
ZAPISNIK 

S 

KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PREKO 

 

        Na temelju članka 87. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima ( „ NN“ broj: 144/12) i 

Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023-01/13-01/284 URBROJ: 515-02-02-01/1-13-26 od 

29. svibnja 2013., sjednicu je sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji,  

za dan 13. lipnja 2013. godine. 

         Prozivkom je utvrđeno da je na sjednici prisutno12 od ukupno13 vijećnika, te je 

predsjedavajući konstatirao da je na konstituirajućoj sjednici nazočno 12 članova Općinskog 

vijeća Općine Preko, te da Vijeće može nastaviti s radom i donositi punovažne odluke. 

Intonirana je hrvatska himna „ Lijepa naša“, te je minutom šutnje odana počast Hrvatskim 

braniteljima i svima koji su preminuli za slobodu i boljitak Republike Hrvatske.   

         Sjednicu je otvorio gospodin Ivo Gregov predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj 

županiji, osoba ovlaštena za sazivanje konstituirajuće sjednice do određivanja prvog 

izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Čestitao je  svim 

izabranim članovima Općinskog vijeća Općine Preko poželjevši im puno uspjeha u narednom 

četverogodišnjem mandatu.  Da bi se ispunile zakonske pretpostavke za konstituiranje 

predstavničkog tijela, te da bi sve odluke koje danas budu donesene bile u skladu sa zakonom, 

Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Preko potrebno je da na današnjoj 

sjednici bude nazočna većina članova predstavničkog tijela koje prema Statutu Općine Preko 

broji 13 članova. 

      Uz poziv za današnju sjednicu dostavljen je i dnevni red sjednice, kojeg je pročitao te 

predloženi dnevni red stavio na glasovanje. 

 

       Dizanjem ruku, jednoglasno je prihvaćen predloženi Dnevni red:  

 

                                                         DNEVNI RED: 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva 

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova  

- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika 

- Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.  

 

Ad 1) Predsjedavajući konstatira da je od strane 5 vijećnika  dostavljen pisani prijedlog kojim  

          se predlažu predsjednik i članovi Mandatnog povjerenstva: 

 

          Za predsjednicu- Ingrid Melada 

          Za člana – Valentin Gregov 

          Za člana- Marino Sandalić 

 

          Predsjedavajući je upitao da li ima drugih prijedloga za izbor Mandatnog povjerenstva,   

          a kako nije bilo, stavio je dostavljeni prijedlog na glasovanje. 

          Dizanjem ruku, predsjedavajući utvrđuje da je jednoglasno izvršen izbor Mandatnog  

          povjerenstva u sastavu:  

          Za predsjednicu- Ingrid Melada 

          Za člana – Valentin Gregov 

          Za člana- Marino Sandalić 



 

          Ujedno poziva predsjednicu Mandatnog povjerenstva da pročita izvješće kako bi se  

          moglo verificirati mandate članova Općinskog vijeća. 

 

Ad 2) Izvješće podnosi Ingrid Melada, predsjednica Mandatnog povjerenstva. 

 

           

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA 

ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE PREKO 

 
I. Od ukupno 4.137 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.229 birača, 
odnosno 53,88%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.229 birača, 
odnosno 53,88%. Važećih listića bilo je 2.177, odnosno 97,67%. Nevažećih je 
bilo 52 listića, odnosno 2,33%.  

 

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:  

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ               1.243  glasova   57,10% 
    HRVATSKA STRANKA   

    UMIROVLJENIKA - HSU  

    Nositelj liste: ANTE 

JEROLIMOV  

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                                335  glasova    15,39% 

    Nositelj liste: MARIJO KOŠTA  

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP         264  glasova   12,13% 
    Nositelj liste: IVAN MATACIN  

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS                                 178  glasova     8,18% 
   HRVATSKA NARODNA STRANKA –  

   LIBERALNI DEMOKRATI - HNS  

   Nositelj liste: BRANKO KOLEGA  

5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                               157  glasova      7,21% 
    Nositelj liste: NEDJELJKO MILIN  

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi 
mjesta u      općinskom vijeću su:  

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA 

ZAJEDNICA - HDZ  

HRVATSKA STRANKA 

UMIROVLJENIKA - HSU dobila je 

8 mjesta te su s te liste izabrani:  

1. ANTE JEROLIMOV  

2. INGRID MELADA  

3. GORAN PAVIN  

4. ENDI ĆUĆA  

5. MARINO SANDALIĆ  

6. TEOMIR IVANOV  



7. ANTE BRIŽIĆ  

8. VALENTIN GREGOV  

 

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA  

dobila je 2   mjesta te su s te liste izabrani:  

1. MARIJO KOŠTA  

2. IVICA PROFACA  

 

3.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 

HRVATSKE- SDP dobila je 1   mjesto te je 

s te liste izabran:  

1. IVAN MATACIN  
 

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS  

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI 

DEMOKRATI - HNS dobila je 1   mjesto te je s te liste 

izabran:  

1. BRANKO KOLEGA  

 

5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA  

dobila je 1   mjesto te je s te liste izabran:  

1. NEDJELJKO MILIN 
 

        Ovo Izvješće je sastavni dio Zapisnika. 

        Na temelju čl.79. i 81. Zakona o lokalnim izborima ( „ NN“ broj: 144/12)    

Mandatno povjerenstvo u sastavu : Ingrid Melada –predsjednica  

, Valentin Gregov -član i Marino Sandalić-član izvršilo je uvid u obavijesti  

vijećnika  Ante Jerolimova, Branka Kolege i Endija Ćuće o obavljanju nespojive  

dužnosti,  te u prijedloge Hrvatske demokratske zajednice i hrvatske stranke  

umirovljenika,  koje su za zamjenika Ante Jerolimova predložile Juru Brižića, a za  

zamjenika Endija Ćuće Nina Vidakovića.  

Hrvatska seljačka stranka i Hrvatska narodna stranka- liberalni demokrati su za zamjenika 

Branka Kolege predložile  Matu Pantalona.  

          Predsjedavajući pita ima li primjedbi ili nejasnoća u Izvješću. Kako nije bilo nikakvih 

primjedbi ili nejasnoća predsjedavajući utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Preko primilo 

na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva i verificiralo mandate članovima Općinskog 

vijeća. 

          Budući da je člankom čl. 87. st.4. Zakona o lokalnim izborima propisano da 

konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika Općinskog vijeća 

predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, to poziva 

gospođu Ingrid Melada da preuzme predsjedavanje sjednicom po već usvojenom dnevnom 

redu. 

         Utvrđuje se da vođenje sjednice preuzima gospođa Ingrid Melada kao prvi izabrani član  

s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 

Gospođa Ingrid Melada pozdravila je sve prisutne i pozvala vijećnike na svečanu prisegu 

članova Općinskog vijeća.  

Na temelju članka 3. Poslovnika o radu tekst prisege za članove Općinskog vijeća Općine 

Preko je slijedećeg sadržaja:  



 
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Preko obavljati savjesno 

i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Preko, 

te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Preko”. 

 

Nakon pročitanog teksta prisege pojedinačnom prozivkom vijećnici su izjavili da prisežu te 

potpisali prisegu. 

Konstatira se da je dvanaest vijećnika dalo svečanu prisegu i da su mandati verificirani. 

 

Ad 3) Predsjedavateljica Ingrid Melada konstatira da je od strane 5 vijećnika  dostavljen 

pisani prijedlog kojim se predlažu  predsjednik i  članovi Povjerenstva za izbor i imenovanje: 

 

      Za predsjednika- Ante Brižić  

      Za člana- Jure Brižić 

      Za člana- Nedjeljko Milin       

 

         Kako više nije bilo prijedloga, predsjedateljica je zaključila raspravu i stavila prijedlog 

Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje  Ante Brižić - predsjednik, Jure Brižić – 

član i Nedjeljko Milin – član, na glasovanje. 

        Utvrđuje se da je jednoglasno donesena Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i 

imenovanje , te da se u Povjerenstvo za izbor i imenovanje izabiru kako slijedi:  

 

         Za predsjednika- Ante Brižić  

         Za člana- Jure Brižić 

         Za člana- Nedjeljko Milin      

 

Ad 4)  Predsjedavateljica Ingrid Melada konstatira da je od strane 5 vijećnika  dostavljen 

pisani prijedlog kojim se predlažu za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća: 

 

        Za predsjednika Općinskog vijeća- Ingrid Melada 

        Za potpredsjednika Općinskog vijeća- Marino Sandalić  

        Kako više nije bilo prijedloga, predsjedateljica je zaključila raspravu i stavila prijedlog 

Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Preko na glasovanje. 

 Utvrđuje se da je jednoglasno donesena  

Odluka 

o 

izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Preko 

 

Za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Preko izabrana je Ingrid Melada. 

 

Prelazi se na glasovanje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća , te se utvrđuje da je 

jednoglasno donesena 

 

Odluka 

o 

izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Preko 

 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Preko izabran je Marino Sandalić. 

 

 



 

Sjednica završena u 11.30 sati. 

 

 

Zapisnik sačinila:       Po ovlaštenju 

 

 

Kristina Gruber                                                                                 Ivo Gregov 

 

 

 

          

Predsjednica 

 

 

Ingrid Melada 

 

 

 


