ZAPISNIK
sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća općine Klis održane dana 14. lipnja
2017. godine u vijećnici općine Klis s početkom u 10,00 sati.
NAZOČNI, IZABRANI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tina Jurić, Josip Didović, Igor Vrvilo, Ivica Bralić, Ivan Kalinić, Dejan Glavina, Ivan
Baturina, Maja Zelić, Renata Karaman, Ante Rizvan,Kažimir Radić, Smiljana Mihovilović,
Ante Radoš.

OD OSTALIH:
Gđa. Ines Grubišić, ovlašteni predstavnik predstojnika Ureda državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji, za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice, općinski načelnik Jakov
Vetma i zamjenik općinskog načelnika Marko Galić.
Sjednicu otvara ovlašteni predstavnik Ureda Državne uprave , gđa Ines Grubišić, koja
pozdravlja prisutne u ime ureda, te upućuje čestitke svim strankama koje su uspjele na
lokalnim izborima za predstavničko tijelo ove jedinice lokalne samouprave.
Minutom šutnje odaje se počast svim poginulim braniteljima.
Nakon toga predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg

DNEVNOG REDA:
- Utvrđivanje kvoruma;
1. Izbor Mandatne komisije;
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća;
- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će do izbora predsjednika predsjedavati
sjednicom;
- Svečana prisega članova Općinskog vijeća;
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja;
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća, te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Ovlašteni predstavnik Predstojnika ureda vrši prozivku izabranih vijećnika. Konstatira da je
na sjednici prisutno 13 vijećnika, te da se može pravovaljano raspravljati i odlučivati.

Ad. 1.
Uvodno obrazloženje koje se odnosi na sastav i nadležnosti ove komisije podnio je pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Milan Kurtović. S obzirom da je prethodno izvršeno
usuglašavanje stavova svih izabranih vijećnika u ovom vijeću,na prijedlog ovlaštenog
predstavnika za predsjedanje ovom sjednicom,jednoglasno se donosi

ODLUKA
o izboru predsjednika i člana Mandatne komisije
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća općine Klis biraju se:
1. IVAN KALINIĆ,

za predsjednika

2. SMILJANA MIHOVILOVIĆ,

za člana

3. TINA JURIĆ,

za člana

Ad. 2.
Predsjednik Mandatne komisije Ivan Kalinić pročitao je izvješće o službenim rezultatima
proteklih lokalnih izbora za članove općinskog vijeća općine Klis, te predložio verifikaciju
mandata.
Izvješće je sastavni dio ovog zapisnika.
Posebno je naglasio da je Općinski načelnik, Jakov Vetma, temeljem Zakona, svoj mandat
vijećnika u Općinskom vijeću stavio u “mirovanje”, a Općinska organizacija HDZ-a Općine
Klis, izvjestila je komisiju da će dužnost vijećnika umjesto Jakova Vetme obavljati, tj.
zamjenivati ga Renata Karaman, sa stranačke liste HDZ-a.
Po zaključenju rasprave od strane voditelja sjednice gđe. Ines Grubišić, izvješće se
jednoglasno prima na znanje, te se donosi

ODLUKA
o verifikaciji vijećničkih mandata

Verificiraju se mandati vijećnika: Tina Jurić, Josip Didović, Igor Vrvilo, Ivica Bralić, Ivan
Kalinić, Dejan Glavina, Ivan Baturina, Maja Zelić, Renata Karaman, Ante Rizvan, Kažimir
Radić, Smiljana Mihovilović, Ante Radoš.
Mandatna komisija tj. njen predsjednik Ivan Kalinić utvrđuje da je prvi izabrani član sa
kandidacijske liste HDZ-a, Renata Karaman koja preuzima predsjedanje ovom sjednicom.
Čestita svim izabranim vjećnicima, te poziva na suradnju u interesu cijele općine.
Predsjedatelj, vijećnica Renata Karaman čita tekst prisege, a nakon toga vijećnici odgovaraju
rječju "PRISEŽEM". Pisani tekst prisege dijeli se vijećnicima na vlastoručni potpis.

Ad. 3.
Izvješće koje se odnosi na sastav i nadležnost komisije podnio je Milan Kurtović. Kako je
izvršeno prethodno usuglašavanje stavova svih izabranih vijećnika u ovom vijeću,na prijedlog
vijećnika Josipa Didovića,jednoglasno se donosi

ODLUKA
o izboru predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanje

U Komisiju za izbor i imenovanje općinskog vijeća općine Klis biraju se:

1. IGOR VRVILO,
2. JOSIP DIDOVIĆ,
3. ANTE RIZVAN,

za predsjednika
za člana
za člana

Ad. 4.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Igor Vrvilo, a na temelju devet potpisa vijećnika
s liste HDZ-a, u ime ove komisije predložio je da se za predsjednika općinskog vijeća izabere
Josipa Didovića, a za potpredsjednika Igor Vrvilo. Za drugog potpredsjednika,izbor će se
izvršiti nakon naknadnih konzultacija.
Konstatira se da daljnjih prijedloga nema, rasprava se zaključuje te se jednoglasno donosi

ODLUKA
o izboru predsjednika općinskog vijeća
općine Klis
Za predsjednika općinskog vijeća općine Klis bira se vijećnik Josip Didović.
Josip Didović se zahvaljuje na ukazanom povjerenju, te preuzima vođenje ove sjednice u
svojstvu predsjednika općinskog vijeća.
Također, jednoglasno se donosi
ODLUKA
o izboru potpredsjednika općinskog vijeća
općine Klis
Za potpredsjednika općinskog vijeća općine Klis bira se vijećnik Igor Vrvilo.
Sukladno članku 5. Poslovnika općinskog vijeća Općine Klis, predsjednik predlaže dopunu
dnevnog reda ove konstituirajuće sjednice i to točkom :
Ad5. Polaganje prisege izabranog općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Predsjednik Općinskog vijeća, Josip Didović, čita tekst prisege,a nakon toga načelnik općine i
njegov zamjenik odgovaraju rječju “ PRISEŽEM”. Pisani tekst prisege dijeli se općinskom
načelniku Jakovu Vetmi i njegovom zamjeniku,Marku Galiću, na vlastoručni potpis.
Konstatira se da je dnevni red iscrpljen te se sjednica zaključuje u 10, 20 sati.
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