ZAPISNIK
s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 16. lipnja 2017. godine
Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spomenka Žufika,
Siniša Frančić,
Zlatko Senjan
Zdravko Tuba
Mirko Paša
Valentina Kopričanec
Stanko Molnar
Stjepan Fosić
Franjo Andrašić

Sjednici nisu bili prisutni:
10. Zlatko Vargić
11. Mirjana Sefer
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Miroslav Babić, ovlaštenik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj
županiji
2. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve
3. Martin Tuba, zamjenik načelnika Općine Molve
4. Mirjana Matoš, pročelnica
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za
sastanke te je započela u 9,10 sati.
Sjednicu je temeljem ovlaštenja Ministarstva uprave, sazvala Predstojnica Ureda
državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, gđa. Elizabeta Repić Perković,
dipl.iur. sazivom KLASA: 023-01/17-01/30, URBROJ: 2137-01-17-2 od 8. lipnja 2017.
godine.
Na početku sjednice g. Miroslav Babić, predstavnik Ureda državne uprave u
Koprivničko-križevačkoj županiji, pozdravlja sve prisutne, čestita novoizabranim
vijećnicima te poziva pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela da napravi prozivku
vijećnika kako bi se utvrdio kvorum.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, proziva prisutne vijećnike, a oni
potvrđuju svoju prisutnost. Utvrđeno je da su prisutni: Zdravko Ivančan, Siniša Frančić,
Valentina Kopričanec, (zamjenica Zdravka Ivančana, člana koji je izabran na nespojivu
dužnost) Zdravko Tuba, Spomenka Žufika, Zlatko Senjan, Mirko Paša, Stanko Molnar,
Franjo Andrašić i Stjepan Fosić - članovi Općinskog vijeća.
Miroslav Babić konstatirao je da je na početku 1. sjednice Općinskog vijeća
nazočno 9 članova Općinskog vijeća te da vijeće može pravovaljano odlučivati. Poziva
prisutne da ustanu te odaju počast hrvatskoj himni te potom predlaže dnevni red.
DNEVNIRED
- Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članica/članova
Općinskog vijeća,
- Utvrđivanje članice/člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom,
- Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća,
3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
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Budući da nije bilo prigovora, dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO.
Točka 1.
Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva
G. Babić navodi da se sukladno Poslovniku i Statutu općinskog vijeća Općine
Molve bira Mandatno povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i četiri člana.
Navodi
povjerenstva:

da

je

primio prijedlog

za

predsjednika

i

četiri

člana

Mandatnog

ZA PREDSJEDNIKA: Mirko Paša, a ZA ČLANOVE: Spomenka Žufika, Siniša
Frančić, Franjo Andrašić i Stanko Molnar.
G. Babić daje prijedlog na glasovanje koji je prihvaćen JEDNOGLASNO.
Točka 2.
Izvješće Mandatne komisije i
verifikacija mandata članica/članova Općinskog vijeća
G. Babić poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva da podnese izvješće o
rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Molve.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva podnosi sljedeće izvješće:
„Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Molve, temeljem Odluke
Općinskog izbornog povjerenstva općine Molve o objavi rezultata izbora za članove
Općinskog vijeća općine Molve održanih dana 21. svibnja 2017. godine, utvrdilo je da su
izbori provedeni temeljem Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 38/17), te u
skladu sa Zakonom o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12. i 121/16).
Sukladno članku 86. Zakona o lokalnim izborima u Općinsko vijeće Općine Molve:
s
kandidacijske
liste
HRVATSKE
SELJAČKE
STRANKE
SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE - SDP izabrani su:

–

HSS

i

1. ZDRAVKO IVANČAN, mag.ing.agr.
2. SPOMENKA ŽUFIKA
3. ZDRAVKO TUBA
4. SINIŠA FRANČIĆ
5. ZLATKO SENJAN
6. MIRKO PAŠA
s kandidacijske liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE - HDZ izabrani su:
1. STJEPAN FOSIĆ
2. ZLATKO VARGIĆ
3. FRANJO ANDRAŠIĆ
4. MIRJANA SEFER
s kandidacijske liste GRUPE BIRAČA izabran je:
1. STANKO MOLNAR
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Do dana održavanja sjednice Općinskog vijeća Općine Molve pristigla je obavijest
o stavljanju u mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Općine Molve zbog nespojive
dužnosti: Zdravko Ivančan, iz razloga što je dana 4. lipnja 2017. godine, Zdravko
Ivančan izabran za općinskog načelnika Općine Molve.
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, općinska organizacija Molve i
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, općinska organizacija Molve
temeljem članka 12. Sporazuma o izbornoj suradnji na lokalnim izborima sporazumno su
odredile da vijećnika ZDRAVKA IVANČANA zamjenjuje: VALENTINA KOPRIČANEC.
Mandatno povjerenstvo utvrđuje da predloženi zamjenik može obnašati dužnost
člana u Općinskom vijeću Općine Molve.“
Općinsko vijeće primilo je izvješće Mandatnog povjerenstva na znanje.
Utvrđivanje članice/člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
G. Babić predlaže sljedeće:
Prema odredbi članka 87. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj
sjednici do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je
dobila najviše glasova članova. U slučaju da je osoba koja bi trebala predsjedati
sjednicom izabrana na nespojivu dužnost, sjednicom do izbora predsjeda sljedeći izabrani
član s predmetne kandidacijske liste.
Čast da predsjedava ovom konstituirajućom sjednicom Općinskog vijeća ima
gospođa Spomenka Žufika te joj G. Babić predaje vođenje sjednice.
Gđa. Žufika se zahvaljuje na časti i pozdravlja sve prisutne.
Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća
Privremena predsjednica čita tekst prisege:
„Prisežem, svojom čašću, da ću dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Molve
obnašati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike
Hrvatske, da će se u obavljanju dužnosti člana općinskog vijeća pridržavati Ustava,
zakona i Statuta Općine i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske“.
Svi prisutni vijećnici su jednoglasno izgovorili riječ „prisežem“ te to
potvrdili svojim potpisom.
Točka 3.
Izbor predsjednika i članova odbora za izbor i imenovanja
Privremena predsjednica Općinskog vijeća konstatira sljedeće:
Prema odredbi članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća općine Molve, na
konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanja. Prema odredbi članka 41.
Statuta Općine Molve, Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri člana koji se
biraju iz sastava članova Općinskog vijeća. Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i predlaže izbor članova radnih tijela
Općinskog vijeća te predlaže imenovanja i razrješenja koja su posebnim propisima
stavljena u nadležnost Općinskog vijeća.
Daje riječ pročelnici da pročita prijedlog kojim se predlaže da se u Odbor za izbor i
imenovanja izaberu:
za PREDSJEDNICU: Valentina Kopričanec, a za ČLANOVE Siniša Frančić, Zlatko
Senjan, Spomenka Žufika i Stanko Molnar.
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Privremena predsjednica postavlja upit ima li kakav drugi prijedlog te da li
kandidati prihvaćaju kandidaturu. S obzirom da nije bilo drugih prijedloga te da su
kandidati prihvatili kandidaturu, daje prijedlog na usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen JEDNOGLASNO.
Točka 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Pročelnica navodi da je pristigao prijedlog od 1/3 vijećnika da se za predsjednika
Općinskog vijeća Općine Molve predlaže gosp. Zdravko Tuba, a za potpredsjednika Franjo
Andrašić.
Privremena predsjednica postavlja upit predloženim kandidatima pristaju li na
imenovanje te oni isto potvrđuju i s obzirom da nema drugih kandidata za izbor
predsjednika Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog.
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ utvrdilo da su propisanom
većinom izabrani:
1. ZDRAVKO TUBA, za predsjednika općinskog vijeća Općine Molve,
2. FRANJO ANDRAŠIĆ, za potpredsjednika općinskog vijeća Općine Molve.
Po izboru predsjednika Općinskog vijeća, predsjedavanjem
sjednice nastavlja gosp. Zdravko Tuba, predsjednik Općinskog vijeća.

konstituirajuće

Gosp. Zdravko Tuba pozdravlja prisutne, čestita na ostvarenim rezultatima na
izborima i zahvaljuje se na ukazanom povjerenju te se nada kvalitetnoj i plodnoj
suradnji. Želja mu je da se maksimalno svojim radom pridonese razvitku i boljitku
općine, što je svima zajednički cilj.
Gosp. Franjo Andrašić navodi da je iznenađen prijedlogom te želi da se započne
nova politika Općine Molve kako bi se primirile predizborne tenzije. Apelira i na vodeću
stranku, ali i oporbu da pametno razmišlja o budućnosti općine te da se započne
suradnja. Moli da se prihvate i sugestije oporbe, odnosno HDZ-a, jer svi smo stanovnici
Općine Molve.
G. Tuba zahvaljuje i odgovara da je upravo i na tom tragu bio predložen za
potpredsjednika jer smatra da je potrebna dobra suradnja.
Čestitkama vijećnicima na novom mandatu se pridružuje i načelnik Zdravko
Ivančan. Smatra da su svi jedna zajednička vlast koja bi trebala zajedno gledati interese
Općine Molve, a to se je pokušalo i prethodne četiri godine mandata. Drago mu je da se
najavljuju prijedlozi oporbe kojih je do sada bilo malo, jer se samo tako može najbolje
voditi općina. Ako se daju ideje, ali i rješenja za iste, to će biti najbolja oporba i najbolji
načelnik. Želi da se pronađe kompromis u razmišljanjima te da se pokuša u ovim teškim
vremenima doprinijeti više zajednici. Koristi priliku i za pozivanje vijećnika na zajedničko
slikanje.
Na kraju sjednice gospodin Babić još jednom čestita izabranima.
Budući da je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 9.30 sati.
KLASA: 021-05/17-01/5
URBROJ: 2137/17-17-3
Molve, 16. lipnja 2017.
ZAPISNIČAR
Mirjana Matoš

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zdravko Tuba

4

___________________

_____________________

Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika.
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