Z A P I S N I K
s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman održane 27. svibnja 2021. godine
u općinskoj vijećnici s početkom u 19 sati.
Sjednicu je otvorila Ana Benić, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Pašman temeljem Članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima.
Svim izabranim članicama i članovima Općinskog vijeća čestitala je na izboru i u narednom
mandatu poželila uspješan rad i dobre rezultate za dobrobit svih žitelja Općine.
Nakon toga izvršena je prozivka i utvrđeno da sjednica može početi s radom jer je nazočno
svih 9 vijećnika i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IVAN ČIKARELA
ŠIME JUREŠKO
DUMINIK ŠKROKOV
LUCIA BENČIĆ
ŠIME PEDIŠIĆ
ANDREA BARABA
ANDREA TUDOROVIĆ
NEVEN GAUTA
IVO BUBIČIĆ

Sjednici je nazočan Općinski načelnik Krešimir Ćosić
Zapisnik vodi: Ivana Kraljić
Sjednica se tonski snima, a snimak se čuva u prostoru Općine.
Predsjedateljica Ana Benić predlaže slijedeći

DNEVNI

RED :

1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog
vijeća
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do
izbora predsjednika Općinskog vijeća
- svečana prisega članova Općinskog vijeća
- svečana prisega Općinskog načelnika
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

Ad 1.
Ana Benić poziva vijećnike da predlože kandidate za predsjednika
Mandatnog povjerenstva.

i

članove

Vijećnici Hrvatske demokratske zajednice, Kandidacijske liste grupe birača i
Domovinskog pokreta dostavili su pisani prijedlog i za predsjednika Mandatnog povjerenstva
predložili Andreu Barabu, a za članove Luciu Benčić i Nevena Gautu.

Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjedatelj poziva vijećnike da se glasovanjem izjasne o prijedlogu.
Vijećnici Općinskog vijeća jednoglasno su temeljem članka 3. i članka 24. Poslovnika
o radu Općinskog vijeća donijeli
Odluku
o izboru predsjednika i članova Mandatnog
povjerenstva
Andrea Baraba izabrana je za predsjednicu, a Lucia Benčić i Neven Gauta za
članove Mandatnog povjerenstva.
Ad 2.
Andrea Baraba, predsjednica Mandatnog povjerenstva upoznaje nazočne s Izvješćem
Općinskog izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine
Pašman i Općinskog načelnika Općine Pašman.
Prema Izvješću u Općinsko vijeće izabrani su: Krešimir Ćosić, Andro Magić, Ivan
Čikarela, Šime Jureško, Duminik Škrokov, Lucia Benčić, Andrea Tudorović, Neven Gauta i
Ivo Bubičić.
Za Općinskog načelnika izabran je Krešimir Ćosić.
Nakon toga predsjednica Mandatnog povjerenstva Andrea Baraba upoznala je
vijećnike da je
- obavijest o mirovanju mandata zbog prihvaćanja nespojive dužnosti - dužnosti
Općinskog načelnika dostavio je Krešimir Ćosić. Dužnost vijećnika umjesto njega
obavljat će Šime Pedišić
- zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga podnio je Andro
Magić, a umjesto njega dužnost vijećnika obnašat će Andrea Baraba
Nakon podnesenog izvješća Mandatnog povjerenstva utvrđuje se da je vijećnik Ivan Čikarela
sljedeći prvi izabrani član s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice koja je dobila
najviše glasova, te u skladu sa člankom 87. stavak 4. predsjedava sjednici do izbora
predsjednika Općinskog vijeća Općine Pašman.
Ivan Čikarela će nastaviti vođenje sjednice.
SAZIVAČ KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE:

___________________________
Ana Benić
Ivan Čikarela nastavlja predsjedavati sjednicom Općinskog vijeća. Pozdravlja
nazočne i čestita na izboru svim članovima Općinskog vijeća uz želje za uspješan rad
Općinskog vijeća za dobrobit Općine i svih njenih žitelja. Nakon toga čita tekst prisege:
«Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Općinskog vijeća Općine Pašman obavljati
savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike Hrvatske,

te da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine i da
ću štititi pravni poredak Republike Hrvatske»,
a vijećnici izgovaraju „prisežem“ i vlastoručno potpisuju prisegu.
Potpisane prisege nalaze se u prilogu zapisnika.
Zatim predsjedavajući čita tekst prisege:
«Prisežem da ću prava i obveze načelnika Općine Pašman obavljati savjesno i
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike Hrvatske, te da ću se
u obavljanju dužnosti načelnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine i da ću štititi
pravni poredak Republike Hrvatske»,
Načelnik izgovara „prisežem“ i vlastoručno potpisuje prisegu.
Potpisana prisega nalazi se u prilogu zapisnika
Ad 3.
Predsjedavajući Ivan Čikarela poziva vijećnike da predlože kandidate za
predsjednika i članove Komisije za izbor i imenovanja.
Vijećnici Hrvatske demokratske zajednice, Kandidacijske liste grupe birača i Domovinski
pokret dostavili su pisani prijedlog i za predsjednika Komisije za izbor i imenovanja
predlažu Andreu Barabu, a za članove Luciu Benčić i Ivo Bubičić.
Drugih prijedloga nije bilo.
Ivan Čikarela poziva vijećnike da se glasovanjem izjasne o prijedlogu.
Za prijedlog je glasovalo svih 9 vijećnika.
Ivan Čikarela konstatira da su vijećnici jednoglasno prihvatili prijedlog i temeljem
članka 31. Statuta Općinskog vijeća donosi se
Odluka
o izboru predsjednika i članova Komisije za
izbor i imenovanja
Andrea Barabu izabrana je za predsjednicu, a Lucia Benčić i Ivo Bubičić za članove
Komisije za izbor i imenovanja.

Ad 4.
Predsjedavajući Ivan Čikarela poziva Komisiju za izbor i imenovanje da predlože
kandidata za predsjednika Općinskog vijeća.
Članovi Komisije za izbor i imenovanja uzeli su kraću stanku i nakon iste za
predsjednika Općinskog vijeća predlažu Šimu Jureško.
Drugih prijedloga nije bilo.

Ivan Čikarela poziva nazočne da se glasovanjem izjasne o prijedlogu Komisije za
izbor i imenovanja.
Za prijedlog glasovalo je 9 vijećnika.
Ivan Čikarela konstatira da je jednoglasno prihvaćen prijedlog Komisija za izbor i
imenovanja i temeljem članka 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća donosi se
Odluka
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Pašman izabran je
Šime Jureško.
Šime Jureško nastavlja voditi sjednicu.
Izabrani predsjednik Šime Jureško zahvaljuje vijećnicima na izboru i ukazanom
povjerenju i ističe da će do kraja mandata svi raditi i surađivati za dobrobit žitelja i Općine
u cjelini.
Predsjednik Šime Jureško poziva vijećnike da predlože kandidata za potpredsjednika
Općinskog vijeća.
Komisija za izbor i imenovanja za potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže Ivana
Čikarelu.
Drugih prijedloga nije bilo.
Šime Jureško poziva nazočne da se glasovanjem izjasne o prijedlogu Komisije za
izbor i imenovanja da se za potpredsjednika izabere Ivan Čikarela.
Za prijedlog glasovalo je 9 vijećnika.
Šime Jureško konstatira da je jednoglasno prihvaćen prijedlog Komisije za izbor i
imenovanja i temeljem članka 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća donosi se
Odluka
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Pašman izabran je Ivan Čikarela
Završeno u 19,25 sati.
ZAPISNIČAR:

___________________________
Ivana Kraljić

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
_____________________________
Šime Jureško

