REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/7
URBROJ: 2135-03/-01/21-01
Tuhelj, 10. lipnja 2021. godine
ZAPISNIK
Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 10. lipnja 2021. godine u
prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati
Prisutni:
Vijećnici: Rudolf Bišćan, Ljubica Iveković, Veronika Kolman, Katarina Marić, Nikola Matečić, Robert
Romić, Ivan Šurina i Martin Turčin.
Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja
Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO
Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO
Nije bio prisutan: vijećnik Dubravko Fekeža
Nakon izvedene himne Republike Hrvatske, pročelnik JUO je prozvao sve izabrane kandidate za
članove Općinskog vijeća Općine Tuhelj u mandatu 2021.-2025. i utvrdio da je prisutno 8 od 9
kandidata.
Pročelnik JUO je predložio sljedeći dnevni red:
1. Izbor Mandatne komisije;
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika;
• Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika;
• Svečana prisega članova Općinskog vijeća;
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja;
4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Tuhelj;
6. Slobodna riječ.
Dnevni red usvojen je jednoglasno s 8 glasova.
Točka 1.
Izbor Mandatne komisije
Pročelnik je obrazložio dužnosti mandatne komisije.
Mandatna komisija bira se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća i ima predsjednika i 2 člana.
Dužnosti Mandatne komisije propisane su Statutom Općine Tuhelj. Mandatna komisija:
na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko
vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog
povjerenstva o provedenim izborima,
obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
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-

obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji
umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i
obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku
vijećnika.

S obzirom da su se predstavnici obiju političkih opcija u Općinskom vijeću usuglasili oko članova
Mandatne komisije, predložio je da se u Mandatnu komisiju imenuju:
1. Robert Romić, predsjednik
2. Ljubica Iveković, članica
3. Katarina Marić, članica
Pročelnik JUO je pozvao vijećnike na glasanje o imenovanju mandatne komisije u sastavu Robert Romić
kao predsjednik te Ljubica Iveković i Katarina Marić kao članice.
Mandatna komisija u sastavu predsjednik Robert Romić i članice Ljubica Iveković i Katarina Marić
izabrana je jednoglasno s 8 glasova ZA.

-

Točka 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika
Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
- Svečana prisega članova Općinskog vijeća

Pročelnik je odredio pauzu od 5 minuta da članovi Mandatne komisije pripreme izvješće.
Po povratku Mandatne komisije s pauze predsjednik komisije Robert Romić konstatirao je da su u
sastav Općinskog vijeća Općine Tuhelj za mandat 2021.- 2025. godine na lokalnim izborima održanim
16.5.2021. godine izabrani:
- 6 kandidata s liste Socijaldemokratske partije:
1. Mladen Hercigonja
2. Rudolf Bišćan
3. Veronika Kolman
4. Robert Romić
5. Ljubica Iveković
6. Nikola Matečić
i
- 3 kandidata s liste Hrvatske demokratske zajednice:
1. Martin Turčin
2. Katarina Marić
3. Valentin Kovačićek.
Mladenu Hercigonji, izabranom kandidatu s liste SDP-a koji je izabran za općinskog načelnika mandat
miruje po sili zakona te ga na temelju odluke Općinske organizacije SDP-a Tuhelj zamjenjuje Dubravko
Fekeža.
Valentin Kovačićek, izabrani kandidat s liste HDZ-a stavio je svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga te ga u Općinskom vijeću zamjenjuje Ivan Šurina.
Mandatna komisija utvrđuje da Općinsko vijeće Općine Tuhelj sačinjavaju:
1. Rudolf Bišćan,
2. Dubravko Fekeža,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ljubica Iveković,
Veronika Kolman,
Katarina Marić,
Nikola Matečić,
Robert Romić,
Ivan Šurina
Martin Turčin.

Pročelnik Tramišak objasnio je prisutnima da se o izvješću Mandatne komisije ne glasuje, ono se samo
daje na znanje. Prema članku 2. stavku 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je
dobila najviše glasova, a to je Rudolf Bišćan, stoga ga je pozvao da nastavi s predsjedanjem sjednicom.
Vijećnik Bišćan je pozdravio sve prisutne i čestitao izabranim članovima Općinskog vijeća.
Prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća, vijećnici polažu sljedeću prisegu:
Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tuhelj obavljati
savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta
Općine Tuhelj te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Tuhelj.
Pozvao je svakog općinskog vijećnika da pojedinačno na prozivku abecednim redom ustane i izgovori
riječ: "PRISEŽEM" i da potpiše tekst prisege, a vijećnik Dubravko Fekeža koji danas nije mogao biti
prisutan, položit će prisegu na sljedećoj sjednici.
Točka 3.
Izbor Komisije za izbor i imenovanja
Pročelnik Tramišak obrazložio je točku.
Komisija za izbor i imenovanja imenuje se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća a ima
predsjednika i 2 člana. Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog
vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.
Na temelju postignutog dogovora između obiju političkih stranaka u Općinskom vijeću, za članove
Komisije za izbor i imenovanja predlažu se:
1. Veronika Kolman, predsjednica
2. Nikola Matečić, član
3. Katarina Marić, članica
Komisija za izbor i imenovanja u sastavu predsjednica Veronika Kolman i članovi Nikola Matečić i
Katarina Marić izabrana je jednoglasno s 8 glasova ZA.
Točka 4.
Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća
Privremeni predsjedatelj Rudolf Bišćan dao je pauzu od 5 minuta Komisiji za izbor i imenovanja da
pripreme Izvješće.
Nakon povratka komisije, predsjednica Komisije Veronika Kolman podnijela je izvješće.
U članku 9. Poslovnika o radu Općinskog vijeća definirano je da:
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira na konstituirajućoj sjednici iz redova
općinskih vijećnika na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine općinskih
3

vijećnika, većinom glasova svih općinskih vijećnika javnim glasovanjem, posebno za svakog kandidata.
U pravilu jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda
predstavničke manjine na njihov prijedlog.
Prijedlog kandidata od strane 1/3 općinskih vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen
potpisom općinskih vijećnika.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za predsjednika Općinskog vijeća imenuje Robert Romić,
a na temelju dostavljenih prijedloga predstavnika većinske i oporbene opcije u Općinskom vijeću za
potpredsjednike se predlažu Martin Turčin i Rudolf Bišćan.
O izboru predsjednika i potpredsjednika glasuje se pojedinačno, javnim glasovanjem.
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Tuhelj izabran je Robert Romić jednoglasno s 8 glasova
ZA.
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je vijećnicima na ukazanom povjerenju. Dodatnih prijedloga za
imenovanje potpredsjednika Općinskog vijeća nije bilo, tako da su vijećnici pristupili glasanju o
prijedlozima Komisije.
Rudolf Bišćan izabran je jednoglasno s 8 glasova ZA za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Tuhelj.
Martin Turčin izabran je jednoglasno s 8 glasova ZA za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Tuhelj.
Točka 5.
Slobodna riječ
Načelnik Općine Tuhelj Mladen Hercigonja pozdravio je sve prisutne i čestitao im na izboru u Općinsko
vijeće. Izrazio je želju za zajedničkim radom za dobrobit naših mještana bez obzira na političke opcije i
afinitete. Nastojat će u tom pravcu voditi Općinu, a Općinsko vijeće je velika podrška Načelniku. U
svom radu bit će otvoren prema svim prijedlozima, te će se sukladno financijskim mogućnostima raditi
na njihovom ostvarivanju.
Vijećnik Turčin čestitao je načelniku i vijećnicima, pohvalio je praksu da se prije donošenja odluka o
imenovanju članova radnih tijela sastanu predstavnici obiju političkih opcija iz Općinskog vijeća kako
bi se postigao zajednički dogovor. Nada se da će i buduća praksa ići u tom smjeru.
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je svima na dolasku i zaključio konstituirajuću sjednicu u 20,25
sati.
Zapisničarka

Predsjednik Općinskog vijeća

Katarina Špetić

Robert Romić
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