REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/12
URBROJ: 2186/025-01-13-2
Ljubešćica, 12.lipnja 2013.
ZAPISNIK
sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine ljubešćica
od 12. lipnja 2013. godine

Sastavljen na konstituirajućoj (prvoj) sjednici Općinskog vijeća Općine Ljubešćica, održanoj
12.lipnja 2013.godine u službenoj prostoriji Općine Ljubešćica, Zagrebačka 22 b, dvorani za sastanke.
Sjednica je radom započela u 20.00 sati izvedbom himne Republike Hrvatske «Lijepa naša
domovino».
Nakon izvedbe himne, prisutnim vijećnicima se obratila Andrejana Šantek, voditeljica Službe
za zajedničke poslove Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, u ime ministra Ministarstva
uprave gospodina Arsena Bauka, kao zakonom ovlaštenog sazivača konstituirajuće sjednice
predstavničkog tijela Općine Ljubešćica (odnosno gospođe Ljerke Jović-Mikor, predstojnice Ureda
državne uprave u Varaždinskoj županiji kao osobe ovlaštene za sazivanje sjednica novoizabranih
predstavničkih tijela gradova i općina na području Varaždinske županije) te otvorila konstituirajuću
sjednicu Općinskog vijeća Općine Ljubešćica, nakon provedenih lokalnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave koji su održani dana 19. svibnja 2013.
godine (poziv, KLASA: 023-01/13-01/12;URBROJ: 2186-01-13-1 od 4.lipnja 2013.godine od strane
predstojnice Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji).
Izabranim vijećnicima zaželjela je da dužnost vijećnika koja je časna i vrlo odgovorna, u
narednom mandatu obavljaju s puno uspjeha i dobrih rezultata, na dobrobit svih žitelja općine.
U ovoj svečanoj prigodi pozdravila je novoizabranog općinskog načelnika Nenada Horvatića,
te zamjenicu općinskog načelnika Maju Bahunek, sve nazočne predstavnike političkih stranaka kao i
sve ostale goste i uzvanike koji prisustvuju ovoj sjednici.
Predložila je da eventualna obraćanja i pozdravni govori uslijede nakon provedenog
konstituiranja ovog predstavničkog tijela.
Kako bi se moglo započeti sa službenim dijelom sjednice, zamolila je službenu osobu pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ljubešćica Suzanu Žugec da prozove izabrane
vijećnike u skladu s utvrđenim i objavljenim rezultatima izbora od strane Izbornog povjerenstva.
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Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Suzana
navedenih vijećnika:

Žugec

izvršila

je

prozivanje

niže

1. Dragutin Gotić
2. Dragutin Sakač
3. Josip Mikulčić
4. Stjepan Ivanušec
5. Krunoslav Sakač
6. Danijela Barjaktarević
7. Silvija Sakač
8. Branko Sakač
9. Vedran Šeliga
10. Ivica Gotić –opravdao izostanak
11 Željko Petrić
.
Predsjedavajuća se zahvalila Suzani Žugec i konstatirala da je od ukupno 11 vijećnika sjednici
nazočno 10 dok je vijećnik Ivica Gotić odsutan.
Predsjedavajuća iznosi da se temeljem Zakona o lokalnim izborima za člana predstavničkog
tijela može kandidirati i osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti te ukoliko ista bude izabrana
za člana predstavničkog tijela, do dana konstituiranja dužna je o svojoj odluci o nastanku obnašanja
nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana predstavničkog tijela obavijestiti upravno
tijelo općine. Ukoliko navedena obavijest ne bude dostavljena u propisanom roku, vijećnički mandat
miruje po sili zakona. Posebno ističemo i naglašavamo da na konstituirajućoj sjednici umjesto člana
predstavničkog mandata koji je stavio mandat u mirovanje ili mu mandat miruje po sili zakona, pravo
sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana sukladno članku 79. stavku 9. Zakona o lokalnim
izborima. Dakle, ukoliko je vijećniku koji je mandat stavio u mirovanje ili mu mandat miruje po sili
zakona određen zamjenik taj zamjenik ima pravo sudjelovanja i odlučivanja na konstituirajućoj
sjednici.
Slijedom iznijetog, zamolila je službenu osobu- pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Ljubešćica Suzanu Žugec da u svrhu utvrđivanja kvoruma prozove vijećnike koji će na
konstituirajućoj sjednici moći donositi odluke.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Suzana Žugec izvršila je prozivanje niže navedenih
vijećnika:
1. Dragutin Gotić
2. Dragutin Sakač
3. Josip Mikulčić
4. Stjepan Ivanušec
5. Krunoslav Sakač
6. Danijela Barjaktarević
7. Silvija Sakač
8. Branko Sakač
9. Vedran Šeliga
10. Ivica Gotić –opravdao izostanak
11. Željko Petrić
Pored izabranih vijećnika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica, sjednici su prisutni:
-Nenad Horvatić- općinski načelnik Općine Ljubešćica
-Maja Bahunek – zamjenica općinskog načelnika Općine Ljubešćica
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-Suzana Žugec- pročelnica JUO-a Općine ljubešćica
-predstavnik sredstava javnog priopćavanja

Predsjedavajuća konstatira da sjednici od ukupnog broja 11 izabranih vijećnika prisustvuje 10
vijećnika dok je vijećnik Ivica Gotić odsutan.
Obzirom da je nazočna potrebna većina vijećnika može se nastaviti s radom sjednice.
Ujedno konstatira da su prisutni vijećnici predali Potvrde o svom izboru, koje čine sastavni dio
zapisnika s ove sjednice.
Predsjedavajuća za vođenje zapisnika predlaže Suzanu Žugec a za ovjerovitelje zapisnika
dvojicu vijećnika i to: Stjepana Ivanušeca i Dragutina Sakača.
Predsjedavajuća predlaže da se u okviru ove točke utvrdi i dnevni red današnje sjednice.
Prijedlog dnevnog reda sadržan je u pozivu koji su vijećnici primili i sadrži točke dnevnog
reda koje se, sukladno zakonu, izravno odnose na postupak konstituiranja predstavničkog tijela.
Predsjedavajuća je pročitala predloženi dnevni red, te upitala vijećnike da li ima prijedloga za
izmjenu ili nadopunu dnevnog reda koji se mogu odnositi isključivo na čin konstituiranja.
Budući da se nitko nije javio, zamolila je vijećnike da se glasovanjem, dizanjem ruku utvrdi
dnevni red.
Predsjedavajuća konstatira da je predloženi dnevni red jednoglasno sa 10 glasova „ZA“
prihvaćen, te je isti pročitala:
DNEVNI RED
1. Otvaranje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
(prozivka izabranih vijećnika, utvrđivanje kvoruma, utvrđivanje dnevnog reda, određivanje
zapisničara te dva ovjerovitelja zapisnika)
2. Izbor Mandatne komisije
3. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika,
- određivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedati sjednici do izbora
predsjednika Općinskog vijeća,
- svečana prisega članova predstavničkog tijela
4. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja,
5. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća.

Predsjedavajuća konstatira da je za današnju sjednicu jednoglasno utvrđen predloženi dnevni
red, pa se može prijeći na drugu točku dnevnog reda:
TOČKA 2.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE
Predsjedavajuća navodi da se Mandatna komisija, kao jedno od radnih tijela Vijeća osniva
temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, a njegov sastav, broj članova, djelokrug i način
rada utvrđeni su Statutom i Poslovnikom Vijeća.
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Osnovni zadatak Mandatne komisije su pitanja vezana uz utvrđivanje početka i prestanka
mandata vijećnika, te druga pitanja vezana uz mandatna prava.

Na ovoj konstituirajućoj sjednici Mandatna komisija ima zadatak podnijeti izvješće o
provedenim izborima, konstatirati izabrane članove predstavničkog tijela, utvrditi koji vijećnici su
stavili mandat u mirovanje ili im mandat miruje po sili zakona, ili su podnijeli ostavke na dužnost
vijećnika, tko zamjenjuje te vijećnike te utvrditi člana predstavničkog tijela koji će preuzeti
predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika.
Mandatna komisija prema općim aktima Općine Ljubešćica ima 3 člana, predsjednika i 2 člana.
U svojstvu predsjedavajuće na ovoj sjednici predlaže slijedeće članove za izbor u Mandatnu
komisiju:
1. za predsjednika Stjepana Ivanušeca
2. za člana Danijelu Barjaktarević
3. za člana Krunoslava Sakača
Na upit predsjedavajuće da li ima još prijedloga za izbor članova Mandatne komisije, a
sukladno odredbama općih akata ovog Vijeća nitko se nije javio, te je predsjedavajuća stavila prijedlog
na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajuća je konstatirala da je Općinsko vijeće
jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ izabralo članove Mandatne komisije.
Sukladno tome donijeto je Rješenje o izboru članova Mandatne komisije Općinskog vijeća
Općine Ljubešćica, koje prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, a tekst rješenja glasi:
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Ljubešćica
I.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Ljubešćica biraju se:
1.STJEPAN IVANUŠEC iz Ljubešćice, Bednjanska 53, za predsjednika
2.DANIJELA BARJAKTAREVIĆ iz Ljubešćice, Zagrebačka 52, za člana
3.KRUNOSLAV SAKAČ iz Kapele Kalničke 26, Ljubešćica, za člana.
II.
Ovo će se Rješenje objaviti u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".
Rješenje prileži zapisniku i čini nj.sastavni dio.

TOČKA 3.
IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA VIJEĆNIKA
Predsjedavajuća je odredila u 20.12 sati kratku stanku od 5 minuta kako bi Mandatna komisija
mogla pripremiti Izvješće.
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Nakon stanke predsjedavajuća je u 20.18 sati zamolila predsjednika Mandatne komisije
Stjepana Ivanušeca da podnese Izvješće Mandatne komisije Općinskom vijeću.
Predsjednik Mandatne komisije pročitao je Izvješće koje prileži zapisniku i čini njegov sastavni
dio, a tekst Izvješća glasi:
IZVJEŠĆE
Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Ljubešćica o provedenim izborima za Općinsko
vijeće Općine Ljubešćica, o imenima i prezimenima izabranih članova Općinskog vijeća, o
obavijestima dostavljenim upravnom tijelu, o mirovanju mandata po sili zakona, o podnesenim
ostavkama na dužnost vijećnika zbog nespojivost funkcije, o zahtjevima za mirovanje mandata i o
zamjenicima vijećnika koji umjesto izabranih vijećnika na nespojivim dužnostima počinju obnašati
dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica.
Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Ljubešćica na konstituirajućoj sjednici Općinskog
vijeća Općine Ljubešćica održanoj dana 12. lipnja 2013. godine provjerila je, sukladno odredbama
Poslovnika Općinskog vijeća, potvrde o izboru 11 vijećnika Općinskog vijeća, kao i sve druge izborne
akte Općinskog izbornog povjerenstva u svezi izbora i utvrdila:
1. Da su potvrde o izboru izdate od Općinskog izbornog povjerenstva, kao i svi drugi akti u svezi
izbora ispravni, da u postupku izbora nije bilo nepravilnosti te da su izbori za Općinsko vijeće
Općine Ljubešćica provedeni sukladno Zakonu o lokalnim izborima.
2. U skladu s tim, Mandatna komisija utvrđuje da su u Općinsko vijeće Općine Ljubešćica izabrani
ovi vijećnici:
1. Dragutin Gotić
2. Dragutin Sakač
3. Josip Mikulčić
4. Stjepan Ivanušec
5. Krunoslav Sakač
6. Danijela Barjaktarević
7. Silvija Sakač
8. Branko Sakač
9. Vedran Šeliga
10. Ivica Gotić
11 Željko Petrić
.
3. Na konstituirajuću sjednicu pristupilo je ukupno 10 izabranih vijećnika Općinskog vijeća, te su
svi predali Potvrde o izboru izdane od strane Općinskog izbornog povjerenstva Općine
Ljubešćica.
Mandatna komisija utvrđuje da su sva pitanja vezana uz mandate vijećnika riješena i provedena
u skladu sa zakonom, te predlaže da se izabranim vijećnicima verificira mandat.
4. Sukladno navedenom, Mandatna komisija utvrđuje da Općinsko vijeće Općine Ljubešćica čine
sljedeći vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.

Dragutin Gotić
Dragutin Sakač
Josip Mikulčić
Stjepan Ivanušec
Krunoslav Sakač
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6.
7.
8.
9.
10.

Danijela Barjaktarević
Silvija Sakač
Branko Sakač
Vedran Šeliga
Željko Petrić

Mandatna komisija predlaže Općinskom vijeću da ovo Izvješće primi na znanje.
Predsjedavajuća je zamolila pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Suzanu Žugec da se
prozovu svi vijećnici koji će nakon upravo usvojenog Izvješća Mandatne komisije obnašati dužnost
vijećnika.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Suzana Žugec pročitala je niže navedene vijećnike
koji će nakon usvojenog Izvješća Mandatne komisije obnašati dužnost vijećnika.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dragutin Gotić
Dragutin Sakač
Josip Mikulčić
Stjepan Ivanušec
Krunoslav Sakač
Danijela Barjaktarević
Silvija Sakač
Branko Sakač
Vedran Šeliga
Željko Petrić

Predsjedavajuća konstatira da je prethodno prozvanim vijećnicima mandat verificiran, a ovoj
sjednici prisustvuje 10 vijećnika, dok je vijećnik Ivica Gotić odsutan, što znači da postoji propisani
kvorum za nastavak sjednice i donošenje pravovaljanih odluka.
Predsjedavajuća navodi da u skladu s odredbama članka 87. stavka 4. Zakona o lokalnim
izborima, a prema podacima izabranih i prethodno verificiranih vijećnika potrebno je odrediti prvog
izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a koji će predsjedati sjednicom do
izbora predsjednika Vijeća.
Prema izvješću Mandatne komisije utvrđeno je da je najveći broj glasova dobila kandidacijska lista
Hrvatske demokratske zajednice -HDZ, a da je prvi izabrani član s navedene kandidacijske liste
Dragutin Gotić.
Predsjedavajuća je zamolila Dragutina Gotića da preuzme predsjedanje sjednicom do izbora
predsjednika Općinskog vijeća.
Vođenje sjednice preuzima vijećnik Dragutin Gotić , zahvaljuje se na povjerenju te prelazi na
polaganje svečane prisege vijećnika.
Svečana prisega članova Općinskog vijeća.
Predsjedavajući je zamolio sve vijećnike koji će obnašati dužnost vijećnika prema Izvješću
Mandatne komisije da ustanu.
Zamolio je vijećnike da nakon što pročita prisegu pojedinačno će prozivati vijećnike, te da nakon što
izgovori njihovo ime i prezime izgovore riječ „prisežem“, a nakon toga da pristupe na potpisivanje
izjave o davanju prisege.
Predsjedavajući čita tekst prisege koji glasi:
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„PRISEŽEM SVOJOM ČAŠĆU DA ĆU DUŽNOST VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM
VIJEĆU OPĆINE LJUBEŠĆICA OBAVLJATI SAVJESNO I ODGOVORNO I DA ĆU SE U
SVOM RADU DRŽATI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, ZAKONA I STATUTA OPĆINE
LJUBEŠĆICA, TE DA ĆU SE ZAUZIMATI ZA SVEKOLIKI NAPREDAK REPUBLIKE
HRVATSKE I OPĆINE LJUBEŠĆICA“.
Predsjedavajući se zahvalio vijećnicima, zamolio ih da potpišu prisegu, te da iste predaju jer će
biti priložene zapisniku.
Prisege prileži zapisniku i čine njegov sastavni dio.

TOČKA 4.
IZBOR KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA
Predsjedavajući navodi da je navedenu Komisiju potrebno izabrati prije svega zato što je ona,
u skladu sa Statutom i Poslovnikom ovlaštena za predlaganje kandidata za predsjednika i
potpredsjednike vijeća te za sve ostale izbore i imenovanja iz nadležnosti gradskog vijeća.
Komisija za izbor i imenovanje broji 5 članova, a bira se iz redova ovog Vijeća.
Predlaže da se u Komisiju za izbor i imenovanje izaberu slijedeći vijećnici:
1. Dragutina Sakača, za predsjednika
2. Vedrana Šeligu, za člana
3. Branka Sakač, za člana
4. Silviju Sakač, za člana
5. Maju Bahunek, za člana
Na upit predsjedavajućeg da li ima još prijedloga za izbor predsjednika i članova Komisije za
izbor i imenovanje pripremljenih sukladno odredbama općih akata ovog Vijeća nitko se nije javio, te
je predsjedavajući stavio Prijedlog o imenovanju članova Komisije za izbor i imenovanje kako je
predloženo, na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući je konstatirao da je Općinsko vijeće
jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ izabralo članove Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća
Općine Ljubešćica.
Sukladno tome donijeto je Rješenje o izboru članova Komisije za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Ljubešćica koje prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, a tekst rješenja
glasi:
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Ljubešćica
I.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Ljubešćica biraju se:
1.STJEPAN IVANUŠEC iz Ljubešćice, Bednjanska 53, za predsjednika
2.DANIJELA BARJAKTAREVIĆ iz Ljubešćice, Zagrebačka 52, za člana
3.KRUNOSLAV SAKAČ iz Kapele Kalničke 26, Ljubešćica, za člana.
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II.
Ovo će se Rješenje objaviti u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".
Rješenje prileži zapisniku i čini nj.sastavni dio.

TOČKA 5.
IZBOR
a) PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
b) DVA POTPREDSJEDNIKE OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjedavajući navodi da se izabrana Komisija može povući radi pripreme prijedloga za ovu
točku dnevnog reda. Budući da su se članovi Komisije izjasnili da nije potrebna stanka,
predsjedavajući navodi da u skladu s odredbama Statuta, Vijeće ima predsjednika i dva
potpredsjednika. Oni se biraju na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, odnosno na način po
postupku predviđenim Statutom odnosno Poslovnikom .
Predsjednik Općinskog vijeća: članak 32.Statuta Općine Ljubešćica
1. zastupa Općinsko vijeće,
2. saziva, organizira i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
3. predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća,
4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
5. brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
6. održava red na sjednici Općinskog vijeća,
7. usklađuje rad radnih tijela,
8. potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
9. brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
10. brine o zaštiti prava vijećnika,
11. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Potpredsjednik Vijeća pomaže u radu predsjedniku, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili
spriječenosti i obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik (članak
79.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica)
Isto tako napominje, da bi predsjednik i potpredsjednik bili izabrani, potrebno je da za njih
glasuje natpolovična većina svih vijećnika, što znači da je potrebno da za njih glasuje najmanje 6
vijećnika (članak 34. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).
Nakon toga, predsjedavajući je zamolio predsjednika Komisije za izbor i imenovanje, Stjepana
Ivanušeca da iznese prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednike.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje iznosi prijedloge te predlaže da se za:
predsjednika Općinskog vijeća izabere DRAGUTINA GOTIĆA
za potpredsjednika Općinskog vijeća JOSIPA MIKULČIĆA.
Predsjedavajući zahvaljuje predsjedniku Komisije na iznijetom prijedlogu, te pita vijećnike da
li oni imaju neki drugi prijedlog.
Kako se nitko nije javio, otvorio je raspravu o navedenim prijedlozima.
Kako se nitko od vijećnika nije uključio u raspravu, predsjedavajući stavlja na glasovanje
prijedlog za izbor DRAGUTINA GOTIĆA za predsjednika Općinskog vijeća.

9
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući je konstatirao da je Općinsko vijeće
jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ izabralo Dragutina Gotića za predsjednika Općinskog vijeća.
Sukladno tome donijeto je Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica
koje prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, a tekst rješenja glasi:
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Općinskog vijeća Općine Ljubešćica
I.
DRAGUTIN GOTIĆ iz Ljubešćice, Ivanovo polje 1 c bira se za predsjednika Općinskog vijeća
Općine Ljubešćica.
II.
Ovo će se Rješenje objaviti u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".
Rješenje prileži zapisniku i čini nj.sastavni dio.
Svi prisutni čestitali su Dragutinu Gotiću na izboru za predsjednika Općinskog vijeća, te mu
zaželjeli puno uspjeha u radu.
Predsjedavajući Dragutin Gotić, sada novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća konstatira da
se izborom predsjednika Općinskog vijeća, sukladno odredbi članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi konstituiralo Općinsko vijeće Općine Ljubešćica.
Predsjednik Općinskog vijeća, Dragutin Gotić u nastavku predsjeda sjednicom, zahvaljuje na
izboru i ukazanom povjerenju te nastavlja s radom prema utvrđenom dnevnom redu.
Predsjednik Općinskog vijeća navodi da je potrebno staviti na glasovanje i prijedlog za izbor
JOSIPA MIKULČIĆA za potpredsjednika Općinskog vijeća koji smo već čuli od predsjednika
Komisije za izbor i imenovanje.
Nakon provedenog glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća je konstatirao da je Općinsko
vijeće jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ izabralo Josipa Mikulčića za potpredsjednika Općinskog
vijeća
Sukladno tome donijeto je Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Ljubešćica koje prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, a tekst rješenja glasi:
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Ljubešćica
I.
JOSIP MIKULČIĆ iz Ljubešćice, Ivanovo polje 11 bira se za potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Ljubešćica.
II.
Ovo će se Rješenje objaviti u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".
Rješenje prileži zapisniku i čini nj.sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća, u ime svih vijećnika i svoje osobno ime, čestitao je Josipu
Mikulčiću na izboru za potpredsjednika Općinskog vijeća, te mu zaželio puno uspjeha u radu.
Predsjednik Općinskog vijeća je konstatirao da nije bilo prijedloga za izbor drugog potpredsjednika
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Općinskog vijeća te je završen rad po utvrđenom
dnevnom redu ove konstituirajuće sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća i općinski načelnik zahvalili su svim vijećnicima i ostalim
sudionicima ove sjednice, čestitali izabranima na odgovornim dužnostima, zaželjeli uspješan rad u
mandatu ovog Vijeća.
Nakon toga, predsjednik Općinskog vijeća Općine Ljubešćica, Dragutin Gotić proglasio je
konstituirajuću sjednicu zaključenom u 20.35 sati.

ZAPISNIČAR
Suzana Žugec

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Gotić

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA
Stjepan Ivanušec

Dragutin Sakač

