ZAPISNIK
sa 1. konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora RIPENDA, održane 14. lipnja 2016.
godine u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina, Titov trg 11, sa početkom u 19,30 sati.
Na temelju članka 35. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 2/12. i 3/16.), sjednicu je sazvao
Gradonačelnik Grada Labina sa dostavljenim dnevnim redom.
Radi utvrđivanja prisutnosti i kvoruma, vrši se prozivanje izabranih članova za Vijeće
Mjesnog odbora.
Jasmina Milanović Ružić, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog
vijeća, proziva izabrane članove Vijeća Mjesnog odbora, nakon čega izvještava da se
sjednici odazvalo 3 člana od ukupno 5 članova izabranih na izborima održanim 22. svibnja
2016. godine, pa radnje oko konstituiranja Vijeća mogu valjano započeti. Čita Rezultate
glasovanja sa izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora RIPENDA Gradskog izbornog
povjerenstva oznake Klasa: 013-01/16-01/2 od 22. svibnja 2016. godine.
Izostanak su opravdali Maja Vidović i Roberto Knapić.
Tulio Demetlika, Gradonačelnik Grada Labina, čestita svim kandidatima na izboru za člana
Vijeća Mjesnog odbora RIPENDA i želi im puno uspjeha u njihovom radu na dobrobit lokalne
zajednice.
Na temelju članka 35. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 2/12. i 3/16.), sjednicom predsjedava do
izbora predsjednika Vijeća, najstariji član Vijeća Helena Derosi, koja čita slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED
1. Donošenje Rješenja o verifikaciji mandata članova Vijeća Mjesnog odbora RIPENDA
2. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora RIPENDA.
AD. 1.
Predsjedatelj sjednice Helena Derosi, predlaže da se donese Rješenje o verifikaciji mandata
članova Vijeća, kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

HELENA DEROSI
ALIS KOVAČEC MARTINOVIĆ
ROBERTO KNAPIĆ
MAJA VIDOVIĆ
DINO DUŠMAN

(IDS – HSU – HNS)
(IDS – HSU – HNS)
(IDS – HSU – HNS)
(IDS – HSU – HNS)
(IDS – HSU – HNS)
AD. 2.

Predsjedatelj sjednice Helena Derosi čita članak 62. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, kako slijedi:
„Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova vijeća bira
predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine“.
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Predsjedatelj sjednice Helena Derosi čita prijedlog koalicije IDS-HSU-HNS za izbor
predsjednika/ce Vijeća i konstatira da je istaknut prijedlog za izbor predsjednice Vijeća u
osobi HELENA DEROSI te daje prijedlog da se HELENA DEROSI izabere za predsjednicu
Vijeća Mjesnog odbora RIPENDA, na glasovanje.
GLASOVANJEM: 3 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ .
Predsjedatelj sjednice Helena Derosi utvrđuje da je Vijeće sa 3 glasa „ZA“, 0 glasova
„PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donijelo Rješenje o izboru HELENE DEROSI za
predsjednicu Vijeća Mjesnog odbora RIPENDA. Proglašava da je izborom Predsjednice
Vijeća, Vijeće Mjesnog odbora RIPENDA konstituirano i dalje nastavlja voditi sjednicu u
svojstvu predsjednice Vijeća.
HELENA DEROSI, predsjednica Vijeća, zahvaljuje članovima VIjeća na izboru, čestita svim
članovima Vijeća na izboru i kaže kako očekuje dobru zajedničku suradnju u odlučivanju o
lokalnim potrebama od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana sa
područja ovog Mjesnog odbora. Utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u
19,55 sati.
PREDSJEDATELJ
Helena Derosi,v.r.
PREDSJEDNICA
Helena Derosi,v.r.
ZAPISNIK VODILA
Jasmina Milanović Ružić,v.r.
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