
ZAPIS SA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG 
VIJEĆA OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je odrţana 15. lipnja 2021.g. u dvorani DOC-a  s početkom u  18:00 sati. 
 
NAZOĈNI VIJEĆNICI: Igor Kršinić, Anto Bezek, Katica Šestanović, Ante Šestanović, 
Fani Kršinić,  Ţeljko Nobilo, Anamaria Šestanović, Dario Ţmikić  i Milivoj Perišić. 
 
OSTALI NAZOĈNI: Pročelnik JUO Marijo Rončević i viši pravni savjetnik Maja 
Skokandić Nobilo .   
Zapis vodi : Jagoda Batistić. 
 
Sjednici do presjedanja kandidata s liste koja je dobila najviše glasova predsjedava 
pročelnik JUO Marijo Rončević temeljem članka 87. st.1. Zakona o lokalnim izborima 
(NN br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).   
 
Pročelnik Marijo Rončević  nakon himne poziva prisutne da minutom šutnje odaju 
počast svima koji su dali svoj ţivot za slobodu Republike Hrvatske.  
Nakon minute šutnje otvara 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja 
izabrane vijećnike.  
 
UtvrĊivanje kvoruma 
Pročelnik Marijo Rončević izvješćuje kako je Tomislav Šestanović sa liste HDZ-a  
svoj mandata stavio u mirovanje , a na njegovo mjesto dolazi Katica Šestanović . 
Isto tako, izvješćuje kako mandat Marije Klisura miruje po slili Zakona zbog 
obnašanja nespojive duţnosti Općinske načelnice Općine Lumbarda, a na njeno 
mjesto stranka  SDP predlaţe zamjenika člana Anamaria Šestanović.  
   
Pročelnik Marijo Rončević proziva izabrane vijećnike da potvrde prisustvo na sjednici;  
Igor Kršinić, Anto Bezek, Katica Šestanović, Ante Šestanović, Anamaria Šestanović, 
Ţeljko Nobilo, , Dario Ţmikić, Milivoj Perišić i  Fani Kršinić. 
 
UtvrĊuje da je nazoĉno 9 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane 
odluke.  
Prelazi na dnevni red: 

1. Izbor Mandatne komisije 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do 
izbora predsjednika Općinskog vijeća 

- Svečana prisega članova Općinskog vijeća 
3. Izbor komisije za izbor i imenovanja 
4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća 
5. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća 
6. Svečana prisega Načelnice Općine Lumbarda 
7. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
8. Izbor Komisije za proračun i financije 
9. Izbor Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 
10. Izbor članova  Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 
11. Izbor potpisnika dokumenata platnog prometa 

 



1. TOĈKA 
Pročelnik Marijo Rončević poziva vijećnike da daju prijedlog za predsjednika i 
članove Mandatne komisije. Otvara raspravu.  
Anto Bezek izvještava nazočne kako ih je za današnju sjednicu SDP kasno 
kontaktirao i da članovi HDZ-a ne ţele biti ni u jednoj komisiji te će danas biti 
suzdrţani.  
U Mandatnu komisiju predlaţu  za predsjednika: Anamaria Šestanović, a za članove 
Milivoj Perišić i Ţeljko Nobilo.    
UtvrĊuje se da je ''za'' glasovalo 5 vijećnika,  protiv 0, a suzdrţana 4 vijećnika. 
Tako je za predsjednika izabrana Anamaria Šestanović, a za ĉlanove Milivoj 
Perišić i Ţeljko Nobilo.   
 

2. TOĈKA 
Pročelnik Marijo Rončević  poziva predsjednika Mandatne komisije  Anamariu 
Šestanović da podnese izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine 
Lumbarda.   
Anamaria 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  4 mjesta i to: 

1. Igor Kršinić 
2. Anto Bezek, 
3. Ante Šestanović ,  
4. Katica Šestanović, 

 
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 

dobila je 4 mjesta i to:  
1. Anamaria Šestanović 
2. Ţeljko Nobilo 
3. Dario Ţmikić, 
4. Milivoj Perišić, 

 
- HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS, dobila je 1 

mjesto i to: 
1. Fani Kršinić 

 
Marijo Ronĉević utvrĊuje da se prima na znanje izvješće Mandatne komisije.  
 

- UtvrĊivanje predsjedatelja Općinskog vijeća do izbora predsjednika 
 

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

- Sveĉana prisega ĉlanova Općinskog vijeća 
 
Gosp. Igor Kršinić pozdravlja sve prisutne na svečanoj sjednici  te  čita prisegu.  



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

3. TOĈKA 
Igor Kršinić  poziva vijećnike da daju prijedlog za Predsjednika i članove Komisije  za 
izbor i imenovanja. 
Predlaţe se u Komisiju  za izbor i imenovanja za predsjednika: Milivoj Perišić, a  
za ĉlanove Ţeljko Nobilo, Dario Ţmikić, Anamaria Šestanović i Fani Kršinić.  
  
Predsjedavajući otvara raspravu po ovom prijedlogu. Obzirom da se nitko ne javlja za 
raspravu daje prijedlog na glasovanje.  
Konstatira  da je s 5 glasova ''za'' ,  protiv 0 i 4 suzdrţana glasa ovaj prijedlog 
usvojen.  
 

4. TOĈKA 
Predsjedavajući poziva predsjednika Komisije za izbor i imenovanje Milivoja Perišića 
da predloţi predsjednika Općinskog vijeća.  
Predsjednik Komisije predlaţe za predsjednika Općinskog vijeća  Fanu Kršinić.  
Nakon što se Komisija za izbor i imenovanja povukla na kratko vrijeme dostavili su 
Predsjedavajućem pisani prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća. 
Predsjedatelj otvara raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje.   
 
UtvrĊuje se  da je za ovaj prijedlog glasalo 9 vijećnika  ''za'' (jednoglasno), te se 
utvrĊuje da je za Predsjednika Općinskog  vijeća izabrana Fani Kršinić.     
 
Svi nazočni čestitaju predsjednici na izboru. 
 
Igor Kršinić prepušta daljnje predsjedavanje novoizabranoj predsjednici Općinskog 
vijeća  Fani Kršinić,  te ista  preuzima predsjedavanje sjednice.  
 

5. TOĈKA 
  

Predsjednica Općinskog vijeća poziva predsjednika Komisije za izbor i imenovanja 
da predloţi kandidata za potpredsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Komisije 
predlaţe Ţeljka Nobila za potpredsjednika Općinskog vijeća.  
Predsjednica otvara raspravu. Prijedlog daje na glasovanje. 
 
UtvrĊuje se da je ''za'' glasovalo 5 ĉlanova, 0 protiv i 4 ''suzdrţana'' glasa, te 
potvrĊuje da je za potpredsjednika izabran Ţeljko Nobilo.   
 
TOĈKA 6.  
 
Predsjednica Općinskog vijeća čita svečanu prisegu nakon čega Načelnica Općine 
Lumbarda gđica. Marija Klisura odgovara ''priseţem''. 
 
TOĈKA 7. 
 
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja predlaţe za Komisiju za statut i poslovnik 
i normativnu djelatnost predsjednika Ţeljko Nobilo, a za članove Dario Ţmikić, Milivoj 
Perišić i Anamaria Šestanović. 



Predsjednica otvara raspravu. Daje prijedlog na glasovanje. 
 
UtvrĊuje da je ovaj prijedlog usvojen sa 5 glasova ''za'', 0 protiv  i 4 suzdrţana 

TOĈKA 8. 
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja predlaţe u Komisiju za proračun i 
financije za predsjednika Dario Ţmikić, a za članove Ţeljko Nobilo i Fani Kršinić.     
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog za  članove Komisije za proračun i financije  na 
glasovanje.  
 
UtvrĊuje se da je ovaj prijedlog ĉlanova Komisije usvojen sa  5 glasova  ''za'',   
0 protiv  i 4 suzdrţana.  
 
 TOĈKA 9. 
Predsjednica Općinskog vijeća  predlaţe  razrješenje starih članova i imenovanje 
novih članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Lumbarda. 
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja  predlaţe slijedeće članove Povjerenstva: 
Anamaria Šestanović za Predsjednicu, a za članove : Dario Ţmikić, Milivoj Perišić, 
Ţeljko Nobilo i Fani Kršinić.    
Predsjednica vijeća otvara raspravu. Pošto se nitko od prisutnih ne javlja za riječ daje 
isti na glasovanje. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja daje na glasovanje.  
Prijedlog je prihvaćen  sa 5 glasova ''za'',  0 protiv i 4 suzdrţana glasa.  
 
 TOĈKA 10. 
Predsjednica Općinskog vijeća poziva predsjednika Komisije za izbor i imenovanja 
da  predloţi  razrješenje dosadašnjih članova i imenovanje novih  članova  Vijeća  za 
davanje koncesijskog odobrenja.  
Prijedlog je da predsjednik Komisije bude Fani Kršinić, a članovi Ţeljko Nobilo, Maja 
Skokandić Nobilo i dva vanjska člana. Predsjednica otvara raspravu. 
Vijećnik Anto Bezek se javlja za riječ i smatra da ova točka dnevnog reda nije u 
skladu sa Zakonom i Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru. 
Nakon kraće rasprave Predsjednica Općinskog vijeća povlaĉi ovu toĉku sa 
dnevnog reda te će se ista pripremiti za neku od slijedećih sjednica dnevnog 
reda. 
 TOĈKA 11. 
Predsjednica Općinskog vijeća poziva predsjednika Komisije za izbor i imenovanja 
da  predloţi kandidate za potpisnike dokumenata platnog prometa . Predlaţu se 
slijedeći potpisnici: osim Načelnice Marije Klisura, Predsjednica  općinskog vijeća 
Fani Kršinić i Ţeljko Nobilo.   
 
Obzirom da se nitko ne javlja za raspravu Predsjednica Vijeća stavlja prijedlog na 
glasovanje.  
UtvrĊuje se da su osobe ovlaštene za potpisivanje dokumenata platnog 
prometa potvrĊeni  sa  5 glasova  ''za'' , 0 protiv i 4 suzdrţana glasa.  
 
Sjednica završila sa radom u 18:45 sati.                      Predsjednica Općinskog vijeća: 
Zapis vodila: Jagoda Batistić.                                              Fani Kršinić. mag.oecc.                                                          


