
    Z  A  P  I  S  N  I  K 

  o radu  1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

             o p ć i n e    C e r n i k   

  

 

 Sastavljen na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 

13. lipnja  2017. godine sa početkom u 20,00 sati u prostorijama Općine Cernik. 

 

 Sukladno članku 87.  Zakona o lokalnim izborima, (NN 144/12.) , te Odluci državnog 

tajnika  , prvu konstituirajuću sjednicu   Općinskog vijeća saziva  čelnik središnjeg tijela 

državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili osoba 

koju on ovlasti. 

 

Prvu konstituirajuću sjednicu  Općinskog vijeća općine Cernik  otvorio je gospodin  

Mario Vučinić predstojnik Ureda državne uprave  u Brodsko-posavskoj županiji.  

 

Predsjedavajući pozdravlja sve nazočne izabrane članove Općinskog vijeća , načelnika 

Općine gospodina Vitomira Žakić i njegovog zamjenika gospodina  Krunu Trupinić ,novinare 

i radio izvjestitelje , te ostale nazočne na sjednici. 

 

Po utvrđenju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući konstatira  da je od ukupno 13 

izabranih vijećnika , sjednici nazočilo 13 vijećnika. 

 

Zapisnik na sjednici vodila  Helena Bakunić, djelatnica Općine Cernik . 

 

Nazočni vijećnici; Hrvoje Žakić, Marija Vukšić, Zdravko Mikanović, Marko Bradašić, 

Ivan Tadić, Marijan Bakunić, Nikola Pejanić, Irena Kulić, Tomislav Đaković, Marija Jugović, 

Dražen Buturac, Zdravko Filipović,Ivanka Vincetić  ( 13 vijećnika ) 

   

 

Predsjedavajući  upoznaje prisutne  da je dnevnim redom utvrđeno 4 točke i to; 

 

   D N E V N I    R E D 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva 

2. A) Izvješće Mandatnog povjerenstva  i verifikacija mandata članovima Općinskog 

vijeća 

B) Utvrđivanje člana predstavničkog tijela  koji će preuzeti predsjedavanje sjednicom 

C) Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

3. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanja 

4. Izbor predsjednika i  potpredsjednika Općinskog vijeća općine Cernik  

 

 

Točka 1. Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva  

 

Predsjedavajući  je upoznao vijećnike da sukladno članku 16. Poslovnika Općinskog 

vijeća Mandatno povjerenstvo   bira se na prvoj sjednici  na prijedlog  najmanje 1/3 vijećnika. 

Mandatna povjerenstvo  ima  predsjednika i dva člana. 

 Koristeći zakonska ovlaštenja  voditelj   prvog dijela konstituirajuće sjednice  predlaže  

usaglašeni sastav Mandatne komisije; 

1.  Marija  Vukšić - za predsjednika 
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2.  Zdravko Mikanović - za člana 

3.  Dražen Buturac - za člana 

 

Pošto nije bilo drugih prijedloga  , Voditelj  iznosi prijedlog na glasanje ; 

Glasanje; 

-    jednoglasno   13 glasova „za „   izabrano je  

 

Mandatno povjerenstvo    u sastavu;  

 

1. Marija  Vukšić - za predsjednika 

2. Zdravko Mikanović - za člana 

3.  Dražen Buturac  - za člana 

  

 Predsjedavajući određuje stanku od 10 minuta i moli Mandatno povjerenstvo  da 

uvidom u  izbornu dokumentaciju , o svemu podnese izvješće Općinskom vijeću. 

 

Točka 2.a) Izvješće Mandatnog  povjerenstva  provedenim izborima za članove 

Općinskog vijeća i verifikacija  mandata  članova Općinskog vijeća 

 Predsjedavajući poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva   da podnese Izvješće 

Općinskom vijeću  o rezultatima provedenih izbora dana 21. svibnja 2017. , o imenima 

izabranih članova , imenima članova koji obnašaju nespojivu dužnost   s dužnošću  članova 

Općinskog vijeća pa im mandat miruje, te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju 

obnašati dužnost članova Općinskog vijeća. 

 

-  Gospođa Marija Vukšić kao predsjedatelj Mandatnog  povjerenstva podnijela je 

Izvješće Mandatnog povjerenstva  koje u cijelosti glasi; 

 

 Po provedenom glasovanju  , jednoglasno   13 glasova «za»   prihvaćeno je Izvješće 

Mandatnog povjerenstva  , a zaključak u cijelosti glasi; 

 
IZVJEŠĆE  MANDATNOG POVJERENSTVA 

 Na Izborima 21. svibnja 2017. godine za članove Općinskog vijeća općine Cernik sudjelovalo 

je osam političkih stranaka sa svojim kandidacijskim listama. i to; 

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ , HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - 

HSS ,  
 

 Mandatna komisija obavila je uvid u izborni  materijal i  rezultate izbora te utvrđuje; 

 

- za članove Općinskog vijeća izabrani su; 

 
1.  Hrvoje Žakić, dipl.ing. šum. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 
2. Marija Vukšić HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 
3. Zdravko Mikanović HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 
4. Marko Bradašić HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 
5. Ivan Tadić HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 
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6. Marijan Bakunić HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 
7. Nikola Pejanić HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 
8. Irena Kulić  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 
9. Tomislav Đaković HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ  

10. Marija Jugović HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 
11. Dražen Buturac HRVATSKA SELJAČKA STRANKA ( HSS ) 

 
12. Zdravko Filipović HRVATSKA SELJAČKA STRANKA ( HSS ) 

13. Ivanka Vincetić  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA ( HSS ) 

 

 

 
1. ostavku na dužnost vijećnika  podnijeli su: 

 

 vijećniku         ___________________/________________ zbog nespojive dužnosti sa dužnošću člana 

vijeća u smislu članka 5. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne  ( regionalne 

) samouprave , mandat vijećnika miruje. 

 

- vijećnik  _______________/____________________   podnio  je zahtjev za mirovanje mandata   

 

Slijedom utvrđenja iz prethodnog stavka Mandatno  povjerenstvo  predlaže da se potvrde mandati  

izabranim vijećnicima  koji će iz spomenutih razloga započeti obnašati dužnost vijećnika.  

  
Predsjedavajući zahvaljuje   predsjednici Mandatnog povjerenstva i predlaže da se primi k znanju  

Izvješće  Mandatnog povjerenstva  odnosno prijedlog, te da se verificiraju mandati  izabranim 

članovima Općinskog vijeća . 

 

 Predsjedavajući  utvrđuje da je Općinsko vijeće Zaključkom  primilo na znanje Izvješće Mandatnog 

povjerenstva, koje u cjelosti glasi;  

 

Na temelju članka 44. Statuta općine Cernik  („Službeni glasnik“ općine Cernik 3/09, 1/13., 3/14) i 

članka  .Poslovnika Općinskog vijeća općine Cernik („Službeni glasnik“ općine Cernik 3/09.) 

Općinsko vijeće općine Cernik na svojoj prvoj  ( konstituirajućoj ) sjednici , održanoj 13. lipnja 

2017.godine donosi 

    Z A K LJ U Č A K  

o verifikaciji mandata i izabranim vijećnicima Općinskog vijeća 

 

Verificiraju se mandati izabranim članovima  Općinskog vijeća  i utvrđuje da će   dužnost vijećnika 

obnašati; 

    

1.  Hrvoje Žakić, dipl.ing. šum. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 

 

2. Marija Vukšić HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 

 

3. Zdravko Mikanović HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 

 

4. Marko Bradašić HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 
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5. Ivan Tadić HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 

 

6. Marijan Bakunić HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 

 

7. Nikola Pejanić HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 

 

8. Irena Kulić  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 

 

9. Tomislav Đaković HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 

 

10. Marija Jugović HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA( HDZ ) 

 

 

11. Dražen Buturac HRVATSKA SELJAČKA STRANKA ( HSS ) 

 

 

12. Zdravko Filipović HRVATSKA SELJAČKA STRANKA ( HSS ) 

 

 

13. Ivanka Vincetić HRVATSKA SELJAČKA STRANKA ( HSS ) 

 

 

 

 

Točka 2b.  Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti  predsjedavanje 

sjednicom  

Predsjedavatelj je upoznao vijećnike da sukladno odredbi članka 87. stavak 4. Zakona o  

lokalnim izborima   konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika  predsjedava prvi izabrani 

član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, te  predlaže da  sjednicu nastavi 

voditi   prvi izabrani sa liste HDZ-a , gospodin  Hrvoje Žakić    . 

 

Vijećnik Hrvoje  Žakić  zahvaljuje  se na počasnoj dužnosti i preuzima  vođenje sjednice  do 

izbora  predsjednika Općinskog vijeća. 

 

Točka 2.C) Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

Predsjedavajući  je s obzirom da su verificirani mandati izabranih članova Vijeća pozvao 

prisutne vijećnike  da se obavi  čin davanja svečane prisege. 

Predsjedavajući  je pročitao  tekst svečane prisege: 

 

«Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća  obavljati savjesno i 

odgovorno  radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine Cernik i Republike 
Hrvatske , da ću se u obavljanju dužnosti pridržavati  Ustava, zakona i Statuta 
Općine Cernik i da ću štiti  ustavni poredak Republike Hrvatske.» 
 

Po pročitanom tekstu svečane prisege , vijećnici su izrekli riječ « PRISEŽEM». 

Predsjedavajući napominje da će vijećnici potpisani tekst  Svečane prisege predati 

predsjedniku Općinskog vijeća po završetku sjednice. 

 

 

Točka 3. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva  za izbor i imenovanja 

Predsjedavajući upoznaje vijećnike da se sukladno članku 17. Poslovnika Općinskog 

vijeća  na prvoj konstituirajućoj sjednici bira Povjerenstvo  za izbor i imenovanja koji  broji 

pet  članova. 

  Predsjednik i članovi  Povjerenstva  biraju se javnim glasovanjem  na prijedlog  

privremenog predsjednika  ili najmanje 1/3 vijećnika, s tim da je njihov sastav  približno 

razmjeran stranačkom sastavu Vijeća. 
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Privremeni predsjedatelj Hrvoje Žakić   predlaže slijedeći usaglašeni sastav Povjerenstva  za 

izbor i imenovanje   ;  

 

 1. Marko Bradašić  ( HDZ )  -  za predsjednika 

2. Irena Kulić  ( HDZ )   -  za člana 

3. Tomislav Đaković ( HDZ )  -   za člana 

4. Zdravko Filipović  ( HSS   )  - za člana 

5.  Dražen Buturac  ( HSS   )  - za člana  

 

 

 

Glasanje; 

 

13 glasova „za“ - jednoglasno 

Po provedenom glasovanju  jednoglasno    donešeno je  

Rješenje o imenovanju Povjerenstva  za izbor i imenovanja koje glasi u cijelosti; 

 
     Na temelju članka  41. Statuta općine Cernik ( «Službeni glasnik» općine Cernik   3/09., 1/13.3/14.)  i članka 

17. Poslovnika  Općinskog vijeća općine Cernik ( «Službeni glasnik» 3/09. ) Općinsko vijeće općine Cernik na 

svojoj prvoj ( konstituirajućoj ) ,  sjednici održanoj    10. lipnja 2013 godine donosi  

 

    R  J  E  Š  E  N  J  E 

    o izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

     I 

 U Povjerenstvo  za izbor i imenovanja  Općinskog vijeća općine Cernik  izabrani su; 

 

     II 

 

1.  Marko Bradašić  , ( HDZ )    -  za predsjednika 

2.  Irena Kulić       , ( HDZ )      -  za člana 

3.  Tomislav Đaković ( HDZ)     -   za člana 

4. Zoran Filipović    ( HSS   )    - za člana  

5. Dražen Buturac   (    HSS  )    - za člana  

     II 
 Rješenje će biti objavljeno u «Službenom glasniku» općine Cernik. 

 

    OPĆINA CERNIK 

              OPĆINSKO VIJEĆE   

 

Klasa; 021-05/17-02/01 

Urbroj; 2178/16-03-17-5 

Cernik, 13. lipnja 2017. 

 

 

        Privremeni predsjedatelj            
  Hrvoje Žakić dip.inž.šum. 

 
       

 

 

 Predsjedavajući određuje stanku od 10 minuta radi zasjedanja Povjerenstva  za izbor i 

imenovanje koji  će dati prijedloge za nositelja dužnosti predsjednika i  potpredsjednika 

Općinskog vijeća općine Cernik. 
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Točka 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

Predsjedavajući napominje da člankom 33. Statuta općine Cernik određeno je da 

Općinsko vijeće  ima predsjednika i dva  potpredsjednika koji se biraju iz reda Vijeća. 

Sukladno  članku 42. Statuta općine predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se 

na konstituirajućoj sjednici na prijedlog Povjerenstva  za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 

vijećnika. 

Predsjedavajući moli predsjednika  Povjerenstva  za izbor i imenovanja da podnese 

prijedlog  za predsjednika i potpredsjednike  Općinskog vijeća. 

 

Gospodin Marko Bradašić , predsjednik  Povjerenstva  za izbor i imenovanja, 

upoznaje  vijećnike sa prijedlogom Povjerenstva  za izbor i imenovanja i to; za  

-  za predsjednika Općinskog vijeća Hrvoje Žakić  ( HDZ )  , a za 1. dopredsjednika  

Marijan Bakunić  ( HDZ) i 2. dopredsjednika Zdravko Filipović ( HSS ). 

 

A) glasovanje za predsjednika Općinskog vijeća 

 Kako nije bilo drugih prijedloga predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog 

Povjerenstva  za izbor i imenovanja   za predsjednika Općinskog vijeća   ; 

 

Po provedenom glasovanju   , konstatirano je da od ukupno nazočnih 13 vijećnika , sa  

13 glasova  „za „   - jednoglasno  , prihvaćen prijedlog za predsjednika , te rješenje o 

imenovanju istog glasi u cjelosti: 
Na temelju članka  32. Statuta općine Cernik ( «Službeni glasnik» općine Cernik   3/09.,1/13.3/14.)  i 

članka 11.  Poslovnika  Općinskog vijeća općine Cernik ( «Službeni glasnik» 3/09. ) Općinsko vijeće 

općine Cernik na svojoj prvoj ( konstituirajućoj ) ,  sjednici održanoj    13. lipnja 2017. godine donosi  

      

        R  J  E  Š  E  N  J  E 

   o izboru predsjednika    Općinskog vijeća 

           o p ć i n e  C e r n i k  

     I 

 

 Hrvoje Žakić   izabran je za predsjednika Općinskog vijeća općine Cernik. 

    

     II 

 Rješenje će biti objavljeno u “Službenom glasniku” općine Cernik. 

 
OPĆINA  CERNIK 

    OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/17-02/01 

Urbroj; 2178/16-03-17-6 

Cernik, 13. lipnja 2017. 

 

 

 

        Privremeni predsjedatelj : 

             Hrvoje Žakić, dip.inž.šum. 

 

     

 

B) glasovanje za potpredsjednika Općinskog vijeća 
 

 Predsjedavajući je dao na glasovanje  prijedlog Povjerenstva za  izbor i imenovanja  

da se za 1.  potpredsjednika  Općinskog vijeća  izabire      

MARIJAN BAKUNIĆ    
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 Po provedenom glasovanju  konstatirano je da je od ukupno nazočnih 13 vijećnika , sa  13 

glasova “za” ,jednoglasno  , prihvaćen prijedlog za 1. potpredsjednika Općinskog vijeća 

općine Cernik , a Rješenje u cjelosti glasi; 

 

     Na temelju članka  32. Statuta općine Cernik ( «Službeni glasnik» općine Cernik   

3/09.,1/13.,3/14.)  i članka 11.  Poslovnika  Općinskog vijeća općine Cernik ( «Službeni 

glasnik» 3/09. ) Općinsko vijeće općine Cernik na svojoj prvoj ( konstituirajućoj ) ,  sjednici 

održanoj    13. lipnja 2017. godine donosi  

            R  J  E  Š  E  N  J  E 

   o izboru potpredsjednika    Općinskog vijeća 

           o p ć i n e  C e r n i k  

 

     I 

 MARIJAN BAKUNIĆ   izabran  je za prvog dopredsjednika Općinskog vijeća 

općine Cernik, ispred predstavničke većine. 
     II 

 Rješenje će biti objavljeno u “Službenom glasniku” općine Cernik. 

 

     OPĆINA  CERNIK 

     OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/17-02/01 

Urbroj; 2178/16-03-17-6 

Cernik, 13. lipnja 2017.        Privremeni predsjedatelj : 

                                         Hrvoje Žakić, dip.inž.šum. 

 

      

 

         

  

 

- Predsjedavajući je dao na glasovanje  prijedlog Povjerenstva za  izbor i imenovanja  da se za 

2.  potpredsjednika  Općinskog vijeća  izabire  ZDRAVKO FILIPOVIĆ 

Po provedenom glasovanju  konstatirano je da je od ukupno nazočnih 13 vijećnika , sa 13  

glasova “za” ,jednoglasno  , prihvaćen prijedlog za 2. potpredsjednika Općinskog vijeća 

općine Cernik , a Rješenje u cjelosti glasi; 

 

           Na temelju članka  32. Statuta općine Cernik ( «Službeni glasnik» općine Cernik   

3/09.,1/13.,3/14.)  i članka 11.  Poslovnika  Općinskog vijeća općine Cernik ( «Službeni 

glasnik» 3/09. ) Općinsko vijeće općine Cernik na svojoj prvoj ( konstituirajućoj ) ,  sjednici 

održanoj    13. lipnja 2017. godine donosi  

            R  J  E  Š  E  N  J  E 

   o izboru potpredsjednika    Općinskog vijeća 

           o p ć i n e  C e r n i k  
 

     I 

 

ZDRAVKO FILIPOVIĆ    izabran je za potpredsjednika Općinskog vijeća općine Cernik, 

ispred    predstavničke manjine za drugog podpredsjednika Općinskog vijeća općine Cernik. 
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     II 

 Rješenje će biti objavljeno u “Službenom glasniku” općine Cernik. 

 

    OPĆINA  CERNIK 

    OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-05/17-02/01 

Urbroj; 2178/16-03-17-6 

Cernik, 13. lipnja 2017.        Privremeni predsjedatelj : 

                                         Hrvoje Žakić, dip.inž.šum. 

 
 
 

    

 Predsjednik Mario Vučinić , čestita na izboru  i poziva predsjednika Općinskog vijeća 

Hrvoja Žakić   na daljnje vođenje sjednice. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća   gospodin Hrvoje Žakić  zahvaljuje na izboru  i iskazanom 

povjerenju , te napominje da će nastojati Općinsko vijeće  voditi kao predstavničko tijelo  

koje će dosljedno kontrolirati  zakonitost rada izvršne vlasti u Općini Cernik . 

 Predsjednik Općinskog vijeća  utvrđuje da je ovim činom konstituirano  Općinsko 

vijeće općine Cernik. 

 Nakon izvođenja himne  Republike Hrvatske , predsjednik Vijeća moli  da se minutom 

šutnje oda počast  svim poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama  koji su svoje 

živote položili za slobodu hrvatske države. 

 

 

 

 

Zapisnik vodila;       Predsjednik Općinskog 

            vijeća: 

 

Helena Bakunić            Hrvoje Žakić , dipl.inž.šum. 

 

 
Klasa; 021-05/17-01/1 

Urbroj; 2178/16-03-17-3 


