
Z A P I S N I K 
 

Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi održana dana 
16. lipnja 2021. godine u zgradi „Hrvatska čitaonica“ u Sv. Petru u Šumi, s početkom u 19.00 
sati. 
 

Nazočni: Vijećnici 16. svibnja 2021.g. izabrani na izborima za Općinsko vijeće Općine 
Sveti Petar u Šumi: Mario Bratulić, Milan Klanjac, Nadir Brešćić, Marko Gljušćić,  Filip 
Modrušan, Sandra Bančić, Monika Šegon, Aljoša Jašić i Agata Dajčić te Klaudio Zgrablić 
pročelnik JUO ovlašten za sazivanje i predsjedanjem otvaranja konstituirajuće sjednice.  

Osim navedenih, sjednici su nazočni kandidati s lista za izbor Općinskog vijeća, Neven 
Turčinović i Agata Dajčić. 

Klaudio Zgrablić otvara sjednicu te pozdravlja nazočne. Zbog utvrđivanja prisutnosti i 
kvoruma, proziva kandidate izabrane na izborima 16. svibnja 2021. godine, pa sukladno članku 
36. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a temeljem izvršene prozivke 
utvrđuje da je od 9 članova prisutno 8 članova koji su osvojili mandat za Općinsko vijeće 
Općine Sveti Petar u Šumi, a pored navedenih vijećnika prisutno je i dvoje kandidata koji imaju 
zamijeniti kandidate koji svoj mandat stavljaju u mirovanje što znači da radnje oko konstituiranja 
Vijeća mogu valjano započeti.  

Predsjedatelj predlaže Dnevni red uz konstataciju da je utvrđivanje kvoruma po prvoj 
točki već izvršeno. 
   

D n e v n i    r e d  
1. Utvrđivanje kvoruma 
2. Izbor Mandatno-verifikacione komisije, 

  3.  Izvješće Mandatno-verifikacione komisije, verifikacija mandata članova Općinskog 
       vijeća te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom 
  4.  Svečana prisega članova Općinskog vijeća, 
  5.  Izbor Komisije za izbor i imenovanja, 
  6.  Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 

Ad - 2. 
Predsjedavajući sjednici konstatira da je sukladno odredbama članka 4. Stavka 1. 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi, podnesen jedan prijedlog za izbor 
predsjednika i dva člana Mandatno-verifikacione komisije, kojeg su podržali vijećnici Milan 
Klanjac, Nadir Brešćić i Mario Bratulić nakon čega stavlja prijedlog na glasovanje i to da se za 
Mandatno-verifikacionu komisiju izaberu: 

1. Gljušćić Marko - za predsjednika, 
2. Filip Modrušan - za člana, 
3. Monika Šegon - za članicu. 

 
Vijećnici bez rasprave, sa sedam (7) glasova „ZA“ i jednim (1) glasom „PROTIV“ utvrđuju 
Mandatno-verifikacionu komisiju u predloženom sastavu za koju se donosi rješenje. 

 
Ad - 3. 

 Budući da svojstvo vijećnika verificira Mandatno-verifikaciona komisija, predsjedavajući 
sjednici  dostavlja komisiji na uvid zaprimljene zahtjeve za stavljanjem mandata člana 
Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi  u mirovanje, sukladno odredbama članka 79. 
Zakona o lokalnim izborima. 
 



Po dostavi dokumentacije određuje pauzu, kako bi Mandatno-verifikaciona komisija 
održala sjednicu i utvrdila činjenice nakon čega predsjednik Mandatno-verifikacione komisije, 
Marko Gljušćić po utvrđenom, izvješćuje:    

 
I. Utvrđuje se da su rezultati izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Sveti 

Petar u Šumi, na izborima provedenim 16. svibnja 2021. godine, postali konačni i službeni, te 
su u Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi  izabrani:  

 
 

1. Mario Bratulić 
2. Marko Gljušćić 
3. Milan Klanjac 
4. Nadir Brešćić 
5. Filip Modrušan 
6. Sandra Bančić 
7. Monika Šegon 
8. Aljoša Jašić 
9. Branko Dajčić  

  
  
 II. Mandatno-verifikaciona komisija je uvidom u konačne rezultate izbora za općinskog 
načelnika Općine Sv. Petar u Šumi KLASA: 013-03/21-01/01, URBROJ: 2163/03-04-02-01-60 i 
uvidom u konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi 
KLASA: 013-03/21-01/01, URBROJ: 2163/03-04-02-01-59 s izbora održanih 16. svibnja 2021. 
godine, koje je utvrdilo Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sveti Petar u Šumi, utvrdila:    
 

 - da je Mario Bratulić, iz Gljuščići 198/A, Sveti Petar u Šumi, na izborima 16. svibnja 
2021. izabran za načelnika Općine Sveti Petar u Šumi i za člana Općinskog vijeća Općine Sveti 
Petar u Šumi na Listi Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), te da mu je primjenom Zakona o 
lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20,144/20 i 37/21) mandat na dužnost člana 
Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi stavlja u mirovanje zbog nespojive dužnosti.  
  

Uvidom u dopis Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) od 10. lipnja 2021. godine koji je 
dostavljen ovoj komisiji,  utvrđeno je da Marija Bratulića (1. s Liste) kojemu je mandat člana 
Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi, stavljen u mirovanje zbog nespojive dužnosti, 
zamjenjuje Neven Turčinović, iz Sv. Petar u Šumi 96/B, Sveti Petar u Šumi, neizabrani kandidat 
s 9. mjesta Liste Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). 

 
- da je Branko Dajčič, iz Jopi 32/A, Sveti Petar u Šumi, na izborima 16. svibnja 2021. 

izabran za  člana Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi na Listi Istarskog demokratskog 
sabora (IDS) te da mu je primjenom Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 
42/20,144/20 i 37/21) vezano na  osobni zahtjev  mandat na dužnost člana Općinskog vijeća 
Općine Sveti Petar u Šumi stavlja u mirovanje uvjetovano osobnim razlozima. 

 
Uvidom u dopis Istarskog demokratskog sabora (IDS) od 15. lipnja 2021. godine koji je 

dostavljen ovoj komisiji,  utvrđeno je da Branka Dajčića (1. s Liste) kojemu se mandat člana 
Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi, stavlja u mirovanje zbog osobnih razloga, 
zamjenjuje Agata Dajčić, iz Jopi 32/B, Sveti Petar u Šumi, neizabrana kandidatkinja s 2. mjesta 
Liste Istarskog demokratskog sabora (IDS). 

 
  
 



III. Slijedom navedenog, Mandatno-verifikaciona komisija konstatira: 
 
- da je Mariju Bratuliću s Liste Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) mandat člana Vijeća 
stavljen u mirovanje zbog nespojive dužnosti, a zamjenjuje ga Neven Turčinović, neizabrani 
kandidat sa 9. mjesta Liste Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u skladu s odlukom 
Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). 
 
- da je Branku Dajčiću s Liste Istarskog demokratskog sabora (IDS) mandat člana Vijeća 
stavljen u mirovanje zbog osobnih razloga, a zamjenjuje ga Agata Dajčić, neizabrana 
kandidatkinja sa 2. mjesta Liste Istarskog demokratskog sabora (IDS) u skladu s odlukom 
Istarskog demokratskog sabora (IDS). 
 
Na utvrđene činjenice i rad Komisije članovi Komisije nemaju primjedbi, i jednoglasno utvrđuju  

 
 

RJEŠENJE 
o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća  Općine Sveti Petar u Šumi  

 
I. 

  Ovim se Rješenjem verificira mandat članova Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u 
Šumi , za vijećnice/ke: 
 

1. Neven Turčinović 
2. Marko Gljušćić 
3. Milan Klanjac 
4. Nadir Brešćić 
5. Filip Modrušan 
6. Sandra Bančić 
7. Monika Šegon 
8. Aljoša Jašić 
9. Agata Dajčić  

  
                  II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi“. 
 
 IV. Predlaže se prihvaćanje Izvješća o provedenim izborima za članove Općinskog 
vijeća Općine Sveti Petar u Šumi  i verificiranje mandata članova Općinskog vijeća Općine Sveti 
Petar u Šumi  za naredno četverogodišnje mandatno razdoblje. 
  

Vijećnici, bez rasprave, jednoglasno prihvaćaju Izvješća Mandatno-verifikacione komisije 
i verificira se mandat članova Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi  za naredno 
četverogodišnje mandatno razdoblje te sukladno odredbama članka 87. stavak 4. Zakona o 
lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika 
predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 

Kako je Hrvatska demokratska zajednica (HDZ na izborima za članove Općinskog vijeća 
općine Sv. Petar u Šumi dobila najveći broj glasova (325), a prvom s liste Mariu Bratuliću je 
mandat stavljen u mirovanje, predsjedatelj utvrđuje da je Marko Gljušćić slijedeći kandidat na 
listi te će predsjedati sjednicom  do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 
 

Marko Gljušćić se dosadašnjem predsjedatelju zahvaljuje na vođenju sjednice, 
pozdravlja sve prisutne te nastavlja vođenje sjednice i prelazi na slijedeću točku dnevnog reda.  



Ad - 4. 
Predsjedavajući sjednici, nakon što je verificiran mandat izabranih članova, u skladu s 

Poslovnikom Općinskog vijeća, čita tekst prisege te poziva poimenično svakog vijećnika da 
prisegne te potpiše svečanu prisegu.  
 

Ad - 5. 
 Predsjedatelj sjednice, konstatira da je dostavljen jedan prijedlog za izbor Komisije za 
izbor i imenovanje sukladno odredbama članka 4. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Sveti Petar u Šumi, kojeg su podržali vijećnici Nadir Breščić, Marko Gljušćić i Filip 
Modrušan te stavlja na glasovanje prijedlog za izbor predsjednika i dva člana Komisije za izbor i 
imenovanje i to za: 
 

1. Neven Turčinović - za predsjednika, 
2. Milan Klanjac   - za člana, 
3. Agata Dajčić  - za članicu. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa šest (6) glasova „ZA“ i tri (3) glasa „UZDRŽANA“ donosi 
rješenje o  izboru Komisije za izbor i imenovanje u predloženom sastavu. 
 

Ad - 6. 
 Predsjedatelj sjednice poziva predlagatelje da podnesu prijedloge za predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi te po dostavi prijedloga konstatira da je dostavljen 
jedan prijedlog te određuje pauzu da Komisija za izbor i imenovanje održi sjednicu i utvrdi 
pravovaljanost istog. 

 
Predsjednik komisije izvješćuje te konstatira da je zaprimljen jedan prijedlog za 

predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi  i to:  
  
- prijedlog da Nadir Breščić obnaša dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Petar 
u Šumi, podnijela su i potpisala tri (3) vijećnika i to redom: Milan Klanjac, Marko Gljušćić i Filip 
Modrušan. 
 

Komisija utvrđuje da je prijedlog podnesen od ovlaštenih predlagatelja, da je predloženi 
kandidat član Općinskog vijeća, te da je postupak predlagatelja proveden sukladno Statutu i 
Poslovniku, te drugim aktima Općine Sveti Petar u Šumi. 

 
Komisija jednoglasno daje pozitivno mišljenje o navedenom prijedlogu, te isti prosljeđuje 

Općinskom vijeću Općine Sveti Petar u Šumi  na nadležno postupanje odnosno na glasovanje. 
 
Po izvršenom glasovanju predsjedatelj utvrđuje da je Nadir Breščić izabran za 

predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi, sa šest (6) glasova “ZA”, dva (2) 
glasa “PROTIV” i jednim (1) glasom “UZDRŽAN” te će se za isto donijeti Rješenje. 

 
Predsjedatelj sjednice čestita novo izabranom predsjedniku te mu prepušta daljnje 

vođenje sjednice. 
Nadir Breščić se zahvaljuje na izboru i ukazanom povjerenju te nastavlja sa vođenjem 

sjednice i otvara proceduru izbora potpredsjednika Općinskog vijeća odnosno poziva vijećnike 
da podnesu prijedloge za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi te po 
dostavi zatraženog konstatira da je dostavljen jedan (1) prijedlog nakon čega određuje pauzu 
da Komisija za izbor i imenovanje održi sjednicu i utvrdi pravovaljanost prijedloga. 
 



Predsjednik komisije izvješćuje te konstatira da je zaprimljen jedan prijedlog za 
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi  i to:  
  
- prijedlog da Marko Gljušćić obnaša dužnost potpredsjednka Općinskog vijeća Općine Sveti 
Petar u Šumi, podnijela su i potpisala tri (3) vijećnika i to redom: Milan Klanjac, Neven 
Turčinović i Filip Modrušan. 
 

Komisija utvrđuje da je prijedlog podnesen od ovlaštenih predlagatelja, da je predloženi 
kandidat član Općinskog vijeća, te da je postupak predlagatelja proveden sukladno Statutu i 
Poslovniku, te drugim aktima Općine Sveti Petar u Šumi te jednoglasno daje pozitivno mišljenje 
o navedenom prijedlogu i isti prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Sveti Petar u Šumi na 
nadležno postupanje odnosno na glasovanje. 

 
Po izvršenom glasovanju predsjedatelj utvrđuje da je Marko Gljušći izabran za 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi, sa šest (6) glasova “ZA” i tri (3) 
glasa “UZDRŽAN” za što se ima donijeti Rješenje. 

 
Predsjednik vijeća čestita potpredsjedniku na izboru. 

 
Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Vijeća zahvaljuje svima na odazivu i 

učešću u radu, te zaključuje sjednicu u 20.30 sati. 
 

 Donesena Rješenja objavit će se u Službenom glasilu Općine Sveti Petar u Šumi i bit će 
sastavni dio Zapisnika. 
 
 
KLASA: 021-05/21-01/01 
URBROJ: 2163/03-02-02-21-2 
Sveti Petar u Šumi, 16. lipnja 2021. 
 
Zapisničar: Klaudio Zgrablić, v.r. 
 

Predsjedatelji: 
 
Klaudio Zgrablić, v.r. 
 
Marko Gljušćić, v.r. 
 
Nadir Brešćić, v.r. 

 


