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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Podturen, 2.06.2021. 
 
 

                                        Z A P I S N I K 
 
                       Sa 1. konstituirajuće  sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 
2.06.2021. u Društvenom domu Općine Podturen s početkom u 19 sati. 
 
 
Na temelju članka 87. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/20) sjednicu je pozivom 
Klasa:023-01/21-01/05, UR.BROJ:2109-/13-03-21-01 od 28.svibnja, 2021. sazvala 
pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela Ruža Šmitran pisanim putem.  
 
Prisutni vijećnici :Josip Lepen,  Damir Srpak, Marijana Cerovec, Petra Jambrošić, 
Marta Novak, Mladen Božić, Vjenceslav Hranilović, Vladimir Sabol, Dražen Posavec, 
Mirjana Murk, Jurica Rajf, Vladimir Križaić i Slavko Kocijan  – izabrani vijećnici 
Općinskog vijeća. 
 
Još su prisutni: Perica Hajdarović- načelnik Općine Podturen, pročelnica  Jedinstvenog 
upravnog odjela Ruža Šmitran, novinarka lista „Međimurske novine“ - Lea Novaković  i 
Darinka Mikulić- zapisničar.  
 
Sjednica započinje izvođenjem himne Republike Hrvatske. 
 
Ruža Šmitran- otvara sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i čestita 
vijećnicima i načelniku  na izboru. Prema dostavljenoj popisnoj listi  utvrđuje da je nazočno 
13 vijećnika od  ukupno izabranih 13, te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
Za rad današnje sjednice predložen je sljedeći 
 
 
                                                        Dnevni red: 
 1. Izbor Mandatne komisije 

2. Izvješće Mandatne komisije verifikacija mandata članova Općinskog vijeća te 
utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora  
predsjednika Općinskog vijeća Općine Podturen 
3. Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Podturen 
4. Izbor komisije  za izbor i imenovanja 
5. Izbor predsjednika i  dva potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
 Ruža Šmitran - o prijedlogu Dnevnog rada se ne raspravlja samo se prima na znanje. 
 
Glasuje se o predloženom Dnevnog  reda ( prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je isti  
jednoglasno usvojen (13 za). 
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Nakon usvajanja Dnevnog reda  Ruža Šmitran,  napominje  da se nakon izbora predsjednika 
Općinskog vijeća Podturen  na prijedlog predsjednika vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika može 
predložiti dopuna Dnevnog reda. 
                                                                  Točka 1. 
 
Ruža Šmitran - 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 pisani  prijedlog 10 vijećnika 
( HDZ-a, NL MP , HSLS-a i nez.vijećnika Slavka .Kocijana ) koji predlažu za predsjednika 
Mandatne komisije Josipa Lepena, te članove Vladimira Sabola i Mirjanu Murk. Pita 
vijećnike da li imaju još prijedloga. Konstatira da je zaprimljen jedan  prijedloga i  isti daje na  
glasovanje:  Prijedlog Odluke o imenovanju Mandatne komisije u sastavu: 
 
1. JOSIP LEPEN, HDZ – predsjednik 
2. VLADIMIR SABOL,NL MP i HSLS- član 
3. MIRJANA MURK, SDP- član 
 
Glasovanje: Prisutno 13 vijećnika 
Ruža Šmitran - konstatira da je prijedlog odluke o imenovanju Mandatne komisije prihvaćen 
jednoglasno - 13 glasova  ZA, te su u Mandatnu komisiju izabrani: Josip Lepen, za 
predsjednika, Vladimir Sabol, za člana i Mirjana Murk, za člana.  
                                                           
                                                                     Točka 2. 
 
Ruža Šmitran,  poziva  predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće o provedenim 
izborima za Općinsko vijeće Općine Podturen na lokalnim izborima održanim 
16.05.2021.godine. 
Josip Lepen predsjednik Mandatne komisije podnosi izvješće. Isto je prilog Zapisniku. 
Ruža Šmitran  iznosi da se izvješće prima na znanje, o njemu ne raspravlja niti glasuje.  
Mandatna komisija utvrdila je da je nositelj liste HDZ-a Perica Hajdarović ujedno izabran i za 
Općinskog načelnika, te mu mandat miruje po sili zakona, te je određen zamjenski vijećnik 
Mladen Božić, te su mandat verificirali sljedeći vijećnici:   
 
- Josip Lepen, HDZ 
- Damir Srpak,HDZ 
- Marijana Cerovec,HDZ 
- Petra Jambrošić,HDZ 
- Marta Novak,HDZ 
- Mladen Božić,HDZ 
- Vjenceslav Hranilović, NL MP i HSLS 
- Vladimir Sabol- NL MP i HSLS 
- Dražen Posavec- NL MP i HSLS 
- Mirjana Murk, SDP 
- Jurica Rajf, SDP 
- Vladimir Križaić- NL VK 
- Slavko Kocijan-NL SK 
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Mandatna komisija utvrdila je da će sjednicom do izbora predsjednika vijeća predsjedavati 
drugi po redu izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, a to je 
Damir Srpak. 
                                                                Točka 3. 
 
Damir Srpak- predsjedatelj vijeća-zahvaljuje, pozdravlja sve nazočne članove i članice 
vijeća i ostale 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  Općinskog 
vijeća Općine Podturen obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svojem  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, te su time postali novoizabrani 
članovi vijeća Općine Podturen. 
                                                                  Točka 4. 
 
 Damir Srpak, predsjedavatelj vijeća  – dostavljen je pisani  prijedlog  deset vijećnika   
(HDZ-A, NL MP, HSLS-A i nezavisnog vijećnika Slavka Kocijana) koji  predlažu   
predsjednika i članove komisije za  izbor i imenovanja u sastavu : 
 

1. DAMIR SRPAK, HDZ –predsjednik,  
2. MARIJANA CEROVEC, HDZ- član, 
3. JURICA RAJF, SDP - 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: Prisutno 13 vijećnika.  
Predsjedavatelj Damir Srpak utvrđuje da je jednoglasno ( 13 glasova ZA)  izabran Odbor 
za izbor i imenovanja u sastavu: Damir Srpak- predsjednik, Marijana Cerovec- član  i  
Jurica Rajf- član. 
                                                              Točka 5.  
                                                                                                                                                         
U ime  deset vijećnika (pisani prijedlog vijećnika HDZ-a, NL MATIJE POSAVCA , HSLS-a 
i nezavisnog, vijećnika Slavka Kocijana ) Odbor za izbor i imenovanja  predlaže za 
predsjednika vijeća Vjenceslava Hranilovića. 
  
Predsjedavatelj  Damir Srpak pita vijećnike da li imaju još prijedloga, te utvrđuje  da je za 
predsjednika vijeća predložen jedan kandidat -  Vjenceslav Hranilović. Poziva vijećnike da 
glasuju o prijedlogu za izbor predsjednika vijeća. 
 
Glasovanje: Prisutno 13 vijećnika. 
Predsjedavatelj Damir Srpak ,utvrđuje da je za predsjednika  Općinskog vijeća Općine 
Podturen  jednoglasno (13 glasova ZA) izabran Vjenceslav Hranilović,ing.aedif.  
 
Predsjedavatelj  Damir Srpak  utvrđuje da je  da je Općinsko vijeće konstituirano i poziva   
izabranog predsjednika Općinskog vijeća Vjenceslava Hranilovića  da dalje nastavi vođenje 
sjednice. 
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Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović,  utvrđuje da  je Komisija  za izbor i imenovanja 
dostavila prijedlog  za izbor jednog  potpredsjednika vijeća i to:  Martu Novak - HDZ, te 
poziva oporbene vijećnika da predlože još jednog kandidata za drugog potpredsjednika vijeća. 
 
Vijećnik Vladimir Križaić podnosi prijedlog za  drugog potpredsjednika Općinskog vijeća i   
predlaže  vijećnika Juricu Rajfa, SDP. 
 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović utvrđuje da su za potpredsjednike Općinskog 
vijeća Općine Podturen predloženi: Marta Novak i Jurica Rajf i predlaže da se 
pojedinačno glasuje o prijedlozima: 
 
Prijedlog br. 1.MARTA NOVAK 
 
Glasovanje: Prisutno 13 vijećnika: ZA 13 
 
Prijedlog br.2. JURICA RAJF  
 
Glasovanje: Prisutno 13 vijećnika:  Za 13 
Predsjednik  vijeća Vjenceslav Hranilović, utvrđuje da su  za potpredsjednike  Općinskog 
vijeća Podturen jednoglasno izabrani: Marta Novak i Jurica Rajf. 
 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović poziva izabranog načelnika Općine Podturen 
Pericu Hajdarovića, mag.ing.mech. da položi prisegu. 
 
Općinski načelnik priseže te potpisuje tekst prisege. 
 
Dovršeno u 19: 35 sati. 
 
Zapisničar:  
_________________ 
Darinka Mikulić 
 

                                                    Ovlašteni Predsjedavatelj: 
 

 _______________________ 
Ruža Šmitran,dipl.oec. 

 
 

Predsjedavatelj  Općinskog vijeća do izbora 
predsjednika vijeća: 

 
 __________________________ 

Damir Srpak,dipl.ing. 
                                  
 

                                                                                            Predsjednik  Općinskog vijeća:  
 

                                                                                        _______________________________ 
                                                                                       Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif. 


