
Z A P I S N I K

sastavljen 10.06.2021. godine na konstituirajućoj  sjednici  Općinskog vijeća Općine
Breznica koja je održana u prostorijama društvenog doma u Bisagu.

Konstituirajuću sjednicu  sazvao  je  pročelnik  Jedinstvenog  upravnog odjela  Općine
Breznica temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj
144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21). Sjednica je sazvana pismenim putem Pozivom
Klasa: 021-05/21-01/03, Urbroj: 2186/023-04-21-1 od 31.05.2021. godine.

Sjednici su nazočni vijećnici:
1. Tomislav Ledinski,
2. Ivan Andrašek,
3. Jadranka Bahlen,
4. Ivana Lendl Trglačnik,
5. Nikola Podoljnjak,
6. Stjepan Brglez,
7. Nikolina Fišter.

Ostali prisutni na sjednici:
1. Stjepan Šafran, pročelnik,
2. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
3. Marko Futač, viši referent,
4. Davor Plantić, predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva.

Pozvani  su,  ali  na  sjednici  nisu  nazočni  Mario  Marenčić,  koji  nije  opravdao  svoj
izostanak, te Petar Andrašek, koji je svoj izostanak opravdao.

Sjednica se tonski snima putem snimača (aparat AVerMedia ExtremeCap 910), o čemu
su prisutni upoznati.

Sjednicu  u  18:00  sati  otvara  pročelnik  Stjepan  Šafran  te  pozdravlja  sve  prisutne.
Pročelnik  objašnjava  da  temeljem  Zakona  o  lokalnim  izborima  pročelnik  saziva
konstituirajuću sjednicu i njome predsjeda do određivanja osobe koja će sukladno Zakonu
preuzeti daljnje predsjedanje sjednicom. 

Pročelnik upoznaje prisutne sa zamjenama izabranih članova Vijeća:
 Stjepan  Krobot  na  listi  HSS-HDZ-HSU-REFORMISTI  izabran  je  za  općinskog

načelnika  te  mu  je  silom  zakona  mandat  u  mirovanju.  Umjesto  njega  temeljem
koalicijskog sporazuma u Vijeće će ući Mario Marenčić, koji nije prisutan na sjednici.

 Mihaela Kišur na listi SDP-a je iz osobnih razloga podnijela neopozivu ostavku na
dužnost  člana  Vijeća.  Mihaelu  Kišur  temeljem  odluke  SDP-a  zamjenjuje  Petar
Andrašek, koji također nije prisutan na sjednici.

Pročelnik predlaže sljedeći dnevni red sjednice:

D N E V N I   R E D

1. Otvaranje  konstituirajuće  sjednice  Općinskog  vijeća  (prozivka  izabranih  vijećnika,
utvrđivanje  kvoruma,  određivanje  zapisničara  te  dva  ovjerovitelja  zapisnika,
utvrđivanje dnevnog reda),

2. Izbor Mandatne komisije,



3. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika:
 određivanja  člana  predstavničkog  tijela  koji  će  predsjedati  sjednici  do  izbora

predsjednika Općinskog vijeća,
 svečana prisega članova predstavničkog tijela;

4. Izbor Komisije za izbor i imenovanje,
5. Izbor Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost,
6. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća.

Toč. 1)
Otvaranje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

Pročelnik  proziva  izabrane  članove  Vijeća.  Prisutno  je  sedam  (7)  od  devet  (9)
izabranih članova Vijeća, te konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Prijedloga za dopunu dnevnog reda nema, pa pročelnik daje dnevni red na glasanje.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Pročelnik za zapisničara predlaže višeg referenta Marka Futača, a za dva ovjerovitelja
Jadranku Bahlen i Ivana Andrašeka. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 2)
Izbor Mandatne komisije

Pročelnik objašnjava da članove Mandatne komisije može predložiti predsjedatelj ili
1/3 članova Vijeća. Pročelnik predlaže Jadranku Bahlen za predsjednicu te Marija Marenčića i
Stjepana Brgleza za članove Mandatne komisije.

Nema drugih prijedloga za članove Mandatne komisije te pročelnik daje predloženi
sastav  Mandatne  komisije  na  glasanje.  Predloženi  sastav  Mandatne  komisije  izabran  je
jednoglasno:

1. Jadranka Bahlen, predsjednica,
2. Mario Marenčić,
3. Stjepan Brglez.

Toč. 3)
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika

Pročelnik poziva izabranu predsjednicu Mandatne komisije Jadranku Bahlen da iznese
Izvješće  o  provedenim  izborima.  Predsjednica  Mandatne  komisije  čestita  izabranim
članovima Vijeća te iznosi Izvješće. U izvješću se utvrđuju izabrani članovi Vijeća te zamjene
za načelnika i Mihaelu Kišur.

Pročelnik pojašnjava da se o Izvješću Mandatne komisije ne glasa, već se samo prima
na znanje. Pročelnik dodaje i da nije bilo nikakvih primjedbi na provedeni postupak izbora te
se zahvaljuje predsjedniku Općinskog izbornog povjerenstva Davoru Plantiću.

Po danom Izvješću  o provedenim izborima pročelnik  prelazi  na točku određivanja
člana  Vijeća  koji  će  predsjedati  sjednicom  do  izbora  predsjednika  Općinskog  vijeća.  Po
članku  87.  stavak  4.  Zakona  o  lokalnim  izborima  konstituirajućoj  sjednici  do  izbora
predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova,
odnosno s  liste  HSS-HDZ-HSU-REFORMISTI.  Budući  da je  prvi  izabrani  član s  te  liste
načelnik  Stjepan  Krobot,  kojem  mandat  miruje  po  sili  zakona  zbog  nespojive  dužnosti,
pročelnik za presjedatelja određuje Tomislava Ledinskog kao sljedećeg izabranog člana liste
HSS-HDZ-HSU-REFORMISTI.



Tomislav  Ledinski  preuzima  predsjedanje  sjednicom,  čestita  izabranim  članovima
Vijeća i čita svečanu prisegu članova Općinskog vijeća. Svi izabrani članovi daju i potpisuju
prisegu.

Toč. 4)
Izbor Komisije za izbor i imenovanje

Predsjedajući Tomislav Ledinski predlaže Ivanu Lendl Trglačnik za predsjednicu te
Jadranku Bahlen i Nikolinu Fišter za članice Komisije za izbor i imenovanje.

Nema drugih prijedloga za članove Komisije za izbor i imenovanje te predsjedajući
daje predloženi sastav Komisije na glasanje. Predloženi sastav Komisije za izbor i imenovanje
izabran je jednoglasno:

1. Ivana Lendl Trglačnik, predsjednica,
2. Jadranka Bahlen,
3. Nikolina Fišter.

Toč. 5)
Izbor Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

Predsjedajući Tomislav Ledinski predlaže Ivana Andrašeka za predsjednika te Marija
Marenčića i Petra Andrašeka za članove Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost.

Nema  drugih  prijedloga  za  članove  Komisije  za  statut,  poslovnik  i  normativnu
djelatnost  te  predsjedajući  daje  predloženi  sastav  Komisije  na  glasanje.  Predloženi  sastav
Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost izabran je jednoglasno:

1. Ivan Andrašek, predsjednik,
2. Mario Marenčić,
3. Petar Andrašek.

Toč. 6)
Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća

Ivan Andrašek predlaže Tomislava Ledinskog za predsjednika Općinskog vijeća.
Nema drugih prijedloga za predsjednika Vijeća te  predsjedajući  Tomislav Ledinski

daje  prijedlog  na  glasanje.  Tomislav  Ledinski  je  jednoglasno  izabran  za  predsjednika
Općinskog vijeća Općine Breznica.

 Ivana  Lendl  Trglačnik  predlaže  Ivana  Andrašeka  i  Nikolu  Podoljnjaka  za
potpredsjednike Općinskog vijeća.

Nema drugih prijedloga za potpredsjednike Vijeća te predsjednik Tomislav Ledinski
daje  prijedlog na glasanje.  Ivan Andrašek i  Nikola Podoljnjak su jednoglasno izabrani  za
potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Breznica.

Predsjednik se zahvaljuje svima i nada se da će svi zajedno dati sve od sebe da se
nastavi raditi na napretku Općine.

Načelnik pozdravlja sve i čestita svim izabranim vijećnicima. Posebno se zahvaljuje
predsjedniku Općinskog izbornog povjerenstva  na  uspješno provedenim izborima.  Poučen
iskustvom siguran je da nakon izbora neće biti trzavica, budući da su se do sada odluke na
Vijeću većinom donosile  jednoglasno, na čemu se zahvaljuje i oporbi.

Nikola Podoljnjak čestita načelniku i izabranim vijećnicima.
Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva Davor Plantić zahvaljuje se svima u ime

Povjerenstva na uspješnoj provedbi izbora i želi svima uspješnu suradnju.



Načelnik želi zahvaliti i pročelniku na njegovom radu pri provedbi izbora.
Pročelnik napominje da su danas poslani pozivi za konstituirajuće sjednice mjesnih

odbora koje će se održati sljedeći četvrtak i petak u društvenom domu u Bisagu. Biraju se
predsjednici i zamjenici predsjednika vijeća mjesnih odbora, te poziva stranke da se dogovore
oko njihovih izbora.

 
Dovršeno u 19:00 sati.

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
    Marko Futač                    Tomislav Ledinski

Ovjerovitelj
Jadranka Bahlen

Ovjerovitelj
Ivan Andrašek


