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ZAPISNIK 
sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Sali 

 

 

 

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća općine Sali sazvao je predstojnik Ureda državne 

uprave u Zadarskoj županiji gosp. Ivo Gregov dipl.iur. 

 

Sjednica je započela s radom u 12,00 sati. 

 

Predsjedavajući, gosp. Ivo Gregov otvara sjednicu i pozdravlja nazočne. 

 

Stručne službe Općine prozivaju izabrane vijećnike prema izvješću Općinskog izbornog 

povjerenstva.  

 

Nazočni: Zvonimir Škvorčević, Srećko Milić, Rajka Petešić, Tomislav Jerić, Marijan Crvarić, 

Sebastian Jagić, Ivan Špralja, Marinka Jerić, Paško Bonja, Matija Ramov  

Opravdano odsutan: Marijan Kolić 

 

Konstatirano je da je od 11 vijećnika nazočno 10 vijećnika te je utvrđen kvorum. 

 

Predsjedavajući gosp. Gregov poziva na minutu šutnje za sve poginule u stvaranju slobodne 

nam domovine Hrvatske. 

 

Predsjedavajući, gosp. Gregov,  prije predlaganja dnevnog reda upozorava vijećnike da je u 

dnevnom redu naveden naziv Mandatno povjerenstvo, kako stoji u Statutu Općine Sali, a ne 

Mandatna komisija kako je navedeno u Poslovniku o radu Općinskog vijeća iz razloga jer je 

Statut donesen 2013. godine, a Poslovnik  2009. godine, a Statut je po snazi jači akt od 

Poslovnik. Stoga upozorava vijećnike da je potrebno uskladiti Poslovnik sa Statutom. 

 

Gosp. Ivo Gregov predlaže sljedeći dnevni red: 

 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva 

2. Izvješće Mandatneog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, 

- Utvrđivanje  člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika, 

- Svečana prisega članova Općinskog vijeća. 

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje, 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 



 

 

Ad.1.  

 

Grupa vijećnika: Matija Ramov, Paško Bonja, Tomislav Jerić, Zvonimir Škvorčević, Rajka 

Petešić (pisani prijedlog sa potpisima vijećnika u prilogu Zapisnika) predlaže predsjednika i 

članove mandatnog povjerenstva u sastavu: 

 

Matija Ramov – predsjednica 

Tomislav Jerić – član 

Marijan Kolić – član 

 

Drugih prijedloga nema. 

 

Mandatno povjerenstvo u sastavu: 

1. Matija Ramov – predsjednica 

2. Tomislav Jerić – član 

3. Marijan Kolić – član 

 

izabrano je većinom glasova nazočnih vijećnika: 6 glasova za i 4 suzdržana. 

 

 

Ad.2. 

 

Predsjednica Mandatnog  povjerenstva gđica. Matija Ramov čita izvješće o rezultatima izbora 

članova Općinskog vijeća općine Sali. 

 

Zoran Morović i Ivan Orlić izabrani su za načelnika i zamjenika načelnika Općine Sali te 

sukladno zakonu ne mogu izvršavati dužnost člana Općinskog vijeća, stoga se na umjesto 

Zorana Morovića predlaže Zvonimir Škvorčević te umjesto Ivana Orlića  Srećko Milić. 

 

Izvješće Mandatnog  povjerenstva prima se na znanje te se utvrđuje da su verificirani mandati 

članova Općinskog vijeća Općine Sali. 

 

Konstatirano je da je gđa. Rajka Petešić  prva po redu izabrana članica sa kandidacijske liste s 

najvećim brojem dobivenih glasova, te nastavlja voditi sjednicu. 

 

Predsjedateljica izgovara prisegu, svi članovi vijeća odgovaraju „prisežem“ te svaki član 

vijeća potpisuje prisegu. 

 

 

Ad.3. 
 

Grupa vijećnika: Matija Ramov, Paško Bonja, Tomislav Jerić, Zvonimir Škvorčević, Rajka 

Petešić (pisani prijedlog sa potpisima vijećnika u prilogu Zapisnika) u Odbor za izbor i 

imenovanje predlaže:  

 

Zvonimir Škvorčević - predsjednik  

Paško Bonja - član 

Rajka Petešić – član 



 

Drugih prijedloga nema. 

 

Odbor za izbor i imenovanje u sastavu: 

 

1. Zvonimir Škvorčević - predsjednik  

2. Paško Bonja - član 

3. Rajka Petešić – član 

 

izabran je većinom glasova nazočnih vijećnika: 6 glasova za i 4 suzdržana. 

 

 

Ad.4. 
 

Grupa vijećnika: Matija Ramov, Paško Bonja, Tomislav Jerić, Zvonimir Škvorčević, Rajka 

Petešić,  predlaže: 

Srećka Milića za predsjednika Općinskog vijeća Općine Sali 

 

Drugih prijedloga nema. 

 

Prijedlog se daju na glasovanje.  

 

Većinom glasova nazočnih vijećnika: 6 za i 4 suzdržana za predsjednika Općinskog vijeća  

izabran je Srećko Milić. 

 

Nakon izbora predsjednika interpretira se Hrvatska himna. 

 

 

Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Srećko Milić pozdravlja  prisutne uz zahvalu na 

imenovanju te je izrazio želju za daljnju dobru suradnju. 

Nastavlja vođenje sjednice. 

 

Grupa vijećnika: Matija Ramov, Paško Bonja, Tomislav Jerić, Zvonimir Škvorčević, Rajka 

Petešić, predlaže za prvog potpredsjednika/icu Općinskog vijeća gđicu. Matiju Ramov i za 

drugog potpredsjednika/icu gđu. Rajku Petešić. 

 

Drugih prijedloga nema. 

 

Daje na glasovanje prijedloge za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

Većinom glasova nazočnih  vijećnika: 6 glasova za i 4 suzdržana za prvu potpredsjednicu 

Općinskog vijeća Općine Sali izabrana je Matija Ramov. 

 

Većinom glasova nazočnih vijećnika: 6 glasova za i 4 suzdržana za drugu potpredsjednicu 

Općinskog vijeća izabrana je Rajka Petešić.   

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu i pozdravlja prisutne. 

 

 



Sjednica je završila s radom u 12,45 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjedavajući: 

Irena Petešić                                                                              Ivo Gregov dipl.iur. 

 

                 

 

 

            Predsjedavajuća: 

            Rajka Petešić 

 

 

 

      

            Predsjednik Općinskog Vijeća:  

            Srećko Milić 


