Mario Kovačić- predsjednik, Slavko Kocijan- član  i Branko 

Krnjak- član. 
 

                                                              Točka 4.  

                                                                                                                                                         

U ime osam vijećnika Odbor za izbor i imenovanja  predlaže za predsjednika vijeća 

Mirjanu Murk.  

Predsjedatelj  Josip Lepen pita vijećnike da li imaju još prijedloga, te utvrđuje  da je za 

predsjednika vijeća predložen jedan prijedlog -  Mirjana Murk . Poziva vijećnike da glasuju 

o prijedlogu za izbor predsjednika vijeća. 

 

Glasovanje: Za 13 (prisutno 13 vijećnika). 

 

Predsjedatelj Josip Lepen utvrđuje da je za predsjednika  Općinskog vijeća Općine 

Podturen  izabrana Mirjana Murk jednoglasno. 

 

Ingrid Šoltić,mag.iur. predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji konstatira 

da je Općinsko vijeće konstituirano i poziva  predsjednicu Općinskog vijeća Mirjanu Murk  

da dalje nastavi  vođenje sjednice. 

 

Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske Predsjednica vijeća Mirjana Murk  utvrđuje 

da  je Odbor za izbor i imenovanja dostavio prijedlog  za izbor dva potpredsjednika vijeća i 

to:  

 

1. Prijedlog - Vladimir Križaić 
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2. Prijedlog -  Josip Lepen. 

 

Poziva vijećnike da dostave još prijedloga ukoliko imaju. Utvrđuje da su dostavljena dva 

prijedloga i predlaže  se pojedinačno glasuje o prijedlozima: 

 

Prijedlog br. 1.Vladimir Križaić 

 

Za – jednoglasno usvojeno (prisutno 13 vijećnika). 

 

Prijedlog br.2. Josip Lepen 

 

Za – jednoglasno usvojeno (prisutno 13 vijećnika). 

 

Predsjednica  vijeća Mirjana Murk, utvrđuje da su za potpredsjednike  Općinskog vijeća 

Podturen jednoglasno izabrani: Vladimir Križaić i Josip Lepen. 

 

 

Dovršeno u 17: 10 sati. 

 

Zapisničar:  

Darinka Mikulić 

 

 

Predstavnica  Ureda državne Uprave u 

Međimurskoj županiji: 

Ingrid Šoltić, mag.iur. 

 

 

Predsjedatelj  Općinskog vijeća do izbora 

predsjednika vijeća: 

Josip Lepen 

                                   

 

 

 

 

                                                                                            Predsjednica  Općinskog vijeća:  

                                                                                                                    Mirjana Murk 


