REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/3
URBROJ: 2109/10-01-21-3
Mala Subotica, 07.06.2021.
ZAPISNIK
S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA
održane dana 07.06.2021. godine u 16,30 sati u Domu kulture Mala Subotica
Glavna 29
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Mladen Križaić, Josip Šegović, Dejan Horvat, Mladen Lacković, Ivica Kovačić, Iva Mihalic Krčmar, Željka
Štampar Zamuda, Željka Fažon, Jadranka Sermek, Tin Hrgović
OSTALI NAZOČNI:
Valentino Škvorc, općinski načelnik
Mirjana Sečan, referentica za opće i upravne poslove
Ljiljana Cerovečki, viši referent financijsko – računovodstvenih poslova
Danijel Škvorc, komunalni redar
Dominik Palfi, referent za opće i upravne poslove
Stiven Ivković , viši referent – asistent voditelja projekta „Svi u vrtić“
Filip Švenda-predstavnik javnih medija

Referent za opće i upravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica Mirjana
Sečan, v.d. pročelnika, pozdravlja nazočne, pojašnjava da će predsjedati sjednicom do trenutka izbora
Mandatnog povjerenstva Općine Mala Subotica i da je Općinsko vijeće konstatirano trenutkom izbora
predsjednika Općinskog vijeća te otvara konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala
Subotica nakon provedenih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
odnosno regionalne samouprave, koji su održani dana 16.5.2021. godine. Nakon prozivke konstatira
da je sjednici nazočno 10 od 13 vijećnika, vijećnici Vladimir Mihalic, Stjepan Baranašić i Josip Pintar
nisu nazočni. Predlaže sljedeći dnevni red:
1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
- svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Predlaže dopunu dnevnog reda točkom 5.:
5. Svečana prisega općinskog načelnika
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Predloženi dnevni red sa dopunom jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Izbor Mandatnog povjerenstva
Predsjedavajuća pojašnjava da je osnovni zadatak Mandatnog povjerenstva na ovoj sjednici da
podnese izvješće o provedenim izborima i da utvrdi vijećnike koji su izabrani na lokalnim izborima,
eventualna mirovanja vijećničkog mandata i eventualne zamjene te da utvrdi člana koji je bio prvi na
listi koja je dobila najveći broj glasova. Ističe da prema odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Mala Subotica Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i 2 člana. Prijedlog za izbor
Mandatnog povjerenstva podnijeli su: Mladen Križaić, Josip Šegović, Mladen Lacković, Dejan Horvat,
Ivica Kovačić, Željka Štampar Zamuda i Iva Mihalic Krčmar, a za sastav Mandatnog povjerenstva
predlažu: Ivica Kovačić, predsjednik; Mladen Križaić, član i Mladen Lacković, član. Drugih prijedloga
nema. Vijećnici jednoglasno donose odluku o izboru Mandatne komisije u sastavu:
1. Ivica Kovačić, predsjednik
2. Mladen Križaić, član
3. Mladen Lacković, član.

Ad.2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
- svečana prisega članova Općinskog vijeća

Predsjednik Mandatnog povjerenstva Ivica Kovačić podnosi Izvješće Mandatnog povjerenstva
o dobivenom broju mjesta pojedinih kandidacijskih lista u Općinskom vijeću na temelju konačnih
rezultata Izbora za članice/članove Općinskog vijeća. Izvješće Mandatnog povjerenstva sastavni je dio
ovog zapisnika.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Ivica Kovačić konstatira da je Mandatno povjerenstva
utvrdilo da je Mladen Lacković prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova i
on će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća. Predsjedavajuća Mirjana Sečan
prepušta Mladenu Lackoviću daljnje vođenje sjednice i navodi da time završava prvi dio
konstituirajuće sjednice.

ZAPISNIČAR:
Dominik Palfi

PREDSJEDAVAJUĆA:
Mirjana Sečan

Predsjedavajući Mladen Lacković ističe da slijedi najsvečaniji dio sjednice, polaganje svečane
prisege vijećnika, prilikom čega će novoizabrani članovi Općinskog vijeća glasnim izgovorom riječi
„PRISEŽEM“i svojim potpisom na pisanu prisegu, dati svoju prisegu koja glasi: „ Ja (ime i prezime
vijećnika) prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i
Statuta Općine, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i općine Mala
Subotica.“. Svečanu prisegu dali su sljedeći nazočni članovi Općinskog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.

Mladen Lacković (Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Valentino Škvorc)
Ivica Kovačić (Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Valentino Škvorc)
Željka Štampar Zamuda (Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Valentino Škvorc)
Dejan Horvat (Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Valentino Škvorc)
Iva Mihalic Krčmar (Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Valentino Škvorc)
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6.
7.
8.
9.
10.

Mladen Križaić (Hrvatska demokratska zajednica - HDZ)
Josip Šegović (Hrvatska demokratska zajednica - HDZ)
Željka Fažon (Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP)
Jadranka Sermek (Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP)
Tin Hrgović (Domovinski pokret – DP)

Pisane prisege sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad.3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje
Predsjedavajući ističe da prema odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Povjerenstvo za
izbor i imenovanje ima predsjednika i dva člana. Prijedlog za izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje
podnijeli su: Mladen Križaić, Josip Šegović, Mladen Lacković, Dejan Horvat, Ivica Kovačić, Željka
Štampar Zamuda i Iva Mihalic Krčmar, a za sastav Povjerenstva za izbor i imenovanje predlažu: Josip
Šegović, predsjednik; Iva Mihalic Krčmar, članica i Jadranka Sermek članica. Drugih prijedloga nema.
Predloženi članovi jednoglasno su prihvaćeni te je sastav Povjerenstva za izbor i imenovanje sljedeći:
1. Josip Šegović, predsjednik
2. Iva Mihalic Krčmar, članica
3. Jadranka Sermek, članica
Ad.4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjedavajući pojašnjava da prema odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općinsko
vijeće Općine Mala Subotica ima predsjednika i dva potpredsjednika. Povjerenstvo je razmotrilo
pristigle kandidature i za predsjednika Općinskog vijeća predlaže Mladena Križaića, a za zamjenika
predsjednika Općinskog vijeća predlaže Mladena Lackovića. Predsjedavajući daje na glasovanje
prijedlog: Mladen Križaić za predsjednika Općinskog vijeća. Isti je prihvaćen s 10 glasova. Zatim daje
na glasovanje prijedlog: Mladen Lacković za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća. Isti je prihvaćen
s 10 glasova ZA i glasovanje za prijedlog: Jadranka Sermek za drugog potpredsjednika Općinskog
vijeća. Ista je prihvaćena s 10 glasova ZA. Predsjedavajući konstatira da je Mladen Križaić
novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Mladen Lacković novoizabrani prvi
potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, a Jadranka Sermek novoizabrana druga
potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica čime je konstituirano Općinsko vijeće Općine
Mala Subotica.

ZAPISNIČAR:
Dominik Palfi

PREDSJEDAVAJUĆI:
Mladen Lacković

Ad.5. Svečana prisega načelnika Općine Mala Subotica
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić najprije čita prisegu za načelnika na što je
načelnik Valentino Škvorc glasnim izgovaranjem riječi „PRISEŽEM“ i potpisom pisane prisege dao
svečanu prisegu za funkciju općinskog načelnika. Pisane prisega sastavni je dio ovog zapisnika.
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić čestita načelniku te se u ime svih vijećnika
zahvaljuje na ukazanom povjerenju. Ističe da je predsjednik Općinskog vijeća časna funkcija i da će je
odgovorno obnašati. Dodaje da su izbori iza nas i poziva sve vijećnike da se aktivno uključe u rad
Općinskog vijeća sa svojim prijedlozima, aktivnostima za svekoliki napredak općine Mala Subotica.
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Na kraju sjednice načelnik Valentino Škvorc čestita novoizabranom predsjedništvu Općinskog
vijeća i svim vijećnicima koji su izabrani u ovo vijeće. Nada se dobroj i konstruktivnoj suradnji te
zajedničkom radu za dobrobit naše sredine.

Sjednica završena u 17,00 sati.

ZAPISNIČAR:
Dominik Palfi

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA:
v.r. Mladen Križaić

