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Z A P I S N I K 
 

sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol održane 20. lipnja 2017. godine u 14:00 
sati u vijećnici Općine Kaptol. 
 
NAZOČNI: Antonija Jurković, dipl. iur., ovlaštena službenica Ureda državne uprave u Požeško-
  slavonskoj županiji, općinski načelnik, Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika, 
  Josip Soudek, Mate Jurić, Zvonko Jurić, Dario Lončarević, Željko Haničar, Željko 
  Perić, Dražen Čakalić, Marija Vuković, Damir Poljanac, Denis Antolović, Tomislav 
  Petrić i Zdenko Kanižaj. 
 



IZOČNI: Marko Marić i Dijana Dakić. 
 
Gđa A. Jurković ovlaštena državna službenica ispred Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj 
županiji je pozdravila nazočne i objasnila da prema Zakonu o lokalnim izborima konstituirajuću 
sjednicu Općinskog vijeća saziva Ministarstvo uprave, a ono je ovlastilo Ured državne uprave u 
Požeško-slavonskoj županiji (ovlaštenje predstojnice, kao i ovlaštenje državnog tajnika Ministarstva 
uprave prilaže se zapisniku) i predložila sljedeći 
 
 Dnevni red: 
 
– utvrđivanje kvoruma 
 
1. Izbor Mandatne komisije 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata 

– utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 
predsjednika 

– svečana prisega članova Općinskog vijeća 
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Provjerom i prebrojavanjem utvrđeno je da je od 13 izabranih vijećnika nazočno njih 11 čime je 
utvrđen kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
 

Ad1.  Izbor Mandatne komisije 
Gđa A. Jurković je rekla da se treba izabrati Mandatna komisija koja prema Poslovniku  Općinskog 
vijeća ima predsjednika i dva člana. 
Z. Jurić je ispred vijećnika HDZ-a i HSU-a za Mandatnu komisiju predložio: Željka Perića, oec. za 
predsjednika, Tomislava Petrića i Željka Haničara za članove. 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 

Ad2.  Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata 
Gđa A. Jurković je pozvala predsjednika Mandatne komisije da podnese izvješće. 
Predsjednik Mandatne komisije Ž. Perić je rekao da prema Konačnim rezultatima Izbora od 21. 
svibnja 2017. godine na izbore je izašlo 1.195 birača, odnosno 41,32 %. Važećih listića je bilo 1.157, 
odnosno 96,82 %. Pojedine kandidacijske liste su dobile slijedeći broj glasova: 

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 
Hrvatska stranka umirovljenika – HSU    685 glasova, 59,20 % 

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 
Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS 157 glasova, 13,56 % 

3. Hrvatska seljačka stranka – HSS    144 glasova, 12,44 % 
4. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Marko Marić 118 glasova, 10,19 % 
5. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje – HDSSB   53 glasova,   4,58 %. 

Prema navedenim rezultatima u Općinsko vijeće Općine Kaptol su izabrani: 
1. Mile Pavičić, ing., 
2. Mate Jurić, 
3. Zvonko Jurić, 
4. Dražen Čakalić, 
5. Dario Lončarević, 
6. Željko Perić, oec., 
7. Denis Antolović 



8. Marija Vuković, svi iz HDZ-a, 
9. Željko Haničar iz HSU-a, 
10. Zdenko Kanižaj i 
11. Tomislav Petrić iz SDP-a, 
12. Josip Soudek, struč. spec. oec. iz HSS-a i 
13. Marko Marić ispred  grupe birača. 

Prema Sporazumu između OO HDZ-a Kaptol i HSU OO Kaptol zbog nespojivih dužnosti Mile 
Pavičić, ing., koji je izabran za općinskog načelnika, stavlja mandat vijećnika u mirovanje (izjava je 
sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu) mijenja ga 13 sa liste HDZ-a i HSU-a Damir Poljanac. 
HSS OO Kaptol zbog nespojivih dužnosti Josip Soudek, struč. spec. oec., izabran za zamjenika 
općinskog načelnika, stavlja mandat vijećnika u mirovanje (izjava je sastavni dio zapisnika i nalazi 
se u prilogu) te imenuje Dijanu Dakić, treću sa liste HSS-a. U Općinsko vijeće Općine Kaptol su 
izabrani sljedeći vijećnici: 

1. Damir Poljanac, 
2. Mate Jurić, 
3. Zvonko Jurić, 
4. Dražen Čakalić, 
5. Dario Lončarević, 
6. Željko Perić, oec., 
7. Denis Antolović, 
8. Marija Vuković, 
9. Željko Haničar, 
10. Zdenko Kanižaj, 
11. Tomislav Petrić, 
12. Dijana Dakić i 
13. Marko Marić. 

Gđa A. Jurković je naglasila da se Izvješće Mandatne komisije prima na znanje te da se o njemu ne 
glasa. Poziva prvog sljedećeg kandidata s liste koja je dobila najviše glasova, HDZ i HSU, da preuzme 
predsjedanje sjednicom. Prvi sljedeći kandidat sa liste HDZ-a i HSU-a je Mate Jurić. 
Predsjedavajući M. Jurić se zahvalio i rekao da slijedi prisega izabranih članova. Zatim je pročitao 
tekst prisege: “Prisežem, svojom čašću, da ću dužnost člana Općinskog vijeća obnašati savjesno i 
odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, Zakona, Statuta Općine Kaptol i Republike 
Hrvatske te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Kaptol” i prozvao 
sve nazočne vijećnike: Damira Poljanca, Matu Jurića, Zvonka Jurića, Dražena Čakalića, Daria 
Lončarevića, Željka Perića, Denisa Antolovića, Mariju Vuković, Željka Haničara, Zdenka Kanižaja i 
Tomislava Petrića, a oni su svako ponaosob odgovorili  sa “Prisežem” te su osobno potpisali 
dokument prisege (potpisani dokumenti prisege sastavni su dio ovog zapisnika). 
 

Ad3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja 
Predsjedavajući prelazi na sljedeću točku. 
Z. Jurić je ispred vijećnika HDZ-a i HSU-a predložio kandidate za Odbor za izbor i imenovanja: D. 
Lonačarević, predsjednik, Dražen Čakalić i Denis Antolović članovi. 
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjedavajući je dao prijedlog na glasovanje. 
Prijedlog kandidata za Odbor za izbor i imenovanja je jednoglasno usvojen. 
 

Ad4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 
Predsjedavajući je pozvao predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da predloži kandidata za 
predsjednika Općinskog vijeća. 
Dario Lončarević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja za predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Kaptol predlaže Damira Poljanca, dipl. ing. iz Kaptola. 
Predsjedavajući je pitao da li ima drugih prijedloga, budući da nije bilo, dao je prijedlog Odbora za 
izbor i imenovanja za predsjednika Općinskog vijeća na glasovanje. 



Jednoglasno je usvojen prijedlog Odbora za izbor i imenovanja da se za predsjednika Općinskog 
vijeća Općine Kaptol imenuje Damir Poljanac, dipl. ing.. 
Predsjedajući M. Jurić je pozvao novoizabranog predsjednika da preuzme predsjedanje sjednicom. 
Predsjednik se zahvalio na povjerenju te rekao da treba izabrati dva potpredsjednika Općinskog vijeća 
i on predlaže: Željka Perića, oec., iz Ramanovaca i Tomislava Petrića iz Alilovaca. Budući da nije 
bilo drugih prijedloga predsjednik je dao prijedlog na glasovanje. 
Jednoglasno su za dopredsjednike Općinskog vijeća izabrani Željko Perić, oec. i Tomislav Petrić. 
Zatim je intonirana himna RH. 
Gđa A. Jurković je čestitala predsjedniku Općinskog vijeća, općinskom načelniku i zamjeniku 
općinskog načelnika na izboru i rekla da Ured državne uprave u PSŽ pomaže općinama u radu. 
Predsjednik se zahvalio gđi Jurković na predsjedanju te je ona napustila sjednicu. Zatim je 
predsjednik predložio dopunu dnevnog reda sa sljedećim točkama: 
 
5. Izbor Povjerenstva za javna priznanja Općine Kaptol 
6. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost. 
7. Prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika. 
 
Jednoglasno je usvojena dopuna dnevnog reda. 
 

Ad 5. Izbor Povjerenstva za javna priznanja Općine Kaptol 
Predsjednik je pozvao Odbor za izbor i imenovanje da predloži kandidate za Povjerenstvo za dodjelu 
javnih priznanja. 
D. Lončarević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, ispred Odbora za članove Povjerenstva 
predlaže: Damira Poljanca, dipl. ing., za predsjednika, Zvonka Jurića, Mate Jurića, Dražena Čakalića 
i Zdenka Kanižaja, dipl. ing. za članove. 
Nije bilo drugih prijedloga i predsjednik je dao prijedlog članova Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja Općine Kaptol na glasovanje. 
Prijedlog članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kaptol je jednoglasno usvojen. 
 

Ad6. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
Predsjednik je pozvao predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da predloži kandidate za odbor za 
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost. 
Predsjednik Odbora D. Lončarević je za članove Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
predložio: 

1. Željka Perića, oec., predsjednik 
2. Mariju Vuković, članica 
3. Zvonko Jurić, član. 

 
Budući da nije bilo drugih prijedloga prešlo se na glasovanje i prijedlog članova Odbora za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost je jednoglasno usvojen. 
 

Ad7.  Prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
Predsjednik Općinskog vijeća je prešao na sljedeću točku te pozvao općinskog načelnika da prisegne, 
te mu je pročitao tekst prisege:  “Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog načelnika Općine 
Kaptol obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati ustava Republike Hrvatske, 
Zakona i Statuta Općine Kaptol te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i 
Općine Kaptol.” 
Općinski načelnik je rekao “Prisežem” i potpisao tekst prisege. 
Zatim je predsjednik pozvao zamjenika općinskog načelnika da prisegne i pročitao mu tekst: 
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Kaptol obavljati 
savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati ustava Republike Hrvatske, Zakona i Statuta 
Općine Kaptol te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Kaptol.” 



Zamjenik općinskog načelnika je rekao “Prisežem” i potpisao tekst prisege. 
Predsjednik je pozvao općinskog načelnika da se obrati nazočnima. 
Općinski načelnik se zahvalio na riječi i pozdravio nazočne. Čestitao im je na izboru i dužnostima te 
naglasio da želi plodonosnu suradnju u mandatu jer nema strančarenja. Svi prijedlozi su dobrodošli. 
Zahvalio se medijima na dolasku. Za javne nagrade općine bio je objavljen javni natječaj od 01.-31. 
svibnja 2017.. Zbog dodjela nagrada predlaže da idući tjedan bude održana sjednica Povjerenstva za 
javna priznanja i sjednica Općinskog vijeća zbog obilježavanja Dana Općine 30. lipnja. 
Predsjednik se zahvalio svima na odazivu i zatvorio sjednicu u 14:30. 
 
 
Zapisničar:         Predsjedavajuća: 
 
Kristinka Ciganović       Antonija Jurković, dipl. iur. 
 
 
          Predsjedavajući: 
 
              Mato Jurić 
 
 
             Predsjednik: 
 
          Damir Poljanac 


