REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTITAR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01/01
UR.BROJ:2212/09-01-17/08
Štitar, 27. lipnja 2017. godine
ZAPISNIK
s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Štitar, održane 27. lipnja 2017. godine, u
prostorijama Općine Štitar.
Započeto u 18,00 sati.
PRISUTNI:
1. Mijo Kobašević , lista grupe birača
2. Marijan Dominković, lista grupe birača
3. Krešimir Toman, lista grupe birača
4. Marko Buzov, lista grupe birača
5. Katarina Blatančić, lista grupe birača
6. Stjepan Gašparović, HSS
7. Mijo Ćošković, HDZ
8. Marina Pranjić, HDZ
9. Jasna Kopić, HDZ
ODSUTNI:
1. Antun Živković, HSS
2. Martina Mikinac, HSS
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK UREDA DRŽAVNE UPRAVE U
VUKOVARSKO- SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI: Franjo Ferenci, mag.iur.
POZVANI:
1. Marko Bikić, Općinski načelnik
2. Željko Kobašević, donačelnik Općine Štitar
Gospodin Franjo Ferenci, mag.iur., voditelj Ispostave Ureda državne uprave u Vukovarskosrijemskoj županiji u Županji, uvodno je kao ovlašteni predstavnik Ureda napomenuo da je
predstojnik Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji sazvao ovaj drugi
pokušaj konstituirajuće sijednice Općinskog vijeća Općine Štitar u skladu sa člankom 87.
stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj: 144/12.i 121/16), jer na
prethodnoj konstituirajućoj sjednici održanoj 06. lipnja 2017. god. nije izabran predsjednik
Općinskog vijeća, odnosno nije odrađena točka 4 dnevnog reda u cijelosti.
Predsjedatelj gospodin Marijan Dominković potom je konstatirao da je od jedanaest (11)
vijećnika, nazočno devet (9) vijećnika, odnosno potrebna većina za početak rada
konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Štitar, potom je predložio dnevni red kao u pozivu,
uz napomenu da se sjednica nastavlja s točkom četiri dnevnog reda. Potom je predsjedatelj
pročitao svečanu prisegu za Stjepana Gašparović (nije bio na prošloj konstituirajućoj sjednici)

koji je svečano prisegnuo i vlastoručnim potpisom ovjerio prisegu (prisega se nalazi u prilogu
Zapisnika).
D n e v n i r e d:
1. Izbor Mandatne komisije.
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će presjedavati sjednicom do izbora
Predsjednika Općinskog vijeća
- svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja.
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Točka 4.
Kako su dakle prve tri točke dnevnog reda odrađene na prethodnoj konstituirajućoj sjednici
održanoj 06. lipnja 2017. god., nastavilo se sa točkom 4 dnevnog reda.
Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Štitar nije imao prijedlog za
predsjednika Općinskog vijeća, potom se za riječ javio Mijo Ćošković ispred nezvanične
kolalicije HDZ-a i HSS-a i predložio Marinu Pranjić za predsjednicu Općinskog vijeća
Općine Štitar. Nije bilo drugih prijedloga. Pristupilo se glasovanju, sa osam (8) glasova ZA
(Mijo Ćošković, Stjepan Gašparović, Jasna Kopić, Katarina Blatančić, Krešimir Toman,
Marko Buzov, Marijan Dominković, Marina Pranjić) i jedan (1) SUZDRŽAN (Mijo
Kobašević) donijeta je
Odluka o izboru MARINE PRANJIĆ za predsjednika Općinskog vijeća Štitar.
Marina Pranjić preuzela je daljnje predsjedavanje sjednicom, zahvalila prisutnima na
ukazanom povjerenju. Konstatirala je da je na sjednicu upravo došla i vijećnica Martina
Mikinac-HSS tako da je sada prisutno 10 vijećnika. Potom je Marina Pranjić predložila da se
temeljem članka 36. Statuta Općine Štitar izabere prvi i drugi potpredsjednik Općinskog
vijeća. Mijo Ćošković je u ime nezvanične koalicije HDZ-a i HSS-a predložio Stjepana
Gašparović za prvog potpredsjednika. Nije bilo drugih prijedloga. Jednoglasno sa deset (10)
glasova ZA donijeta je
Odluka o izboru STJEPANA GAŠPAROVIĆ – za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća.
Marko Buzov u ime kandidacijeke liste grupe birača predložio je Katarinu Blatančić za
drugog potpredsjednika Općinskog vijeća. Nije bilo drugih prijedloga. Jednoglasno sa deset
(10) glasova ZA donijeta je
Odluka o izboru KATARINE BLATANČIĆ – za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća.
Dovršeno u 18:30 sati.
ZAPISNIČAR:
Ljiljana Tomašić

PREDSJEDATELJ:
Marijan Dominković
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marina Pranjić mag. educ. philol. croat. et mag. educ. hist.

