REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 2198/31-02-13-3
U Gračacu, 18. lipnja 2013. g.
Z A P I S N I K
s prve, konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Gračac održane 18. lipnja 2013. godine s početkom u 14,00 sati
u općinskoj Vijećnici u Gračacu.
Gordana Dell'Orco, voditeljica Službe za društvene djelatnosti
u Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji pozdravlja
nazočne, čestita izabranim vijećnicima i načelnici. Upoznaje
nazočne s odlukom predstojnika Ureda državne uprave u
Zadarskoj županiji, g. Ive Gregova kojom ju je, temeljem
odluke Ministarstva uprave, ovlastio za otvaranje i vođenje
konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac do
određivanja osobe koja će predsjedati sjednicom do izbora
predsjednika Općinskog vijeća. Otvara konstituirajuću sjednicu
Općinskog vijeća Općine Gračac.
Službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac Bojana
Fumić
na
zahtjev
voditeljice
sjednice
vrši
prozivku
novoizabranih vijećnika radi utvrđivanja kvoruma. Utvrđuje se
da
su
nazočni
svi
novoizabrani
vijećnici,
odnosno
17
vijećnika:
Tadija Šišić, Robert Juko, Berislav Crepulja, Viktor Kupčak,
Marina Marković, Ivica Miletić, Stjepan Knežević, Katarina
Pleša Jakovljević, Nebojša Rađenović, Jasna Končarević, Ivana
Tomić, Tanja Jović, Tomo Delač, Tanja Rastović, Milka
Cvjetković, Đorđe Terzić, Milorad Stanisavljević,
stoga postoji kvorum za održavanje sjednice
Sluša se himna, a zatim se minutom šutnje daje počast
braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje samostalne
i slobodne Republike Hrvatske.
Ostali nazočni su: Gordana Dell'Orco, u ime Ureda državne
uprave u Zadarskoj županiji, Nataša Turbić, općinska načelnica
Općine Gračac te njezini zamjenici Anto Jurić i Milan
Tankosić; Bojana Fumić, službenica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gračac.
Gordana
Dell'Orco
napominje
da
je
daljnji
dnevni
jedinstveno utvrđen za sve konstituirajuće sjednice

red

1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova
Općinskog vijeća
- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati
sjednicom do izbora predsjednika
- Svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Pristupa se radu po točkama dnevnog reda:
Ad/1 Izbor Mandatne komisije, bira se predsjednik i 2 člana.
Daju se pisani prijedlozi najmanje 1/3 vijećnika, dakle 6
vijećnika. Vijećnici Koalicije HDZ-HSU predložili su Stjepana
Kneževića za predsjednika, a za članove Tomu Delača i Tanju
Jović. Vijećnici Koalicije SDP-SDSS-HNS-HSLS za predsjednicu
su predložili Tanju Jović, za članove Milku Cvjetković i Jasnu
Končarević. Pristupa se prvo glasovanju o predsjedniku.
Stjepan Knežević dobio je 8 glasova ZA, 9 uzdržanih, Tanja
Jović 9 glasova ZA, 8 uzdržanih dakle, većinom glasova za
predsjednicu Mandatne komisije izabrana je Tanja Jović. U
glasovanju za članove između Tome Delača i Milke CvjetkovićTomo Delač dobio je 8 glasova ZA, 9 uzdržanih, Milka
Cvjetković 9 glasova, 8 uzdržanih dakle, za jednog člana
većinom glasova izabrana je Milka Cvjetković. U glasovanju za
drugog člana Jasna Končarević izabrana je većinom od 11
glasova ZA, 6 uzdržanih, a Tanja Jović već je ranije izabrana
za predsjednicu, pa se o njoj nije glasovalo. Utvrđuje se da
je većinom glasova Općinsko vijeće Općine Gračac donijelo
Odluku o izboru
Mandatne komisije
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/2 Tanja Jović kao predsjednica Mandatne komisije čita
Izvješće o rezultatima izbora za Općinsko vijeće Općine Gračac
(u privitku) kojim nazočne upoznaje s rezultatima izbora,
izabranim vijećnicima, o tome da nitko od izabranih vijećnika
nije podnio ostavku niti stavio mandat u mirovanje, kao i o
tome da je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je
dobila najviše glasova Tadija Šišić, HDZ-HSU, koji će stoga
predsjedavati konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do
izbora predsjednika.
Kao vijećnik za kojega je utvrđeno da će predsjedavati
sjednicom do izbora predsjednika, Tadija Šišić preuzima
predsjedanje, zahvaljuje građanima na povjerenju, čestita
vijećnicima i izabranoj načelnici i zamjenicima. Pristupa se
polaganju prisege.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege
proziva pojedinačno vijećnike, a svaki vijećnik nakon što je

izgovoreno
njegovo
ime
i
prezime,
ustaje
i
izgovara:
“Prisežem”,
potpisuje
tekst
prisege
i
predaje
istu
predsjedatelju.
Ad/3 Izbor Komisije za izbor i imenovanja. Čitaju se
dostavljeni pisani prijedlozi vijećnika: vijećnici Koalicije
SDP-SDSS-HNS-HSLS za predsjednicu su predložili Ivanu Tomić, a
za članove Tanju Rastović i Đorđa Terzića. Vijećnici Koalicije
HDZ-HSU predložili su Viktora Kupčaka za predsjednika, a za
članove Marinu Marković i Ivicu Miletića. Vijećnici glasuju o
predloženim predsjednicima: Ivana Tomić 9 ZA, 8 uzdržanih
Viktor Kupčak 8 ZA, 9 uzdržanih. Većinom glasova izabrana je
Ivana Tomić za predsjednicu. U glasovanju za članove Tanja
Rastović 9 ZA, 8 uzdržanih, Marina Marković 8 ZA, 9 uzdržanih,
većinom glasova izabrana je Tanja Rastović. Za drugog člana
Đorđe Terzić dobio je 9 glasova ZA, 8 uzdržanih Ivica Miletić
8 ZA, 9 uzdržanih. Dakle, većinom glasova Općinsko vijeće
Općine Gračac donijelo je
Odluku o izboru
Komisije za izbor i imenovanja
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/4 Pristupa se izboru predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća. Upućeni su pisan prijedlozi vijećnika.
Vijećnici
Koalicije
SDP-SDSS-HNS-HSLS
za
predsjednicu
Općinskog vijeća su predložili Katarinu Pleša Jakovljević, za
jednog potpredsjednika Milorada Stanisavljevića, a jednog
potpredsjednika da se ustupi vijećniku HDZ-a. Vijećnici HDZHSU predlažu da se za predsjednika izabere Tadija šišić, a za
potpredsjednicu Katarina Pleša Jakovljević. Vijećnik Tomo
Delač iznosi svoje protivljenje predlaganju Katarine Pleša
Jakovljević za predsjednicu jer smatra da je svojim izjavama o
tome da se nakon izbora dogodila „druga Oluja“ povrijedila
njega, kao i sve ostale hrvatske branitelje. Kako vijećnik
Delač nije dobio riječ niti se o istome vodi rasprava,
prekinut je izlaganju. Pristupa se glasovanju o izboru
predsjednika Općinskog vijeća Općine Gračac. Katarina Pleša
Jakovljević dobila je 9 glasova ZA, Tadija Šišić 8 glasova ZA.
Većinom glasova svih vijećnika za predsjednicu Općinskog
vijeća izabrana je Katarina Pleša Jakovljević.
Katarina Pleša Jakovljević pojašnjava da je njihov prijedlog
za potpredsjednike da to bude vijećnik Stanisavljević iz SDSSa i jedan vijećnik HDZ-a. Tadija Šišić: da li baš tim redom?
Nebojša Rađenović moli petominutnu stanku. Stanka je od 14,28
do 14, 33 h. Nakon stanke Katarina Pleša Jakovljević iznosi
korigirani prijedlog koalicije SDP-SDSS-HNS-HSLS kojim se sada
predlaže da se prvi potpredsjednik izabere iz HDZ-a, a drugi
da bude Stanisavljević iz SDSS-a. HDZ-HSU predlaže za prvog

potpredsjednika Tadiju Šišića.
Vijećnici glasuju s 8 ZA, 7
PROTIV, 2 uzdržanih. Prijedlog nije dobio potrebnu većinu
glasova svih vijećnika. Tomo Delač prigovara činjenici da su
takvo imenovanje predložili članovi SDP-a koji to isto sada ne
podržavaju. Tadija Šišić- nije fer, ako ste dali stranci da
predloži, onda nećete vi određivati kadrove unutar naše
stranke. To nije dobro za suradnju. Najveći broj ljudi
glasovalo za listu HDZ-HSU, a niste nam dali mogućnost biti
zastupljeni niti u jednom radnom tijelu, bilo bi fer da ste
barem jedno mjesto ostavili oporbi. Vidjet ćemo sad što ćemo.
Katarina Pleša Jakovljević: glasali smo kako smo glasali i
nema smisla vršiti pritisak. Dali smo mogućnost stranci, ali
ne želimo Šišića, ne znači da nećemo prihvatiti nekog drugoga.
Možda da ne odustanete sada pa da se dogovorite o novom
prijedlogu za sljedeću sjednicu. Šišić: žalosno je da najjača
stranka ne sudjeluje, tražimo stanku 5 minuta. Stanka se
određuje od 14,40 do 14,45. Nakon stanke Stjepan Knežević u
ime vijećnika HDZ-HSU izjavljuje da odustaju od prijedloga i
daje SDP-ovoj koaliciji neka stavljaju svoje, ne prihvaćaju da
im drugi određuju koga će predložiti. Glasuje se o prijedlogu
da se Milorad Stanisavljević izabere za potpredsjednika
Općinskog vijeća, koji dobiva 9 glasova ZA, dakle, većinom
glasova svih vijećnika isti je izabran. Utvrđuje se da je
provedenim glasovanjima Općinsko vijeće većinom glasova svih
vijećnika donijelo
Odluku
o izboru predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Katarina Pleša Jakovljević kaže da oni imaju prijedlog za
drugog zamjenika. Tadija Šišić- gotovo je, sjednica je gotova.
Katarina Pleša Jakovljević kao predsjednica Općinskog vijeća
pozdravlja sve i kaže kako će to ostaviti za neku drugu
sjednicu. Sjednica se zaključuje u 14,50 h.
ZAPISNIČAR:
Bojana Fumić

OVLAŠTENA OSOBA UREDA DRŽAVNE UPRAVE:
Gordana Dell’Orco

PREDSJEDATELJ DO IZBORA PREDSJEDNIKA:
Tadija Šišić

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Katarina Pleša Jakovljević

