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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/17-01/03 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-2 

Oprisavci, 08. lipnja 2017.g. 

 

ZAPISNIK 

o radu 1. konstituirajuće sjednice 

Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 08. lipnja 2017.godine 

 

 Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16,  08. lipnja  2017.  

godine s početkom u 20,05 sati. 

 Sukladno čl. 87. Zakonu o lokalnim izborima, 1.  konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća 

Općine Oprisavci  saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i 

područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti. 

 Čelnik središnjeg tijela državne uprave ovlastio je predstojnika Ureda državne uprave u 

Brodsko–posavskoj županiji Maria Vučinić, dipl. iur., na otvaranje i vođenje 1. konstituirajuće 

sjednice Općine Oprisavci do utvrđivanja prvog izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila 

najviše glasova. 

 Predsjedatelj je pozdravio sve izabrane članove Općinskog vijeća, načelnika Općine gosp. 

Peju Kovačević, zamjenicu  načelnika gđu. Mariju Stojanović i novinare . 

 Tajnica prozivanjem utvrđuje nazočnost vijećnika. Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, 

predsjedatelj Mario Vučinić, dipl.iur. klonstatira da je od ukupno izabranih 13 vijećnika Općinskog 

vijeća sjednici nazočno 13 vijećnika, dakle dovoljan broj za pravovaljani nastavak rada. 

 Zapisnik na sjednici vodila je Ankica Galović, službenica Općine Oprisavci. 

 

 Predsjedatelj je podsjetio vijećnike da je Dnevnim redom utvrđeno četiri točke i to: 

 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva 

 

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva  i verifikacija  mandata 

    članova   Općinskog vijeća 

 

-  Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti 

          predsjedavanje sjednicom 

 

-  Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

 

3. Izbor predsjednika i članova Odbora  za izbor i imenovanja 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća općine Oprisavci 



2 
 

 

 

 

 

Točka 1. Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva 

 

 Predsjedatelj je upoznao vijećnike da sukladno članku 16. Poslovnika Općinskog vijeća, 

Mandatno povjerenstvo se bira na prvoj sjednici na prijedlog privremenog predsjednika ili najmanje 

1/3 vijećnika. Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 

 Koristeći zakonska ovlaštenja predsjedatelja prvog dijela konstituirajuće sjednice predlaže 

sastav Mandatnog povjerenstva: 

  

 1. STJEPAN KURKUTOVIĆ (SDP) – za predsjednika 

 2. STIPO DŽAMBO (SDP) – za člana 

 3. MATO VUKOVIĆ (HDZ) – za člana  

 

 Predsjedatelj  je dao na glasovanje usuglašeni prijedlog za sastav Mandatnog povjerenstva. 

 

 Javnim glasovanjem –dizanjem ruku nazočnih vijećnika s 13 glasova ZA (jednoglasno) 

predsjedatelj konstatira da je prijedlog usvojen. Doneseno je 

 

RJEŠENJE 

o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva 

 

I 

 U Mandatno povjerenstvo izabrani su: 

 

 1. STJEPAN KURKUTOVIĆ (SDP) – za predsjednika 

 2. STIPO DŽAMBO (SDP) – za člana 

 3. MATO VUKOVIĆ (HDZ) – za člana  

 

 Predsjedatelj moli Mandatno povjerenstvo da od člana Općinskog izbornog povjerenstva 

preuzme izbornu dokumentaciju, da je pregleda i o svemu podnese Izvješće Općinskom vijeću. 

 

Kratka stanka od 10 minuta 

 

 

 

Točka 2.       Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima za članove       

          Općinskog vijeća i  potvrđivanje mandata članova Općinskog vijeća 

 

 Predsjedatelj poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva da podnese Izvješće Općinskom 

vijeću o rezultatima provedenih izbora dana 21. svibnja 2017.godine, o imenima izabranih članova, 

imenima članova kojima mandat miruje po sili zakona zbog nespojivosti dužnosti, te njihovim 

zamjenicima. 
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 Stjepan Kurkutović predsjednik Mandatnog povjerenstva, podnio je Izvješće o provedenim 

izborima za članove Općinskog vijeća koje u cijelosti glasi: 

 
1.       Na izborima 21. svibnja 2017.godine za članove Općinskog vijeća općine Oprisavci 

sudjelovale su političke stranke sa svojim kandidacijskim listama i to: 
 

- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
      HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS  
      Nositelj liste: MIJO VLADIĆ  
-     HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  
      Nositelj liste: FRANJO JAREDIĆ, struč.spec.ing.aedif.  
- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS  
      Nositelj liste: MIJO UREMOVIĆ  
- MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA- MODES             
      Nositelj liste: ANTUN LUKETIĆ 

 
2. Mjesta u Općinskom vijeću općine Oprisavci ostvarile su sljedeće kandidacijske liste  

 

- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP    - 6 mjesta 

 HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS  

- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ     - 5 mjesta  

- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS     - 2 mjesta  

  

3.  Mandatna komisija obavila je uvid u izborni materijal i rezultate izbora te utvrđuje: 

 

- za članove Općinskog vijeća općine Oprisavci izabrani su: 

  1. MIJO VLADIĆ (SDP)  

  2. STJEPAN NOVOSELOVIĆ (SDP) 

  3. STJEPAN KURKUTOVIĆ (SDP) 

  4. MARIJA STOJANOVIĆ (SDP) 

  5. MATO BOTICA (HSLS) 

  6. STIPO DŽAMBO (SDP) 

  7. FRANJO JAREDIĆ, struč.spec.ing.aedif. (HDZ) 

  8. MATO VUKOVIĆ (HDZ) 

  9. STJEPAN VUČKOVIĆ(HDZ) 

10.  PETAR VINARIĆ (HDZ) 

11. LUKA JELIĆ (HDZ) 

12. MIJO UREMOVIĆ (HSS) 

13. ANA REČIĆ(HSS) 
 

 

4.   Mandatna komisija konstatira da sukladno članku 78. stavak 2. i  članku 79. Stavak 3.                                    

     Zakona o lokalnim izborima („NN“ 144/12 i 121/16) zbog nespojive dužnosti: 

 

-  MARIJI STOJANOVIĆ, kandidatkinji  izabranoj na kandidacijskoj listi    
         SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE –SDP I HRVATSKE SOCIJALNO - LIBERALNE    
         STRANKA - HSLS  

 

- mandat miruje po sili zakona -  
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Članici Općinskog vijeća izabranoj na stranačkoj listi SDP- HSLS kojoj mandat miruje zbog 

nespojive dužnosti  sukladno članku  81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („NN“ 144/12 i 

121/16) zamjenjuje neizabrani kandidati s liste političke stranke  SDP-HSLS.  

Politička stranka SDP  odredila je da MARIJU STOJANOVIĆ zamjenjuje neizabrani kandidat s 

liste  ANTUN UREMOVIĆ. 

U smislu gore naznačenog ispunjeni su zakonski uvjeti da se verificira  mandat  ANTUNU 

UREMOVIĆ. 

 

Slijedom utvrđenja iz prethodnog stavka Mandatno povjerenstvo predlaže da se verificiraju 

mandati izabranim vijećnicima te zamjenicima vijećnika koji će iz spomenutih razloga započeti 

obnašati dužnost vijećnika. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 Predsjedatelj predlaže da se primi na znanje  Izvješće Mandatnog povjerenstva, odnosno  

prijedlog Mandatnog povjerenstva, te  da se verificiraju mandati izabranim članovima Općinskog 

vijeća, odnosno zamjenicima članova koji će započeti obnašati ovu dužnost. 

  

 Predsjedatjelj je utvrdio  da Općinsko vijeće zaključkom prima na znanje Izvješće 

Mandatnog povjerenstva  i verificira mandate izabranih članova Općinskog vijeća, odnosno 

zamjenika članova koji će započeti obnašati dužnost člana Općinskog vijeća umjesto izabranih 

članova kojima mandat miruje po sili zakona. Donesen je 

 

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Izvješća  o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine 

Oprisavci   i verifikacija mandata članovima Općinskog vijeća 

 

I 

Prima se na znanje  izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće općine 

Oprisavci održanim 21. svibnja 2017. godine.  

 

II 

Konstatira se da članicu Općinskog vijeća izabranu na stranačkoj listi SDP-HSLS  kojoj mandat 

miruje zbog nespojivosti dužnosti  sukladno članku  81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima 

(„NN“ 144/12 i 121/16) zamjenjuje neizabrani kandidat s liste političke stranke  SDP-HSLS.  

Politička stranka SDP  odredila je da MARIJU STOJANOVIĆ zamjenjuje neizabrani kandidat s 

liste  ANTUN UREMOVIĆ. 

U smislu gore naznačenog ispunjeni su zakonski uvjeti da se verificiraju mandati izabranim 

vijećnicima te zamjenicima vijećnika koji će iz spomenutih razloga započeti obnašati dužnost 

vijećnika, kako slijedi:  
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  1. MIJO VLADIĆ (SDP)  

  2. STJEPAN NOVOSELOVIĆ (SDP) 

  3. STJEPAN KURKUTOVIĆ (SDP) 

  4. ANTUN UREMOVIĆ (SDP) 

  5. MATO BOTICA (HSLS) 

  6. STIPO DŽAMBO (SDP) 

  7. FRANJO JAREDIĆ, struč.spec.ing.aedif. (HDZ) 

  8. MATO VUKOVIĆ (HDZ) 

  9. STJEPAN VUČKOVIĆ(HDZ) 

10.  PETAR VINARIĆ (HDZ) 

11. LUKA JELIĆ (HDZ) 

12. MIJO UREMOVIĆ (HSS) 

13. ANA REČIĆ (HSS) 
 

 

- Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti predsjedavanje sjednicom 

do izbora predsjednika Općinskog vijeća 

 

 Predsjedatelj je upoznao vijećnike da sukladno odredbi članka 87. Stavka 4. Zakona o 

lokalnim izborima, na konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani 

član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Predlaže da sjednicu nastavi voditi gosp. 

Mijo Vladić,  koji je prema podacima Općinskog Izbornog povjerenstva prvi izabrani član na listi  

SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE –SDP I HRVATSKE SOCIJALNO - LIBERALNE  

STRANKA - HSLS koja je dobila najveći broj glasova, te moli vijećnika Miju Vladić da preuzme 

svoje dužnosti u daljnjem vođenju sjednice. 

 Vijećnik Mijo Vladić zahvaljuje se na počasnoj dužnosti i preuzima vođenje sjednice do 

izbora predsjednika Općinskog vijeća. 

 

- Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

 

 Predsjedatelj, vijećnik Mijo Vladić, pozvao je vijećnike na čin davanja Svečane prisege, 

obzirom da su verificirani mandati izabranih članova Općinskog vijeća. 

 Predsjedatelj je pozvao članove Vijeća da ustanu i daju svečanu prisegu. 

 Tekst prisege čita predsjedatelj Mijo Vladić:  

 

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Oprisavci obavljati 

savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta 

Općine Oprisavci, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine 

Oprisavci ”. 

 

 

 Po pročitanom tekstu svečane prisege, vijećnici su izrekli riječ „PRISEŽEM“. 

 Svaki vijećnik potpisuje tekst Svečane prisege i predaje ga tajnici Općine. 

            Predsjedatelj upućuje čestitke članovima Općinskog vijeća. 
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Točka 3.                  Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 

 

 Predsjedatelj upoznaje vijećnike da se sukladno članku 17. Poslovnika Općinskog vijeća na 

1. konstituirajućoj  sjednici bira Odbor za izbor i imenovanja koji broji pet članova. Predsjednik i 

članovi Odbora za izbor i imenovanja biraju se javnim glasovanjem na prijedlog privremenog 

predsjednika ili najmanje 1/3 članova Vijeća, s tim da je njihov sastav približno razmjeran 

stranačkom sastavu Vijeća. 

 Privremeni predsjedatelj predlaže sljedeći sastav Odbora za izbor i imenovanja: 

 

1. ANA REČIĆ  (HSS) – za predsjednicu 

2. MATO BOTICA (HSLS) – za člana 

3. ANTUN UREMOVIĆ (SDP) – za člana 

4. STJEPAN VUČKOVIĆ (HDZ) – za člana  

5. MATO VUKOVIĆ (HDZ) – za člana 

 

 Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog. 

 

 Tko je ZA, tko je PROTIV, a tko je SUZDRŽAN? 

  

 Predsjedatelj  je dao na glasovanje prijedlog za sastav Odbora za izbor i imenovanja . 

 Javnim glasovanjem –dizanjem ruku nazočnih vijećnika s 13 glasova ZA (jednoglasno) 

predsjedatelj konstatira da je prijedlog usvojen. Doneseno je 

 

RJEŠENJE 

o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 

 

1. ANA REČIĆ  (HSS) – za predsjednicu 

2. MATO BOTICA (HSLS) – za člana 

3. ANTUN UREMOVIĆ (SDP) – za člana 

4. STJEPAN VUČKOVIĆ (HDZ) – za člana  

5. MATO VUKOVIĆ (HDZ) – za člana 
 

 Predsjedatelj određuje stanku od 10 minuta radi zasjedanja Odbora za izbor i imenovanja 

koji će dati prijedloge za nositelje dužnosti predsjednika i jednog potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Oprisavci. 

 

Točka 4.             Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

 Predsjedavajući napominje da je člankom 33. Statuta općine Oprisavci određeno da 

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju iz reda Vijeća. Sukladno 

članku 33. Statuta općine predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se na 

konstituirajućoj sjednici na prijedlog Odbora  za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika. 

 Predsjedavajući moli predsjednicu Odbora  za izbor i imenovanja da podnese prijedlog za 

predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Oprisavci. 
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 Ana Rečić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, upoznala je vijećnike da ima jedan 

prijedlog Odbora za izbor i imenovanja koji predlaže da se za predsjednika Općinskog vijeća i 

potpredsjednika Općinskog vijeća izaberu: 

Za predsjednika: MIJO UREMOVIĆ (HSS) 

Za potpredsjednika: STJEPAN NOVOSELOVIĆ (SDP) 

 

 Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Odbora  za izbor i imenovanja: 

1. Za predsjednika Općinskog vijeća : prijedlog MIJO UREMOVIĆ (HSS) 

 Tko je ZA, tko je PROTIV, a tko je SUZDRŽAN? 

Javnim glasovanjem –dizanjem ruku od ukupno 13 nazočnih vijećnika utvrđuje se: 

 13 glasova  ZA (jednoglasno) 

  

 Predsjedatelj konstatira da je jednoglasno za predsjednika Općinskog vijeća izabran gosp. 

MIJO UREMOVIĆ (HSS). Doneseno je 

 

RJEŠENJE 

o izboru predsjednika Općinskog vijeća  Općine Oprisavci 

I 

 MIJO UREMOVIĆ, izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Oprisavci. 

 

2. Za potpredsjednika Općinskog vijeća: Prijedlog STJEPAN NOVOSELOVIĆ (SDP) 

Tko je ZA, tko je PROTIV, a tko je SUZDRŽAN? 

Javnim glasovanjem –dizanjem ruku od ukupno 13 nazočnih vijećnika utvrđuje se: 

 13 glasova  ZA (jednoglasno) 

  

 Predsjedatelj konstatira da je jednoglasno za potpredsjednika Općinskog vijeća izabran 

gosp. STEPAN NOVOSELOVIĆ (SDP). Doneseno je 

 

RJEŠENJE 

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća  Općine Oprisavci 

I 

 STJEPAN NOVOSELOVIĆ , izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Oprisavci. 

 

Predsjedatelj poziva predsjednika Općinskog vijeća gosp. MIJU UREMOVIĆ na daljnje 

vođenje sjednice.  

 

 

 

Predsjednik MIJO UREMOVIĆ, zahvaljuje na izboru i ukazanom  povjerenju, te utvrđuje da je 

ovim činom konstituirano Općinsko vijeće Općine Oprisavci . 
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Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske , predsjednik Vijeća moli  da se minutom šutnje oda 

počast svim poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata koji su svoje živote položili 

za slobodu hrvatske države. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Oprisavci MIJO UREMOVIĆ  još jednom se zahvalio 

svima, te utvrdio da je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Oprisavci završila s 

radom u 20,35 sati. 

 

 

 

 

 Zapisnik vodila: 

  Ankica Galović 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 

 

 


