
Na temelju članka 118. a u svezi sa člancima 3., 4., 5., 6., i 7.  Poslovnika  Gradskog vijeća 
Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11 i 6/13),  

 
 s a s t a v l j a   s e: 
 

Z A P I S N I K 
o radu konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, 

održane dana 19. lipnja 2017. godine, u Gradskoj loži – Loggi u Hvaru 
 

Početak sjednice u 09:00 sati. 
Tonski zapis je sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
Konstituirajuću sjednicu je sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj 
županiji, po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske KLASA: 040-04/17-01/05, URBROJ: 2181-03-17-34 
od 06. lipnja 2017.g., Veljan Radojković, dipl. iur.  
 
Sjednici predsjedava predsjedatelj Gradskog vijeća Silvio Puljas, dipl. iur., po ovlaštenju - Odluci 
Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, KLASA: 040-04/17-01/05, URBROJ: 2128-03-
17-5 od 30. svibnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Predsjedatelj). 

Sukladno članku 2. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara, predsjedatelj konstituirajuće 
sjednice ima, do izbora predsjednika Gradskog vijeća, sva prava i dužnosti predsjednika Gradskog 
vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom 
Sjednica započinje intoniranjem HIMNE REPUBLIKE HRVATSKE.  
 
Predsjedatelj pozdravlja nazočne i traži da se prozivkom vijećnika utvrdi kvorum.  
  
N a z o č n i  v i j e ć n i c i : Jurica Miličić, mag. iur., Vinko Ravlić, bacc. oecc., Antun Plenković,  

Magda Vučetić, Rino Budrović, dipl. ing., Ivana Visković, dipl. učiteljica, 
Mandica Huljić, Fabijan Vučetić, Nada Jeličić, prof., Joško Rosso, Teo 
Jeličić, Tonči Dujmović, Katica Vučetić 

 
I z o č n i  v i j e ć n i c i:   n i t k o 
 
Predsjedatelj utvrđuje da je sjednici nazočno svih 13 (trinaest) vijećnika, te ističe da je 
konstituirajuća sjednica strogo formalna, u smislu Zakona i Poslovnika, pa stoga nema nadopune 
dnevnog reda.    
  
Predsjedatelj predlaže slijedeći  

D n e v n i   r e d:  
1. Izbor mandatne komisije, 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata, 

- Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora 
predsjednika, 

- Svečana prisega članova predstavničkog tijela 

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.  
 

 
 



Točka 1.  
Izbor mandatne komisije. 
Mandatna komisija bira se iz kruga članova Gradskog vijeća i sastoji se od predsjednika i dva člana 
koji se biraju na prijedlog vijećnika javnim glasovanjem. Predsjedatelj daje riječ Jurici Miličiću. 
Jurica Miličić: 

- predlaže za članove mandatne komisije 

1. Nadu Jeličić, član 

2. Ivanu Visković, član 

3. Juricu Miličića, predsjednik 
 

Nakon glasovanja utvrđuje se da je Mandatna komisija izabrana jednoglasno.  
 

Točka 2. 
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,  
utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika, 
svečana prisega članova predstavničkog tijela.  
 
Nada Jeličić, članica Mandatne komisije čita Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima i 
imenima izabranih vijećnika i verifikaciju mandata članova Gradskog vijeća Grada Hvara.  
Do izbora predsjednika Gradskog vijeća sjednicom predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste 
koja je dobila najviše glasova. 
Kandidacijska lista HDZ-a dobila je najviše glasova, a prvi izabrani član s liste je Jurica Miličić koja 
predsjedava sjednicom.  
 
Jurica Miličić, kao predsjedatelj čita tekst prisege koji glasi: 
„Prisežem da ću prava i obveze člana Gradskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno, radi 
gospodarskog i društvenog probitka Grada Hvara i Republike Hrvatske, da ću u obavljanju dužnosti 
člana Vijeća pridržavati se Ustava, zakona i Statuta i da ću štititi ustavni poredak Republike 
Hrvatske“. 
 
Svi vijećnici (13 vijećnika) nakon pročitanog im teksta prisege izjavili su: „Prisežem“ i potpisali su 
tekst prisege, te se utvrđuje  da su na izborima za članove predstavničkog tijela, održanim 21. svibnja 
2017. godine, izabrani vijećnici:  
Jurica Miličić, mag. iur., Vinko Ravlić, bacc. oecc., Antun Plenković, Magda Vučetić, Rino Budrović, 
dipl. ing., Ivana Visković, dipl. učiteljica, Mandica Huljić, Fabijan Vučetić, Nada Jeličić, prof., Joško 
Rosso, Teo Jeličić, Tonči Dujmović, Katica Vučetić. 
 

Točka 3. 
Izbor Odbora za izbor i imenovanja. 
Predsjedatelj – Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 29. stavak 2. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Hvara, bira se na konstituirajućoj sjednici, sastoji se predsjednika i četiri člana koji se 
biraju iz kruga članova Gradskog vijeća, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.  
Predsjedatelj predlaže Odbor za izbor i imenovanje u sastavu:  
 

1. Nada Jeličić, član 

2. Katica Vučetić, član 

3. Fabijan Vučetić, član 

4. Teo Jeličić, član 

5. Jurica Miličić, predsjednik 



 
Drugih prijedloga nije bilo te nakon glasovanja utvrđuje se da je predloženi Odbor za izbor i 
imenovanja jednoglasno izabran. 
Predsjedatelj određuje pauzu od 10 minuta. 

Nastavak u 9,25 sati. 
 

Točka 4.  
Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela 
Sukladno članku 7. Poslovnika,  predsjednik Gradskog vijeća bira se na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika.  
Jurica Miličić, predsjedateljica i predsjednica Odbora za izbor i imenovanja predlaže za predsjednika 
Gradskog vijeća  
JURICU MILIČIĆA.  
Drugih prijedloga nije bilo.  
Nakon glasovanja utvrđuje se da je sa 12 glasova „ZA“ i 1 suzdržanim glasom, Jurica Miličić izabran 
za predsjednika Gradskog vijeća.    
 
Izborom predsjednika, Gradsko vijeće je konstituirano, a daljnje vođenje sjednice preuzima 
predsjednik Jurica Miličić.   
 
Jurica Miličić, predsjednik zahvaljuje na ukazanom povjerenju i nada se da će to povjerenje u 
daljnjem radu opravdati, te očekuje od vijećnika kulturno obnašanje svojih dužnosti u skladu sa 
položenom prisegom.  
 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je na redu izbor prvog i drugog potpredsjednika Gradskog vijeća a 
biraju se većinom glasova Gradskog vijeća na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 
vijećnika.  
Prvi potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine na 
njihov prijedlog (članak 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).  
 
Jurica Miličić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja predlaže za prvog potpredsjednika TEO 
JELIČIĆ.  
Drugih prijedloga nije bilo.  
 
Predsjednik nakon glasovanja utvrđuje da je predloženi Teo Jeličić  jednoglasno izabran za prvog 
potpredsjednika.  
 
Jurica Miličić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja predlaže za drugog potpredsjednika 
FABIJANA VUČETIĆA.  
Drugih prijedloga nema.  
 
Predsjednik nakon glasovanja utvrđuje da je predloženi Fabijan Vučetić izabran za drugog 
potpredsjednika s 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“. 
 
Predsjednik vijeća poziva Gradonačelnik da se obrati konstituiranom vijeću. 
 
Gradonačelnik Rikardo Novak: 

- Obraća se vijeću i poziva na jedinstvo i učinkovitu i brzu provedbu radnji koji će dovesti 
do prosperiteta Grada Hvara.  



 
Predsjednik vijeća Jurica Miličić – Zaključujem konstituirajuću sjednicu i sazivam svečanu sjednicu 
24. lipnja 2017.g. u 11,00 sati povodom Dana Državnosti, a slijedeću radnu sazivam na 29. lipnja 
2017.g. u 09,00 sati  
 

Zaključeno u 9,36 sati 
 

Zapisnik sastavio:                                                                            PREDSJEDATELJ: 
           Marin Vranković, dipl. iur. 

_________________                                                          Silvio Puljas, dipl. iur.______________ 
 
 

                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                  Jurica Miličić mag. iur.,_________________ 
 
 
 
 
 
 
  


