REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
Klasa: 021-01/15-01/01
Urbroj: 2109-23-01-15-01
Strahoninec, 09. travnja 2015.

ZAPISNIK
KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 09. travnja 2015. godine u 18:00 sati

Sjednicu je sazvao Predstojnik Ureda državne uprave Međimurske županije Branimir
Posavec, mag. iur. Pozivom Klasa: 023-01/15-01/08, Urbroj: 2109-01-01-15-02 dana 02.
travnja 2015. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Dragutin Posavec, Mario Topolnjak, Dražen Vidović,
Zdravko Vincetić, Vladimir Lepen, Martina Topolnjak, Igor Šteinglin, Štefanija Tkalčec,
Sanja Krištofić, Dragan Zdolec, Dejan Drabić, Rajko Lukman, Markus Pilić i Hrvoje Šlezak.
Sjednici prisustvuju i sljedeći: općinski načelnik Franjo Lehkec, zamjenik općinskog
načelnika Josip Šipek te predstavnici sredstava javnog informiranja Međimurje Lista,
Međimurskih novina i internet portala eMedjimurje.
Sjednicu je otvorio predstavnik Ureda državne uprave Međimurske županije Milorad
Novković, mag. iur. te konstatirao Dnevni red Poziva:
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 Odbora za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća
Na temelju objave konačnih rezultata prijevremenih lokalnih izbora u Općini Strahoninec te
temeljem podnesaka o stavljanju mandata u mirovanje, o određivanju zamjenika u
predstavničkom tijelu Općine Strahoninec i konstatiranja da mandat u predstavničkom tijelu
Općine Strahoninec općinskom načelniku i njegovom zamjeniku miruje po sili zakona,
predstavnik Ureda državne uprave Međimurske županije proziva slijedeće vijećnike:
1. Dragutin Posavec
2. Mario Topolnjak
3. Zdravko Vincetić
4. Vladimir Lepen

5. Martina Topolnjak
6. Igor Šteinglin
7. Štefanija Tkalčec
8. Sanja Krištofić
9. Dragan Zdolec
10. Dejan Drabić
11. Rajko Lukman
12. Markus Pilić
13. Hrvoje Šlezak
Predstavnik Ureda državne uprave Međimurske županije konstatira da postoji kvorum te se
prelazi na Dnevni red sjednice.
1. Izbor Mandatne komisije
Vijećnik Mario Topolnjak iznio je prijedlog za izbor predsjednika i dva člana Mandatne
komisije podržanog osobnim potpisom 7 vijećnika u kojem je predložen za predsjednika Igor
Šteinglin, za člana Štefanija Tkalčec i za člana Martina Topolnjak.
Predstavnik Ureda državne uprave Međimurske županije konstatira da nema drugih prijedloga
te daje na glasovanje prijedlog da se u Mandatnu komisiju izaberu:
1. Igor Šteinglin za predsjednika
2. Štefanija Tkalčec za člana
3. Martina Topolnjak za člana
Konstatira se da je ZA glasalo 13 vijećnika.
Predstavnik Ureda državne uprave Međimurske županije konstatira da je Mandatna
komisija izabrana.
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
Predsjednik Mandatne komisije podnosi Izvješće o provedenim prijevremenim lokalnim
izborima u Općini Strahoninec. Komisija je utvrdila da općinskom načelniku i njegovom
zamjeniku na temelju odredbe članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne
novine“ br. 144/12) mandat u predstavničkom tijelu Općine Strahoninec miruje po sili
zakona.
Mandatna komisija utvrđuje da je najveći broj glasova dobila kandidacijska lista HSS-HNSHSLS-HDZ-REFORMISTI-MS-HDS sa 7 mandatnih mjesta za predstavničko tijelo Općine
Strahoninec.
Kandidacijska lista SDP dobila je 4 mjesta te kandidacijska lista HRAST 2 mandatna mjesta
za predstavničko tijelo Općine Strahoninec.
Nadalje, Mandatna komisije utvrđuje da za mandatno mjesto Franje Lehkeca u
predstavničkom tijelu, na temelju Dodatka 1. međustranačkog sporazuma pravo određivanja
zamjene pripada HDZ-u. Stoga je temeljem podneska predsjednik ŽO HDZ-a Međimurske
županije za zamjenu odredio Dragutina Posavec.

Za mandatno mjesto Josipa Šipek u predstavničkom tijelu, predsjednik ŽO HNS-a temeljem
podneska odredio je za zamjenu Maria Topolnjak.
Kandidat sa liste HSS-HNS-HSLS-HDZ-REFORMISTI-MS-HDS Dražen Vidović svoj
mandat stavio je u mirovanje te je predsjednik OO HSLS-a za njegovog zamjenika odredio
Zdravka Vincetić.
Kandidat sa liste SDP Darinka Tompoš svoj mandat u predstavničkom tijelu Općine
Strahoninec stavila je u mirovanje te je predsjednica OO SDP-a za njezinog zamjenika
odredila Dejana Drabić.
Izvješće Mandatne komisije vijećnici su prihvatili jednoglasno (ZA glasalo 13 vijećnika).
Na temelju provedenog izvješća Mandatna komisija predlaže verifikaciju mandata u
predstavničkom tijelu Općine Strahoninec sljedećim vijećnicima:
1. Dragutin Posavec
2. Mario Topolnjak
3. Zdravko Vincetić
4. Vladimir Lepen
5. Martina Topolnjak
6. Igor Šteinglin
7. Štefanija Tkalčec
8. Sanja Krištofić
9. Dragan Zdolec
10. Dejan Drabić
11. Rajko Lukman
12. Markus Pilić
13. Hrvoje Šlezak

- Predstavnik Ureda državne uprave Međimurske županije poziva prvog izabranog člana s
kandidacijske liste s najvećim brojem glasovanja Dragutina Posavec da predsjeda
konstituirajućom sjednicom Općinskog vijeća Općine Strahoninec do izbora predsjednika
Općinskog vijeća.
- Predsjedatelj je poslije pročitanog teksta prisege prozvao vijećnike pojedinačno, a svaki
vijećnik je nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime izgovorio „prisežem“ te potpisao
izjavu o davanju prisege.
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
Predsjedatelj iznosi prijedlog za izbor predsjednika i dva člana Odbora za izbor i imenovanja
podržanog osobnim potpisom 7 vijećnika u kojem je predložen za predsjednika Dragutin
Posavec, za člana Mario Topolnjak i za člana Martina Topolnjak.

Predsjedatelj konstatira da nema drugih prijedloga te daje na glasovanje prijedlog da se u
Odbor za izbor i imenovanja izaberu:
1. Dragutin Posavec za predsjednika
2. Mario Topolnjak za člana
3. Martina Topolnjak za člana
Konstatira se da je ZA glasalo 13 vijećnika.
Predsjedatelj konstatira da je Odbor za izbor i imenovanja izabran.
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća
Predsjedatelj je iznio prijedlog za izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Strahoninec
podržanog osobnim potpisom 7 vijećnika u kojem je predložen za predsjednika Zdravko
Vincetić.
Predsjedatelj konstatira da nema drugih prijedloga te daje na glasovanje prijedlog da se za
predsjednika Općinskog vijeća Općine Strahoninec izabere Zdravko Vincetić.
Konstatira se da je ZA glasalo 9 vijećnika i SUZDRŽAN 4 vijećnika.
Predsjedatelj konstatira da je za predsjednika Općinskog vijeća Općine Strahoninec
izabran:
Zdravko Vincetić
Konstituiranjem Općinskog vijeća Općine Strahoninec predsjedatelj poziva predsjednika
Općinskog vijeća Općine Strahoninec da preuzme daljnje vođenje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća iznosi prijedlog za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća
podržanog osobnim potpisom 7 vijećnika u kojem je za prvog potpredsjednika predložen
Vladimir Lepen.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da nema drugih prijedloga te daje na glasovanje
prijedlog da se za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Strahoninec izabere
Vladimir Lepen.
Konstatira se da je ZA glasalo 9 vijećnika i SUZDRŽAN 4 vijećnika.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je za prvog potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Strahoninec izabran:
Vladimir Lepen
Predsjednik Općinskog vijeća iznosi prijedlog za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća
podržanog osobnim potpisom 7 vijećnika u kojem je za drugog potpredsjednika predložen
Markus Pilić.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da nema drugih prijedloga te daje na glasovanje
prijedlog da se za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Strahoninec izabere
Markus Pilić.
Konstatira se da je ZA glasalo 13 vijećnika.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je za drugog potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Strahoninec izabran:
Markus Pilić
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže dopunu Dnevnog reda sa sljedećim točkama:
5. Izbor Odbora za Statut i Poslovnika
6. Izbor Odbora za financije i proračun
te daje prijedlog dopune Dnevnog reda na glasanje.
Konstatira se da je ZA glasalo 9 vijećnika i SUZDRŽAN 4 vijećnika.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je dopuna Dnevnog reda prihvaćena sa
sljedećim točkama:
5. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i propise
6. Izbor Odbora za financije i proračun
5. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Predsjednik Općinskog vijeća iznosi prijedlog za izbor predsjednika i dva člana Odbora za
Statut, Poslovnik i propise podržanog osobnim potpisom 7 vijećnika u kojem je za
predsjednika predložen Vladimir Lepen, za člana Štefanija Tkalčec i za člana Igor Šteinglin.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da nema drugih prijedloga te daje na glasovanje
prijedlog da se u Odbor za Statut, Poslovnik i propise izaberu:
1. Vladimir Lepen za predsjednika
2. Štefanija Tkalčec za člana
3. Igor Šteinglin za člana
Konstatira se da je ZA glasalo 7 vijećnika i SUZDRŽAN 6 vijećnika.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise
izabran.
6. Odbor za proračun i financije
Predsjednik Općinskog vijeća iznosi prijedlog za izbor predsjednika i dva člana Odbora za
proračun i financije podržanog osobnim potpisom 7 vijećnika u kojem je za predsjednika
predložen Mario Topolnjak, za člana Zdravko Vincetić i za člana Vladimir Lepen.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da nema drugih prijedloga te daje na glasovanje
prijedlog da se u Odbor za proračun i financije izaberu:
1. Mario Topolnjak za predsjednika
2. Zdravko Vincetić za člana
3. Vladimir Lepen za člana
Konstatira se da je ZA glasalo 7 vijećnika i SUZDRŽAN 6 vijećnika.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odbor za proračun i financije izabran.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec zaključuje sjednicu u 18 sati 40 minuta.

Zapisničar
Ina Lepen

Predstavnik
Ureda državne uprave Međimurske županije
Milorad Novković, mag. iur.
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Predsjedatelj
Dragutin Posavec
__________________________________
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Vincetić
__________________________________

