
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:  021-05/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-01/1-21-2  
Petrijanec, 7. lipnja 2021.               
 
Temeljem članka članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 

144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) sazvana je konstituirajuća sjednica Općinskog 

vijeća za dan 7. lipnja 2021. godine (ponedjeljak) u Velikoj dvorani Društvenog doma u 

Petrijancu, Trg svetog Petra 8, Petrijanec s početkom u 19,00 sati te je izrađen sljedeći 

 

ZAPISNIK 
SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PETRIJANEC 

 

Nazočni: Zvonko Bedenik, Ines Krobot, Ivana Dombaj, Martin Evačić, Miroslav Koprek, 

Rudolf Potočnjak, Josip Božić, Matija Košić, Gordana Vidović, Diana Ljubek, Goran Kišić, 

Ines Kurečić, Vesna Bednjanić 

 

Ostali nazočni: Ankica Košić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Željko Posavec, 

općinski načelnik, Vesna Šumiga, predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva Općine 

Petrijanec, Biserka Vukešin, administrativno računovodstveni referent 

 

Zapisničarka: Biserka Vukešin 
 
Sjednicu je na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima sazvala pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijanec Ankica Košić koja predsjeda sjednici. 
Pročelnica Ankica Košić u uvodu čestita svim izabranim vijećnicima na izboru, a Općinskom 
izbornom povjerenstvu Općine Petrijanec zahvaljuje na uloženom trudu za provedbu izbora. 
Pozdravlja i ostale prisutne: predsjednicu Općinskog izbornog povjerenstva Općine 
Petrijanec Vesnu Šumiga, izabranog općinskog načelnika Željka Posavec.  
Kako bi se započelo sa službenim dijelom sjednice, pročelnica Ankica Košić prozvala je 
izabrane vijećnike u skladu s utvrđenim i objavljenim konačnim rezultatima izbora za članove 
Općinskog vijeća Općine Petrijanec, a to su: Željko Posavec, Zvonko Bedenik, Ines Krobot, 
Ivana Dombaj, Martin Evačić, Miroslav Koprek, Rudolf Potočnjak, Ines Jurković, Zrinka 
Huđek-Leskovar, Josip Božić, Matija Košić, Gordana Vidović, Roman Strelec.  
 
Temeljem Zakona o lokalnim izborima za člana predstavničkog tijela može se i kandidirati i 
osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti. Novoizabrani načelnik Općine Petrijanec 
izabran je i u Općinsko vijeće Općine Petrijanec. Željko Posavec dostavio je Izjavu o 
stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Petrijanec u mirovanje zbog nespojivosti 
dužnosti. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP se Izjavom očitovala da će 
zamjena Željku Posavec biti Diana Ljubek. Sukladno članku 79. stavku 10. Zakona o 
lokalnim izborima na sjednici predstavničkog tijela umjesto člana predstavničkog tijela koji je 
stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i 
odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno odredbama Zakona o lokalnim 
izborima. 



Ines Jurković izabrana za člana u Općinsko vijeće Općine Petrijanec dostavila je Izjavu o 
stavljanju mandata u mirovanje. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP se 
Izjavom očitovala da će zamjena Ines Jurković biti Goran Kišić. Sukladno članku 79. stavku 
10. Zakona o lokalnim izborima na sjednici predstavničkog tijela umjesto člana 
predstavničkog tijela koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili 
zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno 
odredbama Zakona o lokalnim izborima. 
 
Zrinka Huđek-Leskovar izabrana za člana u Općinsko vijeće Općine Petrijanec dostavila je 
Izjavu o stavljanju mandata u mirovanje. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, 
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA 
STRANKA - HSLS su se Sporazumom očitovale da će zamjena Zrinki Huđek-Leskovar biti 
Ines Kurečić. Sukladno članku 79. stavku 10. Zakona o lokalnim izborima na sjednici 
predstavničkog tijela umjesto člana predstavničkog tijela koji je stavio mandat u mirovanje ili 
mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana 
određen sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima. 
 
Roman Strelec izabran za člana u Općinsko vijeće Općine Petrijanec dostavio je Izjavu o 
stavljanju mandata u mirovanje. NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI se 
Izjavom očitovala da će zamjena Romanu Strelec biti Vesna Bednjanić. Sukladno članku 79. 
stavku 10. Zakona o lokalnim izborima na sjednici predstavničkog tijela umjesto člana 
predstavničkog tijela koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili 
zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno 
odredbama Zakona o lokalnim izborima. 
 
 

Točka 1. 

Otvaranje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, 

(prozivka izabranih vijećnika, utvrđivanje kvoruma, utvrđivanje dnevnog reda, 

određivanje zapisničara te dva ovjerovitelja zapisnika) 

 
Slijedom iznijetog, predsjedateljica je u svrhu utvrđivanja kvoruma prozvala vijećnike koji će 
na konstituirajućoj sjednici moći donositi odluke, te je nakon prozivke utvrđeno da su to 
slijedeći vijećnici: 

- Diana Ljubek, mag.act.soc. 
- Zvonko Bedenik, dipl.ing.str. 
- Ines Krobot, mag.prim.educ. 
- Ivana Dombaj, struč.spec.oec. 
- mr. sc. Martin Evačić 
- Miroslav Koprek 
- Rudolf Potočnjak 
- Goran Kišić, bacc.ing.aedif. 
- Ines Kurečić, mag.ing. 
- Josip Božić 
- Matija Košić 
- Gordana Vidović 
- Vesna Bednjanić, mag.med.techn. 

 
Konstatirano je i da su svi vijećnici predali Potvrde o izboru člana Općinskog vijeća Općine 
Petrijanec izdanog im od strane Općinskog izbornog povjerenstva Općine Petrijanec. 
 
S obzirom da je nazočna potrebna većina vijećnika, predsjedateljica navodi da se može 
nastaviti s radom sjednice. 
 



Predsjedateljica za zapisničara predlaže Biserku Vukešin, a za ovjerovitelje zapisnika dvojicu 
vijećnika i to Ines Krobot  i Ivanu Dombaj. 
 
Predsjedateljica u okviru ove točke predlaže da se utvrdi i dnevni red konstituirajuće 
sjednice: 

Dnevni red: 

1. Otvaranje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, 

(prozivka izabranih vijećnika, utvrđivanje kvoruma, utvrđivanje dnevnog reda, 

određivanje zapisničara te dva ovjerovitelja zapisnika), 

2. Izbor Odbora za statutarno - pravna pitanja i mandatne poslove, 

3. Izvješće Odbora za statutarno - pravna pitanja i mandatne poslove i verifikacija 

mandata vijećnika, 

- određivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedati sjednici do izbora 

predsjednika Općinskog vijeća, 

- svečana prisega članova predstavničkog tijela, 

4. Izbor predsjednika i članova Odbor za izbor i imenovanja, 

5. Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun, 

6. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

Predložen dnevni red je utvrđen, a vijećnici jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ prihvaćaju 

prijedlog, te se donosi sljedeći zaključak: 

  

Za zapisničara na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća određuje se Biserka 

Vukešin, a za ovjerovitelje zapisnika Ines Krobot  i  Ivana Dombaj. 

 

Točka 2. 

Izbor Odbora za statutarno - pravna pitanja i mandatne poslove 

 

U skladu s člankom 4. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

predsjedateljica je predložila da Odbor za statutarno - pravna pitanja i mandatne poslove 

čine slijedeći vijećnici: Ines Krobot - predsjednik, Ivana Dombaj  i Gordana Vidović  - članovi. 

 

Molim vijećnike da glasaju tko ja ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN? 

 

Vijećnici su jednoglasno sa 13 glasova „ZA“  prihvatili taj prijedlog, te se donosi slijedeća 

odluka: 

 

U Odbor za statutarno - pravna pitanja i mandatne poslove imenuju se slijedeći 

članovi: 

1.  Ines Krobot  - predsjednik 

2.  Ivana Dombaj - član 

3.  Gordana Vidović - član 

 

 

 

 



Točka 3. 

Izvješće Odbora za statutarno - pravna pitanja i mandatne poslove i verifikacija 

mandata vijećnika, 

- određivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedati sjednici do izbora 

predsjednika Općinskog vijeća, 

- svečana prisega članova predstavničkog tijela 

 

Odbor za statutarno - pravna pitanja i mandatne poslove u suradnji s predsjednicom 

Općinskog izbornog povjerenstva Općine Petrijanec izvršio je uvid u svu izbornu 

dokumentaciju te podnio pisano izvješće koje je predsjednik Odbora pročitao. Izvješće je 

prilog ovom zapisniku. Nakon toga je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela prozvala sve 

vijećnike koji će temeljem Izvješća Odbora za statutarno - pravna pitanja i mandatne poslove 

obnašati mandat člana Općinskog vijeća. Predsjednica je utvrdila da je prethodno prozvanim 

vijećnicima mandat verificiran, a ovoj sjednici prisustvuje trinaest vijećnika. 

 

Odbor za statutarno - pravna pitanja i mandatne poslove utvrdio je da prema odredbama 

članka 87. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima daljnje vođenje sjednice preuzima Zvonko 

Bedenik. 

 

Novi predsjedatelj pozvao je vijećnike da ustanu i da  - nakon što on pročita tekst prisege – 

izreknu „Prisežem“. Potom je zamolio vijećnike da potpišu prisegu i predaju je zapisničaru 

sjednice. 

 

Točka 4. 

Izbor predsjednika i članova Odbor za izbor i imenovanja 

 

Predsjedatelj je predložio da u Odbor za izbor i imenovanja budu imenovani slijedeći članovi: 

Zvonko Bedenik - predsjednik, Diana Ljubek  i  Ines Kurečić - članovi. 

 

Molim vijećnike da glasaju tko ja ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN? 

 

Vijećnici su jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ prihvatili navedeni prijedlog, te se donosi 

slijedeća odluka: 

  

U Odbor za izbor i imenovanja imenuju se slijedeći članovi: 

1.  Zvonko Bedenik - predsjednik 

2.  Diana Ljubek - član 

3.  Ines Kurečić - član 

 

 

Točka 5. 

Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 

 

Predsjedatelj je predložio da se u Odbor za financije i proračun imenuju slijedeći članovi: 

Martin Evačić - predsjednik, Zvonko Bedenik  i  Vesna Bednjanić - članovi. 

 

Molim vijećnike da glasaju tko ja ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN? 



Vijećnici su jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ prihvatili navedeni prijedlog, te se donosi 

slijedeća odluka: 

 

U Odbor za financije i proračun imenuju se slijedeći članovi: 

1.  Martin Evačić - predsjednik 

2.  Zvonko Bedenik - član  

3.  Vesna Bednjanić - član 

 

 

Točka 6. 

Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

Predsjedatelj koji je ujedno i predsjednik Odbora za izbor i imenovanja u ime Odbora iznosi 

prijedlog za izbor predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Odbora Zvonko Bedenik  

navodi da za predsjednika Općinskog vijeća Odbor predlaže Martina Evačić. 

 

Molim vijećnike da glasaju tko ja ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN? 

 

Vijećnici su jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ prihvatili navedeni prijedlog, te se donosi 

slijedeća odluka: 

 

Martin Evačić je izabran za predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

 

Odbor je potom iznio prijedlog da jedan od potpredsjednika bude Zvonko Bedenik. 

 

Molim vijećnike da glasaju tko ja ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN? 

 

Vijećnici su jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ prihvatili navedeni prijedlog, te se donosi 

slijedeća odluka: 

 

Zvonko Bedenik je izabran za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

 

Odbor je potom iznio prijedlog da drugi potpredsjednik bude Matija Košić. 

 

Molim vijećnike da glasaju tko ja ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN? 

 

Vijećnici su jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ prihvatili navedeni prijedlog, te se donosi 

slijedeća odluka: 

 

Matija Košić je izabran za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

 

Ovime je iscrpljen dnevni red. 

 

 

Općinski načelnik Željko Posavec čestitao je izabranim vijećnicima, te je naglasio kako se 

nada dobroj suradnji sa vijećnicima. Načelnik je naglasio da je Vijeće u prošlom sazivu imalo 

održanu 31. sjednicu Općinskog vijeća i istaknuo veliku prisutnost vijećnika u prošlom sazivu 

na sjednicama Vijeća a nada se da će tako biti i u ovom sazivu. 



Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić je zahvalio nazočnima na sudjelovanju u radu, 

čestitao izabranima na odgovorne dužnosti i poželio svima uspješan rad u mandatu ovog 

Vijeća, te zaključio konstituirajuću sjednicu. 

 

 

Sjednica je završila u 19,30 sati. 

 

 

Zapisničarka:       Predsjednik Općinskog vijeća 

Biserka Vukešin                                                                       mr. sc. Martin Evačić, v. r. 

 

 

Ovjerovitelji zapisnika: 

 

Ines Krobot 

 

Ivana Dombaj 


