
  Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina održane 

15.06.2021. godine u 10,00 sati u vijećnici Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, I kat.  

 

NAZOČNI  IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  

 - Dražen Pavlović, Vjekoslav Kamenščak, Dejan Faltis,  Martina Kovač Crnčec, Marijo 

Pomahač, Mario Šćuri, Tomislav Bišćan, Dario Hegel, Dražen Kralj, Zlatko Nežić.    

 

OPRAVDANO ODSUTNI IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

 -  Vedran Svilić, Ivan Marečić, Damir Belavić. 

 

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 

 

- Jelena Malekinušić, privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine  

   Velika Ludina; 

- Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove, 

- Verica Kesak, referent – komunalni redar;  

- Mirjana Rajtora, referent za administrativne poslove;  

- Antonio Paušić – zamjenik vijećnika ispred HDZ-a umjesto Dražena Pavlovića; 

- Jurica Đudarić – zamjenik vijećnika ispred HSP-a umjesto Daria Hegela; 

- Maja Lacković Šalković, novinar „Mreža TV“ Voloder; 

- Branko Nikitović, snimatelj „Mreža TV“ Voloder; 

- Diana Jagodnik, novinar „Moslavački list“ i „Radio Moslavina“ Kutina. 

  

 Sjednicu je otvorila gđa. Jelena Malekinušić, privremena pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Velika Ludina, koja je ovlaštena za otvaranje i vođenje konstituirajuće 

sjednice, do određivanja osobe koja će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika 

Općinskog vijeća. Pozdravlja sve nazočne i želi svim kandidatima puno uspjeha u radu u 

slijedećem mandatnom razdoblju. 

 

Sjednica se nastavlja intoniranjem himne RH i odavanjem počasti minutom šutnje svim 

poginulim braniteljima u Domovinskom ratu. 

 

 Jelena Malekinušić, proziva svih 13 vijećnika i njihove zamjene te konstatira da je 

sjednici nazočno 10 vijećnika, te da se mogu pravovaljano donositi sve odluke. 

   

 Predsjedavajuća Jelena Malekinušić, upoznaje nazočne sa dnevnim redom koji su 

članovi vijeća primili  uz saziv, o njemu se ne glasa, a sastoji se od: 

 

D  N  E  V  N  I     R  E  D : 

 

  -  Utvrđivanje kvoruma, 

 1. Izbor Mandatnog odbora,   

 2. Izvješće Mandatnog odbora 

 -  utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do  

               izbora predsjednika, 

 -  svečana prisega članova Općinskog vijeća, 



 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje, 

 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

Ad. 1. 

 

 Predsjedavajuća Jelena Malekinušić, budući je to konstituirajuća sjednica Općinskog 

vijeća potrebno je prema odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća i Statuta izabrati 

Mandatni odbor radi verifikacije mandata članova Općinskog vijeća. Mandatni odbor se bira 

na prijedlog predsjedavajućeg ili 1/3 vijećnika.  

 

 Traži da se istaknu prijedlozi za članove Mandatnog odbora. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, predlaže ispred 1/3 vijećnika da se za Mandatni obor izaberu 

slijedeći vijećnici: 

 

1. Mario Šćuri, za predsjednika, 

2. Tomislav Bišćan, za člana, 

3. Dražen Kralj, za člana. 

 

 Jelena Malekinušić, postavlja pitanje da li ima još prijedloga za Mandatni odbor. Nitko 

nema drugi prijedlog, pa predlaže da se za navedeni prijedlog za članove Mandatnog odbora 

glasuje.  

 

 Nakon glasovanja prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA, pa konstatira 

da je prijedlog usvojen, te je donijeto Rješenje o imenovanju članova Mandatnog odbora. 

 

(određuje se pauza od 10 minuta kako bi Mandatni odbor sastavio Izvješće) 

 

Ad. 2. 

 

 Predsjednik Mandatnog odbora Mario Šćuri, upoznaje sa Odlukom Izbornog 

povjerenstva o izboru članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina, nakon provedenih 

lokalnih izbora dana 16. svibnja 2021. godine u kojima je sudjelovalo pet kandidacijskih lista 

i to: 
 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP 
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – ZLATKO NEŽIĆ 
5. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS. 

 

 Mandatni odbor obavio je uvid u izborni materijal i rezultate izbora, te utvrđuje: 

 - za članove Općinskog vijeća izabrani su: 

 
 1. SA LISTE HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ 

1. DRAŽEN PAVLOVIĆ  

2. VJEKOSLAV KAMENŠČAK  

3. DEJAN FALTIS  

4. MARTINA KOVAČ CRNČEC 

5. MARIJO POMAHAČ 

6. MARIO ŠĆURI 



2. SA LISTE SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE - SDP  

1. TOMISLAV BIŠĆAN  

2. VEDRAN SVILIĆ  

3. IVAN MAREČIĆ  

4. DAMIR BELAVIĆ 

 

3. SA LISTE HRVATSKE STRANKE PRAVA - HSP   

1. DARIO HEGEL  

2. DRAŽEN KRALJ  

 

4. SA KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA  

1. ZLATKO NEŽIĆ   

 

 Vijećniku Draženu Pavloviću koji je izabran za Općinskog načelnika mandat u 

predstavničkom tijelu na temelju članka 90. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima miruje po 

sili zakona, a zamjenik vijećnika koji umjesto njega započinje obavljati dužnost vijećnika je 

Antonio Paušić ispred kandidacijske liste HDZ-a, uz polaganje prisege. 

 

Vijećnik Dario Hegel zbog nespojive dužnosti sa dužnošću člana predstavničkog tijela 

na temelju članka 78. Zakona o lokalnim izborima podnio je ostavku sukladno članku 80. 

Zakona o lokalnim izborima, a zamjenik vijećnika koji umjesto njega započinje obavljati 

dužnost vijećnika je Jurica Đudarić ispred kandidacijske liste HSP-a, uz polaganje prisege. 

  

Nakon izvješća, Mandatni odbor predlaže da se potvrde mandati izabranim vijećnicima 

te zamjenicima vijećnika, koji će iz spomenutih razloga započeti obnašati dužnost vijećnika. 

 

 Jelena Malekinušić, napominje da se o Izvješću Mandatnog odbora ne glasa, nego samo 

prima na znanje. 

 

 Donijeta je Odluka o verifikaciji mandata. 

  

 

Jelena Malekinušić, prema podacima za izabrane kandidate za vijećnike utvrđuje da je 

član Općinskog vijeća koji bi trebao predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika  Dražen 

Pavlović, koji je nositelj liste koja je dobila najveći broj glasova, ali je on izabran za Općinskog 

načelnika, pa ne može predsjedavati sjednicom. Slijedeći je Vjekoslav Kamenščak, te će on 

dalje predsjedavati sjednicom.  

 

 Poziva gosp. Vjekoslava Kamenščaka, da preuzme vođenje sjednice. 

 

 Predsjedavajući Vjekoslav Kamenščak čita tekst prisege Općinskog vijeća, te nakon 

prozivke svaki vijećnik ponaosob izjavljuje „Prisežem“, te isti tekst prisege vlastoručno 

potpisuju. 

 

Ad. 3. 

 

 Predsjedavajući Vjekoslav Kamenščak, upoznaje da je za nastavak sjednice potrebno 

izabrati Odbor za izbor i imenovanje koji se sastoji od predsjednika i dva člana, a što je u skladu 

sa Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća. 

 



 Vjekoslav Kameščak, upoznaje sa  prijedlogom 1/3 vijećnika da se u Odbor za izbor i 

imenovanje imenuju:  

 

 1. Marijo Pomahać, za predsjednika, 

 2. Zlatko Nežić, za člana, 

 3. Jurica Đudarić, za člana. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje prijedlog za imenovanje Odbora za izbor i 

imenovanje koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA, te je donijeto Rješenje o 

imenovanju Odbora za izbor i imenovanje 

 

Ad. 4. 

 

 Predsjedavajući Vjekoslav Kamenščak, postavlja pitanje da li je Odbor za izbor i 

imenovanje dobio prijedlog za predsjednika i dva zamjenika predsjednika Općinskog vijeća. 

 

 Marijo Pomahač, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje upoznaje sa prijedlogom 

1/3 vijećnika da se za predsjednika Općinskog vijeća imenuje Vjekoslav Kamenščak.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, da 

se za predsjednika Općinskog vijeća imenuje Vjekoslav Kamenščak, koji je prihvaćen 

jednoglasno sa 10 glasova ZA  te je donijeta Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Velika Ludina.  

 

 Vjekoslav Kamenščak, postavlja pitanje Odboru za izbor i imenovanje da li ima 

prijedloga za dva potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

 Marijo Pomahač, ispred Odbora za izbor i imenovanje upoznaje sa prijedlogom 1/3 

vijećnika da se za potpredsjednike Općinskog vijeća imenuju: Mario Šćuri i Tomislav Bišćan. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje prvi prijedlog na glasovanje da se za potpredsjednika 

Općinskog vijeća imenuje Mario Šćuri, koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

 Vjekoslav Kamenščak, daje drugi prijedlog na glasovanje da se za potpredsjednika 

Općinskog vijeća imenuje Tomislav Bišćan, koji je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova ZA. 

 

 Konstatira da su za potpredsjednike Općinskog vijeća izabrani Mario Šćuri i Tomislav 

Bišćan, te su donijete Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Velika 

Ludina. 

 

 Jelena Malekinušić, čestita novoizabranim vijećnicima i predsjedniku Općinskog 

vijeća, te je time konstituirano Općinsko vijeće Općine Velika Ludina. 

  

 Vjekoslav Kamenščak, zahvaljuje se vijećnicima na ukazanom povjerenju i želi puno 

uspjeha u zajedničkom radu svim vijećnicima. 

 

Završeno u 10:25 sati. 

 

 Zapisničar:       Predsjednik: 

           Mirjana Rajtora                               Vjekoslav Kamenščak 


