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ZAPISNIK
sa konstituirajuće (1.) sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane
dana 13. lipnja 2017. godine u prostorijama Općine Jakovlje
Započeto u 16,00 sati.
Prisutni vijećnici:
Marijan Capek
Antun Matešić
Zdravko Poturica
Damir Suhina
Matej Jozak
Juraj Tuđen
Dražen Kostanjčar
Snježana Bužinec, mag. pol.
Maja Haoui, mag. pol.
Srećko Seničić, mag. oec.
Ljiljana Klepac
Žarko Požnjak
Branko Ivček
Ispred Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji prisutan zamjenik predstojnika Ureda državne
uprave u Zagrebačkoj županiji Željko Spudić.
Prisutna općinska načelnica Sanja Borovec i njezin zamjenik Mario Hlad.
Prisutni ispred Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje: Mirela Novoselec Jakševac, Štefica
Podhraški - zapisničar, Milan Ječmenjak i Snježana Šunc.
Prisutni predstavnici medija, političkih stranaka i udruga koje djeluju na području Općine Jakovlje.
I.
Željko Spudić ispred Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji otvorio je konstituirajuću sjednicu
Općinskog vijeća Općine Jakovlje.
Nakon toga izvedena je himna Republike Hrvatske i minutom šutnje odana je počast poginulim
braniteljima.
Željko Spudić predstavnik Ureda Državne uprave u Zagrebačkoj županiji naveo je da do utvrđivanja
člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednici do izbora predsjednika Općinskog vijeća on
vodi sjednicu. Naveo je da je sjednica sazvana temeljem članka 87. Zakona o lokalnim izborima i
odluke državnog tajnika Ministarstva uprave od 25.5.2017. godine i sazvao ju je predstojnik Ureda
gosp. Joško Bule. Pozdravio je sve prisutne i čestitao na izboru svim članicama i članovima Općinskog
vijeća i zaželio uspješan rad. Također je pozdravio prisutnu načelnicu Općine Sanju Borovec,
zamjenika načelnice Marija Hlada, predstavnike stranaka, predstavnike udruga, ostale prisutne i
predstavnike medija.
Željko Spudić utvrdio je da sjednici prisustvuje svih 13 vijećnika te su ispunjeni zakonski uvjeti za
održavanje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća.
Predsjedavajući predlaže s obzirom da je kvorum utvrđen u ime sazivača dnevni red koji je limitiran
zakonskim odredbama i odnosi se na čin konstituiranja ovoga vijeća i o njemu se ne glasa. Ukoliko se
isti želi dopuniti, dopuna dnevnog reda može se predložiti nakon što se izabere predsjednik Općinskog
vijeća odnosno nakon što se konstituira Općinsko vijeće.
Dnevni red ove sjednice je:
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- utvrđivanje kvoruma 1. Izbor Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata.
- Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednici do izbora
predsjednika.
- Svečana prisega članova općinskog vijeća.
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje.
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.
Pojasnio je prisutnima da se izbor predsjednika i potpredsjednika, kako je to određeno općim aktima
općine vrši ponaosob, odnosno posebno se bira predsjednik posebno prvi potpredsjednik, posebno
drugi potpredsjednik i izbor se obavlja tajnim glasovanjem.
II.
1. Izbor Mandatne komisije.
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA i 3 SUZDRŽANA) izabrana je Mandatna komisija u
sastavu Matej Jozak-predsjednik te članovi Antun Matešić i Dražen Kostanjčar.
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata.
Predsjednik Mandatne komisije Matej Jozak podnio je Izvješće Mandatne komisije, u kojem između
ostalog stoji da su na lokalnim izborima održanima dana 21. svibnja 2017. godine u Općinsko vijeće
općine Jakovlje izabrani sa liste:
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE - HDZ
1.
ZDRAVKO POTURICA
2.
SANJA BOROVEC
3.
MARIO HLAD
4.
MATEJ JOZAK
5.
JURAJ TUĐEN
6.
DRAŽEN KOSTANJČAR
SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE - SDP
1. SNJEŽANA BUŽINEC, mag. pol.
2. MAJA HAOUI, mag. pol.
3. SREĆKO SENIČIĆ, mag. oec.
4. LJILJANA KLEPAC
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1.
ŽARKO POŽNJAK
2.
ANTUN MATEŠIĆ
."BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - STRANKA RADA I
SOLIDARNOSTI
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
STRANKA MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI HRVATSKE - SMSH
1.
BRANKO IVČEK
Utvrđeno je da članicu predstavničkog tijela Općine Jakovlje Sanju Borovec koja je stavila
mandat u mirovanje zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste HRVATSKE DEMOKRATSKE
ZAJEDNICE-HDZ na njihov prijedlog DAMIR SUHINA., a za člana predstavničkog tijela Općine
Jakovlje Marija Hlada koji je stavio mandat u mirovanje zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE - HDZ na njihov prijedlog. HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA - HDZ odredila je MARIJANA CAPEKA za zamjenika člana predstavničkog tijela.
Mandatna komisija utvrdila je da je Hrvatska demokratska zajednica dobila najviše glasova i da je prvi
izabrani član sa te liste koji će do izbora predsjednika općinskog vijeća voditi sjednicu Zdravko
Poturica.
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Svečana prisega članova općinskog vijeća.
Članova Općinskog vijeća dali su svečanu prisegu nakon čega su istu i potpisali.
3.

4.

Izbor Odbora za izbor i imenovanje.
Članovi općinskog vijeća VEĆINOM glasova, (9 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANA“)
donijeli su Odluku o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje u koji su imenovani Juraj Tuđen
predsjednik, Branko Ivček član i Damir Suhina član.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (8 glasova „ZA“, 5 listića je bilo nevažećih) za
predsjednika Općinskog vijeća izabran je Marijan Capek.
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (8 glasova „ZA“, 5 listića je bilo nevažećih) za prvog
potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je Antun Matešić.
JEDNOGLASNO za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je Zdravka
Poturicu.
III.

5.

Predsjednik općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda sa točkom:
Svečana prisega općinske načelnice i zamjenika općinske načelnice.
Prisutni su prijedlog prihvatili JEDNOGLASNO.
Općinska načelnica Sanja Borovec i njezin zamjenik Mario Hlad dali su svečanu prisegu
koju su i potpisali.
Po davanju svečane prisege općinska načelnica uputila je čestitke predsjedniku općinskog
vijeća i njegovim zamjenicima, čestitala je svim novoizabranim vijećnicima Općine Jakovlje te
navela da vjeruje da će suradnja u ovom mandatu biti na dobrobit svih stanovnika Općine
Jakovlje bez obzira na stranačku pripadnost i zaželjela svima puno uspjeha u daljnjem radu.
Dovršeno u 16,40 sati.

Zapisničar:
Štefica Podhraški, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE
Marijan Capek, v. r.

