REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŢUPANIJA
u pet istovjetnih primjeraka
OPĆINA PAKOŠTANE
Općinsko vijeće
23 211 Pakoštane, Ulica Kraljice Jelene 78
Tel: 023/381-060
Fax:023/381-064
e-mail: opcina.pakostane@zd.t-com.hr
Klasa: 021-05/17-01/20
Urbroj: 2198/18-02-01/01-17-02
Pakoštane, 28. lipnja 2017. godine
ZAPISNIK
sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pakoštane
odrţane 28. lipnja 2017. godine u prostorijama Općine Pakoštane
sa poĉetkom u 09,00 sati
Na temelju Odluke Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Klasa: 023-01/17-01/24,
Urbroj: 2198-01-17-1 od 08. lipnja 2017. godine, dostavljena Općini Pakoštane uz dopis Ureda
državne uprave u Zadarskoj županiji, Klasa: 023-01/17-01/24, Urbroj: 2198-01-17-4 od 19. lipnja
2017. godine, o sazivanju konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pakoštane, kojom je
utvrĊen dnevni red za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Pakoštane te Odluke Ureda
državne uprave u Zadarskoj županiji, Klasa: 023-01/17-01/24, Urbroj 2198-01-17-3 od 08. lipnja
2017. godine, kojom je dano ovlaštenje Mati Kutleša, dipl. iur. voditelju Ispostave Biograd na moru u
Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji, (u daljnjem tekstu: ovlaštenik predstojnika), za otvaranje
i voĊenje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pakoštane po provedenim lokalnim
izborima održanim dana 21.05.2017. i 04.06.2017. godine, do odreĊivanja osobe koja će predsjedati
sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća.
Ovlaštenik predstojnika Mate Kutleša, dipl. iur., pozdravio je nazoĉne te predložio da osoba za
struĉne poslove Općine Pakoštane gĊa. Marijana Došen, dipl. iur. – proĉelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Pakoštane, izvrši prozivku izabranih ĉlanova Općinskog vijeća Općine Pakoštane
(dalje u tekstu: ĉlanovi vijeća) radi utvrĊivanja kvoruma.
*Marijana Došen navodi da je dostava poziva uredno izvršena svim ĉlanovima vijeća te vrši
prozivku ĉlanova vijeća : Milivoj Kurtov, Lucija Lokin, Marin Barešić, Viktorija Rogić,
Domagoj Juriĉin, Slavko Maksan, Stipe Vulin, Mladenko Ĉirjak, Boţidar Lokin, Ante Ĉaĉić,
Luka Vulin, Matko Mioĉev, Dorijan Kazija i Irena Andrić).
* izabrani član vijeća Ante Čačić nije nazočan na sjednici.
* Ovlaštenik predstojnika gosp. Mate Kutleša pozdravlja sve nazoĉne na sjednici, konstatira
postojajanje kvoruma te otvara konstituirajuću sjednicu.
*Prije pristupanja rješavanju dnevnog reda, struĉna služba Općine pušta HRVATSKU HIMNU.
*Odaje se i poĉast poginulim Hrvatskim braniteljima „minutom šutnje“.
* Ovlaštenik predstojnika gosp. Mate Kutleša navodi da su svi ĉlanovi vijeća dobili utvrĊeni
dnevni red koji glasi:
Dnevni

r e d:

1. Izbor Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata ĉlanova Općinskog vijeća,
- utvrĊivanje ĉlana Općinskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika,
- sveĉana prisega ĉlanova Općinskog vijeća,
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3. Izbor Komisije iz izbor i imenovanje,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Ovlaštenik predstojnika gosp. Mate Kutleša objašnjava da je dnevni red predložen od strane
Ministarstva uprave, sadržan u gore navedenoj odluci koja je dostavljena ĉlanovima Općinskog vijeća
te predlaže da se pristupi odluĉivanju po utvrĊenom dnevnom redu.
1. Izbor Mandatne komisije
Ovlaštenik predstojnika gosp. Mate Kutleša pita ima li prijedloga za izbor Mandatne komisije.
U ime vijećnika HDZ -HSS gosp. Marin Barešić podnosi pisani prijedlog kojim se predlaže da se za
predsjednika Mandatne komisije imenuje MLADENKO ĈIRJAK, te za ĉlana STIPE VULIN.
*Predsjedavajući pita ima li još prijedloga.
Milivoj Kurtov (izbrani Općinski naĉelnik i dosadašnji Općinski naĉelnik) – kaže kako je u
dosadašnjem naĉinu rada Općinskog vijeća, bila “praksa” da se kod imenovanja radnih tijela da
mogućnost i drugim predlagateljima da dadnu svoje prijedloge, pa je iz tog razloga stranka HDZ-HSS
predložila predsjednika i jednog ĉlana, a za drugog ĉlana daje se mogućnost ostalim predlagateljima.
*Matko Mioĉev predlaže da Božidar Lokin podnese prijedlog za imenovanje drugog ĉlana Mandatne
komisije.
*Boţidar Lokin odgovara da nema prijedloga.
Matko Mioĉev predlaže da se za drugog ĉlana imenuje IRENA ANDRIĆ.
*Nazočni članovi vijeća podržavaju prijedlog Matka Miočev.
ODLUKA o imenovanju Mandatne komisije kojom se MLADENKO ĈIRJKA imenuje se za
predsjednika Mandatne komisije, STIPE VULIN za ĉlana te IRENA ANDRIĆ za ĉlanicu.
Odluka je donesena jednoglasno (12 za od 12 nazoĉnih)
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata ĉlanova Općinskog vijeća,
- utvrĊivanje ĉlana Općinskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora
predsjednika,
- sveĉana prisega ĉlanova Općinskog vijeća,
Predsjednik mandatnog povjerenstva Mladenko Ĉirjak ĉita službene rezultate lokalnih izbora
održanih 21.05.2017. i 04.06.2017., koji su mu dostavljeni od stuĉne službe Općine Pakoštane.
Nadalje, ĉita Izješće koje mu je dostavljeno od struĉne službe Općine Pakoštane, u kojem se navodi da
su sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09) u Općini Pakoštane,
dana 20., 26. , 27. i 28. lipnja. 2017. godine zaprimljene sljedeće obavijesti i izjave:
-Obavijest odnosno izjava Milivoja Kurtova iz Pakoštana, Brune Bušića 116, izbranog ĉlana
Općinskog vijeća, koji je podnio ostavku na mandat ĉlana Općinskog vijeća, zbog nespojive dužnosti
sa izborom sa Općinskog naĉelnika Općine Pakoštane,
-Obavijest HDZ-HSS, kojom se umjesto MILIVOJA KURTOV za ĉlana Općinskog vijeća
odreĊuje LUCIJA LOKIN iz Pakoštana, Ul. Bana Josipa Jelaĉić 10,
-Obavijest odnosno izjava izbranog ĉlana Općinskog vijeća ANTE ĈAĈIĆ iz Vrane, Marina
31, o stavljanju mandata u stanje mirovanja,
-Obavijest HPS dr. Ante Starĉević kojom se umjesto izbranog ĉlana Općinskog vijeća ANTE
ĈAĈIĆ iz Vrane, Marina 31, odreĊuje zamjenik MARIO ĐODAN iz Vrane, Selo 21.
*Pretdhono navedena Izješća priložena su uz ovaj zapisnik, te su ista prihvaćena jednoglasno (12 za
od 12 nazočnih).
Ovlaštenik predstojnika gosp. Mate Kutleša utvrĊuje da su na konstituirajućoj sjednici nazoĉni
svih 13 ĉlanova Općinskog vijeća i to: Lucija Lokin, Marin Barešić, Viktorija Rogić, Domagoj
Juriĉin, Slavko Maksan, Stipe Vulin, Mladenko Ĉirjak, Boţidar Lokin, Mario Đodan, Luka
Vulin, Matko Mioĉev, Dorijan Kazija, Irena Andrić.
*Ostali nazoĉni na sjednici su: Milan Vulin voditelj referade za proraĉun i financije Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Pakoštane, župnik župe Uzašašća Gospodinova – Pakoštane don. Jure
Zubović te mediji.
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*Ovlaštenik predstojnika gosp. Mate Kutleša utvrĊuje da je Marin Barešić prvi izabrani član na
listi stranke HDZ-HSS koja je dobila najveći broj glasova, koji će preuzima dalnje voĎenje sjednicom
te koji se predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća.
Sukladno odredbi ĉlanka 3. Poslovnika Općinskog vijaća predsjedatelj Marin Barešić proĉitao je
tekst prisege koji glasi: “Prisežem svojom ĉašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine
Pakoštane obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske,
zakona i Statuta Općine Pakoštane, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i
Općine Pakoštane.“” , te je poslije proĉitane prisege prozvao pojedinaĉno vijećnike/ice, i to kako
slijedi: Lucija Lokin, Marin Barešić, Viktorija Rogić, Domagoj Juriĉin, Slavko Maksan, Stipe Vulin,
Mladenko Ĉirjak, Božidar Lokin, Mario Đodan, Luka Vulin, Matko Mioĉev, Dorijan Kazija i Irena
Andrić”a svaki vijećnik/ica nakon što je izgovoreno njegovo/njezino ime i prezime ustao/ustala
je i izgovorio/la “PRISEŢEM”
AD/3 Izbor Komisije za izbor i imenovanja
Predsjedatelj Marin Barešić pita ima li prijedloga za izbor Komisije za izbor i imenovanja.
Vijećnci HDZ- HSS, daju pisani prijedlog u kojem predlažu da se u Komisiju za izbor i imenovanja
imenuju: MARIN BAREŠIĆ za predsjednika, DOMAGOJ JURIĈIN za ĉlana.
* Predlaže se 5 minuta stanka, radi dogovora oko novih prijedloga.
* Vijećnci HDZ- HSS daju pisani prijedlog da se za drugog ĉlana imenuje VIKTORIJA ROGIĆ.
Predsjedatelj Marin Barešić daje prvi i drugi prijedlog na glasovanje.
ODLUKA o izboru Komisije za izbor i imenovanje: kojom se MARIN BAREŠIĆ imenuje za
predsjednika, DOMAGOJ JURIĈIN za ĉlana i VIKTORIJA ROGIĆ za ĉlanicu.
Odluka je donesena jednoglasno (13 za od 13 nazoĉnih).
AD/4 Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Pakoštane
Predsjedatelj Marin Barešić čita članak 10. i članak 11. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća u
koji glase: “Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko
vijeća, javnim glasovanjem.Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrĎen
potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata. Izbor
predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.” te predlaže da
se sukladno odredbama Poslovnika izabere predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća.”
Predsjedatelj Marin Barešić predlaže da se dostave pisani prijedlozi sukladno navedenom.
Vijećnci HDZ-HSS daju prijedlog u pisanom obliku i potvrĊen potpisom svojih vijećnika, u kojem
predlažu da se za predsjednika Općinskog vijeća imenuje SLAVKO MAKSAN.
*Ostalih prijedloga nema.
Predsjedatelj Marin Barešić daje na glasovanje prijedlog za imenovanje SLAVKA MAKSAN za
predsjednika Općinskog vijeća.
ODLUKA: za predsjednika Općinskog vijeća izbran je SLAVKO MAKSAN.
Odluka o imenovanju predsjednika vijeća donesena je jednoglasno (13 za od 13 nazoĉnih)
Izabrani predsjednik zahvaljuje na ukazanom povjerenju te preuzima predsjedanje sjednicom.
Predsjednik vijeća Slavko Maksan pita ima li pisanih prijedloga za imenovanje potpredsjednika
Općinskog vijeća.
Vijećnci HDZ- HSS, daju prijedlog u pisanom obliku i potvrĊen potpisom svojih vijećnika, u kojem
predlažu da se za potpredsjednika Općinskog vijeća imenuje MARIN BAREŠIĆ.
*Ostalih prijedloga nema.
ODLUKA za potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je MARIN BAREŠIĆ.
Potpredsjednik Općinskog vijeća izabran je jednoglasno (13 za od 13 nazoĉnih)
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Predsjednik vijeća sukladno ĉlanku 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane, predložio je
dopunu reda konstituirajuće sjednice sa sljedećim

dnevnim redom:
AD/5. Sveĉana prisega Općinskog naĉelnika
AD/6. Sveĉana prisega zamjenika Općinskog naĉelnika.
Na predloţeni dnevni red nije bilo primjedbi te je jednoglasno usvojen (13 za od 13 nazoĉnih).
AD/5. Predsjednik vijeća Slavko Maksan proĉitao tekst prisege koji glasi: “Prisežem svojom ĉašću
da ću dužnost Općinskog naĉelnika Općine Pakoštane obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u
svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Pakoštane, te da ću se zauzimati
za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Pakoštane”.
Izbrani Općinski naĉelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov ustao je i izgovorio “PRIZEŢEM”
te potpisao prisegu.
AD/6. Predsjednik vijeća Slavko Maksan proĉitao tekst prisege koji glasi: “Prisežem svojom ĉašću
da ću dužnost zamjenika Općinskog naĉelnika Općine Pakoštane obavljati savjesno i odgovorno, i da
ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Pakoštane, te da ću se
zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Pakoštane”.
Izbrani zamjenik Općinskog naĉelnika Općine Pakoštane Josip Klarić ustao je i izgovorio
“PRIZEŢEM” te potpisao prisegu.
Predsjednik vijeća zatvara sjednicu u 10,00 sati.
Zapisnik sastavila: Marijana Došen, dipl. iur.

Po ovlaštenju predstojnika
Predsjedavajući:
Mate Kutleša
Predsjedavajući :
Marin Barešić

Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavko Maksan
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