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Z A P I S N I K 

sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

Općine Cista Provo, održane 8. 06. 2017.g. 

 

 

NAZOČNI: Marija Puljić predstavnica Ureda državne uprave u Splitsko-                                          

dalmatinskoj županiji, Mate Budić, Ivan Kegalj, Tomislav Šitum, Pero Bodrožić, Marijan 

Abramović, Romana Ćoso, Zorislav Lončar, Ivica Šitum, Nikola Bodrožić - Brnić, Elvis Zelić 

 

ODSUTNI: Elizabeta Knezović 

 

OSTALI NAZOČNI: Božo Ćubić- Općinski načelnik,  Marijan Kurtović- Zamjenik 

općinskog načelnika, Marija Bilić – zapisničar  

 

              Predstavnica Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gđa.Marija 

Puljić , pozdravlja sve nazočne , čestita im na izboru za člana  Općinsko vijeća i izvješćuje ih 

da je konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Cista Provo sazvao predstojnik UDU 

u SDŽ po ovlaštenju Vlade RH, sukladno članku 87. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima 

("Narodne novine" broj:144/12 i 121/16) i točke 1. Odluke državnog tajnika Ministarstva 

uprave KLASA: 023-01/17-01/217 od 25. svibnja 2017.g., napominje da ju je isti ovlastio da 

otvori i vodi konstituirajuću sjednicu do trenutka kada će predsjedavanje istom preuzeti prvi 

izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova . Nadalje naglašava da, 

sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima, prava i dužnosti članova 

Općinskog vijeća započinju danom konstituiranja Općinskog vijeća, a temeljem članka 32. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Općinsko vijeće smatra se 

konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici kojoj je nazočna većina članova 

Općinskog vijeća. 

 Poziva Pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine da prozove izabrane vijećnike u 

skladu sa utvrđenim i objavljenim  rezultatima izbora.  

Marija Bilić- proziva vijećnike sukladno objavljenim rezultatima izbora to su: Mate Budić, 

Ivan Kegalj, Tomislav Šitum, Pero Bodrožić, Marijan Abramović, Romana Ćoso, Zorislav 

Lončar, Ivica Šitum, Nikola Bodrožić – Brnić, Elizabeta Knezović i Elvis Zelić . 

 

U svrhu utvrđivanja kvoruma  utvrđuje se da je na sjednici od ukupno 11 izabranih vijećnika 

nazočno 10 vijećnika  i da se ista može održati . 

 

   Predstavnica Ureda državne uprave, gđa.Marija Puljić, naglašava da je prijedlog dnevnog 

reda određen od strane Ministarstva uprave i sadržan je u pozivu koji su vijećnici dobili za 

konstituirajuću sjednicu te je isti u funkciji konstituiranja Općinskog vijeća i sadrži samo one 



točke koje su nužne za izbor predsjednika Općinskog vijeća , odnosno potpredsjednika , pa se 

stoga o dnevnom redu neće glasovati. Čita predloženi dnevni red: 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Izbor Mandatne komisije, 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata , 

             - 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. 

    

    Budući da je ranije utvrđeno da postoji kvorum prelazi se na rad po pojedinim točkama 

rečenog dnevnog reda. 

 

Ad.1. IZBOR MANDATNE KOMISIJE 

 

 Prije izbora Mandatne komisije , predsjedateljica, gđa.Marija Puljić, obrazlaže   

potrebu izbora toga tijela koje ima predsjednika i dva člana , a raspravlja o pitanjima koja se 

odnose na mandatna prava članova Vijeća.Nadalje, upoznaje nazočne sa zakonskim 

odredbama koje reguliraju pitanje nespojivosti obnašanja dviju dužnosti u isto vrijeme kada 

nastupa mirovanje mandata, a vijećnika će zamijeniti  zamjenik u skladu sa odredbama toga 

zakona. 

Pita nazočne da li imaju prijedlog za sastav Mandatne komisije  . 

Mate Budić, u ime svih vijećnika predlaže  da se za predsjednika i članove Mandatne komisije 

izaberu slijedeći vijećnici: 

- Marijan Abramović     - za predsjednika 

- Romana Ćoso              - za člana 

- Ivica Šitum                  - za člana 

Budući da više nije bilo prijedloga , pristupilo se glasovanju. Nakon obavljenog glasovanja  

utvrđeno je da je navedeni prijedlog usvojen jednoglasno (10 glasova «za» ) 

i da su članovi Mandatne komisije slijedeći: 

Marijan Abramović      - predsjednik 

Romana Ćoso               - član 

Ivica Šitum                   - član 

 

  Ad.2. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA 

 

  Marijan Abramović  predsjednik  Mandatne komisije , izvješćuje nazočne o rezultatima 

provedenih lokalnih izbora za Općinsko vijeće općine Cista Provo.Općinsko vijeće općine 

Cista Provo ima 11 vijećnika . Sa kandidacijske liste HDZ-a je svih 11vijećnika .Čita imena 

izabranih članova općinskog vijeća Cista Provo. To su: Mate Budić, Ivan Kegalj, Tomislav 

Šitum, Pero Bodrožić, Marijan Abramović, Romana Ćoso, Zorislav Lončar, Ivica Šitum, 

Nikola Bodrožić-Brnić, Elizabeta Knezović i Elvis Zelić.Nitko od izabranih nije stavio 

mandat u mirovanje, niti kome mandat miruje po sili zakona, a također nitko nije podnio 

ostavku na dužnost vijećnika. 

Utvrđuje da će predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika preuzeti Mate Budić. 



Nakon podnesenog Izvješća, Marija Puljić konstatira da je Općinsko vijeće upoznato s 

Izvješćem i da se prozvanim vijećnicima verificira mandat.  

Poziva Matu Budića, prvoga sa kandidacijske liste HDZ-a , da preuzme vođenje sjednice. 

 Mate Budić preuzima vođenje sjednice i predlaže polaganje svečane prisege, čita tekst 

prisege koji glasi: 

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

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

Hrvatske, Zakona i Statuta Općine Cista Provo, poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, 

te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Cista Provo,Splitsko-dalmatinske 

Županije i Republike Hrvatske .» 

Nakon toga vijećnici su izgovorili «prisežem» i potpisali navedeni tekst iste, a ona čini 

sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad.3. IZBOR KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA 

 

 Mate Budić obrazlaže potrebu izbora Komisije za izbor i imenovanja koja broji predsjednika 

i dva člana, a bira se iz redova vijećnika. 

Izvješćuje da je većina nazočnih vijećnika   predložila slijedeći sastav Komisije  za izbor i 

imenovanje: 

-  Tomislav Šitum            - za predsjednika 

-  Elvis Zelić                    - za člana 

- Nikola Bodrožić-Brnić  - za člana 

Predsjedatelj, Mate Budić je ovaj prijedlog dao na glasovanje i isti je jednoglasno usvojen.  

 

Zaključeno je da Komisiju za izbor i imenovanje čine slijedeći: 

Tomislav Šitum                 -  predsjednik 

Elvis Zelić                         -  član 

Nikola Bodrožić- Brnić    - član. 

 

Ad.4.  IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Tomisla Šitum, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje , za predsjednika Općinskog 

vijeća Općine Cista Provo predlaže Matu Budića. 

Budući da više nije bilo prijedloga , o ovom prijedlogu se glasovalo. Nakon glasovanja je 

utvrđeno da je Mate Budić jednoglasno izabran za predsjednika Općinskog vijeća općine 

Cista Provo  te da je ovim izborom Općinsko vijeće Cista  konstituirano. 

Marija Puljić u ime UDU u SDŽ čestita Mati Budiću na izboru za predsjednika Općinskog 

vijeća, čestitaju mu i svi nazočni vijećnici te Općinski načelnik Božo Ćubić i zamjenik 

Općinskog načelnika Marijan Kurtović. 

Mate Budić nastavlja predsjedati sjednicom Općinskog vijeća te poziva nazočne da predlože 

izbor potpredsjednika Općinskog vijeća. 

Tomislav Šitum, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje , za potpredsjednika Općinskog 

vijeća općine Cista Provo predlaže Peru Bodrožića. 

Budući da više nije bilo prijedloga,  pristupilo se glasovanju nakon čega je utvrđeno da je 

Pero Bodrožić jednoglasno izabran za potpredsjednika Općinskog vijeća općine Cista Provo. 

 

Mate Budić , novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća općine Cista Provo obratio se svim 

nazočnima iskazujući im poštovanje , a ujedno i  zahvalnost na ukazanom mu povjerenju za 

obnašanje ove odgovorne dužnosti.U svom govoru je naglasio da su dosadšanji rezultati rada 

ove jedinice lokalne samouprave najbolje vrednovani na proteklim izborima , ali oni isto tako 



obvezuju na još veće zalaganje i suradnju sviju kako bi se na području Općine stvorili što 

bolji uvjeti za život ljudi. 

 

Budući da je dnevni red iscrpljen, Mate Budić je zaključio ovu sjednicu Općinskog vijeća. 

 

 

                                                   

ZA OPĆINU CISTA PROVO                             ZA URED DRŽAVNE UPRAVE 

 

predsjedavajući i predsjednik 

 Općinskog vijeća                                                     ovlaštena predstavnica 

 

                                                                                           

Mate Budić ___________________                        Marija Puljić,dipl.iur.______________       

 

 

                                                                                       

ZAPISNIČAR 

 

Marija Bilić___________________ 

 

 


