ZAPISNIK
Sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane u
Oprtlju dana 14. lipnja 2013. godine
Započeto u 19,30 sati.
Sjednicu otvara gospođa Slobodanka Vale , predstavnica Ureda državne uprave u
IŽ, Pula, pozdravlja načelnika Općine, sve vijećnike koji su izabrani na izborima
19. Svibnja, čestita na izboru te isto tako pozdravlja predstavnike javnog
priopćavanja i najavljuje utvrđeni dnevni red:
1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor Mandatno-verifikacione komisije;
3. Izvješće Mandatno-verifikacijske komisije i verifikacija mandata članova
Općinskog vijeća;
- Verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati
sjednicom
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća;
5. Izbor Odbora za izbor, imenovanje i administrativne poslove
6. Izbor Predsjednika Općinskog vijeća.
Po prvoj točci dnevnog reda predstavnica Ureda državne uprave u IŽ Slobodanka
Vale izvršila je prozivanje izabranih članova za Općinsko vijeće te utvrđuje da je
nazočno 7 od ukupno 9 kandidata izabranih na navedenim izborima, sukladno
članku 36. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi i da kvorum
postoji, stoga radnje oko konstituiranja Općinskog vijeća mogu valjano započeti.
Prelazi na drugu točku dnevnog reda a to je izbor Mandatno-verifikacione
komisije. Poziva ovlaštene predlagatelje da podnesu prijedloge.
Pristigao je samo jedan prijedlog, rasprave nije bilo te je jednoglasno izabrana
Mandatno-verifikacijska komisija u sastavu:
1. Sebastijan Bančić,
predsjednik
2. Dejan Vežnaver,
član
3. Ivan Ipša,
član
Predsjedavajuća upoznaje prisutne sa odredbama Zakona o lokalnim izborima,
Poslovnika Općine Oprtalj, te pojašnjava obveze Mandatne komisije.Prispjele
ostavke zajedno sa izvješćem Općinskog izbornog povjerenstva predaje
Mandatnoj komisiji Kako bi Mandatno-verifikaciona komisija održala sjednicu i
utvrdila činjenice daje kratku pauzu od 15 minuta.
Poslije pauze nastavlja sa radom i poziva predsjednika Mandatno-verifikacijske
komisije da podnese Izvješće kojim se utvrđuje da započinje mandat izabranim
vijećnicima nazočnim na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća i to:
1.
2.
3.
4.

IVAN ŠTOKOVAC
IVAN IPŠA
DENI BASANEŽE
SILVIO VISINTIN

5.
6.
7.
8.
9.

DEJAN VEŽNAVER
SEBASTIJAN BANČIĆ
DANKO GALIJAŠEVIĆ
LJERKA VIŽINTIN
SANDI COTIĆ
Po Izvješću Mandatno-verifikacijske komisije gospođa Slobodanka Vale
utvrđuje da su prisutni članovi Vijeća primili na znanje činjenice temeljem kojih
se utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Oprtalj valjano sastavljeno te da njegovi
izabrani članovi imaju mandat predstavljati građane Općine Oprtalj i donositi
odluke.
Zaključuje treću točku i prelazi na četvrtu točku dnevnog reda, a to je utvrđivanje
predsjedatelja sjednice. Sukladno odredbama Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave i
Izvješća Mandatno-verifikacione komisije utvrđuje predsjedatelja sjednice a to je
Ivan Štokovac kojeg poziva da preuzme daljnje vođenje sjednice.
Zahvaljuje se gospođi Slobodanki Vale, pozdravlja sve nazočne i prelazi na
četvrtu točku dnevnog reda – Polaganje svečane prisege.
Poziva vijećnike da ustanu i čita prisegu.
Vijećnici u znak prihvaćanja pojedinačno prisežu i potpisuju tekst prisege.
Predsjedavajući zaključuje točku i prelazi na petu točku dnevnog reda koja glasi:
Izbor Odbora za izbor i imenovanje. Poziva ovlaštene predlagatelje da podnesu
prijedloge. Pristigao je samo jedan prijedlog, rasprave nije bilo i utvrđuje da je
jednoglasno donijeta Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje u sastavu:
Deni Basaneže – predsjednik, Silvio Visintin – član i Ljerka Vižintin – član.
Predsjedavajući zaključuje točku i prelazi na šestu točku dnevnog reda, izbor
Predsjednika Općinskog vijeća. Prispjeli prijedlog upućuje Odboru za izbor i
imenovanje koji podnosi izvješće, da je prijedlog podnesen sukladno propisima da
je predloženi predsjednik član Općinskog vijeća te da je podnesen od ovlaštenih
predlagatelja te predlaže da se za predsjednika Općinskog vijeća izabere vijećnik
Ivan Štokovac.
Pošto nema drugih prijedloga predsjedavajući daje prijedlog na javno glasovanje.
Utvrđuje da se prijedlog sa 8 glasova „za“ i 1 suzdržan prihvaća i da je za
Predsjednika općinskog Vijeća općine Oprtalj izabran Ivan Štokovac..
Temeljem članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi sa
izborom Predsjednika vijeća, Općinsko vijeće Općine Oprtalj je konstituirano.
Predsjednik se zahvaljuje na izboru i utvrđuje da je dnevni red iscrpljen i završena
je prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Oprtalj.
Završeno u 20,15 sati.
Zapisnik sastavila:

Predsjedatelji:
Slobodanka Vale
Ivan Štokovac

