REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01/0005
URBROJ:2168/02-01/4-17-11
Medulin, 07. lipnja 2017.

ZAPISNIK
SA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN
održane dana 07. lipnja 2017. godine s početkom u 19:00 sati
u Medulinu, Centar 223, u vijećnici Općine Medulin
Prisutni: Ivan Alerić – Ured Državne uprave u Istarskoj županiji, Danijela Žgomba, Matija Medica,
Mirna Leverić, Claudio Zuccon, Verica Vidmar, Dražen Mišković, Josip Urti, Marko Zlatić, Daniele
Kumar, Emil jukopila, Tomislav Novak, Edi Čalić, Afrim Fetai, Dragan Modrušan, Valter Blašković,
Goran Buić, Damir Demarin
Odsutni: nitko
Ostali prisutni: pročelnice Jasmina Ritoša Benazić, Suzana Racan Stern, ravnateljica Dječjeg vrtića
Medulin Severka Verbanac, direktor Buža d.o.o. Sandi Vojak, član uprave Med eko servis d.o.o. Enco
Crnobori, zapisničarka Ana Žufić i predstavnici medija.
Temeljem ovlaštenja Predstojnika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji za otvaranje ove
konstituirajuće sjednice ovlašten je g. Ivan Alerić do utvrĎivanja člana Općinskog vijeća koji će
presjedavati sjednicom.
G. Alerić podsjeća na utvrĎeni i dostavljeni dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED
1. UtvrĎivanje kvoruma
2. Izbor Mandatne komisije
3. Izvješće Mandatne komisije, verifikacija mandata članova Općinskog vijeća te utvrĎivanje
člana vijeća koji će predsjedavati sjednicom
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća
5. Izbor Komisije za izbor i imenovanje
6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Pozdravlja načelnika, sve kandidate koji su izabrani na izborima 21. svibnja ove godine, stručne
službe Općine, poštovane goste i predstavnike sredstava javnog priopćavanja. Čestita svim
kandidatima koji su izabrani na ovim izborima i želi im uspješan, učinkovit i plodonosan rad na
dobrobit svih graĎana Općine Medulin.
Ovime proglašava prvu, konstituirajuću sjednicu otvorenom te se prelazi na dnevni red po utvrĎenim
točkama.
Ad.1. UtvrĊivanje kvoruma
G. Ivan Alerić vrši prozivanje izabranih članova za Općinsko vijeće radi utvrĎivanja prisutnosti i
kvoruma:
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1. Goran Buić
2. Damir Demarin
3. Danijela Žgomba
4. Matija Medica
5. Mirna Leverić
6. Claudio Zuccon
7. Verica Vidmar
8. Dražen Mišković
9. Josip Urti
10. Marko Zlatić
11. Daniele Kumar
12. Emil Jukopila
13. Tomislav Novak
14. Edi Ĉalić
15. Afrim Fetai

KLGB
KLGB
KLGB
KLGB
KLGB
KLGB
KLGB
KLGB
KLGB
IDS
IDS
KLEJ
SDP
HDZ
KLAF

Uvidom u evidencijske listiće i izvršenom prozivkom utvrĎeno je da je nazočno 15 od ukupno 15
kandidata izabranih na navedenim izborima te sukladno članku 36. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi radnje oko konstituiranja vijeća mogu valjano započeti.
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.2. Izbor Mandatne komisije
G. Ivan Alerić: Sukladno članku 16. Poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće ima Mandatnu
komisiju koju čine predsjednik i dva člana. Bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova
vijećnika.
Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava vijećnika Općinskog
vijeća, a osobito na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće: o provedenim izborima za
općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog
povjerenstva o provedenim izborima, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati dužnost vijećnika Općinskog vijeća, o
mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku
dužnost, o prestanku mirovanja mandata vijećnika, o prestanku mandata kada se ispune uvjeti
predviĎeni zakonom, da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika,
predlaže odluku o prestanku mandata vijećnika kad se ispune uvjeti predviĎeni zakonom i izvješćuje
da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika.
Sukladno članku 31.Poslovnika predsjednika i članove radnih tijela bira Općinsko vijeće na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje jedne petine vijećnika Općinskog vijeća.
G. Alerić poziva ovlaštene predlagatelje da daju prijedlog za sastav Mandatne komisije. Pristigao je
jedan prijedlog.
1. PRIJEDLOG
1. Mirna Leverić, za predsjednicu
2. Claudio Zuccon, za člana
3. Edi Čalić, za člana
Obzirom da nema drugog prijedloga, prvi prijedlog se daje na glasanje. UtvrĎuje se da je Općinsko
vijeće Općine Medulin imenovalo Mandatnu komisiju u predloženom sastavu sa:
ZA: 15

PROTIV:0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
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Ad.3. Izvješće Mandatne komisije, verifikacija mandata ĉlanova Općinskog vijeća te
utvrĊivanje ĉlana vijeća koji će predsjedavati sjednicom
G. Alerić odreĎuje stanku od 15 minuta kako bi Mandatna komisija mogla verificirati mandate, utvrditi
člana Vijeća koji će predsjedavati sjednicom ( članak 87.stavak 4.) Zakona o lokalnim izborima te
pripremiti izvješće.
Stanka se određuje u 19:15 sati
Sjednica započinje s radom u 19,20 sati
G. Alerić poziva predsjednicu Mandatne komisije da podnese izvješće.
GĎa Mirna Leverić u svojstvu predsjednice Mandatne komisije čita izvješće čiji su sastavni dijelovi
službeni rezultati glasovanja za izbor članova Općinskog vijeća koje je objavilo Općinsko izborno
povjerenstvo.
UtvrĎuje se da su prisutni članovi vijeća primili na znanje činjenice temeljem kojih se utvrĎuje da je
Općinsko vijeće Općine Medulin valjano sastavljeno te da njegovi izabrani članovi imaju mandat
predstavljati graĎane Općine Medulin i donositi odluke. Dodaje se da se o izvješću ne raspravlja već
prima na znanje.
UtvrĎujući rezultate glasovanja proporcionalnom (D´Hontovom) metodom utvrĎen je broj vijećnika po
listama kako slijedi:
1. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Goran Buić
9 vijećnika
2. Istarski demokratski sabor IDS
Istarska stranka umirovljenika – Partito
Istriano dei pensionati ISU -PUP
Zeleni savez – Zeleni
2 vijećnika
3. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Emil Jukopila
1 vijećnik
4. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
1 vijećnik
5. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
1 vijećnik
6. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Afrim Fetai
1 vijećnik
Mandatna komisija je utvrdila slijedeće: da je Goran Buić izabran za načelnika Općine Medulin, da je
Damir Demarin izabran za zamjenika načelnika, te da ih zamjenjuju slijedeći kandidati na
kandidacijskoj listi Gorana Buića Dragan Modrušan i Valter Blašković.
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.4. Sveĉana prisega ĉlanova Općinskog vijeća
Presjedanje sjednicom preuzima gĎa Danijela Žgomba.
Sukladno članku 3.Poslovnika Općinskog vijeća gĎa Žgomba čita tekst svečane prisege nakon čega
će svaki vijećnik nakon što ga prozove izgovoriti riječ:„Prisežem“ te vlastoručno potpisati izjavu o
davanju prisege.
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Medulin obavljati
savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, Zakona i Statuta
Općine Medulin te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Medulin“
Prozivam vijećnike da prisegnu:
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Danijela Žgomba
Matija Medica
Mirna Leverić
Claudio Zuccon
Verica Vidmar
Dražen Mišković
Josip Urti
Dragan Modrušan
Valter Blašković
Marko Zlatić
Daniele Kumar
Emil Jukopila
Tomislav Novak
Edi Ĉalić
Afrim Fetai

KLGB
KLGB
KLGB
KLGB
KLGB
KLGB
KLGB
KLGB
KLGB
IDS
IDS
KLEJ
SDP
HDZ
KLAF

Svi vijećnici Općinskog vijeća izgovaraju riječ “PRISEŽEM” i potpisuju tekst prisege. Potpisane
prisege sastavni su dio ovog zapisnika.
GĎa Žgomba čestita svim vijećnicima Općinskog vijeća Općine Medulin.
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 6. Izbor Komisije za izbor i imenovanje
GĎa Žgomba čita članak 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Medulin koji glasi:
- Komisiju za izbor i imenovanje čine predsjednik i dva člana i Komisiju se bira na prvoj sjednici
Općinskog vijeća u pravilu iz redova Općinskog vijeća.
Komisija za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže sljedeće: izbor i razrješenje predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća, izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća ,
imenovanje i razrješenje i drugih osoba odreĎenih ovim Statutom i drugim Odlukama Općinskog
vijeća, propise i primanja vijećnika te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.
Sukladno članku 31. Predsjednika i članove radnih tijela bira Općinsko vijeće na prijedlog Komisije za
izbor i imenovanja ili najmanje jedne petine vijećnika Općinskog vijeća.
GĎa Žgomba poziva ovlaštene predlagatelje da predlože kandidate za izbor Komisije za izbor i
imenovanja. Pristigao je jedan prijedlog.
1.PRIJEDLOG
1. Matija Medica, za predsjednika
2. Dražen Mišković , za člana
3. Marko Zlatić , za člana
Obzirom da nema drugog prijedloga, prvi prijedlog se daje na glasanje. UtvrĎuje se da je Općinsko
vijeće Općine Medulin imenovalo Komisiju za izbor i imenovanja u predloženom sastavu sa:
ZA: 15

PROTIV:0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 7. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
GĎa Žgomba citira članak 15. Statuta Općine Medulin i članke 10. i 11. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Medulin.
Poziva ovlaštene predlagatelje da daju prijedloge za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća.
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Dostavljen je jedan prijedlog:
I. PRIJEDLOG:
1. Marko Zlatić za predsjednika
2. Matija Medica za potpredsjednika
3. Edi Čalić za potpredsjednika
GĎa Žgomba odreĎuje stanku kako bi Komisija za izbor i imenovanja pripremila izvješće.
Stanka se određuje u 19,30 sati
Sjednica započinje s radom u 19:35sati
Predsjednica Komisije, gĎa Žgomba čita prijedlog i utvrĎuje da je pravovaljan. Obzirom da nema
rasprave prijedlog se daje na glasanje.
Daje se na glasanje prijedlog da se gospodin Marko Zlatić izabere za predsjednika Općinskog vijeća.
ZA: 15
PROTIV:0
SUZDRŽANI: 0
UtvrĎuje se da je vijeće sa: 15 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova suzdržanih donijelo:
ODLUKU o izboru Marka Zlatića za predsjednika Općinskog vijeća Općine Medulin
Temeljem članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi gĎa Žgomba
proglašava da je izborom predsjednika, Općinsko vijeće Općine Medulin konstituirano te čestita g.
Marku Zlatiću na izboru za predsjednika i poziva ga da zauzme mjesto predsjednika.
G. Marko Zlatić se zahvaljuje svima na ukazanom povjerenju te pozdravlja sve vijećnike, načelnika,
zamjenika i sve prisutne.
Daje na glasanje prijedlog da se za potpredsjednika Općinskog vijeća izabere g. Matija Medica
UtvrĎuje da je vijeće donijelo:
ODLUKU o izboru Matije Medica za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Medulin sa:
ZA: 15
PROTIV:0
SUZDRŽANI: 0
Daje na glasanje prijedlog da se za potpredsjednika Općinskog vijeća izabere g. Edi Čalić.
UtvrĎuje da je vijeće donijelo:
ODLUKU o izboru Edija Ĉalića za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Medulin sa:
ZA: 15
PROTIV:0
SUZDRŽANI: 0
Predsjednik se svima zahvaljuje te utvrĎuje da je dnevni red iscrpljen i time je završena
konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin.

prva

Završeno u 19:55 sati
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić

Zapisnik vodila
Ana Žufić
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