
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK  KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE LOPAR 

 

 

održane dana 23. lipnja 2017. godine 



Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar održane 23. lipnja 

2017. godine u 16:00 sati u vijećnici Općine Lopar 

 

 

 

Nazočni: 

Jasna Turak – predstojnica Ureda državne uprave u PGŽ 

 

Izabrani članovi Općinskog vijeća: 

Damir Paparić, Alen Andreškić, Dragan Borić, Ivan Pičuljan,  Rajka Paparić, Marin Lazarić, 

Daniela Glažar Ivče, Rajko Ivanić, Antun Paparić, Dino Ivanić, Slađan Čolić  

 

Ostali nazočni: 

Josip Borić  - načelnik, Dominik Paparić – zamjenik načelnika, Marijana Protulipac Tomičić 

– v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, predstavnici medija 

 

Zapisnik vodi: 

Marijana Protulipac Tomičić 

 

Gđa Jasna Turak, predstojnica Ureda državne uprave u PGŽ predsjedava konstituirajućom 

sjednicom Općinskog vijeća Općine Lopar, te utvrđuje kvorum (nazočno 11 izabranih 

vijećnika). 

Za konstituirajuću sjednicu predlaže slijedeći: 

 

Dnevni red 

 

1. Izbor Mandatne komisije 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lopar 

 

Predloženi dnevni red daje na glasovanje te se isti jednoglasno usvaja.  

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda. 

 

 

TOČKA 1. 

IZBOR MANDATNOG POVJERENSTVA 

 

Na temelju Članka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lopar iz reda izabranih 

članova predstavničkog tijela izabire se Mandatno povjerenstvo. Stavkom 5. istog članka 

propisano je da se članovi biraju na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 članova 

Općinskog vijeća (4 člana). Člankom 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lopar 

propisano je da mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 

 



Od 11 članova Općinskog vijeća pristigao je pisani prijedlog da se u Mandatno povjerenstvo 

imenuju: Damir Paparić za predsjednika, Slađan Čolić i Daniela Glažar Ivče za članove. 

Drugih prijedloga nije bilo, te se prijedlog daje na glasovanje. Po provedenom glasovanju 

utvrđuje da je prijedlog prihvaćen  sa 11 (jedanaest) glasova ZA. 

 

Izabrano je Mandatno povjerenstvo u sastavu: 

1. Damir Paparić, predsjednik 

2. Slađan Čolić, član 

3. Daniela Glažar Ivče, član 

 

 

TOČKA 2. 

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA ČLANOVA 

OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

Gđa Jasna Turak daje kratko obrazloženje vezano uz sadržaj izvješća Mandatnog povjerenstva 

i verifikaciju mandata članova Općinskog vijeća, zatim poziva novoizabranog predsjednika 

Mandatnog povjerenstva Damira Paparića da podnese izvješće. 

Gdin Damir Paparić podnosi izvješće o rezultatima izbora za Općinsko vijeće Općine Lopar 

provedenih 21. svibnja 2017. godine. 

 

I. Od ukupno 1.116 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 869 birača, odnosno 77,87%, od čega je 
prema glasačkim listićima glasovalo 869 birača, odnosno 77,87%. Važećih listića bilo je 826, odnosno 
95,05%. Nevažećih je bilo 43 listića, odnosno 4,95%. 

 

 

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova: 
 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 340 glasova 41,16% 
 

Nositelj liste: DAMIR PAPARIĆ, prof. 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 309 glasova 37,40% 

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS    

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS    

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS    
 

 

Nositelj liste: MARIN LAZARIĆ, mag.spec. 

3. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES 177 glasova 21,42% 
 

Nositelj liste: DINO IVANIĆ, bacc. oec. 
 

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile 
sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću: 

 

 
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

dobila je 5  mjesta te su s te liste izabrani: 

1. DAMIR PAPARIĆ, prof. 

2. mr. sc. ALEN ANDREŠKIĆ, dipl. oec. 

3. DRAGAN BORIĆ 

4. IVAN PIČULJAN 

5. RAJKA PAPARIĆ 
 

 



2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 

 

dobila je 4  mjesta te su s te liste izabrani: 

1. MARIN LAZARIĆ, mag.spec. 

2. mr. sc. DANIELA GLAŽAR IVČE, dr. med. 

3. RAJKO IVANIĆ 

4. ANTUN PAPARIĆ 
 

 
3. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES 

dobila je 2  mjesta te su s te liste izabrani: 

1. DINO IVANIĆ, bacc. oec. 

2. SLAĐAN ČOLIĆ 

 

Nakon podnošenja izvješća utvrđuje se da nema primjedbi, te je isto jednoglasno prihvaćeno i 

time su verificirani mandati članova Vijeća. 

 

SVEČANA PRISEGA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Sukladno Poslovniku, gđa Jasna Turak poziva prvog izabranog člana s kandidacijske liste 

koja je dobila najviše glasova, gospodina Damira Paparića da preuzme daljnje vođenje 

konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar. 

Predsjedavatelj čita tekst svečane prisege slijedećeg sadržaja:  

«Prisežem da ću prava i dužnosti člana Općinskog vijeća obnašati savjesno i odgovorno 

radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike Hrvatske, da ću se u 

obnašanju dužnosti člana pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine i da ću štititi 

ustavni poredak Republike Hrvatske». 

Prisegnuli su redom slijedeći vijećnici: 

Damir Paparić, Alen Andreškić, Dragan Borić, Ivan Pičuljan,  Rajka Paparić, Marin Lazarić, 

Daniela Glažar Ivče, Rajko Ivanić, Antun Paparić, Dino Ivanić, Slađan Čolić. 

 

Predsjedavatelj je čestitao svim članovima Općinskog vijeća koji su ovim trenutkom stekli 

prava i obveze člana ovog predstavničkog tijela, te im zaželio da s uspjehom obnašaju ovu 

odgovornu i časnu dužnost. 

 

TOČKA 3. 

IZBOR ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA 

 

Na temelju Članka 21. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lopar iz reda izabranih članova 

predstavničkog tijela bira se Odbor za izbor i imenovanja. Stavkom 1. istog članka propisano 

je da radna tijela imaju predsjednika i dva člana.  

 



Od 11 članova Općinskog vijeća pristigao je pisani prijedlog da se u Odbor za izbor i 

imenovanja izaberu: Rajko Ivanić za predsjednika, Slađan Čolić i Ivan Pičuljan za članove. 

 

Drugih prijedloga nije bilo, te se prijedlog daje na glasovanje. Po provedenom glasovanju 

utvrđuje da je prijedlog prihvaćen  sa 11 (jedanaest) glasova ZA. 

 

Izabran je Odbor za izbor i imenovanja u sastavu: 

1. Rajko Ivanić, predsjednik 

2. Slađan Čolić, član 

3. Ivan Pičuljan, član 

 

TOČKA 4. 

IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

LOPAR 

 

Člankom 10. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lopar propisano je da Općinsko 

vijeće ima predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika koji se biraju iz redova vijećnika. 

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se javnim glasovanjem na prijedlog 

najmanje 1/3 vijećnika (4) ili na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. Prijedlog za izbor 

predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća mora biti podnesen u pismenom obliku i 

potvrđen imenima i prezimenima, te potpisima vijećnika.  

 

11 (jedanaest) članova Općinskog vijeća dostavilo je pisani prijedlog kojim se za predsjednika 

Općinskog vijeća predlaže Dino Ivanić. 

Drugih prijedloga nije bilo, te se prijedlog daje na glasovanje. Po provedenom glasovanju 

utvrđuje da je prijedlog prihvaćen  jednoglasno. 

 

Za predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran  Dino Ivanić, bacc.oec. 

 

Gdin. Damir Paparić poziva izabranog predsjednika Općinskog vijeća da nastavi sa 

predsjedanjem sjednicom.  

Dino Ivanić  zahvalio se svim vijećnicima na ukazanom povjerenju, te  vijećnicima iz 

prethodnog mandata na uspješnom radu. 

 

11 (jedanaest) članova Općinskog vijeća dostavilo je pisani prijedlog kojim se za 

potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže Ivan Pičuljan. 

Drugih prijedloga nije bilo, te se prijedlog daje na glasovanje. Po provedenom glasovanju 

utvrđuje da je prijedlog prihvaćen  jednoglasno. 

 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran Ivan Pičuljan. 

 

11 (jedanaest) članova Općinskog vijeća dostavilo je pisani prijedlog kojim se za 2. 

potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže Marin Lazarić, mag. spec. 



Drugih prijedloga nije bilo, te se prijedlog daje na glasovanje. Po provedenom glasovanju 

utvrđuje da je prijedlog prihvaćen  sa 11 (jedanaest) glasova ZA. 

 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran Marin Lazarić. 

 

Nazočnima se prigodnim riječima i željama na uspješnom obnašanju dužnosti obratio 

načelnik Josip Borić. 

 

Predsjednik je čestitao na izboru i ustvrdio da je dnevni red iscrpljen. Zahvalio je svima što su 

prisustvovali konstituirajućoj sjednici, a posebno gđi Jasni Turak. 

 

 

Sjednica je završena u 16:30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila                                                      Predsjednik Općinskog vijeća 

 

_________________________                                 __________________________ 

Marijana Protulipac Tomičić                             Dino Ivanić 

 

 

 

 

 

 

 

 


