ZAPISNIK
sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
Općine Biskupija, održane 09. lipnja 2017. godine
s početkom u 09,00 sati.
Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Biskupija održana je 09. lipnja
2017. godine, u prostorijama upravne zgrade Općine u Biskupiji s početkom u 09,00 sati.
Sjednicu je sazvala predstojnica Ureda državne uprave u šibensko-kninskoj županiji, po
ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske na temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim
izborima («Narodne novine», broj 144/12 i 121/16) i Odluke Ministra uprave KLASA:02301/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-16 od 25. svibnja 2017. godine.

Intonirana je
manjine.

himna Republike Hrvatske „Lijepa naša“ i himna srpske nacionalne

Sjednicu je otvorila predstojnica Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
gospođa Edita Grubišić, upoznala je nazočne sa procedurom po kojoj će se raditi na ovoj
sjednici, te da će predsjedavati sjednicom do izbora prvog izabranog člana s kandidacijske liste
koja je dobila najviše glasova, nakon čega je pročitala utvrđeni dnevni red za ovu sjednicu, koji
glasi:
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 Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.
Gospođa Edita Grubišić konstatira da će se Sukladno članku 32. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, izborom predsjednika Općinskog vijeća isto se smatra
konstituiranim, te da se nakon što se iscrpe sve točke dnevnog reda, može utvrditi i dopuna
dnevnog reda.
(Rasprava i odlučivanje prema dnevnom redu)
- Utvrđivanje kvoruma
Valerija Vukušić, administrativni referent je izvršila prozivku izabranih vijećnika na
izborima održanih 21. svibnja 2017.godine.
Nakon izvršene prozivke vijećnika predsjedavateljica Edita Grubišić konstatira da je na
sjednici vijeća od ukupno 11 vijećnika nazočno 11, te da postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje.
Ad –1. Izbor Mandatne komisije
Gospođa Edita Grubišić je istaknula da sukladno članku 2., 15., 16. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Biskupija i članka 41. i 44. Statuta općinskog vijeća općine Biskupija,
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Mandatna komisija ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda vijećnika uz prethodni poziv
političkim strankama da dostave svoje prijedloge.
Ovlašteni predlagatelj ispred vijećnika SDSS-a većinske stranke u Općinskom vijeću
predložio je da se za predsjednika Mandatne komisije izabere Jovica Krstanović, a za članove
Dragomir Šurlin i Miloš Trkulja.
Na glasovanje se stavlja prijedlog ovlaštenog predlagatelja, te se utvrđuje da je sa (9)
devet glasova „ZA“ i 2 (dva) glasa „SUZDRŽAN“ izabrana Mandatna komisija u sastavu:
1. Jovica Krstanović, za predsjednika
2. Dragomir Šurlin, za člana
3. Miloš Trkulja, za člana
Izabranim članovima Mandatne komisije predsjedateljica je čestitala na izboru i zaželjela
im uspjeh u daljnjem radu, zatim je predložila kratku stanku kako bi se sastala Mandatna
komisija, razmotrila rezultate te pripremila Izvješće o provedenim izborima.
Rješenje o izboru Mandatne komisije se prilaže ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
Ad- 2. Izvješće Mandatne komisije i
verifikacija mandata
Predsjedateljica poziva predsjednika Mandatne komisije da podnese izvješće Općinskom
vijeću o rezultatima izbora provedenih dana 21. svibnja 2017. godine, o imenima izabranih
vijećnika,podnesenim ostavkama i mirovanjima mandata osoba koje obnašaju dužnost nespojivu
sa dužnosti člana Općinskog vijeća, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju
obnašati dužnost sukladno članku 44. Statuta Općine Biskupija.
Predsjednik Mandatne komisije je izvijestio vijeće da su u Općinsko vijeće Općine
Biskupija izabrani slijedeći vijećnici sa sljedećih općinskih lista i to:
1)
Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS dobila je 8 mjesta pa su s te liste
izabrani kandidati:
1. MILAN ĐURĐEVIĆ
2. DAMJAN BERIĆ
3. NIKOLA POPRATNJAK
4. DRAGAN BUKOROVIĆ
5. MILOŠ TRKULJA
6. BORKO ŠEAT
7. BRANKO MIJAKOVAC
8. JOVICA KRSTANOVIĆ
2) Kandidacijska lista grupe birača – dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani
kandidati:
1. RADMILA DREZGA
2. MILAN SLJEPČEVIĆ
3) Hrvatska demokratska zajednica – HDZ dobila je 1 mjesto, pa je s te liste izabran
kandidat:
1. DRAGOMIR ŠURLIN
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Na temelju članka 117. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12
utvrđuje se da je na provedenim izborima u općinskom vijeću izabran (1) jedan pripadnik
hrvatskog naroda te je tako osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda.
Prvi na listi Samostalne demokratske srpske stranke gospodin Milan Đurđević a pošto je
izabran za načelnika Općine Biskupija, odnosno na nespojivu dužnost, stavio je svoj mandat
člana predstavničkog tijela na mirovanje.
Općinska organizacija Samostalne demokratske srpske stranke SDSS-a je predložila
gospodina Borisa Petko za člana Općinskog vijeća općine Biskupija.
Predsjedateljica se zahvalila predsjedniku Mandatne komisije, te je utvrdila da se
zaključkom prima na znanje Izvješće Mandatne komisije i verificira mandate izabranih vijećnika,
odnosno zamjenika vijećnika.
Zaključak o primanju na znanje izvješća mandatne komisije i verifikaciji mandata
izabranih vijećnika se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
- Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti predsjedanje sjednicom
Sukladno odredbi članka 87. st. 4. Zakona o lokalnim izborima konstituirajućoj sjednici
do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše
glasova. Prema podacima o izabranim vijećnicima Općinskog vijeća Općine Biskupija utvrđeno
je da je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova je vijećnik gospodin
Damjan Berić, te se moli imenovani da preuzme predsjedavanje ovom sjednicom do izbora
predsjednika Općinskog vijeća.
Damjan Berić, kao privremeni predsjedatelj preuzima predsjedavanje sjednicom.
-

Svečana prisega članova Općinskog vijeća

Privremeni predsjedatelj Damjan Berić poziva vijećnike Općinskog vijeća Općine
Biskupija da polože svečanu prisegu i izgovara tekst prisege, koja glasi:
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Biskupija
obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona
i Statuta Općine Biskupija, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i
Općine Biskupija.“
Privremeni predsjedatelj Damjan Berić poslije izgovorene prisege poziva pojedinačno
vijećnike, a vijećnik nakon što je pozvan, ustaje i izgovara riječ: «PRISEŽEM», zatim svaki
vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje ga predsjedniku.
Nakon potpisivanja prisega predsjedatelj je čestitao vijećnicima na verifikaciji mandata i
zaželio im puno uspjeha u daljnjem radu.
Ad-3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
Sukladno članku 2., 15., i 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Biskupija i članka 41.
i 42. Statuta Općine Biskupija, Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana koji se
biraju iz redova vijećnika uz prethodni poziv političkim strankama da dostave prijedloge.
Nakon kraće rasprave i postignutog dogovora među vijećnicima, ovlašteni predlagatelj
stranke SDSS-a daje slijedeći prijedlog za članove Odbora za izbor i imenovanja i to:
1. Nikola Popratnjak, za predsjednika,
2. Borko Šeat, za člana,
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3. Branko Mijakovac, za člana.
Na glasovanje se stavlja prijedlog ovlaštenog predlagatelja, te se utvrđuje da je sa (devet)
9 glasova „ZA“ i (dva) 2 glasa „SUZDRŽAN“ izabran Odbor za izbor i imenovanja, u sastavu:
1. Nikola Popratnjak, za predsjednika
2. Borko Šeat, za člana
3. Branko Mijakovac, za člana
Predsjedatelj je izabranim vijećnicima za članove Odbora za izbor i imenovanje čestitao
na izboru i zaželio im uspješan rad.
Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje se prilaže ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
Ad-4. Izbor predsjednika i dva (2) potpredsjednika Općinskog vijeća
Sukladno članka 33. Statuta općine Biskupija i člankom 10. 11. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Biskupija, Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika koji
se biraju većinom glasova svih vijećnika, javnim glasovanjem, na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanja.
Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan bira iz reda predstavničke većine, a
drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Nakon pauze od nekoliko minuta, u kojem vremenu je vijećao Odbor za izbor i
imenovanje, Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Nikola Popratnjak predložio je:
-

Damjana Berića, za predsjednika Vijeća,
Nikolu Popratnjaka, za I. potpredsjednika Vijeća (iz reda predstavničke većine),
Dragomira Šurlina, za II. Potpredsjednika Vijeća (iz reda predstavničke manjine),

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedatelj navedeni prijedlog predsjednika Odbora za
izbor i imenovanje stavlja na glasovanje.
Pojedinačnim glasovanjem za predsjednika, potpredsjednika i drugog potpredsjednika
Općinskog vijeća utvrđuje se da su:
a) - za predsjednika Vijeća, članovi vijeća glasovali s (devet) 9 glasova „ZA
i dva (2) glasa „SUZDRŽAN“ stoga se konstatira da je za predsjednika Općinskog vijeća
Općine Biskupija većinom glasova izabran gospodin Damjan Berić.
Predsjednik je stavio na glasovanje prijedlog Odbora za izbor dva potpredsjednika
Općinskog vijeća, te se pojedinačnim glasovanjem za prvog potpredsjednika i drugog
potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuje se da su:
b) - za I. potpredsjednika Vijeća članovi vijeća su glasovali sa 9 (devet) glasova „ZA“ i
2 (dva) glasa „SUZDRŽAN“stoga se konstatira da je za I. potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Biskupija većinom glasova izabran gospodin Nikola Popratnjak.
c) - za II. drugog potpredsjednika Vijeća, članovi vijeća su glasovali sa 9 (devet) glasova
„ZA“ i 2 (dva) glasa „SUZDRŽAN“ stoga se konstatira da je za II. potpredsjednika vijeća
izabran gospodin Dragomir Šurlin.
Rješenje o izboru predsjednika, I. potpredsjednika i II. potpredsjednika Općinskog
vijeća se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Nakon izbora predsjednika Vijeća i dva potpredsjednika, predsjedatelj Vijeća čestita
izabranim vijećnicima i želi im uspješan rad. Konstatira da je iscrpljen dnevni red konstituirajuće
sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, a temeljem odredbe članka 32. Zakona o lokalnoj i
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područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđuje da je izborom predsjednika Vijeća, Općinsko
vijeće Općine Biskupija konstituirano.
Daljnje vođenje sjednicom preuzeo je izabrani predsjednik Vijeća gosp. Damjan Berić,
koji se je vijeću obratio prigodnim govorom i zahvalio na ukazanom povjerenju.
Predsjednik Vijeća je čestitao članovima Općinskog Vijeća i izabranom načelniku Općine
Biskupija gospodinu Milanu Đurđević i zamjeniku načelnika gospodinu Ognjenu Vukmirović, te
se svima skupa zahvalio na uspješnom radu.

Predsjednik Vijeća konstatira da je dnevni red iscrpljen, te da je sjednica završila s radom
u 09,30 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
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