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ZAPISNIK
sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 17. lipnja 2021.
godine, u prostorijama društva TE Plomin d.o.o u Plomin Luci (iznad bivšeg restorana).
Sjednici su nazočni:
- izabrani kandidati za članove Općinskog vijeća Općine Kršan: Jelena Bartolić Škropeta, Lucian
Mrzlić, Esad Huskić, Sean Šturbej, Ana Boneta, Boris Rogić, Valdi Runko, Ivan Vozila, Šemso Mujić,
Boris Babić, Mauricio Bajerić – putem videopoziva (u samoizolaciji), Silvano Uravić i Zdravko Vidak,
- Roman Carić – načelnik Općine Kršan,
- djelatnice općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, ujedno i sazivateljica 1. konstituirajuće
sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan i Orijana Načinović – administrativna tajnica, voditelj
zapisnika,
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Branko Biočić (Glas Istre), Robi Selan (Labinština
info), Katarina Perković Šoštarić (5 portal) i Sandi Sergović (Labinska komuna),
- ostali: Dean Jakovčić, informatičar.
00

Započeto u 18

sati.

Pročelnica Glorija Fable pozdravlja gospođe i gospodu, upoznaje da je temeljem odredbi
članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ovu konstituirajuću sjednicu sazvala u svojstvu
Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan, s dostavljenim i utvrđenim dnevnim redom.
Najavljuje da će sjednicu voditi do utvrđivanja člana Općinskog vijeća koji će predsjedati sjednicom.
Navodi da se sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan održava temeljem Odluke o obaveznom
poštivanju preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Istarske županije,
te poštujući mjere fizičke udaljenosti i higijeni prostora i ljudi.
Napominje da se temeljem čl. 115. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan ova sjednica tonski
snima, te će tonski zapis biti pohranjen u arhivi Općine Kršan uz zapisnik.
Podsjeća da dostavljeni i utvrđeni dnevni red glasi:
1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Mandatne komisije
3. Izvješće Mandatnog povjerenstva
- verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
4. Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća
5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
6. Izbor Predsjednika Općinskog vijeća
7. Izbor Potpredsjednika Općinskog vijeća
a isti je sastavni dio Poziva za današnju 1. konstituirajuću sjednicu.
Koristi priliku da pozdravi sve kandidate koji su izabrani na Izborima 16. svibnja 2021. godine:
izabrane članove Općinskog vijeća, kao i izabranog općinskog načelnika g. Romana Carića. Upućuje
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srdačne čestitke svima, te izražava želju da ostvare učinkovit i plodonosan rad na dobrobit svih
građana Općine Kršan.
Također pozdravlja i predstavnike javnih medija.
Prelazi na obradu dnevnog reda po utvrđenim točkama.
Ad 1.) Utvrđivanje kvoruma
Pročelnica Glorija Fable najavljuje da će se radi utvrđivanja prisutnosti i utvrđivanja kvoruma izvršiti
prozivanje izabranih članova za Općinsko vijeće. Napominje da jedan izabrani član za Općinsko vijeće
g. Mauricio Bajerić ovu sjednicu prati i uključen je u rad sjednice elektroničkim putem (koordinaciju vrši
informatičar). Navodi da je imenovani o tome izvijestio ovo upravno tijelo i zaprimili smo pismenu
Potvrdu.
Pozivajući se na čl. 39. st. 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan koji podrazumijeva
događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati a koje
ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva i imovinu veće vrijednosti,
Glorija Fable navodi da se za vrijeme trajanja tih okolnosti sjednice mogu održavati elektronskim
putem, pa temeljem odredbi Poslovnika Općinskog vijeća i primjenom odredbi članka 66. st.3. glasi:
da se u slučaju nastupanja naprijed navedenih okolnosti nazočnim vijećnikom smatra se i onaj
općinski vijećnik koji predmetnu sjednicu prati putem dostupnih sredstava elektroničke komunikacije.
Nadalje Glorija Fable upoznaje s člankom 68.st.5. Poslovnika koji glasi: u slučaju nastupanja posebnih
okolnosti, glasovanje na sjednici Općinskog vijeća iznimno se može vršiti elektroničkim putem ili
nedvojbenim izjašnjavanjem na drugi način, na način da Općinski vijećnici koriste dostupna im
sredstva elektroničke komunikacije
Glorija Fable poziva stručnu službu da izvrši prozivanje članova Općinskog vijeća.
Orijana Načinović vrši prozivanje izabranih kandidata, potom Glorija Fable utvrđuje da se ovoj sjednici
odazvalo 13 članova Općinskog vijeća pa, sukladno članku 36. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, utvrđuje da je prisutno 13 članova za Općinsko vijeće od ukupno 13, te da
radnje oko konstituiranja Vijeća mogu valjano započeti.
Prelazi na točku 2 dnevnog reda, koja glasi:

Ad 2.) Izbor Mandatnog povjerenstva
Pročelnica Glorija Fable upoznaje da je člankom 4. Poslovnika Općinskog vijeća utvrđeno sljedeće:
„Vijeće ima Mandatno povjerenstvo koje ima predsjednika i 2 člana, a isti se biraju na prvoj
sjednici Vijeća iz redova vijećnika, na prijedlog predsjedavajućeg.
Mandatno povjerenstvo podnosi Općinskom vijeću izvješće o provedenim izborima za Vijeće,
imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, o zamjenicima vijećnika
koji umjesto vijećnika započinju obnašati vijećničku dužnost, o stjecanju uvjeta za mirovanje mandata
vijećnika i za početak obnašanja vijećničkog mandata, o postojanju uvjeta za verifikaciju mandata
vijećnicima, te za polaganje prisege, kao i o drugim okolnostima koje su vezane za obavljanje
vijećničkih dužnosti.
Izvješće Mandatnog povjerenstva Vijeće prima na znanje.“
Sukladno članku 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan, pročelnica Glorija Fable kao ovlašteni
predsjedavatelj predlaže Mandatno povjerenstvo u slijedećem sastavu:
1. Ana Boneta, predsjednik,
2. Boris Rogić, član i
3. Esad Huskić, član,
daje prijedlog na glasovanje, te moli da se dizanjem ruku izjasne o navedenom prijedlogu.
Temeljem prebrojavanja glasova predsjedavateljica Glorija Fable utvrđuje da je navedeni prijedlog
izglasan sa 7 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 6 „SUZDRŽANIH“ glasova.
Silvano Uravić pita da mu je nejasno da vijećnici glasuju a još nisu „prisegli“, na koje pročelnica Glorija
Fable pojašnjava da se najprije bira Mandatno povjerenstvo, koje podnosi Izvješće o provedenim
Izborima i imenima izabranih vijećnika. Prisega članova Vijeća predviđena je pod slijedećom točkom,
točkom 3. dnevnog reda. Navodi da je odabir Mandatnog povjerenstva utvrđen u Poslovniku
Općinskog vijeća Općine Kršan, te dodaje da je dnevni red dostavljen.
Na postavljeno pitanje nadovezuje se Valdi Runko navodeći da se u Mandatno povjerenstvo obično
biraju članovi sa različitih lista, a ne samo iz jedne „ekipe“.
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Glorija Fable nastavlja navodeći da je Mandatno povjerenstvo izabrano u sastavu: Ana Boneta, Boris
Rogić i Esad Huskić.
Boris Babić navodi da se do sada nikada nije desilo da je sastav Mandatnog povjerenstva izabran sa
jedne kandidacijske liste, na koje Glorija Fable navodi da je Povjerenstvo izabrano glasovanjem
Općinskog vijeća. Dodaje da se sastav Povjerenstva može izmijeniti na slijedećoj sjednici Općinskog
vijeća, bilo koji izabrani član.
Glorija Fable utvrđuje da je provedenim izglasavanjem sa 7 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 6
„SUZDRŽANIH“ glasova Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo
ODLUKU
o izboru Mandatnog povjerenstva
I.
U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Kršan biraju se:
1. ANA BONETA, predsjednica,
2. BORIS ROGIĆ, član,
3. ESAD HUSKIĆ, član.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasilu Općine
Kršan".
Ad 3.) Izvješće Mandatnog povjerenstva
 verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
 utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
Verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
Nakon najave točke 3 dnevnog reda Glorija Fable upoznaje da prema članku 4. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Kršan na konstituirajućoj sjednici Mandatna komisija podnosi izvješće o provedenim
izborima, o izabranim vijećnicima, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, o mirovanju
mandata vijećnika te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obnavljati vijećničku dužnost.
Dodaje da Vijeće prima na znanje izvješće iz prethodnog stavka bez glasovanja.
Navodi da je uz poziv za prvu konstituirajući sjednicu svim članovima Općinskog vijeća dostavljen
dopis kojim su obaviješteni o odredbama Zakona o lokalnim izborima vezano uz obavljanje nespojive
dužnosti, mirovanju odnosno prestanku mandata, te postupku određivanja zamjenika vijećnicima.
Kako bi Mandatna komisija mogla verificirati mandate i utvrditi člana Općinskog vijeća koji će
predsjedavati sjednicom, sukladno odredbi članka 87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima, te
pripremiti izvješće Glorija Fable određuje pauzu od 10 minuta. Poziva predsjednika Mandatnog
povjerenstva da nakon toga podnese izvješće.
Pauza traje od 18:15 do 18:20 sati.
Glorija Fable nastavlja s točkom 3. dnevnog reda, utvrđujući nazočnost istog sastava Općinskog
vijeća, te pozivajući predsjednika Mandatnog povjerenstva da podnese izvješće.
Predsjednica Mandatnog povjerenstva Ana Boneta čita Izvješće (koje čini sastavni dio akata današnje
konstituirajuće sjednice):
Temeljem čl. 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan''
br. 07/2009., 07/2013., 13/13. 5/15., 02/18., 02/21.), Mandatno povjerenstvo podnosi Općinskom
vijeću sljedeće
I Z V J E Š Ć E
I.
Mandatno Povjerenstvo na sjednici održanoj 17. lipnja 2021. godine izvršilo je uvid u Konačne
rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Kršan KLASA: 013-03/21-01/1 URBROJ:
2144/04- 502-21-107 od 20. svibnja 2021. godine, provedenih 16. svibnja 2021. godine, koje je
utvrdilo i objavilo Općinsko izborno povjerenstvo dana 20. svibnja 2021. godine i utvrdilo da su s
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kandidacijskih lista koje su dobile mjesta u Općinskom vijeću izabrani članovi u Općinsko vijeće
Općine Kršan kako slijedi:
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: ROMAN CARIĆ
dobila je 6 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. ROMAN CARIĆ
2. JELENA BARTOLIĆ ŠKROPETA
3. LUCIAN MRZLIĆ
4. ESAD HUSKIĆ
5. SEAN ŠTURBEJ
6. ANA BONETA
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: VALDI RUNKO
dobila je 3 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. VALDI RUNKO
2. IVAN VOZILA
3. ŠEMSO MUJIĆ
3. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj kandidacijske liste: BORIS BABIĆ
dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. BORIS BABIĆ
2. MAURICIO BAJERIĆ
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj kandidacijske liste: SILVANO URAVIĆ
dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:
1. SILVANO URAVIĆ
5. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj kandidacijske liste: ZDRAVKO VIDAK
dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:
1. ZDRAVKO VIDAK
II.
Mandatno povjerenstvo izvršilo je uvid u Konačne rezultate drugog kruga glasovanja za izbora
Općinskog načelnika Općine Kršan KLASA: 013-03/21-01/1 URBROJ: 2144/04-502-21-147 od 02.
lipnja 2021. godine, provedenih 30. svibnja 2021. godine koje je objavilo Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Kršan dana 02. lipnja 2021. godine i utvrdila da je za Općinskog načelnika
Općine Kršan izabran ROMAN CARIĆ, Kandidat grupe birača, nositelja kandidacijske grupe Romana
Carić.
III.
Mandatno povjerenstvo izvršilo je uvidom u Odluku KLASA: 080-02/21-01/2 URBROJ: 2144/04-02/121-2 od 04. lipnja 2021. godine da je Roman Carić u smislu odredbe članka 91. stavka 1. Zakona o
lokalnim izborima stupo na dužnost Općinskog načelnika Općine Kršan 04. lipnja 2021. godine.
Mandatno povjerenstvo izvršilo je uvid u odredbu članka 89. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima,
prema kojoj Općinski načelnik za vrijeme obnašanja dužnosti ne može biti član predstavničkog tijela
jedinice lokalne samouprave i članka 90. stavka 4. istog zakona prema kojem u slučaju iz članka 89.
stavka 1. zakona, Općinskom načelniku mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona. Slijedom
navedenog, Mandatno povjerenstvo utvrdilo je da Romanu Carić mandat u Općinskom vijeću Općine
Raša miruje po sili zakona.
IV.
Mandatno povjerenstvo izvršilo je uvid u zahtjeve kako slijedi:
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- Matea Knapić Šavor iz Plomina, Plomin 75A, izabrana za člana u Općinsko vijeće Općine Kršan s
kandidacijske liste grupe birača, nositelja Romana Carić, dostavljen dana 10. lipnja 2021. godine,
kojim imenovana svoj mandat općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kršan stavlja u
mirovanje iz prema čl.79. Zakona o lokalnim izborima, iz osobnih razloga.
- Dino Salamon iz Lanišća, Lanišće 15, izabran za člana u Općinsko vijeće Općine Kršan s
kandidacijske liste grupe birača, nositelja Romana Carić, dostavljen dana 10. lipnja 2021. godine,
kojim imenovani svoj mandat općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kršan stavlja u
mirovanje iz prema čl.79. Zakona o lokalnim izborima, iz osobnih razloga.
- Klaudio Ružić, iz Plomin Luke, Malini 76, izabran za člana u Općinsko vijeće Općine Kršan s
kandidacijske liste grupe birača, nositelja Romana Carić, dostavljen dana 10. lipnja 2021. godine,
kojim imenovani svoj mandat općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kršan stavlja u
mirovanje iz prema čl.79. Zakona o lokalnim izborima, iz osobnih razloga.
- Silvia Fable iz Kršana, Lazarići 21C, izabrana za člana u Općinsko vijeće Općine Kršan s
kandidacijske liste grupe birača, nositelja Romana Carić, dostavljen dana 10. lipnja 2021. godine,
kojim imenovana svoj mandat općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kršan stavlja u
mirovanje iz prema čl.79. Zakona o lokalnim izborima, iz osobnih razloga.
- Tihana Horvatek iz Potpićna, Željeznički prilaz 2, izabrana za člana u Općinsko vijeće Općine Kršan
s kandidacijske liste grupe birača, nositelja Romana Carić, dostavljen dana 10. lipnja 2021. godine,
kojim imenovana svoj mandat općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kršan stavlja u
mirovanje iz prema čl.79. Zakona o lokalnim izborima, iz osobnih razloga.
- Hana Božić iz Plomina Luke 19B, izabrana za člana u Općinsko vijeće Općine Kršan s kandidacijske
liste grupe birača, nositelja Romana Carić, dostavljen dana 10. lipnja 2021. godine, kojim imenovana
svoj mandat općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kršan stavlja u mirovanje iz prema čl.79.
Zakona o lokalnim izborima, iz osobnih razloga.
Slijedom navedenog, a nakon uvida u odredbu članka 79. stavka 7. i 8. Zakona o lokalnim izborima,
Mandatno povjerenstvo utvrdilo je da Matei Knapić Šavor, Dinu Salamon, Klaudiu Ružić, Silviji Fable,
Tihani Horvatek i Hani Božić mandat vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kršan miruje, iz osobnih
razloga.
Člankom 81. st. 4. Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20,
144/20 i 37/21) određeno je da ''Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe
birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.“
Slijedom navedenog, Mandatno povjerenstvo utvrđuje da kandidata za člana Općinskog vijeća Općine
Kršan Romana Carić, uslijed obnašanja nespojive dužnosti, mandat u Općinskom vijeću Općine
Kršan miruje po sili zakona, te ga zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste, a
obzirom na dostavljene zahtjeve za mirovanje, to je Boris Rogić.
V.
Mandatno Povjerenstvo utvrdilo je da su se stekli zakonski uvjeti da se donese Rješenje o
verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Kršan, kako slijedi:
1. JELENA BARTOLIĆ ŠKROPETA
2. LUCIAN MRZIĆ
3. ESAD HUSKIĆ
4. SEAN ŠTURBEJ
5. ANA BONETA
6. BORIS ROGIĆ
7. VALDI RUNKO
8. IVAN VOZILA
9. ŠEMSO MUJIĆ
10. BORIS BABIĆ
11. MAURICIO BAJERIĆ
12. SILVANO URAVIĆ
13. ZDRAVKO VIDAK
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verificira vijećnički mandat, te predlaže donošenje Rješenje o verifikaciji mandata svim
naprijed navedenim članovima Općinskog vijeća Općine Kršan.
Glorija Fable utvrđuje da su prisutni članovi Vijeća primili na znanje činjenice temeljem kojih se
utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Kršan valjano sastavljeno, te da njegovi izabrani članovi imaju
mandat predstavljati građane Općine Kršan i donositi odluke. Također utvrđuje da su se stekli uvjeti za
donošenje deklaratornog Rješenja o verifikaciji mandata.
Stoga je Općinsko vijeće donijelo sljedeće
R J E Š E NJ E
o verifikaciji mandata članova
Općinskog vijeća Općine Kršan
I.
Verificira se mandat u trajanju od četiri godine članovima Općinskog vijeća Općine Kršan kako
slijedi:
1. JELENA BARTOLIĆ ŠKROPETA
2. LUCIAN MRZIĆ
3. ESAD HUSKIĆ
4. SEAN ŠTURBEJ
5. ANA BONETA
6. BORIS ROGIĆ
7. VALDI RUNKO
8. IVAN VOZILA
9. ŠEMSO MUJIĆ
10. BORIS BABIĆ
11. MAURICIO BAJERIĆ
12. SILVANO URAVIĆ
13. ZDRAVKO VIDAK
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasilu Općine
Kršan".
Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
U skladu s odredbom članka 87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima (kojom je određeno da
“konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, odnosno ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj
glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni
broj na glasačkom listiću”) i Izvješća Mandatnog povjerenstva Glorija Fable utvrđuje da će sjednicom u
nastavku do izbora predsjednika Općinskog vijeća predsjedati gđa. Jelena Bartolić Škropeta, kao
druga na Kandidacijskoj listi grupe birača nositelja liste Romana Carića, budući Romanu Cariću,
općinskom načelniku mandat miruje po sili zakona temeljem članka 90 st. 4. Zakona o lokalnim
izborima.
Glorija Fable poziva vijećnicu gđu. Jelenu Bartolić Škropeta da zauzme mjesto predsjedavajućeg i
nastavi voditi sjednicu.
Jelena Bartolić Škropeta zauzima mjesto predsjedateljice, pozdravlja nazočne, zahvaljuje na pozivu,
te prelazi na polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća.
Ad 4.) Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća
Jelena Bartolić Škropeta pozivajući se na članak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine upoznaje da
će pročitati tekst svečane prisege, nakon toga će poimence prozivati vijećnike, a prozvani vijećnik
ustaje i izgovara „PRISEŽEM“.
Čita tekst Prisege kako slijedi:
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Općinskog vijeća Općine Kršan obavljati
savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta
Općine Kršan i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak općine Kršan,
Istarske županije i Republike Hrvatske.”
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Potom pojedinačno proziva vijećnice/ke kojima je mandat verificiran, a koji, nakon ustajanja, prisežu,
Čestita svim vijećnicima.
Vijećnice/i vlastoručno potpisuju tekst prisege, te iste čine sastavni dio akata i materijala sa 1.
konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, odnosno današnje sjednice.
Predsjedavateljica najavljuje obradu daljnje točke dnevnog reda.

Ad 5.) Izbor Komisije za izbor i imenovanja
Jelena Bartolić Škropeta navodi da temeljem članka 7. Poslovnika, na konstituirajućoj sjednici Vijeća
bira se Komisija za izbor i imenovanja. Upoznaje da navedena Komisija ima predsjednika i dva člana
iz redova vijećnika, a bira se na prijedlog predsjedatelja. Stoga sukladno ovlaštenju iz čl. 7. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Kršan, predlaže Komisiju za izbor i imenovanja u slijedećem sastavu:
1. Ana Boneta, predsjednik,
2. Boris Rogić, član,
3. Esad Huskić, član,
te takav prijedlog daje na glasovanje.
Temeljem prebrojavanja glasova predsjedavajuća utvrđuje da je glasovanjem sa 7 glasova „ZA“, 0
„PROTIV i 6 „UZDRŽAN“ Općinsko vijeće donijelo
ODLUKU
o izboru Komisije za izbor i imenovanja
I.
U Komisiju za izbor i imenovanja biraju se:
1. Ana Boneta, predsjednica,
2. Boris Rogić, član,
3. Esad Huskić. član.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasilu Općine
Kršan".
Ad 6.) Izbor Predsjednika Općinskog vijeća
Kako bi nastavili sa obradom točke predsjedavajuća Jelena Bartolić Škropeta najavljuje čitanje
odredbe članka 20. Statuta i članka 8 Poslovnika, koji glase:
- članak 20. Statuta Općine Kršan: „Općinsko vijeće ima predsjednika i do dva potpredsjednika koje
bira većinom glasova svih članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen
Poslovnikom",
- članak 8. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan:
(1) "Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika te radnih tijela Vijeća, može dati Komisija za
izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 članova Vijeća.
2) Predsjednika i potpredsjednike Vijeće bira pojedinačno, iz reda svojih članova, većinom glasova
svih vijećnika, javnim glasovanjem."
Jelena Bartolić Škropeta poziva ovlaštene predlagatelje da podnesu svoje prijedloge za izbor
Predsjednika Vijeća.
Po zaprimanju prijedloga Jelena Bartolić Škropeta utvrđuje da je zaprimljen samo jedan (1) prijedlog
za predsjednika Općinskog vijeća, navodi da je isti potpisan od strane 6 vijećnika: Jelene Bartolić
Škropeta, Luciana Mrzlića, Esada Huskića, Ane Boneta, Seana Šturbeja i Borisa Rogića, koji predlažu
da se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan izabere vijećnik Lucian Mrzlić. Isti prijedlog
dostavlja Komisiji za izbor i imenovanja, koja će se očitavati o tome je li prijedlog u skladu s
Poslovnikom i da li predloženi kandidat ispunjava uvjet utvrđen Poslovnikom.
Predsjedavajuća Jelena Bartolić Škropeta određuje pauzu od 10 minuta.
Pauza traje od 18:40 do 18:45 sati.
Jelena Bartolić Škropeta najavljuje nastavak rada. Poziva predsjednicu Komisije da podnese izvješće.

7

Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje Ana Boneta podnosi odnosno čita Izvješće Komisije za
izbor i imenovanja, navodeći da je podneseni prijedlog 6 vijećnika pravovaljan. Navedeno Izvješće čini
sastavni dio akata današnje konstituirajuće sjednice.
Predsjedavajuća zahvaljuje, te otvara raspravu. Obzirom nema prijavljenih predsjedavajuća raspravu
zaključuje. Nakon najave za sprovođenje postupka glasovanja predsjedavajuća daje prijedlog da se
za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan izabere Lucian Mrzlić na glasovanje.
Temeljem glasovanja članova Općinskog vijeća sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 6 glasova
„SUZDRŽAN“ predsjedavajuća objavljuje da je glasovanje završeno. Konstatira rezultat glasovanja
navodeći da je prijedlog da se za predsjednika Općinskog vijeća izabere gdin. Lucian Mrzlić dobio je 7
glasova „ZA“. Utvrđuje da je Vijeće sa 7 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 6 glasova
„SUZDRŽANIH“ donijelo Odluku o izboru gdina. Lucian Mrzlić za predsjednika Općinskog vijeća
Općine Kršan, na čemu mu čestita. U to vrijeme dvoranom se prolomio pljesak potpore.
Provedenim glasovanjem Općinsko vijeće je donijelo
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika
Općinskog vijeća Općine Kršan
I.
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan izabire se LUCIAN MRZLIĆ iz Vozilići,
Vozilići 65.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasilu Općine
Kršan".
Temeljem članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Jelena Bartolić Škropeta
proglašava da je, izborom predsjednika Vijeća, Općinsko vijeće Općine Kršan konstituirano,
gdinu.Lucianu Mrzliću čestitana izboru za predsjednika Vijeća i poziva ga da zauzme mjesto
predsjedavajućeg i nastavi dalje voditi sjednicu.
Predsjednik Lucian Mrzlić preuzima mjesto predsjedavajućeg, svima zahvaljuje, te obraćajući se
kolegicama i kolegama, poštovanim vijećnicama i vijećnicima zahvaljuje na ukazanom povjerenju.
Svima čestita na izbornom rezultatu te ulasku u Općinsko vijeće. Navodi da je svjestan velike
odgovornosti koja funkcija predsjednika sa sobom nosi, te njezine važnosti. Izražava želju da u
sjedeće 4 godine svi zajedno rade za jedan jedini cilj, a to je boljitak života svih žitelja Općine Kršan,
te onih koji djeluju na našem području. Nadalje izražava želju da u budućnosti zajedno vode jedan
pristojan dijalog, konstruktivne rasprave te da na taj način donose kvalitetne odluke. Navodi kako želi
da suradnja predstavničke te izvršne vlasti funkcionira na najbolji mogući način, te smatra da je ipak i
to jedan od preduvjeta za snažan rast i razvoj te poboljšanje društvenog standarda. Stoga poziva da
zaista svi zajedno rade za opće dobro naše Općine Kršan i svih naših sumještana koji su im i dali
svoje povjerenje. Riječima zahvale dovršava obraćanje kolegicama i kolegama.
Slijedi pljesak podrške vijećnika.
Predsjednik Općinskog vijeća g.Lucian Mrzlić prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.
Ad 7.) Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjednik Lucian Mrzlić navodi da se izbor potpredsjednika vrši na isti način kao i izbor predsjednika
Općinskog vijeća, pa stoga poziva ovlaštene predlagatelje da podnesu svoje prijedloge.
Po zaprimanju prijedloga Lucian Mrzlić utvrđuje da je zaprimljen jedan (1) prijedlog za izbor
potpredsjednika Općinskog vijeća, isti je potpisan od strane 6 vijećnika: Jelena Bartolić Škropeta,
Lucian Mrzliš, Esad Huskić, Ana Boneta, Sean Šturbej i Boris Rogić. Upoznaje da navedeni vijećnici
predlažu da se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan izabere vijećnik Boris Rogić. Isti
prijedlog dostavlja Komisiji za izbor i imenovanja, koja će se očitavati o tome je li prijedlog u skladu s
Poslovnikom i da li predloženi kandidat ispunjava uvjet utvrđen Poslovnikom.
Predsjednik Lucian Mrzlić određuje pauzu od 10 minuta.
Pauza traje od 18:50 do 18:55 sati.
Nakon pauze Lucian Mrzlić poziva predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja da podnese Izvješće.
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Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje Ana Boneta podnosi odnosno čita Izvješće Komisije za
izbor i imenovanja, navodeći da je podneseni prijedlog 6 vijećnika pravovaljan. Navedeno Izvješće čini
sastavni dio akata današnje konstituirajuće sjednice.
Predsjednik zahvaljuje, te otvara raspravu. Tijekom otvorene rasprave prijavljenih nema, pa
predsjednik istu zaključuje. Potom predsjednik daje na usvajanje glasovanjem prijedlog da se za
potpredsjednika Općinskog vijeća izabere gdin. Boris Rogić.
Temeljem glasovanja sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 6 glasova „SUZDRŽAN“, predsjednik Lucian
Mrzlić objavljuje da je glasovanje završeno, a rezultati glasovanja po prijedlogu za potpredsjednika su:
7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 6 glasova „SUZDRŽAN“. Stoga utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 7
glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 6 glasova „SUZDRŽAN“ donijelo
R J E Š E NJ E
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Kršan
I.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan izabire se BORIS ROGIĆ iz Purgarija
Čepić, Purgarija Čepić 41A.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasilu Općine
Kršan".
Predsjednik Općinskog vijeća Lucian Mrzlić daje riječ načelniku Romanu Cariću.
Roman Carić čestita Lucianu Mrzliću na izboru za predsjednika Općinskog vijeća, navodeći kako
smatra da su činom izbora predsjednika te sastavom Općinskog vijeća ispunili jedno od prvih
predizbornih obećanja, da u politički život Općine Kršan uvode nove ljude, nove ideje i novi pogled na
stvari i procese koji nas okružuju, te navodi da je to samo početak. Izražava osobno žaljenje da
prijedlog nije podržan jednoglasno, te izražava nadu da će u narednom periodu doći i do te faze, da se
odluke donose jednoglasno, da se odluke donose temeljem zajedničkog razgovora, komunikacije i
suradnje. Uvjeren je da će doći dan kada će se odluke donositi jednoglasno. Na kraju moli i apelira da
se osobni i međusobni amnoiziteti i tenzije, koje su se desile prilikom Izbora, svedu na najmanju
moguću mjeru, a ako je moguće i potpunosti anuliraju. Završava navodeći da mještani Općine Kršan
to od njega i svih ostalih očekuju. Zahvaljuje na pažnji.
Temeljem upita vijećnika Silvana Uravića za riječ, predsjednik mu daje mogućnost da se obrati.
Silvano Uravić čestita predsjedniku i želi uspješan rad. Navodi da će izreći osobno mišljenje, obzirom
je dugo godina član Općinskog vijeća Općine Kršan, te obraćajući se g. Lucianu Mrzliću navodi da je
prvi predsjednik koji poziva sve vijećnike na jedinstvo i suradnju, ali da postupcima prilikom
konstituiranja to nisu pokazali. Navodi da su samim formiranjem Komisije dali očigledni pravac
funkcioniranja, da ga žalosti činjenica na koji je način došlo do konstituiranja Vijeća, da je već upoznat
sa raznim okolnostima. Postavlja si hipotetsko pitanje kako bi se osjećao građanin Svete Nedelje,
Labina, Raše, Pićna da ima direktan upliv u izvojevanju većine u Općinskom vijeću, nego sa područja
Općine Kršan. Želi sve najbolje, puno uspjeha u radu, navodi da će osobno podržavati projekte
pozitivne za Općinu Kršan, ali je mišljenja da građani Općine Kršan moraju biti upoznati sa situacijom i
pravim činjeničnim stanjem. Navodi da poštuje većinu u Vijeću, da je nezavisna lista Romana Carića
relativan pobjednik, da je dobila 40% glasova, pa postavlja pitanje gdje je ostalih 60% glasova i
građana Općine Kršan - nema ih.
Vijećnik Silvano Uravić ponovno se obraća predsjedniku, kao novom mladom i perspektivnom
predsjedniku Vijeća, želeći mu puno uspjeha u radu, kao i načelniku, puno pozitivnih pomaka, ali ako
je ovo bio „novi smjer“ duboko, duboko je razočaran.
Obraćajući se vijećniku Silvanu Uraviću načelnik Roman Carić replicira da je pomno slušao svaku
izgovorenu riječ ali da apsolutno ništa nije razumio. Stoga poziva da ukoliko ima nešto za izreći neka
otvoreno kaže. Poziva ga da bude konkretan.
Predsjednik Vijeća Lucian Mrzlić utvrđuje da je ovime dnevni red iscrpljen i proglašava završenom
prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Kršan. Zahvaljuje na pažnji.
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Vijećnik Valdi Runko pozdravlja kao načelnik sa 18-godišnjim iskustvom koji je obnašao takvu
dužnost, čestita na izboru predsjednika Vijeća, te mu želi uspjeh u radu. Glede spomenutih
amnioziteta navodi da o tome nije upoznat, ne zna gdje se pojavljuju, te navodi da će biti pratnja
načelniku onoliko koliko bude on osjetio potrebu. Zahvaljuje na pažnji.
Dovršeno u 19:15 sati.

Voditelj zapisnika:

Predsjedateljica Općinskog vijeća
Općine Kršan

Orijana Načinović

Glorija Fable

Predsjedateljica Općinskog vijeća
Općine Kršan
Jelena Bartolić Škropeta

Predsjednik Općinskog vijeća
Lucian Mrzlić
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