REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

Z A PI S N I K
Sa 01. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 14.
lipnja 2017. godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.
Sjednicu je sazvala Predstojnica Ureda državne uprave u Osječko – baranjskoj
županiji gđa. Andrijana Ćelap, pozivom Klasa: 080-01/17-01/38, Urbroj: 2158-1-17-43 od 06.
lipnja 2017. godine.
Sjednica je započela sa radom u 13,00 sati.
Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 14 članova Općinskog vijeća i to:
g. Goran Đanić,
g. Tomislav Moguš,
g. Miroslav Štefančić,
g. Anđelko Kovač,
gđa. Sanja Kuruc,
gđa. Ljiljana Zidar,
gđica. Ivana Hideg,
g. Ivan Strelec,
g. Igor Prpić,
g. Perica Perić,
g. Zlatko Bačić,
gđa. Natalija Lukačić,
g. Aleksandar Lazić i
g. Nedeljko Oljača, članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač.
Pored članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: g. Blaženko Rendulić, voditelj
Ispostave Našice Ureda državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji, gđa. Ljiljana Grbić,
zamjenica Općinskog načelnika Općine Podgorač, g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog
odjela za općinsku samoupravu i upravu, gđa. Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u
Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i upravu, gđa. Asja Godžirov- Kurilj, novinar
Radija Našice d.o.o. i gđica. Snježana Fridl, novinar Glasa Slavonije d.d.
g. Blaženko Rendulić, voditelj ispostave Našice Ureda državne uprave u Osječko –
baranjskoj županiji prilaže Odluku o ovlaštenju za otvaranje i vođenje konstituirajućih
sjednica općinskih i gradskih vijeća s područja Osječko - baranjske županije do određivanja
osobe koja će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika/predsjednice Općinskog vijeća.
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Nakon toga otvara sjednicu, pozdravlja nazočne članove Općinskog vijeća, čestita im
na izboru te ih upoznaje sa člankom 87. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj
144/12. i 121/16.) i Odlukom Ministarstva uprave Republike Hrvatske.
g. Blaženko Rendulić, predsjedatelj konstatira da je na sjednici Općinskog vijeća
nazočno 14 od ukupno 15 izabranih vijećnika te da postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje.
Nadalje, g. Blaženko Rendulić, predsjedatelj predlaže da se za zapisničara odredi gđa.
Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i
upravu, a za 2 ovjerovitelja zapisnika poziva vijećnike da iznesu prijedloge.
g. Anđelko Kovač, član Općinskog vijeća za ovjerovitelje zapisnika predlaže g.
Aleksandra Lazića i g. Miroslava Štefančića.
S obzirom da nije bilo više prijedloga, g. Blaženko Rendulić, predsjedatelj poziva
nazočne vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlozima za izbor zapisničara i 2
ovjerovitelja zapisnika.
Članovi Općinskog vijeća slažu se sa prijedlogom g. Blaženka Rendulića
predsjedatelja i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno je usvojen prijedlog g. Anđelka
Kovača da se za zapisničara odredi gđa. Ivanka Balentić, a za ovjerovitelje zapisnika
Aleksandar Lazić i Miroslav Štefančić.
g. Blaženko Rendulić, predsjedatelj za današnju sjednicu predlaže dnevni red koji je
dobiven u pozivu i poziva vijećnike da se izjasne ukoliko imaju primjedbi ili prijedloga za
nadopunu dnevnog reda.
Budući da nije bilo niti primjedbi niti prijedloga za nadopunu dnevnog reda, g.
Blaženko Rendulić, predsjedatelj poziva nazočne vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne
o predloženom dnevnom redu.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Blaženka
Rendulića, predsjedatelja i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno usvajaju slijedeći
D N E V N I

R E D:

1. Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva,
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva,
- svečana prisega članova Općinskog vijeća,
3. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T o č k a 1.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNOG POVJERENSTVA
g. Blaženko Rendulić predsjedatelj upoznaje vijećnike na sastav Mandatnog
povjerenstva (predsjednik i dva člana) koje imenuje Općinsko vijeće iz redova vijećnika, a na
prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća. Poziva ih na
podnošenje prijedloga.
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g. Tomislav Moguš, član Općinskog vijeća iznosi pisani prijedlog 9 vijećnika kojim su
u Mandatno povjerenstvo predložene slijedeće osobe: gđa. Ljiljana Zidar za predsjednicu, a g.
Miroslav Štefančić i g. Aleksandar Lazić za članove.
S obzirom da nije bilo više prijedloga, g. Blaženko Rendulić, predsjedatelj predlaže da
se usvoji prijedlog 9 vijećnika da se za predsjednicu Mandatnog povjerenstva izabere Ljiljana
Zidar, a za članove Miroslav Štefančić i Aleksandar Lazić, te prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Blaženka
Rendulića, predsjedatelja i nakon obavljenog glasovanja („10 ZA“, „4 SUZDRŽANA“),
većinom glasova donijeli su
RJEŠENJE
o izboru Mandatnog povjerenstva
(Tekst Rješenja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Klasa: 021-04/17-01/07
Urbroj: 2149/04-02/17-01

g. Blaženko Rendulić, predsjedatelj određuje kratku stanku kako bi se Mandatno
povjerenstvo moglo sastati i pripremiti Izvješće.

T o č k a 2.
IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA
Sjednica je nastavljena sa radom povratkom Mandatnog povjerenstva.
g. Blaženko Rendulić, predsjedatelj poziva predsjednicu Mandatnog povjerenstva gđu.
Ljiljanu Zidar da podnese Izvješće.
gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Mandatnog povjerenstva podnosi Izvješće. Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Podgorač utvrdilo je i objavilo rezultate glasovanja za članove
Općinskog vijeća Općine Podgorač izabranih na izborima održanim 21 svibnja 2017. godine,
prema kojima su u Općinsko vijeće izabrani slijedeći vijećnici: s liste Hrvatske narodne
stranke – Liberalni demokrati (HNS), Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP), Hrvatske
stranke umirovljenika (HSU) i Hrvatske seljačke stranke (HSS) koja je dobila 8 mjesta,
izabrani su: Goran Đanić, Josip Mojzeš, Tomislav Moguš, Miroslav Štefančić, Anđelko
Kovač, Sanja Kuruc, Ljiljana Zidar i Ivana Hideg; s liste Hrvatske demokratske zajednice
(HDZ) i Demokratskog saveza nacionalne obnove (DESNO) koja je dobila 4 mjesta izabrani
su: Ivan Strelec, Igor Prpić, Perica Perić i Zlatko Bačić; s kandidacijske liste grupe birača koja
je dobila 1 mjesto izabrana je: Natalija Lukačić. Kandidacijska lista Hrvatska narodna stranka
– Liberalni demokrati (HNS), Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), Hrvatska stranka
umirovljenika (HSU) i Hrvatska seljačka stranka (HSS) ostvarila je pravo na dodatna 2 mjesta
te su s te liste izabrani: Aleksandar Lazić i Nedeljko Oljača.
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Nadalje, g. Goran Đanić izabran je istovremeno na dužnost Općinskog načelnika i
člana Općinskog vijeća Općine Podgorač, a g. Josip Mojzeš istovremeno na dužnost
zamjenika Općinskog načelnika i člana Općinskog vijeća Općine Podgorač. Kako se sukladno
zakonskim odredbama radi o nespojivim dužnostima, g. Goran Đanić i g. Josip Mojzeš su
dana 29. svibnja 2017. godine pisanim putem obavijestili Općinu Podgorač da su prihvatili i
preuzeli obnašanje dužnosti Općinskog načelnika, odnosno zamjenika Općinskog načelnika
Općine Podgorač. Sukladno članku 79. stavak 3. i članku 90. stavak 4. Zakona o lokalnim
izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.), mandat g. Gorana Đanića i g. Josipa
Mojzeša u Općinskom vijeću Općine Podgorač miruje po sili zakona. Mandatno povjerenstvo
je razmotrilo dostavljene prijedloge predlagatelja kandidacijske liste te utvrdilo da su
ispunjeni zakonom propisani uvjeti za početak mandata zamjenicima članova Općinskog
vijeća Općine Podgorač, i to kako slijedi:
-

gđa. Suzana Đanić iz Podgorača – zamjenica za g. Gorana Đanića,
gđa. Helga Grabar iz Podgorača – zamjenica za g. Josipa Mojzeša.

Slijedom navedenog, dužnost člana Općinskog vijeća Općine Podgorač obnašati će:
1. Suzana Đanić (HSU),
2. Helga Grabar (HNS),
3. Tomislav Moguš (HNS),
4. Miroslav Štefančić (HNS),
5. Anđelko Kovač (HSS),
6. Sanja Kuruc (HNS),
7. Ljiljana Zidar (HNS),
8. Ivana Hideg (HNS),
9. Ivan Strelec (HDZ),
10. Igor Prpić (HDZ),
11. Perica Perić (DESNO),
12. Zlatko Bačić (HDZ),
13. Natalija Lukačić,
14. Aleksandar Lazić (HNS),
15. Nedeljko Oljača (HNS).
S obzirom da o ovoj točki dnevnog reda članovi Općinskog vijeća nisu imali nikakvih
primjedbi, g. Blaženko Rendulić, predsjedatelj konstatira da su vijećnici primili na znanje
Izvješće Mandatnog povjerenstva.
Imenovani zamjenici članova Općinskog vijeća, gđa. Suzana Đanić (zamjenica Gorana
Đanića) i gđa. Helga Grabar (zamjenica Josipa Mojzeša) nazočne su i pridružuju se radu
Općinskog vijeća, tako da je na sjednici od ukupno 15 članova Općinskog vijeća nazočno svih
15 članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata.
Uvidom u podatke Općinskog izbornog povjerenstva g. Blaženko Rendulić,
predsjedatelj utvrđuje da je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše
glasova g. Tomislav Moguš.
g. Blaženko Rendulić, predsjedatelj poziva g. Tomislava Moguša, člana Općinskog
vijeća da preuzme daljnje vođenje sjednice.
g. Tomislav Moguš, član Općinskog vijeća preuzima daljnje vođenje sjednice.
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SVEČANA PRISEGA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆNIKA
Poslovnikom Općinskog vijeća utvrđeno je da nakon prihvaćanja Izvješća Mandatnog
povjerenstva o provedenim izborima vijećnici daju svečanu prisegu.
Pristupa se davanju svečane prisege.
g. Tomislav Moguš, predsjedatelj poziva vijećnike da ustanu i pristupe davanju
svečane prisege.
g. Tomislav Moguš, predsjedatelj čita tekst prisege, a vijećnici izgovaraju «prisežem».
Vijećnici potpisuju tekst prisege, te iste predaju predsjedatelju.

T o č k a 3.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJA
g. Tomislav Moguš, predsjedatelj upoznaje vijećnike na sastav Povjerenstva za izbor i
imenovanja (predsjednik i dva člana) koje imenuje Općinsko vijeće iz redova vijećnika, a na
prijedlog predsjedatelja ili jedne trećine članova Općinskog vijeća. Poziva ih na podnošenje
prijedloga.
g. Tomislav Moguš, kao predsjedatelj predlaže u Povjerenstvo za izbor i imenovanja
slijedeće osobe: gđicu. Ivanu Hideg za predsjednicu, a g. Nedeljka Oljaču i g. Tomislava
Moguša za članove.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća predlaže u Povjerenstvo za izbor i imenovanja
g. Zlatka Bačića, člana Općinskog vijeća.
g. Tomislav Moguš, predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog g. Ivana Streleca,
člana Općinskog vijeća da se u Povjerenstvo za izbor i imenovanje imenuje g. Zlatko Bačić,
član Općinskog vijeća.
Nakon obavljenog glasovanja („4 ZA“), utvrđeno je da prijedlog g. Ivana Streleca,
člana Općinskog vijeća nije prihvaćen.
S obzirom da nije bilo više prijedloga, g. Tomislav Moguš, predsjedatelj predlaže da
se prihvati njegov prijedlog da se za predsjednicu Povjerenstva za izbor i imenovanja izabere
Ivana Hideg, a za članove Nedeljko Oljača i Tomislav Moguš, te prijedlog stavlja na
glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjedatelja i nakon obavljenog glasovanja („11 ZA“, „2 PROTIV“, „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova donijeli su
RJEŠENJE
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
(Tekst Rješenja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Klasa: 021-04/17-01/08
Urbroj: 2149/04-02/17-01
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T o č k a 4.
IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
g. Tomislav Moguš, predsjedatelj upoznaje vijećnike da se predsjednik Općinskog
vijeća bira na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine članova
Općinskog vijeća.
g. Tomislav Moguš, predsjedatelj određuje kratku stanku kako bi se sastalo
Povjerenstvo za izbor i imenovanja i pripremilo prijedlog.
Sjednica je nastavljena radom povratkom Povjerenstva za izbor i imenovanja.
g. Tomislav Moguš, predsjedatelj poziva gđicu. Ivanu Hideg, predsjednicu
Povjerenstva za izbor i imenovanja na podnošenje prijedloga.
gđica. Ivana Hideg, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja predlaže za
predsjednicu Općinskog vijeća Općine Podgorač gđu. Ljiljanu Zidar iz Kelešinke.
S obzirom da nije bilo više prijedloga, g. Tomislav Moguš, predsjedatelj predlaže da
se prihvati prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja da se za predsjednicu Općinskog
vijeća Općine Podgorač izabere gđa. Ljiljana Zidar i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjedatelja i nakon obavljenog glasovanja („11 ZA“, „4 SUZDRŽANA“),
većinom glasova, donijeli su
RJEŠENJE
o izboru predsjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač
(Tekst Rješenja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Klasa: 021-03/17-01/08
Urbroj: 2149/04-02/17-02
g. Tomislav Moguš, predsjedatelj konstatira da je izborom predsjednice Općinskog
vijeća konstituirano Općinsko vijeće Općine Podgorač, te poziva predsjednicu Općinskog
vijeća gđu. Ljiljanu Zidar da preuzme daljnje vođenje sjednice.
gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća preuzima daljnje vođenje sjednice i
zahvaljuje se vijećnicima na iskazanom povjerenju.
Poslovnikom Općinskog vijeća utvrđeno je da se nakon što je Općinsko vijeće
konstituirano, izvodi himna Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino“.
Intonirana je himna Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino“.
Nakon intoniranje himne, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća upoznaje
vijećnike da Općinsko vijeće ima jednog potpredsjednika koji se bira na prijedlog
Povjerenstva za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća.
Poziva ih na podnošenje prijedloga.
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gđica. Ivana Hideg, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja predlaže za
potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Podgorač gđu. Sanju Kuruc iz Podgorača.
S obzirom da nije bilo više prijedloga, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog
vijeća predlaže da se prihvati prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja da se za
potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Podgorač izabere gđa. Sanja Kuruc i prijedlog
stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća slažu se sa navedenim prijedlogom i nakon obavljenog
glasovanja, („10 ZA“, „3 PROTIV“, „2 SUZDRŽANA“), većinom glasova donijeli su
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač
(Tekst Rješenja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Klasa: 021-03/17-01/09
Urbroj: 2149/04-02/17-02

Budući da je dnevni red današnje sjednice u potpunosti iscrpljen, gđa. Ljiljana Zidar,
predsjednica Općinskog vijeća zaključuje rad sjednice u 13,40 sati.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
Aleksandar Lazić, v. r.

Miroslav Štefančić, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
Ivanka Balentić, v. r.

