ZAPISNIK
1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE TRIBUNJ
ODRŽANE 13. LIPNJA 2013. GODINE
Prije konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj intonirana je himna „Lijepa naša
domovino“.
Sjednica je održana 13. lipnja 2013. u prostorijama Kulturnog centra Tribunj s početkom u 9.30
sati.
Sjednicom predsjedava gospođa Edita Grubišić, predstojnica Ureda državne uprave u
Šibensko-kninskoj županiji, po Odluci ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/284, URBROJ: 515-02-0201/1-13-29 od 29. svibnja 2013. i ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske.
Gđa. Edita Grubišić otvara 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj kojoj će
predsjedavati do određivanja osobe koja će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika/ce Vijeća.
Gospođa Edita Grubišić pozdravlja izabrane vijećnike te ostale nazočne goste i predstavnike
sredstava javnog priopćavanja.
Zapisnik na sjednici vodi pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj Sanja
Kumanović Stipaničev.
Predsjedateljica vijeća zamolila je Sanju Kumanović Stipaničev, pročelnicu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Tribunj da utvrdi nazočnost vijećnika.
Prozivka vijećnika izvršila se prema objavljenim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća
Općine Tribunj provedenih 19. svibnja 2013. godine, podnesenim obavijestima o mirovanjima mandata i
prijedlozima političkih stranaka za zamjenike vijećnika.
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno svih 11 vijećnika, te da
postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.
U daljnjem izlaganju gospođa Grubišić priopćila je da su vijećnici uz poziv za sjednicu dobili već
utvrđeni dnevni red, te je upoznala nazočne da se sukladno čl. 32. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi predstavničko tijelo smatra konstituiranim izborom predsjednika/ce Vijeća.
Utvrđeni dnevni red glasi:
- utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,
- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika/ce,
- svečana prisega članova Općinskog vijeća,
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika/ce i potpredsjednika/ce Općinskog vijeća.
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1.
IZBOR MANDATNE KOMISIJE
Sukladno odredbama Poslovnika Općine Tribunj Mandatnu komisiju sačinjavaju predsjednik i
dva člana koji se biraju na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika. O prijedlogu kandidata za
predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.
Predstojnica je zamolila vijećnike da iznesu prijedloge za izbor predsjednika i dva člana.
Vijećnik Renato Ferara u ime predstavničke većine predlaže Alena Tomažina za predsjednika
te Vladu Grubišina, za člana Mandatne komisije. Gosp. Renato Ferara navodi da njegov prijedlog
podržavaju sljedeći vijećnici: Dijana Grubelić, Alen Tomažin, Filip Bolanča, Goran Jabuka, Vlado
Grubišin te prilaže potpisane prijedloge vijećnika u pisanom obliku.
Ksenija Mandarić podneskom dostavljenim 12. lipnja 2013. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Tribunj u ime predstavničke manjine (SDP i HNS-LD), za člana Mandatne komisije predlaže Luciju
Cvitan.
Budući da nije bilo drugih prijedloga gđa. Edita Grubišić konstatira kako su za članove Mandatne
komisije predloženi sljedeći vijećnici:
1. Alen Tomažin – za predsjednika,
2. Vlado Grubišin – za člana,
3. Lucija Cvitan - za člana.
te daje prijedlog članova Mandatne komisije na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja gđa. Edita Grubišić utvrđuje kako je jednoglasno izabrana
Mandatna komisija u sastavu:
1. Alen Tomažin – za predsjednika,
2. Vlado Grubišin , za člana
3. Lucija Cvitan, za člana.

radu.

Gđa. Edita Grubišić čestitala je članovima Mandatne komisije te im zaželjela puno uspjeha u

Nakon toga gđa. Grubišić predlaže kratku stanku kako bi se sastala Mandatna komisija,
razmotrilo rezultate izbora provedenih 19. svibnja 2013. i podnijela izvješća Općinskom vijeću.
2.
IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA ČLANOVA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Gđa. Edita Grubišić zamolila je predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće o
rezultatima izbora provedenih 19. svibnja 2013., o imenima izabranih vijećnika, podnesenim
obavijestima o mirovanjima mandata osoba koje obnašaju dužnost nespojivu s dužnosti člana
Općinskog vijeća, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati dužnost.
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Predsjednik Mandatne komisije Alen Tomažin podnio je Izvješće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće Općine Tribunj koje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Gđa. Grubišić zahvaljuje predsjedniku Mandatne komisije te utvrđuje kako Općinsko
vijeće jednoglasno Zaključkom prima na znanje Izvješće Mandatne komisije i verificira mandate
izabranih vijećnika, odnosno zamjenika vijećnika.
.
· Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti predsjedavanje sjednicom
Sukladno odredbi članka 87. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima i članka 2. stavka 2.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika
predsjedava prvi izabrani član sa kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Gđa. Edita Grubišić izvijestila je nazočne kako je prema podacima o izabranim vijećnicima
Općinskog vijeća Općine Tribunj prvi izabrani član sa kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova
na lokalnim izborima održanim 19. svibnja 2013., gđa. Dijana Grubelić koja će potom sjednicom
predsjedavati do izbora predsjednika/ce Vijeća.
Gđa. Dijana Grubelić od predsjedateljice Edite Grubišić preuzima daljnje vođenje sjednice
Vijeća do izbora njenog predsjednika.
·

Svečana prisega članova Općinskog vijeća

Gđa. Dijana Grubelić (privremena predsjednica Općinskog vijeća) upoznala je vijećnike da
prema odredbama poslovnika vijećnici daju svečanu prisegu, te da nakon što ona izgovori tekst prisege
svaki vijećnik/ca ga potpisuje.
Tekst prisege glasi:
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika/ce u Općinskom vijeću Općine Tribunj
obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona
i Statuta Općine Tribunj, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i
Općine Tribunj“.
Nakon što su vijećnici svečano prisegnuli i potpisali tekst prisege predsjedateljica im je čestitala
i zaželjela puno uspjeha u daljnjem radu.
Prisege svih vijećnika se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio.
3.
IZBOR ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
Predsjedateljica Vijeća upoznala je vijećnike da sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine
Tribunj, te Statutu Općine Tribunj Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i 2 člana koji se biraju
iz redova vijećnika, na prvoj sjednici vijeća..
Predsjedateljica Vijeća moli vijećnike da iznesu prijedloge.
Renato Ferara u ime predstavničke većine predlaže Filipa Bolanču, za predsjednika te Vladu
Grubišina za člana. Renato Ferara navodi da njegov prijedlog podržavaju i vijećnici Dijana Grubelić,
Alen Tomažin, Filip Bolanča, Goran Jabuka, Vlado Grubišin te prilaže potpisane prijedloge vijećnika u
pisanom obliku.
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Ksenija Mandarić u ime predstavničke manjine (SDP-HNS-LD) podneskom dostavljenim 12.
lipnja 2013. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj, za člana Odbora za izbor i imenovanja
predlaže Joška Feraru.
Predsjedateljica Vijeća konstatira kako su u Odbor za izbor i imenovanja predloženi
1. Filip Bolanča, za predsjednika,
2. Vlado Grubišin, za člana,
3. Joško Ferara, za člana
te stavlja navedeni prijedlog na glasovanje.
Budući da nije bilo drugih prijedloga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja gđa. Dijana Grubelić konstatira kako su jednoglasno u Odbor
za izbor i imenovanja izabrani:
1. Filip Bolanča, za predsjednika,
2. Vlado Grubišin, za člana,
Joško Ferara, za člana.
Predsjedateljica čestita predsjedniku i članovima Odbora na izboru.
Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
4.
IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
·

Izbor predsjednika Općinskog vijeća

Predsjedateljica Vijeća upoznala je vijećnike da sukladno odredbama Statuta Općine Tribunj i
te odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj, Općinsko vijeće ima predsjednika i
potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih vijećnika, javnim glasovanjem, iz reda
predstavničke većine, na njihov prijedlog.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik
može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.
Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se zasebno za svakog kandidata.
Predsjedateljica vijeća moli vijećnike da iznesu prijedloge za predsjednika i podpredsjednika
Općinskog vijeća.
Renato Ferara u ime predstavničke većine za predsjednicu vijeća predlože gđu. Dijanu
Grubelić, a za podpredsjednika vijeća predlože gosp. Vladu Grubišina .
Navedeni prijedlozi su priloženi u pisanom obliku i ovjereni potpisom slijedeći vijećnika:
Renata Ferare, Gorana Jabuke, Alena Tomažina, Filipa Bolanče, Dijane Grubelić i Vlade
Grubišina.
Na pitanje ima li još prijedloga Ksenija Mandarić navodi kako je podneskom dostavljenim 12.
lipnja 2013. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj, u ime predstavničke manjine (SDP-a i
HNS-LD) za predsjednika Općinskog vijeća predložila Zdravka Perkova, a za potpredsjednicu
Općinskog vijeća sebe.
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Predsjedateljica Općinskog vijeća otvara glasovanje o podnesenom prijedlogu za izbor Dijane
Grubelić za predsjednicu Općinskog vijeća.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako je s 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV I 1
GLASOM SUZDRŽANIM za predsjednicu Općinskog vijeća izabrana Dijana Grubelić.
Rješenje o izboru predsjednice Općinskog Vijeća Općine Tribunj se prilaže zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
·

Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća

Predsjedateljica otvara glasovanje o podnesenom prijedlogu za izbor Vlade Grubišina za
potpredsjednika Općinskog Vijeća na glasovanje:
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako je za potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Tribunj s 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV I 1 GLASOM SUZDRŽANIM za potpredsjednika
Općinskog vijeća izabran Vlado Grubišin.
Gđa. Dijana Grubelić, privremena predsjedateljica temeljem odredbe članka 32. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđuje da je izborom predsjednika/ce Vijeća,
Općinsko vijeće Općine Tribunj konstituirano.
Predsjednica vijeća zahvalila se vijećnicima na ukazanom povjerenju uz nadu da će zajedno s
njima opravdati ukazano povjerenje stanovnika Općine Tribunj.
Nakon toga nazočnima se nakratko obratio i načelnik Općine Tribunj gosp. Damir Pilipac.
Sjednica je završena u 10.00 sati.
Zapisnik pripremila:

Predsjedatelji:

_____________________________
Sanja Kumanović Stipaničev

_________________________
Edita Grubišić
_________________________
Dijana Grubelić
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