
 
 

ZAPIS SA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG 
VIJEĆA OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  9. lipnja 2017.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s 
početkom u  10:00 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Radovan, Katica Šestanović, Veselka Šestanović, Ante 
Šestanović, Fani Kršinić,  Ivan Bažika, Stipe Markovina, Predrag Šarić, Ivan Milina, 
Romano Šestanović i Dario Žmikić. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić  i zamjenik Načelnika Anto Bezek, 
Pročelnik JUO Marijo Rončević,  Nedjelko Lipanović i Tonči Milina.  
 
Zapis vodi : Jagoda Batistić. 
 
Sjednici do presjedanja kandidata s liste koja je dobila najviše glasova presjedava 
Marijo Rončević, ovlašten od Predstojnika Ureda državne uprave u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji.  
 
Marijo Rončević  nakon himne poziva prisutne da minutom šutnje odaju počast svima 
koji su dali svoj život za slobodu Republike Hrvatske.  
Nakon minute šutnje otvara 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja 
izabrane vijećnike.  
 
Utvrđivanje kvoruma 
Marijo Rončević izvješćuje kako je Igor Kršinić obavijestio JUO  pisanim putem  kako 
svoj mandat stavlja u mirovanje zbog nespojive dužnosti ,  a na njegovo mjesto HDZ 
imenuje Veselku Šestanović. 
Isto tako, izvješćuje kako je Anto Bezek obavijestio JUO  pisanim putem da svoj 
mandat stavlja u mirovanje zbog nespojive dužnosti, a na njegovo mjesto HDZ 
predlaže Predraga Šarića.  
Također, izvješćuje kako je Mirjana Andrijić obavijestila pisanim putem JUO da svoj 
mandat stavlja u mirovanje, a na njeno mjesto HSS predlaže Ivana Bažiku. 
   
Marijo Rončević proziva izabrane vijećnike da potvrde prisustvo na sjednici; Ivan 
Radovan, Katica Šestanović, Veselka Šestanović, Ante Šestanović, Stipe Markovina, 
Predrag Šarić, Fani Kršinić, Ivan Milina, Romano Šestanović , Ivan Bažika i Dario 
Žmikić. 
Čita utvrđeni dnevni red koji glasi: 

1. Izbor Mandatne komisije, 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskoga 

vijeća 
- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će presjedavati konstituirajućom 

sjednicom do izbora predsjednika. 
- Svečana prisega članova Općinskog vijeća. 
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja, 
4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća i potpredsjednika općinskog vijeća. 

 
Utvrđuje da je nazočno 11 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane 
odluke.  



 
 

1. TOČKA 
Marijo Rončević poziva vijećnike da daju prijedlog za predsjednika i članove 
Mandatne komisije. Otvara raspravu.  
U Mandatnu komisiju predlažu  za predsjednika: Šestanović Katica,  a za članove 
Stipe Markovina i Veselka Šestanović.   
Utvrđuje se da je ''za'' glasovalo 11 vijećnika,  protiv 0, a suzdržan 0 vijećnik. 
Tako je za predsjednika izabrana Katica Šestanović, a za članove Stipe 
Markovina i Veselka Šestanović.   
 

2. TOČKA 
Marijo Rončević  poziva predsjednika Mandatne komisije  gđu. Katicu Šestanović da 
podnese izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Lumbarda.   
Katica Šestanović podnosi izvješće o provedenim izborima i čita Odluku Izbornog 
povjerenstva Općine Lumbarda o objavljenim rezultatima izbora za članove 
Općinskog vijeća i imena vijećnika kako slijedi: 
 

- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, 
  dobila je 6  mjesta i to: 

1. Ivan Radovan, 
2. Ante Šestanović, 
3. Stipe Markovina  
4. Katica Šestanović, 
5. Veselka Šestanović, 
6. Predrag Šarić 

 
- HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS, dobila je 3 

mjesta i to: 
1. Fani Kršinić 
2. Ivan Milina  
3. Romano Šestanović 

 
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS,  
dobila je 1 mjesto i to kako slijedi: 

1. Dario Žmikić 
 

- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS,  dobila je 1 mjesto i to: 
1. Ivan Bažika 

 
Marijo Rončević utvrđuje da se prima na znanje izvješće Mandatne komisije.  
 

- Utvrđivanje presjedatelja Općinskog vijeća do izbora predsjednika 
 

Marijo Rončević poziva gospodina Ivana Radovana, kao prvog izabranog člana s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, da predsjedava konstituirajućoj 
sjednici do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 
 

- Svečana prisega članova Općinskog vijeća 
 
Gosp. Ivan Radovan  pozdravlja sve prisutne na svečanoj sjednici  te  čita prisegu.  



 
 

Poslije pročitane prisege, predsjedatelj proziva pojedinačno članove Općinskog 
vijeća  koji ustaju i izgovaraju prisežem, te potpisuju svečanu prisegu. 
 

3. TOČKA 
Ivan Radovan  poziva vijećnike da daju prijedlog za Predsjednika i članove Komisije  
za izbor i imenovanja. 
Predlaže se u Komisiju  za izbor i imenovanja za predsjednika: Predrag Šarić,  a  
za članove Ante Šestanović, Veselka Šestanović, Milina Ivan i Dario Žmikić..  
Predsjedavajući otvara raspravu po ovom prijedlogu. Obzirom da se nitko ne javlja za 
raspravu daje prijedlog na glasovanje.  
Konstatira  da je s 11 glasova ''za'' , 0 suzdržana glasa, 0 protiv,  ovaj prijedlog 
usvojen.  
 

4. TOČKA 
Predsjedavajući poziva predsjednika Komisije za izbor i imenovanje gosp. Predraga 
Šarića  da predloži predsjednika Općinskog vijeća.  
Predsjednik Komisije predlaže za predsjednika Općinskog vijeća Ivana Bažiku, a za 
zamjenika Katica Šestanović. 
Drugi prijedlog je od potpisanih vijećnika (SDP i HSLS) za predsjednika općinskog 
vijeća  Fani Kršinić. a zamjenik Katica Šestanović. 
Prijedlog za predsjednika vijeća Ivan Bažika stavlja se na glasovanje.  
 
Utvrđuje se  da je za ovaj prijedlog glasalo 7 vijećnika  ''za'', o protiv, a 4 suzdržana. 
Za drugi prijedlog je glasalo 4 ''za'' , 0 protiv, a 7 suzdržanih vijećnika. 
Ivan Radovan utvrđuje da je za Predsjednika Općinskog  vijeća izabran gosp.  
Ivan Bažika.    
 
Svi nazočni čestitaju predsjedniku na izboru. 
 
Ivan Radovan prepušta daljnje predsjedavanje novoizabranom predsjedniku 
Općinskog vijeća  gosp. Ivanu Bažiki, te isti  preuzima predsjedavanje sjednice.  
 

- Izbor Potpredsjednika Općinskog vijeća   
 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja daje prijedlog kandidata za 
potpredsjednika Općinskog vijeća i predlaže gđu. Katicu Šestanović. Otvara 
raspravu.  
Prijedlog daje na glasovanje. 
 
Utvrđuje se da je ''za'' glasovalo 7 članova, 0 protiv  i 4 ''suzdržana'' člana, te da 
je za potpredsjednika izabrana gđa. Katica Šestanović.  
 
Ivan Bažika: Predlaže da se ova sjednica nastavi sa slijedećim dnevnim redom: 
 

5. Prijedlog odluke o načinu potpisivanja dokumenata platnog prometa i 
određivanju osoba ovlaštenih za potpisivanje. 

6. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za proračun i 
financije. 

7. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za statut,  
poslovnik i normativnu djelatnost. 



 
 

8. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju novih članova Vijeća za 
davanje koncesijskog odobrenja. 

9. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju novih članova 
povjerenstva za dodjelu javnih priznanja. 
 

Daje predloženi dnevni red na usvajanje. 
Za ovakav dnevni red glasalo je 9 vijećnika ''za'' , 2 suzdržana  vijećnika, 0 
protiv. 
 

5. TOČKA 
Predsjednik  Općinskog vijeća  predlaže za potpisnike dokumenata platnog prometa 
dosadašnje potpisnika i to :  Načelnik Igor Kršinić, i zamjenika načelnika Anto Bezek, 
Predsjednik općinskog vijeća Ivan Bažika i Katica Šestanović.  
 
Obzirom da se nitko ne javlja za raspravu predsjednik Vijeća stavlja prijedlog na 
glasovanje.  
 
Utvrđuje se da su osobe ovlaštene za potpisivanje dokumenata platnog 
prometa potvrđeni  sa  11 glasova  ''za'' , 0 protiv i 0 suzdržanih.  
 
Načelnik izvješćuje vijećnike kako će se otvoriti račun kod Raiffeisen banka d.d. za 
potrebe općine Lumbarda jer nude puno bolje mogućnosti kreditiranja i zaduživanja 
već dosadašnja banka (Splitska banka d.d.).   
 

6. TOČKA 
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja predlaže u Komisiju za proračun i 
financije za predsjednika Katica Šestanović, a za članove Veselka  Šestanović i Dario 
Žmikić.    
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog za  članove Komisije za proračun i financije  na 
glasovanje.  
 
Utvrđuje se da je ovaj prijedlog članova Komisije usvojen sa  11 glasova  ''za'',  
0 suzdržanih i 0 protiv.   
 
 

7. TOČKA 
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja  predlaže u Komisiju za statut, poslovnik i 
normativnu djelatnost  za predsjednika  Ivan Radovan, za članove Stipe Markovina i 
Ante Šestanović.  Obzirom da se nitko ne javlja za raspravu predsjednik Vijeća daje 
ovaj prijedlog na glasovanje.  
Utvrđuje da je ovaj prijedlog usvojen sa 11 glasova ''za'',   0 suzdržanaih i 0 
protiv.  
 

8. TOČKA 
Predsjednik  komisije za izbor i imenovanja  predlaže razrješenje dosadašnjih 
članova i imenovanje novih  članova  Vijeća  za davanje koncesijskog odobrenja. 
Predsjednik komisije bio bi Anto Bezek, a članovi: Ivan Bažika, Romano Šestanović,  
Ivo Klaić i predstavnik Lučke kapetanije Dubrovnik, Ispostava Korčula.  



 
 

Obzirom da nitko nema primjedbi na ovaj prijedlog, Predsjednik  vijeća daje  prijedlog 
Zaključka o razrješenju i imenovanju novih članova Vijeća za davanje koncesijskog 
odobrenja  na glasovanje. 
 
Utvrđuje da je ovaj prijedlog usvojen sa 11 glasova ''za'' , 0 protiv i o suzdržan.    
 

9. TOČKA 
 
Predsjednik vijeća  predlaže  razrješenje starih članova i imenovanje novih članova 
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja općine Lumbarda. 
Predsjednik predlaže slijedeće članove Povjerenstva: Ivan Radovan za Predsjednika, 
a za članove : Fani Kršinić, Predrag Šarić i Ante Šestanović.   
Predsjednik vijeća otvara raspravu. Pošto se nitko od prisutnih ne javlja za riječ daje 
isti na glasovanje. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju 
novih članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja daje na glasovanje.  
 
Prijedlog zaključka prihvaćen je sa 11 glasova ''za'', 0 protiv i o suzdržanih.  
 
 
 
 
 
Sjednica završila sa radom u 11:00 sati. 
 
 
 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić. 
 
 
 
                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
 
                                                                                     Ivan  Bažika,ing. 
 
 
                                                   
 
 
 
                                                                     


