
Z A P I S N I K 
o radu 1. konstituirajuće sjednice 
Općinskog vijeća Općine Dragalić 

održane 13. lipnja 2017. 
 

Sjednica je održana u vijećnici Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, dana 13. lipnja 2017. godine u 
17,05 sati. 
Sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima, 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 Dragalić otvorio je gsp. Mario Vučinić, 
predstojnik Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, ovlašten od središnjeg tijela državne 
uprave, a sukladno članku 87. Zakon o lokalnim izborima. 
Mario Vučinić, voditelj konstituirajuće sjednice do utvrđivanja predsjedatelja, pozdravio je sve izabrane 
članice i članove Općinskog vijeća, Igora Šupicu zamjenika općinskog načelnika, novinare i izvjestitelje 
nazočne na sjednici. 
Zapisnik na sjednici vodila je Marija Bilačić, službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dragalić. 
Prozivanjem je utvrđena nazočnosti vijećnika, voditelj Mario Vučinić konstatira da je od ukupno 
izabranih 11 vijećnika nazočno svih 11 vijećnika, odnosno da je nastavak rada pravovaljan. 
Nazočni vijećnici: 
Brankica Franješević, Mario Brađašević, Nada Nezić, Željko Petričević, Vjekoslav Barta, Teodor Kvakić, 
Vesna Peterlik, Darko Marjanović, Zlatko Devedžić, Zoran Majnarić i Rade Bosanac. 
Ostali nazočni: 
Igor Šupica zamjenik općinskog načelnika, Ivanka Herceg– novinar Radio Bljeska Okučani, Franjo 
Samardžić- novinar, Marin Kovačević, urednik u Posavskoj Hrvatskoj. 
Voditelj podsjeća vijećnike da su Dnevnim redom utvrđene sljedeće točke: 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva 
2. a) Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća Općine 

Dragalić 
- utvrđivanje člana općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika 
- svečana prisega članova Općinskog vijeća 

3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dragalić 

 
Točka 1. Izbor Mandatnog povjerenstva 
Mario Vučinić, voditelj prvog dijela konstituirajuće sjednice upoznao je vijećnike da su sukladno  

članku 4. Poslovnika Općinskog vijeća, Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici na prijedlog 
voditelja ili najmanje 1/3 vijećnika. 
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
Voditelj je pročitao prijedlog 6  vijećnika HSS-a koji predlažu sastav Mandatnog povjerenstva kako 
slijedi:  
1. Željko Petričević (HSS), za predsjednika 
2. Vjekoslav Barta (HSS), za člana 
3. Rade Bosanac (SDP), za člana 
Drugih prijedloga nije bilo te voditelj prvog dijela djela konstituirajuće sjednice daje na glasovanje 
prijedlog da se u Mandatno povjerenstvo izaberu  Željko Petričević za predsjednika, Vjekoslav Barta i 
Rade Bosanac za članove. 
Po provedenom glasovanju utvrđuje se da je prijedlog jednoglasno prihvaćen sa 11 glasova «za». 
Rješenje u cijelosti glasi: 

 
Na temelju članka  48. Statuta  Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/09, 2/13, 6/13, 5/15,  

2/17 i 3/17- pročišćeni tekst ) i članka 12. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić (“Službeni 
glasnik” 4/09 i 6/13)  Općinsko vijeće Općine Dragalić na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća 
održanoj 13. lipnja 2017. godine, donosi 

R J E Š E N J E 
o izboru Mandatnog povjerenstva 

I. 



U Mandatno povjerenstvo izabrani su: 
1.  Željko Petričević, za predsjednika 
2.  Vjekoslav Barta, za člana 
3.  Rade Bosanac, za člana 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku“. 

 
KLASA: 021-05/17-02/02 
URBROJ: 2178/27-17-2 
 
Voditelj prvog dijela konstituirajuće sjednice zamoljava Mandatnu komisiju da od članice Općinskog 
izbornog povjerenstva preuzme izbornu dokumentaciju, pregleda istu i o svemu podnese Izvješće 
Općinskom vijeću. 

Točka 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća  
Općine Dragalić 
        Voditelj prvog dijela konstituirajuće sjednice poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva da 
podnese Izvješće Općinskom vijeću o rezultatima  izbora provedenih dana 21. svibnja 2017. godine, o 
imenima izabranih članova, imenima članova koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću članova 
Općinskog vijeća pa im mandat miruje, te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obnašati 
dužnost člana Općinskog vijeća. 
Željko Petričević predsjednik Mandatnog povjerenstva podnio je Izvješće koje u cijelosti glasi: 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM IZBORIMA 
ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Na izborima za članice/članove Općinskog vijeća Općine Dragalić održanim  

21.05.2017. godine  sudjelovale su četiri političke stanake i to:  
Hrvatska demokratska zajednica- HDZ 
Hrvatska seljačka stranka – HSS 
Samostalna demokratska srpska stranka- SDSS 
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP. 
 
Mandatno povjerenstvo obavilo je uvid u izborni materijal i rezultate izbora te  

utvrdilo: 
da su za članice/članove Općinskog vijeća izabrani: 
1. Zvonimir Karlik (Hrvatska seljačka stranka- HSS) 
2. Brankica Franješević (Hrvatska seljačka stranka- HSS) 
3. Mario Brađašević (Hrvatska seljačka stranka- HSS) 
4. Nada Nezić (Hrvatska seljačka stranka- HSS) 

      5.   Željko Petričević (Hrvatska seljačka stranka- HSS) 
6. Vjekoslav Barta (Hrvatska seljačka stranka- HSS) 
7. Vesna Peterlik (Hrvatska demokratska zajednica- HDZ) 
8. Darko Marjanović (Hrvatska demokratska zajednica- HDZ) 
9. Zlatko Devedžić (Hrvatska demokratska zajednica- HDZ) 
10. Zoran Majnarić (Hrvatska demokratska zajednica- HDZ) 
11. Rade Bosanac (Socijaldemokratska partija Hrvatske- SDP) 

 
da je na provedenim izborima za članove Općinskog vijeća osigurana odgovarajuća zastupljenost  

pripadnika srpske nacionalne manjine s jednim članom, zajamčena Ustavnim zakonom o pravima 
nacionalnih manjina i Statutom Općine Dragalić, 

 
da je član Općinskog vijeća ZVONIMIR KARLIK, izabran na kandidacijskoj listi Hrvatske seljačke  

stranke- HSS, u skladu s odredbama članka 79. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima, Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Dragalić dostavio obavijest o obnašanju nespojive dužnosti, te mu zbog 
obnašanja dužnosti nespojive s dužnošću člana općinskog vijeća mandat člana Vijeća miruje, 

 
da je temeljem odredbi članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima, Hrvatska seljačka stranka  



stranka sa svoje liste neizabranih kandidata odredila kandidata za zamjenika članu vijeća čiji mandat 
miruje i o tome izvjestila Jedinstveni upravni odjel, te shodno tome vijećničku dužnost započinje obnašati 
TEODOR KVAKIĆ zamjenik člana Općinskog vijeća umjesto ZVONIMIRA KARLIK. 
 

Slijedom iznesenog, Mandatno povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću da ovo izvješće primi k  
znanju te su mandati izabranih vijećnika i zamjenika vijećnika koji započinju obnašati vijećničku dužnost 
verificirani. 
 

Općinsko vijeće Općine Dragalić prima k znanju Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim  
izborima te su verificirani mandati članova i zamjenika članova koji započinju obnašati vijećničku 
dužnost i to: 

1. Brankica Franješević (Hrvatska seljačka stranka- HSS) 
2. Mario Brađašević (Hrvatska seljačka stranka- HSS) 
3. Nada Nezić (Hrvatska seljačka stranka- HSS) 
4. Željko Petričević (Hrvatska seljačka stranka- HSS) 
5. Vjekoslav Barta (Hrvatska seljačka stranka- HSS) 
6. Teodor Kvakić (Hrvatska seljačka stranka- HSS) 
7. Vesna Peterlik (Hrvatska demokratska zajednica- HDZ) 
8. Darko Marjanović (Hrvatska demokratska zajednica- HDZ) 

                9.   Zlatko Devedžić (Hrvatska demokratska zajednica- HDZ) 
              10.   Zoran Majnarić (Hrvatska demokratska zajednica- HDZ) 
              11.   Rade Bosanac (Socijaldemokratska partija Hrvatske- SDP) 
 
KLASA: 021-05/17-02/03 
URBROJ: 2178/27-17-3 
 
Voditelj je upitao vijećnike da li imaju pitanja u svezi izvješća?  
Darko Marjanović je rekao da se uz njegovo ime navodi stranka HDZ-a te da je on bio na listi HDZ-a ali 
kao nezavisni kandidat. Voditelj je rekao da o tome obavijesti Jedinstveni upravni odjel.Voditelj 
zahvaljuje predsjedniku Mandatne komisije i konstatira da je Općinsko vijeće primilo k znanju Izvješće 
Mandatne komisije i verificiralo mandate vijećnicima i zamjeniku vijećnika koji započinje obnašati 
vijećničku dužnost. 
 
Zaključak u cijelosti glasi: 

 
             Na temelju članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić („Službeni glasnik“ broj 4/09 
i 6/13) Općinsko vijeće Općine Dragalić na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 13. lipnja 2017. godine, 
donosi 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
Prima se k znanju Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko  

vijeće i imenima izabranih vijećnika, imenu vijećnika koji obnaša dužnost nespojivu sa vijećničkom 
dužnošću pa mu vijećnički mandat miruje te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega započinje obnašati 
vijećničku dužnost.  

II. 
Verificiraju se mandati izabranim vijećnicima i zamjeniku vijećnika koji počinje  

obnašati vijećničku dužnost i to: 
1. Brankica Franješević, HSS 
2. Mario Brađašević, HSS 
3. Nada Nezić, HSS 

          4.   Željko Petričević, HSS 
5. Vjekoslav Barta, HSS 
6. Teoodor Kvakić, HSS 
7. Vesna Peterlik, HDZ 
8. Darko Marjanović, HDZ 

                9.    Zlatko Devedžić, HDZ 



               10.   Zoran Majnarić, HDZ 
               11.   Rade Bosanac, SDP 

 
III. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“. 
 
KLASA: 021-05/17-02/03 
URBROJ: 2178/27-17-4 
 

- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti predsjedavanje sjednicom 
Voditelj prvog dijela konstituirajuće sjednice upoznaje 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. U slučaju  da je osoba koja bi trebala 
predsjedavati sjednicon izabrana na nespojivu dužnost, sjednicom će do izbora predsjednika predsjedavati 
sljedeći izabrani član s predmetne kandidacijske liste, a to je prema podacima Općinskog izbornog 
povjerenstva Brankica Franješević te ju zamoljava da preuzme vođenje sjednice. 
Brankica Franješević pozdravlja sve nazočne, zahvaljuje na počasnoj dužnosti i preuzima predsjedanje 
sjednicom. 

- svečana prisega članova Općinskog vijeća 
Predsjedateljica Brankica Franješević poziva članove vijeća da ustanu te daju svečanu prisegu. 
Čita tekst prisege: 
«Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća općine Dragalić obavljati savjesno i  

odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka općine Dragalić i Republike Hrvatske i da ću se u 
obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine Dragalić i da ću 
štititi ustavni poredak Republike Hrvatske». 
Vijećnici izriču: «PRISEŽEM». 

 
Točka 3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 
Predsjedateljica upoznaje vijećnike da se sukladno članku 12. Poslovnika Općinskog vijeća na  

prvoj konstituirajućoj sjednici bira Odbor za izbor i imenovanja koji broji tri člana. Predsjednik i članovi 
biraju se javnim glasovanjem na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 članova Vijeća, s tim da je 
njihov sastav približno razmjeran stranačkom sastavu vijeća. 
Predsjedateljica je pročitala prijedlog 6  vijećnika HSS-a koji predlažu u Odbor za izbor i imenovanja 
slijedeće vijećnike:  
1. Mario Brađašević (HSS), za predsjednika 
2. Nada Nezić (HSS), za članicu 
3. Zoran Majnarić (SDP), za člana 
Drugih prijedloga nije bilo te je predsjedateljica prijedlog da se u Odbor za izbor i imenovanja izaberu  
Mario Brađašević za predsjednika, Nada Nezić i Zoran Majnarić za članove. 
Po provedenom glasovanju utvrđuje se da je prijedlog jednoglasno usvojen sa 11 glasova «za». 
Rješenje u cijelosti glasi: 

 
Na temelju članka  48. Statuta  Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/09, 2/13, 6/13, 5/15,  

2/17 i 3/17- pročišćeni tekst ) i članka 4. i 12. Poslovnika Općinskog vijeća općine Dragalić (“Službeni 
glasnik” 4/09 i 6/13)  Općinsko vijeće Općine Dragalić na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća 
održanoj 13. lipnja 2017. godine, donosi 

R J E Š E N J E 
o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

 
I. 

U Odbor za izbor i imenovanja izabrani su: 
 
1. Mario Brađašević, za predsjednika 
2. Nada Nezić, za članicu 
3. Zoran Majnarić, za člana 

 
II. 



Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku”. 
 
KLASA: 021-05/17-02/03 
URBROJ: 2178/27-17-5 
 
Predsjedateljica potom daje stanku radi zasjedanja Odbora za izbor i imenovanja koji će dati prijedloge za 
nositelja dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 

Točka 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dragalić 
Predsjedateljica upoznaje vijećnike da je odredbom članka 46. Statuta Općine Dragalić određeno  

da Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju iz redova Vijeća. Sukladno 
članku 13. Poslovnika Općinskog vijeća predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se na 
konstituirajućoj sjednici na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika. 
Predsjedatelj zamoljava predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog za predsjednika 
i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
Mario Brađašević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja izvješćuje da je Odbor utvrdio prijedlog 
kako slijedi: 
1.  Mario Brađašević, za predsjednika Vijeća 
2.  Brankica Franješević, za potpredsjednicu. 
 
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjedateljica daje na glasovanje prijedlog da se za predsjednika 
Vijeća izabere Mario Brađašević. 
Po obavljenom glasovanju utvrđuje da je sa 9 glasova »za», nitko «protiv» i 2 «suzdržana» člana 
Općinskog vijeća od glasovanja za  predsjednika Općinskog vijeća izabran Mario Brađašević, a Rješenje 
o  izboru u cijelosti glasi: 

 
Na temelju članka  46. Statuta  Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/09, 2/13, 6/13, 5/15,  

2/17 i 3/17- pročišćeni tekst ) i članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća općine Dragalić (“Službeni 
glasnik” 4/09 i 6/13)  Općinsko vijeće Općine Dragalić na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća 
održanoj 13. lipnja 2017. godine, donosi 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća  

Općine Dragalić 
 

I. 
Mario Brađašević izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Dragalić. 

 
II. 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku ”. 
 
KLASA: 021-05/17-02/3 
URBROJ: 2178/27-17-6 
 
Potom predsjedateljica daje na glasovanje prijedlog da se za potpredsjednicu Općinskog vijeća izabere 
Brankica Franješević. 
Po obavljenom glasovanju utvrđuje se da sa 8 glasova »za», nitko «protiv» i 3 «suzdržana» člana 
Općinskog vijeća od glasovanja za  potpredsjednicu Općinskog vijeća izabrana Brankica Franješević, a 
Rješenje o  izboru u cijelosti glasi: 
 

Na temelju članka  46. Statuta  Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/09, 2/13, 6/13, 5/15,  
2/17 i 3/17- pročišćeni tekst ) i članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća općine Dragalić (“Službeni 
glasnik” 4/09 i 6/13)  Općinsko vijeće Općine Dragalić na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća 
održanoj 13. lipnja 2017. godine, donosi 

R J E Š E N J E 
o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća  

Općine Dragalić 
 



I. 
Brankica Franješević izabire se za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Dragalić. 

 
II. 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku ”. 
 
KLASA: 021-05/17-02/3 
URBROJ: 2178/27-17-7 
 
Predsjednik Mario Brađašević zahvaljuje na izboru na ovu dužnost te slijedi izvođenje državne himne. 
 
Potom svi nazočni minutom šutnje odaju počast poginulim  hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata 
koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske. 
 
Mario Brađašević konstatira da je ovim završeno konstituiranje Općinskog vijeća te zaključuje sjednicu u 
17,35 sati. 
 
KLASA: 021-05/17-02/3 
URBROJ: 2178/27-17-8 
 
 
Zapisničar:                                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća 
 
Marija Bilačić                                                                                            Mario Brađašević 
 
 
 
 
 
 


