
Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa  konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan 

 
       Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sukošan održana je 16.lipnja 2017. 

godine u prostoriji vijećnice Općine Sukošan, s početkom u 12,30 sati. 

 

      Do određivanja predsjedatelja. sjednicu Općinskog vijeća otvara i vodi opunomoćenik 

predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskog županiji Krešimir Anić, dipl.iur.  

       

     Sjednici su pored članova vijeća  nazočni:, uz Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji 

mr.sc Lena Grbić, općinski načelnik Ante Martinac, zamjenik općinskog načelnika Filip 

Dražić i pročelnica Jedinstvenog upravnog odbora Zdenka Banović, dipl.iur. 

      

    Nakon pozdravnog govora opunomoćenika predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj 

županiji Krešimira Anića, dipl.iur. slijedi intoniranje himne Republike Hrvatske „Lijepa naša 

domovino“ te minuta šutnje za poginule branitelje u Domovinskom ratu. 

   

 

    Opunomoćenik predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji Krešimir Anić, 

dipl.iur. utvrđuje slijedeći:  

 

D N E V N I   R E D 

Utvrđivanje kvoruma 

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, 

- svečana prisega članova Općinskog vijeća 

3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

   Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sukošan Zdenka Banović, dipl.iur.  

proziva članove Općinskog vijeća, te utvrđuje da je sjednici nazočno  12 vijećnika: 

 1. Marijana Rogoznica 2. Stipana Banić 3. Tomislav Dražić  4. Josip Torbarina 5.  Vilson 

Dević 6. Tony Šime Gašparović 7. Šime Dijan 8. Marin Ninčević 9. Marin Keran 10. Mojmir 

Torbarina 11. Ante Martinović   12.  Petra Žitko.  Odsutan je vijećnik Denis Protić.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Ad-1. Izbor Mandatnog povjerenstva 

 

      Pisani prijedlog za sastav Mandatnog povjerenstva potpisalo je svih 13 članova Općinskog 

vijeća.   

     Za sastav Mandatnog povjerenstva predlažu se: 

1. Josip Torbarina – predsjednik 

2. Šime Dijan   – član 

3. Petra Žitko - član 

 

     Prijedlog se daje na glasovanje te se utvrđuje da je Odluka o izboru Mandatnog 

povjerenstva donesena  jednoglasno odnosno s  12 glasova . 

 

 ( Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva sastavni je dio ovoga zapisnika ). 



 

Ad-2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija  

          mandata članova Općinskog vijeća 

 

     Predsjednik Mandatnog povjerenstva Josip Torbarina podnosi Izvješće o provedenim 

izborima za članove Općinskog vijeća Općine Sukošan. 

     Predsjednik Mandatnog povjerenstva čita Izvješće o provedenim izborima i imenima 

izabranih članova, mirovanju mandata izabranog općinskog načelnika  te ime njegovog 

zamjenika . 

 

       ( Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima i imenima  članova    

         Općinskog vijeća kojima je potvrđen mandat sastavni je dio ovoga zapisnika). 

 

 Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika. 

 

Lista HDZ-a dobila najviše glasova na lokalnim izborima. Prvom izabranom članu sa 

kandidacijske liste HDZ-a mandat miruje po sili zakona jer je prihvatio dužnost općinskog 

načelnika te je stranka za  njegovog zamjenika odredila Marijanu Rogoznica. 

Predsjedatelj konstituirajućom sjednicom Općinskog vijeća Općine Sukošan je prvi slijedeći 

izabrani član sa kandidacijske liste HDZ-a  Stipana Banić  koja preuzima daljnje vođenje 

sjednice. 

 Svečana prisega članova Općinskog vijeća. 

 

Predsjedateljica Stipana Banić čita tekst svečane prisege: 

 

«Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sukošan 

obavljati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, 

zakona i Statuta Općine Sukošan te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike 

Hrvatske i Općine Sukošan.» 

     

Predsjedateljica zatim proziva pojedinačno svakog vijećnika, koji ustaje i izgovara riječ 

«Prisežem» nakon čega pristupa do predsjedateljice i potpisuje tekst prisege. 

                                        

Ad-3. Izbor Povjerenstva  za izbor i imenovanja 

 

     Predsjedateljica Stipana Banić čita prijedlog za sastav Povjerenstva za izbor i imenovanja 

kojega je potpisalo 12 članova Općinskog vijeća.  

Za sastav Povjerenstva  za izbor i imenovanja predlažu se: 

 

1. Tony Šime Gašparović  - predsjednik 

2. Vilson Dević  – član 

3. Marin Ninčević – član 

4. Mojmir Torbarina – član 

5. Marin Keran - član 

     

 Predsjedateljica daje prijedlog na glasovanje  te utvrđuje da je Odluka o izboru Povjerenstva 

za izbor i imenovanja donesena jednoglasno, odnosno s  12 glasova. 

 

(Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja sastavni je dio ove odluke ). 



Ad-4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

     Predsjedateljica Stipana Banić čita prijedlog za predsjednika  Općinskog vijeća kojega je 

potpisalo 12 članova Općinskog  vijeća . 

Za predsjednika Općinskog vijeća predlaže se: 

 

 

Tomislav Dražić 

  

     Predsjedateljica daje prijedlog na glasovanje te utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen, 

odnosno s  12 glasova . 

 

 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća prijedlog je potpisalo 8 članova Općinskog  vijeća a   

predložena  je Stipana Banić. 

 

Predsjedateljica daje prijedlog na glasovanje te utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen, 

odnosno s  12 glasova. 

 

Prijedloga za izbor drugog potpredsjednika nije bilo te se njegov izbor odgađa za slijedeću 

sjednicu Općinskog vijeća. 

 

( Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sukošan sastavni 

je dio ovoga zapisnika ). 

 

Izborom predsjednika Općinskog vijeća  Općinsko vijeće Općine Sukošan smatra se 

konstituiranim. 

 

 

 

                                                                                                    Predsjedatelj: 

      Zapisnik sastavila:                                                          Krešimir Anić, dipl.iur                                                                                      

Zdenka Banović, dipl.iur.                                                           

                                                                                                   Predsjedateljica : 

                                                                                                Stipana Banić, prof. 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Dražić predlaže nastavak sjednice sa slijedećim 

dnevnim redom: 

 

5.Izbor Povjerenstva za Statut i Poslovnik, 

6.Svečana prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika. 

 

 

Ad-5. Izbor Povjerenstva za Statut i Poslovnik 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Dražić čita prijedlog za sastav Povjerenstva za Statut 

i Poslovnik  kojega je potpisalo 12  članova općinskog vijeća . 

Za sastav  Povjerenstva za Statut i Poslovnik predlažu se: 

 

1. Stipana Banić, za predsjednicu 

2. Josip Torbarina, za člana 

3. Ante Martinović, za člana 

 

     Predsjednik daje prijedlog na glasovanje  te utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen, 

odnosno s  12 glasova. 

   

             ( Odluka o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik sastavni je dio ovoga zapisnika).  

  

Ad-6.    Svečana prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika  
 

 

Predsjednik vijeća Tomislav Dražić čita tekst prisege općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika:  

 

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog načelnika/zamjenika/ Općine Sukošan 

obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, 

zakona i Statuta Općine Sukošan, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike 

Hrvatske i Općine Sukošan”.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno općinskog 

načelnika Antu Martinca i njegovog zamjenika Filipa Dražića  koji nakon što je izgovoreno 

njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”, a zatim potpisuju tekst prisege. 

 

     Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Općinskog vijeća Općine Sukošan 

zaključuje sjednicu   u  13,00 sati. 

 

 

 

    Zapisnik sastavila:                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                    

Zdenka Banović, dipl.iur.                                                              Tomislav Dražić, dipl.ing. 

 


