REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/04
URBROJ: 2156/03-02-13-3
M. Draga, 11. lipnja 2013.

ZAPISNIK
sa KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane 11. lipnja 2013. godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7.

Predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Vera
Pajalić je u 18,00 sati otvorila konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća, koju
sukladno odredbi članka 87. Zakona o lokalnim izborima u roku od 30 dana od dana
objave konačnih rezultata izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne samouprave saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Vera Pajalić predstavila se nazočnima navevši da obavlja poslove predstojnice
Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, te je odlukom Ministarstva
uprave od 29. svibnja 2013. ovlaštena za sazivanje i vođenje konstituirajućih sjednica
svih općinskih i gradskih vijeća s područja Primorsko-goranske županije do
određivanja osobe koja će predsjedati ovom sjednicom do izbora predsjednika
Općinskog vijeća.
Pozdravila je sve nazočne te izabranim članovima Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga kao i izabranom općinskom načelniku Ratku Salamonu i
njegovom zamjeniku Rikardu Staraju čestitala na izboru i poželjela puno uspjeha u
radu.
Budući da je člankom 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi propisano da se predstavničko tijelo smatra konstituiranim izborom
predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova predstavničkog
tijela, predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji pozvala je
pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga, Sanju Filčić da
izvrši prozivku kako bi se utvrdilo postojanje kvoruma.
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Sanja Filčić prozvala je poimenično izabrane vijećnike Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga Magdu Mandić, Borisa Škalameru, Sanju Knapić, Jasenku Rutar,
Ferucia Senčića, Nedeljka Dražula, Roberta Marinca, Roberta Dundaru, Edvina
Rutara, Kristijana Dražula i Tina Armandu, te je utvrđeno da su svi prozvani vijećnici
nazočni.
Osim članova Općinskog vijeća, na sjednici su nazočni općinski načelnik
Ratko Salamon, zamjenik općinskog načelnika Rikardo Staraj, Nevio Premuš,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga, Sanja Filčić,
pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove, Silvija Vickić,
vježbenica Lina Jedretić i komunalni redar Tahir Zubčević.
Utvrđeno je da je na prvoj, konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga od Statutom Općine Mošćenička Draga utvrđenih 11 članova
Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga nazočno 11 članova Općinskog vijeća te
vijeće može nastaviti s radom i donositi pravovaljane odluke.
Predstojnica Ureda državne uprave stavila je glasovanje dnevni red, koji je
predložen uz poziv za današnju sjednicu
DNEVNI RED
1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog
vijeća
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mošćenička
Draga
5. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Utvrđuje se da je jednoglasno usvojen predloženi dnevni red.
Ad. 1.
Predstojnica Ureda državne uprave upoznala je vijećnike sa odredbom članka 20.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga kojom je propisano da
Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te da se Mandatna komisija bira
na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika. Člankom 38. Poslovnika
propisano je da su ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće, između
ostalih, vijećnici.
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Utvrđeno je da je do dana održavanja današnje sjednice zaprimljen jedan
prijedlog za članove Mandatne komisije, koji je supotpisan od strane četiri vijećnika.
Navedenim prijedlogom predloženi su Boris Škalamera, za predsjednika, Jasenka
Rutar, za člana i Kristijan Dražul, za člana.
Predstojnica Ureda državne uprave upitala je da li ima drugih prijedloga za
članove Mandatne komisije, te je konstatirano da drugih prijedloga nema.
Predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji stavila je
jedini zaprimljeni prijedlog za članove Mandatne komisije na glasovanje, te je
navedeni prijedlog jednoglasno usvojen.
Predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji utvrđuje da su
u Mandatno povjerenstvo jednoglasno izabrani:
1. Boris Škalamera, za predsjednika,
2. Jasenka Rutar, za člana,
3. Kristijan Dražul, za člana.
Ad. 2.
Predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji navela je da
sukladno odredbi članka 37. Statuta Općine Mošćenička Draga Mandatno
povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća obavještava Općinsko
vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika,
temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim
izborima, obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku
dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku
dužnost, obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o
mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja
nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njih počinje obavljati
vijećničku dužnost. Izvješće Mandatnog povjerenstva sadrži, u pravilu, podatke o
rezultatima izbora održanim 19. svibnja 2013., o imenima izabranih članova
Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga, o imenima izabranih članova koji su do
dana održavanja ove sjednice podnijeli ostavku na dužnost člana predstavničkog tijela
ili obnašaju dužnost Zakonom propisanu kao nespojivu s dužnosti člana
predstavničkog tijela pa im mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona i o
zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana Općinskog
vijeća.
Nakon toga, pozvala je upravo izabranog predsjednika Mandatnog povjerenstva
Borisa Škalameru da podnese izvješće.
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Predsjednik Mandatnog povjerenstva, Boris Škalamera podnio je izvješće
Mandatnog povjerenstva. Naveo je da je prema službenoj objavi Općinskog izbornog
povjerenstva Općine Mošćenička Draga (Konačni rezultati izbora za članice/članove
Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga KLASA: 013-01/13-01/06, URBROJ:
2156/03-03-13-2 od 19. svibnja 2013.) utvrđeno da su pojedine kandidacijske liste
dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Mošćenička Draga:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
1. RATKO SALAMON, dr.med.
2. RIKARDO STARAJ
3. dr.sc. MAGDA MANDIĆ
4. BORIS ŠKALAMERA
5. SANJA KNAPIĆ
2. PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1. NEDELJKO DRAŽUL, dipl.ing.
2. ROBERT MARINAC, ing.
3. SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA HRVATSKE - SDP
dobila je 2 mjesta te su s te liste
izabrani:
1. ROBERT DUNDARA
2. EDVIN RUTAR
4. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. KRISTIJAN DRAŽUL, ing. nautike
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
SAVEZ ZA PROMJENE - SP
VOLIM HRVATSKU - VH
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. EDO DEŠKOVIĆ
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Dana 19. svibnja 2013., nakon provedenih lokalnih izbora Ratko
Salamon, dr. med. izabran je za općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga, a
Rikardo Staraj za zamjenika općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga.
Sukladno članku 8. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima, a temeljem akata
Općinskog izbornog povjerenstva Općine Mošćenička Draga – objave rezultata izbora
za općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga KLASA: 013-01/13-01/06,
URBROJ: 2156/03-03-13-13 od 19. svibnja 2013. i objave o konačnosti navedenih
rezultata KLASA: 013-01/13-01/06, URBROJ: 2156/03-03-13-13 od 22. svibnja
2013., dana 23. svibnja 2013. Ratku Salamonu, dr. med. započeo je novi mandat
općinskog načelnika, a Rikardu Staraju mandat zamjenika općinskog načelnika.
Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, općinski načelnik i njegovi zamjenici
za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi predstavničkog tijela jedinice
lokalne samouprave, te im mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona.
Stoga Ratku Salamonu, dr.med., koji je ujedno bio i nositelj kandidacijske liste
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ i HRVATSKE SELJAČKE
STRANKE – HSS i Rikardu Staraju s navedene kandidacijske liste mandat u
Općinskom vijeću Općine Mošćenička Draga miruje po sili zakona.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA dostavila je Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga podnesak – obavijest da su zamjenici
vijećnika za Ratka Salamona, dr. med. i Rikarda Staraja s kandidacijske liste HDZ-a i
HSS-a Jasenka Rutar i Ferucio Senčić.
Edo Dešković, nositelj kandidacijske liste HRVATSKE STRANKE PRAVA –
HSP, AKCIJE ZA BOLJU HRVATSKU – ABH, HRVATSKE ČISTE STRANKE
PRAVA – HČSP, SAVEZA ZA PROMJENE – SP i VOLIM HRVATSKU – VH
podnio je ostavku na dužnost vijećnika Općinskog vijeća, koja je ostavka podnesena na
način, u obliku i u roku sukladno Zakonu o izborima, te je u zakonskom roku
kandidacijska lista HRVATSKE STRANKE PRAVA – HSP, AKCIJE ZA BOLJU
HRVATSKU – ABH, HRVATSKE ČISTE STRANKE PRAVA – HČSP, SAVEZA
ZA PROMJENE – SP i VOLIM HRVATSKU – VH Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Mošćenička Draga dostavila obavijest da je zamjenik vijećnika Ede Deškovića
Tin Armanda.
Nakon toga predsjednik Mandatnog povjerenstva pročitao je imena članova
Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga:
1.
2.
3.
4.

Magda Mandić
Boris Škalamera
Sanja Knapić
Jasenka Rutar,
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5. Ferucio Senčić
6. Nedeljko Dražul
7. Robert Marinac
8. Robert Dundara
9. Edvin Rutar
10. Kristijan Dražul
11. Tin Armanda
Predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zahvalila je
predsjedniku Mandatnog povjerenstva na podnesenom Izvješću.
Budući da se o podnesenom Izvješću Mandatne komisije ne glasuje, predstojnica
Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji utvrdila je da je Općinsko vijeće
Općine Mošćenička Draga primilo na znanje Izvješće Mandatne komisije, čime su
ujedno potvrđeni mandati članova Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Predstojnica Ureda državne uprave navela je da sukladno odredbi članka 87. stavka
4. Zakona o lokalnim izborima konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora
predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše
glasova. Uvidom u izborne rezultate utvrđeno je da je kandidacijska lista Hrvatske
demokratske zajednice – HDZ i Hrvatske seljačke stranke – HSS dobila 335 glasova,
odnosno najveći broj glasova, te da je prvi izabrani član s te liste Magda Mandić, pa je
predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji pozvala Magdu
Mandić da preuzme daljnje predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika vijeća.
Magda Mandić preuzela je daljnje vođenje sjednice do izbora predsjednika
Općinskog vijeća.
Magda Mandić pročitala je svečanu prisegu koja glasi: „Prisežem svojom čašću da
ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Mošćenička Draga obavljati savjesno
i odgovorno i da ću se u svome radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta
Općine Mošćenička Draga, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike
Hrvatske i Općine Mošćenička Draga“.
Potom je prozvala poimenično svakog vijećnika, te je svaki vijećnik nakon što je
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustao i izgovorio „Prisežem“.
Ad. 3.
Magda Mandić utvrdila je da je do dana održavanja konstituirajuće sjednice
zaprimljen jedan prijedlog za članove Povjerenstva za izbor i imenovanja, koji je
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supotpisan od strane četiri vijećnika. Navedenim prijedlogom predloženi su
Sanja Knapić, za predsjednika, Ferucio Senčić, za člana i Magda Mandić, za člana.
Magda Mandić upitala je da li ima da li ima drugih prijedloga za članove
Povjerenstva za izbor i imenovanja, te je konstatirano da drugih prijedloga nema.
Potom je stavila jedini zaprimljeni prijedlog za članove Povjerenstva za izbor i
imenovanja na glasovanje, te je navedeni prijedlog jednoglasno usvojen.
Magda Mandić utvrđuje da su u Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno
izabrani:
1. Sanja Knapić, za predsjednika,
2. Ferucio Senčić, za člana,
3. Magda Mandić, za člana.
Ad. 4.
Magda Mandić navela je da sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga, Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem, na
prijedlog najmanje 1/3 vijećnika (najmanje 4 vijećnika), većinom glasova svih
vijećnika. Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen
potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za
jednog kandidata.
Potom je utvrdila da su zaprimljena dva prijedloga za predsjednika Općinskog
vijeća.
Utvrdila je da su prvim zaprimljenim prijedlogom vijećnici Boris Škalamera,
Kristijan Dražul, Magda Mandić i Ferucio Senčić predložili da se za predsjednika
Općinskog vijeća izabere dr.sc. Magda Mandić.
Utvrdila je da su drugim zaprimljenim prijedlogom vijećnici Robert Dundara, Tin
Armanda, Robert Marinac i Edvin Rutar predložili da se za predsjednika Općinskog
vijeća izabere Nedjeljko Dražul.
Potom je stavila na glasovanja prvi prijedlog da se za predsjednika Općinskog
vijeća izabere dr.sc. Magda Mandić.
Za navedeni prijedlog bilo je 6 glasova za, 4 glasa protiv i 1 suzdržani.
Magda Madnić utvrdila je da je većinom glasova svih vijećnika odnosno sa 6
glasova za, 4 glasa protiv i jednim suzdržanim Magda Madnić izabrana za predsjednicu
Općinskog vijeća.
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Konstatirano je da je izborom predsjednika Općinskog vijeća konstituirano
Općinsko vijeće, nakon čega je izvedena himna Republike Hrvatske „Lijepa naša
domovino“.
Konstatira se da upravo izabrana predsjednica Općinskog vijeća Magda Mandić
preuzima vođenje sjednice odnosno nastavlja vođenje sjednice kao predsjednica
Općinskog vijeća. Kao upravo izabrana predsjednica Općinskog vijeća još je jednom
pozdravila sve nazočne, zahvalila je vijećnicima što su je predložili i izabrali za
predsjednicu Općinskog vijeća i navela kako vjeruje da će ovo vijeće, zajedno sa
načelnikom i zamjenikom načelnika dobro surađivati, na dobrobit svih stanovnika
Općine Mošćenička Draga.
Predsjednica Općinskog vijeća je utvrdila da su zaprimljena dva prijedloga za
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Utvrdila je da su prvim zaprimljenim prijedlogom vijećnici Ferucio Senčić, Magda
Mandić, Kristijan Dražul i Boris Škalamera predložili da se za potpredsjednika
Općinskog vijeća izabere Kristijan Dražul, ing. nautike.
Utvrdila je da su drugim zaprimljenim prijedlogom vijećnici Robert Marinac,
Nedeljko Dražul, Edvin Rutar i Tin Armanda predložili da se za potpredsjednika
Općinskog vijeća izabere Robert Dundara.
Potom je stavila na glasovanje prvi zaprimljeni prijedlog da se za potpredsjednika
Općinskog vijeća izabere Kristijan Dražul, ing. nautike.
Za navedeni prijedlog bilo je 6 glasova za i 5 glasova protiv.
Predsjednica Općinskog vijeća utvrdila je da je većinom glasova svih vijećnika, sa
6 glasova za i 5 glasova protiv za potpredsjednika Općinskog vijeća izabran Kristijan
Dražul, ing. nautike.
Ad. 5.
Predsjednica Općinskog vijeća pozvala je izabranog predsjednika Povjerenstva za
izbor i imenovanja da preda prijedlog članova Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost.
Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja predao je prijedlog za članove
Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
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Zaprimljen je jedan prijedlog za članove Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost koji je supotpisan od strane četiri vijećnika. Navedenim
prijedlogom predložen je Robert Marinac, za predsjednika, Sanja Kamenar Milutin, za
člana i Irena Klepac Mustać, za člana.
Predsjednica Općinskog vijeća stavila je navedeni prijedlog na glasovanje.
Predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje da su u Komisiju za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnostm jednoglasno izabrani:
1. Robert Marinac, za predsjednika,
2. Sanja Kamenar Milutin, za člana
3. Irena Klepac Mustać, za člana.
Predsjednica Općinskog vijeća pozvala je općinskog načelnika da se obrati
vijećnicima.
Općinski načelnik pozdravio je sve nazočne, zahvalio je svim koji su sudjelovali u
izbornom procesu. Naveo je da sada, kada su izbori iza nas, općinsko vijeće i
načelnika čeka puno posla te iskazao nadu da će svi zajedno dobro surađivati,
prvenstveno za dobrobit žitelja ove općine, prva „radnu“ sjednicu zakazat će se za
dva-tri tjedna. Zaželio je svima puno uspjeha u radu.
Predsjednica Općinskog vijeća zahvalila je svim stanovnicima Općine
Mošćenička Draga što su svojim glasovima podržali njihovu kandidacijsku listu.
Navela je kako vjeruje da će Općinsko vijeće, zajedno s načelnikom i zamjenikom
načelnika dobro surađivati i biti ponosom svih žitelja ove Općine.
Potom je u 18,25 zaključila konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća.
Zapisničar:
Sanja Filčić

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
dr.sc. Magda Mandić

