ZAPISNIK
sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane dana 08.06.2017. godine u 9.00 sati u
prostorijama vijećnice Općine Šestanovac .
Sjednicu je, sukladno članku 87.stavka 1.Zakona o lokalnim izborima („N.N.“RH br.144/12.i 121/16.)- u daljnjem
tekstu Zakon i točke I. Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave (Klasa:023-01/17-01/217 od 25.svibnja 2017.)
sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji ,po ovlaštenju Vlade RH , gospodin Veljan
Radojković . Sjednici su , temeljem Odluke Predstojnika UDU u Splitsko-dalmatinskoj županiji ispred Ureda državne
uprave , nazočni gđa Haidis Siriščević i gosp. Silvio Puljas koji će predsjedavati sjednici do utvrđivanja osobe koja,
sukladno zakonu , nastavlja predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća .
Gospodin Silvije Puljas otvara konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Šestanovac , pozdravlja nazočne i
čestita na izboru općinskom načelniku i zamjenici načelnika , također i svim nazočnim članovima koji su na izborima
ušli u sastav Općinskog vijeća Općine Šestanovac čije konstituiranje je u tijeku .
Predsjedatelj Silvio Puljas daje riječ pročelnici JUO Općine Zadvarje gđi Asiji Šošić koja poimenice proziva izabrane
vijećnike kako bi se utvrdio kvorum za održavanje sjednice: Nediljko Merčep,Miroslav Ivandić,Suzana Šarić,Petar
Bijuković,Joško Pejković,Matea Dundić, Ante Tavrić;Tonći Mandušić,Ivan Birčić,Božidar Popović.
Prethodno je pročelnik Asija Šošić dipl.iur izvijestila nazočne da je sukladno zakonskim odredbama općinski
načelnik u zakonskom roku zbog nespojive dužnosti načelnika i člana općinskog vijeća na mjesto vijećnika mandat
stavio u mirovanje.te da će mjesto vijećnika preuzeti slijedeći sa kandidacijske liste grupe birača Pave Čikeš,a to je
Mijo Kovačević.
Konstatira se da su sjednici nazočni svi pozvani vijećnici, pa predsjedateljica ističe da se sjednica nastavlja s
utvrđenim točkama dnevnog reda, a prije toga napominje da je tako utvrđeni dnevni red utvrđen od strane Ministarstva
uprave i isti je isključivo u funkciji konstituiranja općinskog vijeća i sadrži samo one točke koje su nužne za izbor
predsjednika i potpredsjednika , pa se o takvom dnevnom redu neće glasovati.
Čita se slijedeći
DNEVNI

RED

(utvrđivanje kvoruma)
1)Izbor mandatne komisije,
2)Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
-utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
-svečana prisega članova predstavničkog tijela,
3)Izbor Komisije za izbor i imenovanje ,
4)Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela
Ad.1.
Kako je prethodno utvrđen kvorum za održavanje sjednice , prema 1. točki dnevnog reda pristupa se Izboru Mandatne
komisije – Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici izvješćuje o provedenim izborima i imenima izabranih
članova za vijećnike, o provedenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika ; kao stalno
radno tijelo Općinskog vijeća - utvrđuje mandat vijećnika , izvješćuje o podnesenim ostavkama i stavljanju mandata
vijećnika u stanje mirovanja , o zamjenicima koji umjesto njih započinju obnašati dužnost vijećnika , raspravlja o svim
pitanjima koja se odnose na mandatna prava .
Za članove Mandatne komisije , potrebna 1/3 članova dali su svoj prijedlog i to slijedeći potpisnici :, Miroslav Ivandić
, Nediljko Merćep i Tonći Mandušić ; oni predlažu da Miroslav Ivandić bude predsjednik Mandatne komisije , a
članovi Nediljko Merčep i Tonći Mandušić;
glasovalo se o prijedlogu i isti je sa 6 glasa „ZA“usvojen
Silvio Puljas konstatira da je vijeće jednoglasno usvojilo gornji prijedlog, te se donosi
Odluka o imenovanju Mandatne komisije u sastavu
Mirosalv Ivandić - predsjednik
Nediljko Merčep - član
Tonći Mandušić - član

Ad.2.

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
Silvio Puljas poziva predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće
Predsjednik Mandatne komisije Miroslav Ivandić daje iscrpno izvješće o rezultatima izbora za članove Općinskog
vijeća Općine Šestanovac i o rezultatima izbora za općinskog načelnika Općine Šestanovac i njegova zamjenika (
21.05.2017.) :
Na temelju objave rezultata izbora za članove Općinskog vijeća Općine Šestanovac ( Općinskog izbornog
povjerenstva Općine Šestanovac ) , utvrđuje se :
Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem
tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine
Šestanovac utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ŠESTANOVAC
I. Od ukupno 1862 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1025 birača, odnosno 55,16%, od čega je
prema glasačkim listićima glasovalo 1025 Važećih listića bilo je 993, odnosno 95,88%. Nevažećih je
bilo 32 listića, odnosno 3,12 %.

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Pave Čikeša
dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
1. PAVE ČIKEŠ
2. TONĆI MANDUŠIĆ
3. MIROSLAV IVANDIĆ
4. NEDILJKO MERČEP
5. IVAN BIRČIĆ
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
dobila je 3 mjesto te je s te liste izabran:
1. SUZANA ŠARIĆ,2.PETAR BIJUKOVIĆ,3.MATEA DUNDIĆ
3. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA-HČSP
dobila je 2 mjesto te je s te liste izabran:
1. Joško PEJKOVIĆ,2.BOŽIDAR POPOVIĆ

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Dobila je 1 MJESTO,te je s te liste izabran
1.ANTE TAVRIĆ

Mandatna komisija utvrđuje
da sukladno članku 81.stavku 4.Zakona o lokalnim izborima „Člana
predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s
liste“ a to je gospodin Mijo Kovačević .

Mandatna komisija utvrđuje da je na listi: Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Pave Čikeš koja je
dobila najveći broj glasova na izborima, najviše rangirani kandidat Tonći Mandušić .
Silvije Puljas konstatira da su vijećnici upoznati sa Izvješćem Mandatne komisije o provedenim izborima i
izabranim članovima općinskog vijeća, utvrđuje da je istima mandat verificiran, te sukladno članku 87.st.4.
Zakona o lokalnim izborima kojim je propisano da konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora
predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova , poziva
gosp.Tonća Mandušić da preuzme predsjedanje sjednice po već utvrđenom dnevnom redu.

Tonći Mandušić zahvaljuje gospodinu Silviju Puljasu
na dosadašnjem vođenju sjednice i prihvaća dužnost
predsjedatelja . Kao predsjedatelj , sukladno pravilima vođenja konstituirajuće sjednice , čita tekst svečane Prisege:
„Prisežem svojom čašću , da ću prava i dužnosti općinskog vijećnika obnašati savjesno i odgovorno i da ću se
u svom radu pridržavati Ustava , zakonâ , Statuta i odlukâ Općine Šestanovac, da ću poštivati pravni poredak i
zauzimati se za svekoliki napredak Općine Šestanovac , Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske „.
Nakon čitanja Prisege, predsjedatelj poimenično proziva svakog vijećnika ,svaki prozvani vijećnik nakon prozivke
izgovara „Prisežem“- OSIM VIJEĆNIKA
ANTE TAVRIĆA,SUZANE ŠARIĆ,MATEE DUNDIĆ,BOŽIDAR
POPOVIĆ ,JOŠKA PEJKOVIČA koji su odbili prisegnuti i potpisati tekst prisege .
Ad.3.
Izbor Komisije za izbor i imenovanje - radno tijelo koje raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća , izbor radnih tijela i vrši druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom .

Za izbor Komisije za izbor i imenovanje vijećnici predstavnici grupe birača :Nediljko Merčep,Ivan Birčić i Miroslav
Ivandić , - dali su prijedlog i to kako slijedi : Ivan Birčić, predsjednik i članovi :Mijo Kovačević i Petar Bijuković
Glasuje se i SA 6 GLASOVA „za“o usvaja prijedlog , te se donosi
Odluka
o izboru Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Šestanovac u koje se imenuju:
Ivan Birčić – predsjednik
Mijo Kovačević – član
Petar Bijuković – član

Ad.4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Šestanovac prijedlog daju vijećnici Ivan Birčić,Mijo
Kovačević i Petar Bijuković te predlažu :
za predsjednika Općinskog vijeća - Nediljko Merčep
za potpredsjednicu Općinskog vijeća – Miroslav Ivandić i Petar Bijuković
Glasuje se o prijedlogu i sa 6 glasova „ZA“ donosi :
Odluka
o izboru predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela u koje se imenuju
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Šestanovac imenuje se Nediljko Merčep, a za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Šestanovac imenuje se Miroslav Ivandić i Petar Bijuković
Konstatira se da je Općinsko vijeće Općine Šestanovac konstituirano.
Predsjednik Općinskog vijeća Nediljko Merčep zahvaljuju se na ukazanom povjerenju ; predsjednik Općinskog
vijeća – preuzima daljnje predsjedanje sjednicama Vijeća ;
Konstatira se da je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Šestanovac završila .
Završeno u 9.45 sati
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