REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEĈKO-BARANJSKA ŢUPANIJA
OPĆINA SEMELJCI
OPĆINSKO VIJEĆE
31402 Semeljci, Kolodvorska 2
Telefon: 031/856-310, Telefax: 031/856-197
E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr

Klasa: 021-05/17-01/01
Ur. broj: 2121/07-1/17-01
Semeljci, 09.06.2017. godine

ZAPISNIK
SA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI

odrţane dana 09. lipnja 2017. godine u prostoriji Općine Semeljci sa poĉetkom u
10.00 sati.

Dnevni red:
1. Izbor predsjednika i ĉlanova Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva
- sveĉana prisega ĉlanova Općinskog vijeća
3. Izbor predsjednika i ĉlanova Povjerenstva za izbor i
imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

NAZOĈNI:

ODSUTNI:

1. Marinko Andraković
2. Ivan Miladinović
3. Mario Radonić
4. Darko Karajko
5. Blaţenka Guvo
6. Ivana Ĉatić

Nema
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7. Mirko Hes
8. Brankica Jelić
9. Ţeljko Pajtler
10. Sandra BroĊanac
11. Ivana Majhen
12. Stojan Udoviĉić
13. Marko Ĉaĉić
OSTALI NAZOĈNI:
1. Branka Ţivković – voditeljica Ureda drţavne uprave u Osjeĉko-baranjskoj ţupaniji
Ispostava Đakovo, ovlaštena predstojnica istog Ureda
2. Grga Lonĉarević – naĉelnik Općine Semeljci
3. Mirko Miladinović – zamjenik naĉelnika Općine Semeljci
4. Boţica Ĉabrajac Bilandţić – proĉelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Semeljci
ZAPISNIĈAR: Stanko Blaţević – tajnik Općine Semeljci
Konstituirajuću sjednicu otvara gospoĊa Branka Ţivković, voditeljica Ureda drţavne
uprave u Osjeĉko-baranjskoj ţupaniji, Ispostava Đakovo, po ovlaštenju predstojnice
Ured drţavne uprave u Osjeĉko-baranjskoj ţupaniji, koja je i sazvala ovu sjednicu.
Pozdravila je sve nazoĉne i ĉestita na izboru ĉlanovima Općinskog vijeća i Općinskom
naĉelniku. Nakon toga vrši prozivku ĉlanova Općinskog vijeća, te utvrĊuje da je na
sjednici nazoĉno 13 ĉlanova od ukupno koliko ih ima u Općinskom vijeću Općine
Semeljci.
Konstatira da sjednici prisustvuje većina ĉlanova Općinskog vijeća, dakle postoji
kvorum potreban za odluĉivanje.
Za ovjerovitelje zapisnika predloţeni su Sandra BroĊanac i Ivana Ĉatić.
Podsjeća da temeljem ĉlanka 9. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Semeljci
(„Sluţbeni glasnik“ Općine Semeljci broj 3/13) konstiturajućoj sjednici predsjeda prvi
izabrani ĉlan s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Budući da se radi o
kandidacijskoj listi Hrvatske seljaĉke stranke – HSS-a koja je dobila najviše glasova,
prvi izabrani ĉlan je Grga Lonĉarević, koji je izabran i za općinskog naĉelnika Općine
Semeljci i koji će obnašati istu duţnost, odnosno koji ju već obnaša. Iza njega slijedi
izabrani ĉlan Ivan Miladinović, koga poziva da preuzme voĊenje ove sjednice do izbora
Predsjednika Općinskog vijeća Općine Semeljci.
Gospodin Miladinović preuzima ulogu predsjedatelja i podsjeća nazoĉne da su u pozivu
za sjednicu dobili gore navedeni dnevni red.
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Predsjedatelj poziva vijećnike da se izjasne da li imaju primjedbe na utvrĊeni dnevni
red.
Nakon provedenog javnog glasovanja, jednoglasno je usvojen predloţeni im dnevni red.

Toĉka 1.
Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva
Predsjedatelj podsjeća vijećnike da je ĉlankom 11. stavak 1. Poslovnika propisano da
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva ĉlana iz reda ĉlanova Općinskog vijeća,
koji se biraju na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 ĉlanova Općinskog vijeća.
Ĉlankom 52. Statuta Općine Semeljci propisano je da Mandatno povjerenstvo izvješćuje
Općinsko vijeće na konstiuirajućoj sjednici o provedenim izborima i ienima izabranih
vijećnika po podnesenim ostavkama na vijećnićku funkciju, te o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih poĉinju obavljati vijećniĉku funkciju, o mirovanju mandata vijećnika i
o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih poĉinju obavljati vijećniĉku duţnost, o prestanku mirovanja mandata vijećnika i o prestanku mandata kad se ispune zakonom
predviĊeni uvjeti te da su ispunjeni zakonski uvjeti za poĉetak mandata zamjenika ĉlana
Općinskog vijeća.
Poziva vijećnike na podnošenje prijedloga za predsjednika i ĉlanove Mandatnog
povjerenstva.
1. Predsjedatelj u ime HSS-a predlaţe:
1. Brankicu Jelić za predsjednicu
2. Marinko Andraković za ĉlana
3. Ţeljka Pajtler za ĉlana
Predsjedatelj konstatira da za Mandatno povjerenstvo ima samo jedan prijedlog te
poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o predloţenim kandidatima.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o izboru predsjednika i ĉlanova
Mandatnog povjerenstvo i to:
1. Brankica Jelić za predsjednicu
2. Marinko Andraković za ĉlana
3. Ţeljko Pajtler za ĉlana
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Toĉka 2.
Izvješće Mandatnog povjerenstva i svečana prisega
članova Općinskog vijeća
Predsjedatelj poziva Mandatno povjerenstvo na podnošenje izvješća.
Predsjednica Mandatnog povjerenstva Brankica Jelić pristupa podnošenju izvješća.
Na temelju ĉlanka 11. stavak 2. podstavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Semeljci, Mandatno povjerenstvo u sastavu:
1. Brankica Jelić, predsjednik
2. Marinko Andraković, ĉlan
3. Ţeljko Pajtler, ĉlan
na 1. Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Semeljci, odrţanoj dana 09.
lipnja 2017. godine, podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
1.
Na redovnim izborima za Općinskog naĉelnika i zamjenika Općinskog naĉelnika Općine
Semeljci odrţanim dana 21. svibnja 2017. godine, Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Semeljci, utvrdilo je i objavilo 26. svibnja 2017. godine Konaĉne rezultate
za Općinskog naĉelnika i zamjenika Općinskog naĉelnika Općine Semeljci.
Od ukupno 3.533 biraĉa upisanih u popis biraĉa, glasovalo je 1.297 biraĉa , odnosno
36,71%, od ĉega je prema glasaĉkim listićima glasovalo 1.297 biraĉa, odnosno 36,71%.
Vaţećih listića bilo je 1.263 odnosno 97,38%. Nevaţećih listića je bilo 34 odnosno 2,62%.
Kandidat: Grga Lonĉarević i zamjenik kandidata Mirko Miladinović – Hrvatska
seljaĉka stranka – HSS dobila je 997 glasova odnosno 76,87%.
Kandidatkinja: Sandra BroĊanac i zamjenica kandidatkinje Ivana Majhen – Hrvatska
demokratska zajednica – HDZ dobila je 266 glasova odnosno 20,51%.
Na osnovi ĉlanka 94. stavka 1. i 2. Zakona za općinskog naĉelnika Općine Semeljci
izabran je Grga Lonĉarević, a za zamjenika općinskog naĉelnika Općine Semeljci
izabran je Mirko Miladinović.
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Na redovnim izborima za ĉlanove Općinskog vijeća Općine Semeljci odrţanim dana
21. svibnja 2017. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Semeljci, utvrdilo je i
objavilo 26. svibnja 2017. godine Konaĉne rezultate izbora za ĉlanove Općinskog vijeća
Općine Semeljci.
Od ukupno 3.533 biraĉa upisanih u popis biraĉa, glasovalo je 1.297 biraĉa, odnosno
36,71% , od ĉega je prema glasaĉkim listićima glasovalo 1.297 biraĉa, odnosno 36,71%,
vaţećih listića bilo je 1.267, odnosno 97,69%, nevaţećih je bilo 30 listića, odnosno 2,31%.
Na osnovi ĉlanka 84. stavka 2. i ĉlanka 85. Zakona, utvrĊuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile slijedeći broj mjesta u Općinskom vijeću:
1. S Kandidacijske liste Hrvatske seljaĉke stranke – HSS-a, koja je dobila 9 mjesta,
izabrani su:
1. Grga Lonĉarević
2. Ivan Miladinović
3. Mario Radonić
4. Darko Karajko
5. Blaţenka Guvo
6. Ivana Ĉatić
7. Mirko Hes
8. Brankica Jelić
9. Marija Kasun
2. S Kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ-a, koja je dobila 3
mjesta izabrani su:
1. Sandra BroĊanac
2. Ivana Majhen
3. Stojan Udoviĉić
3. S Kandidacijske liste Grupe biraĉa, koja je dobila 1 mjesto, izabran je:
1. Marko Ĉaĉić
2.
Mandat u mirovanje stavio je Grga Lonĉarević, izabrani ĉlan s Kandidacijske liste
Hrvatske seljaĉke stranke – HSS-a i o istom dostavio pismenu izjavu Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Semeljci.
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Hrvatska seljaĉka stranka, Općinska organizacija Semeljci dostavila je kao zamjenika
neizabranog kandidata sa svoje liste, Marinka Andraković.
Izabrana vijećnica Marija Kasun s Kandidacijske liste Hrvatske seljaĉke stranke – HSSa, podnijela je pismenu izjavu o ostavci na mjesto vijećnika Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Semeljci.
Hrvatska seljaĉka stranka, Općinska organizacija Semeljci dostavila je kao zamjenika
neizabranog kandidata sa svoje liste, Ţeljka Pajtler.

3.
Slijedom navedenog, Mandatno povjerenstvo utvrĊuje da će duţnost ĉlana Općinskog
vijeća Općine Semeljci obnašati slijedeći:
1. Marinko Andraković
2. Ivan Miladinović
3. Mario Radonić
4. Darko Karajko
5. Blaţenka Guvo
6. Ivana Ĉatić
7. Mirko Hes
8. Brankica Jelić
9. Ţeljko Pajtler
10. Sandra BroĊanac
11. Ivana Majhen
12. Stojan Udoviĉić
13. Marko Ĉaĉić

U Semeljcima, 09. lipnja 2017. godine
MANDATNO POVJERENSTVO

Predsjedatelj poziva da se vijećnici javnim glasovanjem izjasne o usvajanju Izvješća
Mandatnog povjerenstva.
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Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće Mandatnog povjerenstva.
Predsjedatelj podsjeća da je ĉlankom 12. Poslovnika Općinskog vijeća propisano da se
nakon Izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima pristupa davanju
prisege.
Svi ĉlanovi Općinskog vijeća dobili su tekst prisege koji će potpisati i predati predsjedatelju.
Prisega se polaţe na naĉin da on kao predsjedatelj izgovara tekst prisege, a tada svi
ĉlanovi Općinskog vijeća ustaju i izgovaraju rijeĉ „priseţem“.
Predsjedatelj ĉita tekst prisege:
„Priseţem da ću duţnost ĉlana Općinskog vijeća Općine Semeljci obnašati savjesno i
odgovorno i da ću se u svom radu pridrţavati Ustava, Zakona i Statuta Općine Semeljci,
da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske, te se zauzimati za svekoliki gospodarski i socijalni napredak Općine Semeljci, Osjeĉko-baranjske ţupanije i Republike
Hrvatske.“
Nakon što su svi nazoĉni vijećnici prisegnuli i potpisali tekst prisege, pristupa se
slijedećoj toĉki dnevnog reda.

Toĉka 3.
Izbor predsjednika i članova Povjerenstva
za izbor i imenovanje
Predsjedatelj podsjeća nazoĉne da temeljem ĉlanka 13. Poslovnika, Povjerenstvo za
izbor i imenovanje ima predsjednika i dva ĉlana. Biraju se iz reda ĉlanova Općinskog
vijeća, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 ĉlanova Općinskog vijeća.
U skladu sa ĉlankom 48. Statuta Općine Semeljci, Povjerenstvo za izbor i imenovanja
predlaţe izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, izbor i
razrješenje ĉlanova radnih tijela Općinskog vijeća, te imenovanje i razrješenje i drugih
osoba odreĊenih Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća.
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Predsjedatelj poziva vijećnike na podnošenje prijedloga za izbor predsjednika i ĉlanova
Povjerenstva za izbor i imenovanje.
1. Predsjedatelj u ime HSS-a predlaţe:
1. Mirka Hes, za predsjednika
2. Blaţenku Guvo, za ĉlana
3. Darka Karajka, za ĉlana
Predsjedatelj konstatira da za Povjerenstvo za izbor i imenovanja ima samo jedan
navedeni prijedlog i stavlja ga na glasanje.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
i to:
1. Mirko Hes, za predsjednika
2. Blaţenka Guvo, za ĉlana
3. Darko Karajko, za ĉlana

Toĉka 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća
Predsjedatelj podsjeća nazoĉne da u skladu sa ĉlankom 36. Statuta Općine Semeljci i
ĉlankom 26. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Semeljci, Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih ĉlanova Općinskog vijeća.
Ĉlankom 26. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Semeljci propisano je da predsjednika odnosno potpredsjednika bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika javnim glasovanjem, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine ĉlanova
Općinskog vijeća. Prijedlog ĉlanova Općinskog vijeća mora biti podnesen u pisanom
obliku i potvrĊen potpisom ĉlanova Općinskog vijeća. Ĉlan Općinskog vijeća moţe svojim potpisom podrţati prijedlog samo za jednog kandidata.
Poziva Povjerenstvo za izbor i imenovanje, te ĉlanove Općinskog vijeća da predlaţu
kandidate za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
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Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaţe:
1. Ivana Miladinović, za predsjednika
2. Ivanu Ĉatić za potpredsjednicu
Predsjedatelj konstatira da je za predsjednika i potpredsjednika predloţen po jedan
kandidat, te isti prijedlog daje na glasanje.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka da je za predsjednika Općinskog vijeća
izabran Ivan Miladinović, a za potpredsjednicu Ivana Ĉatić.
Predsjedatelj ĉestita izabranom predsjedniku i potpredsjednici, te konstatira da je u
skladu sa ĉlankom 10. Općinsko vijeće Općine Semeljci konstituirano.
Poziva predsjednika Općinskog vijeća da preuzme daljnje predsjedavanje sjednicom
u skladu sa ĉlankom 9. stavak 5. Poslovnika.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Miladinović podsjeća da u skladu sa ĉlankom 15.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Semeljci, nakon danih prisega Općinskog vijeća,
izborom Mandatnog povjerenstva i Povjerenstva za izbor i imenovanja, on kao predsjednik ili najmanje 1/3 ĉlanova Općinskog vijeća mogu predloţiti dopunu dnevnog
reda konstiuirajuće sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da nema više nitko nikakvih pitanja niti
prijedloga te zakljuĉuje ovu sjednicu u 10.35 sati.

Zapisniĉar
Stanko Blažević

OVJEROVITELJI
1. Sandra BroĎanac
________________
2. Ivana Čatić
_________________

