ZAPISNIK
s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera
koja je održana 7. lipnja 2021. god. s početkom u 18,00 sati
u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica
Temeljem čl. 87. st. 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 121/16,
98/19, 42/20, 144/20, 37/21), konstituirajuću sjednicu sazvala je Pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, Klara Orlić, koja je ovlaštena za otvaranje i vođenje
konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća do određivanja osobe koja će predsjedati
sjednicom do izbora predsjednika sukladno čl. 87. st. 4. Zakona o lokalnim izborima.
Pročelnica otvara konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera,
pozdravlja sve prisutne, te prije nego se počne sa radom poziva sve nazočne da ustanu kako
bi se poslušalo intoniranje himne Republike Hrvatske.
Po intoniranju himne Republike Hrvatske ista je pozvala sve prisutne da se minutom šutnje
oda počast poginulim i nestalim braniteljima Domovinskog rata i svim nevinim žrtvama
Domovinskog rata, kao i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđman.
Po navedenom pročelnica vrši prozivku novoizabranih vijećnika:
Ante Bionda, Marko Maračić, Sandra Skender, Maja Miljanović, Dijana Mlinarić, Ivana Bilen,
Martina Rosandić, Franjo Anđić, Marko Starčević, Josipa Matanić, Ivica Jandrić, Jovo Bubalo
i Zdenko Mišić.
Po izvršenoj prozivci konstatirano je da je na sjednici nazočno 13 članova Općinskog vijeća i
da isto može nastaviti sa radom i donositi punovažne odluke.
Pored izabranih vijećnika i pročelnice sjednici je nazočio i općinski načelnik Ante Kovač, dok
je zamjenik načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Milan Prica opravdao
svoj izostanak.
Pročelnica predlaže da zapisnik sa konstituirajuće sjednice vodi Franjo Anđić, koji prijedlog je
jednoglasno sa 13 glasova ZA usvojen.
Po navedenom pročelnica čita dnevni red koji je propisan Statutom i uobičajen po Uputi
Ministarstva pravosuđa i uprave:
DNEVNI RED
-

Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatnog povjerenstva,
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,
- Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika Općinskog vijeća
- Svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera.
Točka 1.
Izbor Mandatnog povjerenstva
Pročelnica izvješćuje da je, sukladno članku 44. Statuta općine Plitvička Jezera, Klub
vijećnika Kandidacijske liste grupe birača koji broji 8 članova Općinskog vijeća predalo
prijedlog za izbor predsjednika i dva člana Mandatnog povjerenstva u pisanom obliku i to:
- za predsjednika povjerenstva predložen je Franjo Anđić
- za članove Sandra Skender i Jovo Bubalo.
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Po čitanju prijedloga pita ima li drugih prijedloga, te obzirom da drugih prijedloga nije bilo
stavlja prijedlog na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Vijeće je jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donijelo
ODLUKU
o izboru Mandatnog povjerenstva
U Mandatno Povjerenstvo izabrani su:
1. Franjo Anđić – za predsjednika
2. Sandra Skender – za članicu
2. Jovo Bubalo – za člana
(Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio.)
Točka 2.
Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
Pročelnica poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva Franju Anđić da podnese izvješće o
provedenim lokalnim izborima i imenima izabranih članova, o članovima Vijeća koji obnašaju
dužnost nespojivu s dužnošću člana Vijeća, o nastupu mirovanja mandata te o određivanju
zamjenika člana Vijeća, a na temelju objavljenih konačnih rezultata nadležnog Općinskog
izbornog povjerenstva Općine Plitvička Jezera, te izjavama o stavljanju mandata u stanje
mirovanja zbog obnašanja nespojive dužnosti.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva pročitao je gore navedeno Izvješće, koje se prilaže uz
zapisnik i čini njegov sastavni dio.
Pročelnica pita da li netko ima kakvo pitanje u svezi podnesenog izvješća, te ističe da se o
Izvješću Mandatnog povjerenstva ne glasuje obzirom da je čin verifikacije mandata kao i
polaganje prisege (koja će uslijediti u nastavku) deklarativne naravi i potvrđuju činjenice koje
su nastale izražavanjem volje birača na izborima. S obzirom da nije bilo rasprave, konstatira
da je JEDNOGLASNO, sa 13 glasova „ZA“ donesen
ZA K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima za članove
Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera i imenima izabranih članova, o članovima Vijeća
koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću člana Vijeća, nastupu mirovanja mandata te o
određivanju zamjenika člana Vijeća.

2. Slijedom odredbi točke 1. ovoga Zaključka, utvrđuje se da su na konstituirajućoj
sjednici verificirani mandati sljedećih članova Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera i
to:
1. ANTE BIONDA
2. MARKO MARAČIĆ
3. SANDRA SKENDER
4. MAJA MILJANOVIĆ
5. DIJANA MLINARIĆ
6. IVANA BILEN
7. MARTINA ROSANDIĆ
8. FRANJO ANĐIĆ (umjesto Ante Kovač – općinskog načelnika kojemu
mandat miruje po sili Zakona)
9. MARKO STARČEVIĆ,
10. JOSIPA MATANIĆ
11. IVICA JANDRIĆ
12. JOVO BUBALO (umjesto Milana Prica – zamjenika općinskog načelnika iz
reda pripadnika srpske nacionalne manjine kojemu mandat miruje po sili
Zakona)
13. ZDENKO MIŠIĆ.

2

Po primanju na znanje izvješća Mandatnog povjerenstva mandat vijećnika je verificiran.
(Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća
Općine Plitvička Jezera prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
Nakon provedenog glasovanja o Izvješću Mandatnog povjerenstva, pročelnica obavještava
vijećnike da, sukladno članku 87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima, sjednicom
Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s liste koja je dobila
najveći broj glasova, te potom poziva gospodina Antu Biondu da preuzme predsjedavanje
sjednicom i daljnje vođenje iste do izbora predsjednika.
Predsjedavajući Ante Bionda se zahvaljuje i nastavlja daljnje vođenje sjednice te prelazi na
sljedeću točku dnevnog reda.
Svečana prisega
Predsjedavajući Ante Bionda čita svečanu prisegu, nakon čega poziva svakog vijećnika
pojedinačno da ustane i izgovori «PRISEŽEM» te vlastoručno potpiše svečanu prisegu.
(potpisane prisege se prilažu uz zapisnik)
Točka 3.
Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje
Predsjedavajući Ante Bionda izvješćuje da je Klub vijećnika Kandidacijske liste grupe birača
koji broji 8 članova Općinskog vijeća predao prijedlog za izbor predsjednika i dva člana
Povjerenstva za izbor i imenovanje u pisanom obliku i to:
za predsjednika povjerenstva predložena je Maja Miljanović
za članove Marko Maračić i Dijana Mlinarić.
Također izvješćuje da je pristigao i prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a koji broji 3 člana, kojim se
predlaže da se za člana u Povjerenstvo imenuje Josipa Matanić.
Po navedenom prijedlozi se daju na glasovanje.
Prijedlog Kluba vijećnika Kandidacijske liste grupe birača usvojen je sa 10 glasova ZA i 3
glasa protiv, te je donesena
ODLUKA
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
U Povjerenstvo za Izbor i imenovanja izabrani su:
1. Maja Miljanović - za predsjednika
2. Marko Maračić - član
3. Dijana Mlinarić - član
(Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio.)
Točka 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjedavajući Ante Bionda izvješćuje da su zaprimljena dva prijedloga i to:
- prijedlog Kluba vijećnika Kandidacijske liste grupe birača za izbor predsjednika i
potpredsjednika iz reda predstavničke većine,
- prijedlog Kluba HDZ-a za izbor potpredsjednika iz reda predstavničke manjine
koje prijedloge daje predsjednici Povjerenstva za izbor i imenovanje gospođi Maji Miljanović,
te prije glasovanja o prijedlozima za izbor predsjednika i potpredsjednika određuje stanku od
5 minuta kako bi Povjerenstvo razmotrilo pristigle prijedloge.
Po isteku stanke poziva predsjednicu Povjerenstva za izbor i imenovanje gospođu Maju
Miljanović da pročita dostavljene prijedloge.
Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje Maja Miljanović, pročitala je prijedloge.
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Klub vijećnika Kandidacijske liste grupe birača za izbor predsjednika i potpredsjednika iz
reda predstavničke većine, dostavili su potpisani prijedlog, u kojem predlažu za predsjednika
Općinskog vijeća vijećnika Antu Bionda, a za potpredsjednika iz reda predstavničke većine
Jovu Bubalo.
Klub HDZ-a za izbor potpredsjednika iz reda predstavničke manjine predlaže Marka
Starčevića.
Predsjedavajući Ante Bionda daje na glasovanje prijedlog za izbor predsjednika - vijećnik
Ante Bionda, koji prijedlog je jednoglasno sa 13 glasova ZA usvojen.
Potom preuzimajući dužnost predsjednika Općinskog vijeća Ante Bionda daje na glasovanje i
prijedloge za potpredsjednike i to kako slijedi:
- za potpredsjednika iz predstavničke većine - vijećnik Jovo Bubalo - prijedlog je
jednoglasno sa 13 glasova ZA usvojen,
- za potpredsjednika iz predstavničke manjine - vijećnik Marko Starčević - prijedlog
je jednoglasno sa 13 glasova ZA usvojen
(Odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća prilažu se uz zapisnik i
čine njegov sastavni dio.)
Predsjednik vijeća Ante Bionda zahvaljuje se na ukazanom povjerenje, čestita svim
vijećnicima te izražava vjeru u dobru međusobnu suradnju konstituiranog Vijeća kao i u
dobru suradnju Vijeća sa načelnikom Općine.
Predsjednik zaključuje rad sjednice u 18:40 sati.
ZAPISNIČAR:
Franjo Anđić

OVLAŠTENI SAZIVAČ
PROČELNICA JUO

PREDSJEDAVATELJ/
PREDSJEDNIK VIJEĆA

Klara Orlić

Ante Bionda

KLASA: 023-01/21-01/05
URBROJ: 2125/11-03-21-17
Korenica, 07.06.2021..god.
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