REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/13-01/92
Urbroj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 18. lipnja 2013.godine

ZAPISNIK
sa KONSTITUIRAJUĆE
sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana
18. lipnja 2013. godine u Općinskoj vijećnici Općine Sv. Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI:
Ivan Eškinja, Igor Pedisić, Tomislav Demo, Marin Colić,
Leonardo Mikulić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Jovita Pirović, Ivan Baričić, Vedran Zrilić,
Joško Jukić, Vid Pedisić
NENAZOČNI: Mile Čirjak (opravdao izostanak)
Ostali nazočni: 1. Mr. sc. Lena Grbić, voditeljica Odjela za opće, kadrovske, administrativne,
pomoćno - tehničke i poslove nadzora u Uredu državne uprave u Zadarskoj županii , ovlaštena
temeljem Odluke predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji Klasa: 023-01113-01162,
Urbroj: 2198-01-13-1 od 5. lipnja 2013.godine za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov do određivanja osobe koja će predsjedai sjednicom do
izbora predsjednika Općinskog vijeća.
2. Bernard Marun, dipl.iur., voditelj službe u Uredu državne uprave Zadarske
županije
3. Načelnik Općine Sv. Filip i Jakov gosp. Zoran Pelicarić
4. Zamjenik načelnika Općine Sv. Filip i Jakov gosp. Marin Katuša.
5. Darinka Zorić, dipl.iur, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Započeto u 10,00 sati.
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl. iur.
Za ovu konstituirajuću sjednicu utvrđen je slijedeći:

DNEVNI

RED:

Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
Općinskog vijeća
- svečana prisega članva Općinskog vijeća
3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
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Voditeljica sjednice Lena Grbić pozdravila je nazočne članove vijeca, te istakla da je
temeljem ovlaštenja predstojnika Ureda državne uprave gosp. Ive Gregova zadužena za
otvaranje i vođenje sjednice Općinskog vijeća do određivanja osobe koja će predsjedati
sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća.
Zatim je pozvala da se minutom šutnje oda počast svim poginulim braniteljima i žrtvama u
Domovinskom ratu.
Zatim je voditeljica zamolila da se prozovu nazočni članovi Općinskog vijeća zbog
utvrđivanja kvoruma.
•

Pristupa se UTVRDIVAJU
KVORUMA.
akon što je pročelnica pojedinačno
prozvala sve članove Vijeća uvrđeno je da je od 13 članova Vijeća nazočno 12 članova
zbog nenazočnosti jednog člana Vijeća i to Mile Čirjaka , koji je opravdao izostanak.

•

Gđa. Grbić , temeljem članka 21. stavak 2. Statuta Općine konstatira postojanje
kvoruma, s obzirom da Vijeće broji 13 članova, dakle nazočna je većina čalnova VIjeća.

•

akon što je konstatirano da kvorum postoji, predsjedavajuća je istakla da se može
pristupiti radu ove sjednice po dnevnom redu kojega su dobili svi članovi Vijeća, akoji
je poslan od strane predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji.

•

Zatim je upitala da li ima primjedbi na dnevni red odnosno prijedloga za njegovu
nadopunu.
Budući da nitko nije imao primjedbi niti prijedloga za dopunu dnevnog reda pristupa se
raspravi po istom.

ADl 1IZBOR MANDAT

OG POVJERENSTVA

Temeljem čl. 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov radno tijelo
Vijeća osnovano Statutom Općine je Mandatno povjerenstvo koje čine predsjednik i dva
člana i bira se na prvoj sjednici Vijeća iz redova vijećnika na prijedlog najmanje 113
vijećnika. U ime vijećnika HDZ-a ( od ukupno 13 vijećnika 7 vijećnika HDZ) gđica. Renata
Batur je predložila da se u Mandatno povjerenstvo imenuju:
1. Leonardo Mikulić, za predsjednika
2. Tomislav Demo - za člana
3. Igor Pedisić - za člana
akon što nije bilo primjedbi ni drugih prijedloga ovaj prijedlog je dat na glasovanje
isti je usvojen jednoglasno sa 12 glasova «ZA».

AD/2 IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA
ČLA OVA OPĆINSKOG VIJEĆA

I VERIFIKACIJA

MA DATA

Po ovoj točci predsjedavajuća gđa. Grbić je zamolila predsjednika Mandatnog
povjerenstva da podnese Izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih kandidata na
temelju izbornih rezultata, te o eventualnim podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika i
mirovanju mandata na vijećničku funkciju.

2

Predsjednik Mandatnog povjerenstva je podnio
Izvješće o provedenim izborima sa
imenima izabranih kandidata na temelju izbornih rezultata i to Izvješće čini sastavni dio
ovog Zapisnika. Podenesenih ostavki na dužnost vijećnika i mirovanja mandata nema.
A) UTVRDIVANJE
ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA KOJI ĆE PREUZETI
PREDSJEDA VANJE
SJEDNICOM
DO IZBORA
PREDSJEDNIKA
OPĆI SKOG VIJEĆA
Predsjedavajuća gđa. Grbić izvjestila je vijećnike da sukladno čl. 2. st. 2. Poslovnika
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 2. stavak 2. propisano da

konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi
izabrani član s kandidacjske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo
isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala
manji redni broj na glasačkom listiću.
Uvidom u Odluku o konačnim rezultatima izbora utvrđeno je da je najveći broj glasova
dobio gospodin Ivan Eškinja te je gđa. Grbić zamolila istog da preuzme predsjedavanje
sjednicom sukladno dnevnom redu.
B) POLAGANJE

PRISEGE

ČLANOVA OPĆINSKOG

VIJEĆA

Gosp. Ivan Eškinja nakon što se zahvalio na preuzimanju vođenja sjednicom pristupa
čitanju prisege slijedećeg sadržaja:
» Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine
Sv. Filip i Jakov savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i
Zakona i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Općine Sv. Filip i Jakov i RepUblike Hrvatske».
Zatim je predsjedavajući prozvao pojedinačno vijećnike, a svaki vijećnik je nakon što je
izgovoreno njegovo ime i prezime izgovorio:»Prisežem», te potpisao prisegu.
Predsjedavajući se zahvalio i čestitao vijećnicima, te se prišlo slijedećoj točci dnevnog reda

AD/3 IZBOR POVJERENSTVA

ZA IZBOR I IMENOVANJE

Temeljem čl. 15. i 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Flip i Jakov radno
tijela Vijeća osnovano Statutom Općine je i Povjerenstvo za izbor i imenovanja. Ovo
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana i bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u
pravilu iz redova vijećnika Općinskog vijeća na prijedlog najmanje 113 vijećnika. U ime
vijećnika HDZ-a ( 7 vijećnika) gđica. Renata Batur je predložila da se u Povjerenstvo za
izbor i imenovanja imenuju:
1. Renata Batur - za predsjednika
2. Marin Colić- za člana
3. Ana Marija Matešić - za člana
Nakon što nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga ovako utvrđeni prijedlog za
izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje stavljen je na glasovanje i isti je usvojen sa 12
glasova «ZA».
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AD/4 IZBOR PREDSJEDNIKA

I POTPREDSJEDNIKA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Sukladno odredbi čl. 10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov
Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika, koje bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika
javnim glasovanjem na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili na prijedlog
najmanje 113 vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje predložio je da se za predsjednika Općinskog
vijeća izabere
gosp. Ivan Eškinja, a za potpredsjednika gosp. Igor Pedisić.
Budući da nitko nije imao primjedbi niti drugih prijedloga za izbor predsjednika i
potpredsjednika ovaj prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje je utvrđen te se
pristupilo glasovanju i to:
1. za predsjednika Općinskog
vijećnika «ZA», dakle jednoglasno.

vijeća za gosp. Ivan Eškinja

glasovalo Je 12

2. za potpredsjednika Općinskog vijeća gosp. Igora Pedisić glasovalo je 12 vijećnika
«ZA»,dakle jednoglasno.
Gđa. Lena Grbić izvjestila je vijećnike da je sukladno Zakonu o lokalnoj i
područnoj samoupravi i čl. 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov
konstituirano Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov.

S ovim je sjednica dovršena.
Dovršeno u 10,30 i.

Predsjedavajući:
l.Le9a~~~
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