
 

 

 

     ZAPISNIK 

                                          sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

                           Općine Smokvice, održane u vijećnici Općine Smokvica u Smokvici 

                                                                 dana 16.lipnja 2017.g. 

 

        Započeto u 18,00 sati 

 

Za konstituirajuću sjednicu utvrđen je Dnevni red, kako slijedi: 

- Utvrđivanje kvoruma 

1. Izbor Mandatne komisije 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

-utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će presjedavati konstituirajućom sjednicom do 

izbora predsjednika, 

- Svečana prisega članova Općinskoga vijeća 

               3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja 

               4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

Nakon  himne Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino“, Marijana Krešić, Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Smokvica, koja je od predstojnika  Ureda državne uprave u Dubrovačko-

neretvanskoj županiji ovlaštena za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice do utvrđivanja člana 

Općinskog vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom sjednicom, pozvala je sve nazočne da 

minutom šutnje odaju počast svima koji su dali svoj život za slobodu Republike Hrvatske. 

Pročelnica Marijana Krešić otvara konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća  i pozdravlja sve izabrane 

vijećnike, Općinskog načelnika gosp. Kuzmu Tomašića i ostale nazočne. 

U pozivu kojim je sazvana konstituirajuća sjednica utvrđen je Dnevni red. 

Potom je utvrđen kvorum. 

Prozivkom je utvrđeno da je na sjednici nazočno svih 9 vijećnika i to: Lenko Salečić, Marija 

Radovanović, Viljan Didović, Marela Baničevič, Frano Pešelj, Ivanka Stanojević, Slavica Radovanović, 

Ljubo Kunjašić i Daria Pecotić. 

Ostali nazočni: zamjenik Općinskog načelnika gosp. Josip Pecotić, gđa. Ivana Tomašić – viši referent u 

JUO Općine Smokvica i gđa. Petra Tomašić – viši referent u  JUO Općine Smokvica. 

 

 

AD.1. 

IZBOR MANDATNE KOMISIJE 

 

Pročelnica  utvrđuje da je prije početka konstituirajuće sjednice  primila od stranaka  prijedloge za 

izbor mandatne komisije . Predloženo je da se u mandatnu komisiju izabere :  

1. za predsjednika gosp. Ljubo Kunjašić  

za članove: 



2. gđa. Ivanka Stanojević 

3. gosp. Lenko Salečić 

Pročelnica otvara raspravu. 

Pošto nije bilo diskutanata , raspravu je zatvorila te prijedlog stavila na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA, nitko PROTIV i nitko SUZDRŽAN. 

Vijeće jednoglasno donosi slijedeću : 

 

       ODLUKU 

 

o izboru Mandatne komisije 

 

            Članak 1. 

 

U mandatnu komisiju biraju se : 

 

-za predsjednika  

gosp. Ljubo Kunjašić 

 

-za članove 

gđa. Ivanka Stanojević 

gosp. Lenko Salečić 

 

 

 

AD.2 

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERFIKACIJA MANDATA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Predsjednik mandatne komisije gosp. Ljubo Kunjašić podnosi izvješće o provedenim izborima koji su 

održani 21. svibnja 2017.g. za članove Općinskog vijeća Općine Smokvica . Na području Općine 

Smokvica od ukupno 811  upisanih u popis birača glasovalo je 616 birača odnosno 75,96 % od čega je 

prema glasačkim listićima glasovalo 616 birača odnosno 75,96%. Važeći listića bilo 599  odnosno 

97,24%, nevažećih je bilo 17 listića odnosno 2,76%. 

Mandatna komisija  je utvrdila da su pojedine liste ostvarile sljedeće rezultate: 

1.Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević – HSP AS 

Nositelj liste :Lenko Salečić 

Ostvarila je 276 glasova , odnosno 46,07% i time je dobila 4 mjestu u Općinskom   Vijeću Općine 

Smokvica, te su s liste izabrani: 

1. Lenko Salečić 

2. Marija Radovanović 

3. Viljan Didović 

4. Marela Baničević 

 

2.Socijaldemokratska partija Hrvatske –SDP 

Nositelj liste: Kuzma Tomašić 



Ostvarila je 195 glasova odnosno 32,55 % i time je dobila 3 mjesta u Općinskom vijeću Općine 

Smokvica, te su s liste izabrani: 

1. Kuzma Tomašić 

2. Ivanka Stanojević 

3. Frano Pešelj 

Općinskom načelniku Općine Smokvica gosp. Kuzmi Tomašiću  zbog nespojivosti obnašanja dužnosti 

Općinskog načelnika i člana predstavničkog tijela mandat vijećnika Općinskog vijeća Općine Smokvica 

miruje po sili zakona,te na prijedlog Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP-a) umjesto njega 

dužnost vijećnika obavljat će gđa. Slavica Radovanović koja je bila 4. na listi SDP-a. 

 

3.Kandidacijska lista grupe birača 

Nositelj liste: Ljubo Kunjašić, mag.ing.agr. 

Ostvarila je 128 glasova odnosno 21,36% i time je dobila 2 mjesta u Općinskom vijeću Općine 

Smokvica, te su s liste izabrani: 

1.Ljubo Kunjašić, mag. ing.agr. 

2.Daria Pecotić, mag.educ.biol et chem. 

 

Temeljem naprijed navedenog Mandatna komisija potvrđuje da su u Općinsko vijeće Općine 

Smokvica izabrani sljedeći vijećnici: 

1. Lenko Salečić – HDZ-HSP AS 

2. Marija Radovanović-  HDZ-HSP AS 

3. Viljan Didović-HDZ – HSP AS 

4. Marela Baničević- HDZ-HSP AS 

5. Slavica Radovanović - SDP 

6. Ivanka Stanojević- SDP 

7. Frano Pešelj – SDP 

8. Ljubo Kunjašić – kandidacijska lista grupe birača 

9. Daria Pecotić - kandidacijska lista grupe birača 

 

Općinsko vijeće Općine Smokvica donosi  sljedeći 

 

     ZAKLJUČAK 

 

Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije 

 

 

 

 

Pročelnica Marijana Krešić izjavljuje da je njena obveza izvršena te poziva prvog izabranog člana s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova gosp. Lenka Salečića  da predsjedava konstituirajućoj 

sjednici do izbora predsjednika Općinskog vijeća.  

Gosp. Lenko Salečić zahvaljuje se  dosadašnjoj predsjedateljici i sukladno Poslovniku izgovara tekst 

svečane prisege , potom proziva pojedinačno članove vijeća koji ustaju i izgovaraju „PRISEŽEM“  te 

potpisuju tekst prisege. 

 



 

AD.3 

IZBOR KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA 

Predsjedatelj gosp. Lenko Salečić utvrđuje da su,  prije konstituirajuće sjednice, zaprimljeni prijedlozi 

stranaka za izbor  komisije za izbor i imenovanja. Predlaže se da se u komisiju izaberu: 

 

 

za predsjednika : 

-  gosp. Frano Pešelj 

za članove: 

- gđica. Daria Pecotić 

- gđa. Ivanka Stanojević 

- gđica. Marija Radovanović 

- gđica. Marela Baničević 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

Pošto nije bilo diskutanata , raspravu zatvara te prijedlog stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA, nitko PROTIV i nitko SUZDRŽAN 

 

Vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 

 

     ODLUKU 

        o izboru komisije za izbor i imenovanja 

 

U komisiju za izbor i imenovanja biraju se: 

Za predsjednika 

- gosp. Frano Pešelj 

Za članove 

- gđica. Daria Pecotić 

- gđa. Ivanka Stanojević 

- gđica. Marija Radovanović 

- gđica. Marela Baničević 

 

AD.4 

IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA I IZBOR  POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Predsjedatelj  utvrđuje da je prije konstituirajuće sjednice zaprimljen prijedlog stranaka za izbor 

predsjednika Općinskog vijeća .Za predsjednika vijeća predložen je gosp. Ljubo Kunjašić. 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

Pošto nije bilo diskutanata , raspravu zatvara  te prijedlog stavila na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA, nitko PROTIV i nitko SUZDRŽAN 

Vijeće jednoglasno donosi sljedeću  

 

 

 



 

     ODLUKU 

 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Smokvica bira se gosp. Ljubo Kunjašić. 

 

 

 

 

Izborom predsjednika Općinskog vijeća smatra se da je konstituirano Općinsko vijeće Općine 

Smokvica. 

Predsjedatelj čestita izabranom predsjedniku Općinskog vijeća gosp. Ljubi Kunjašiću te mu prepušta 

vođenje sjednice. 

Predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje na iskazanom povjerenju, čestita svim izabranim vijećnicima , 

čestita Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku na novom mandatu te nastavlja voditi sjednicu. 

Prema odredbama članka 32. stavka 1. Statuta Općine Smokvica, Općinsko vijeće Općine Smokvica 

ima dva potpredsjednika. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ljubo Kunjašić utvrđuje da su stranke dostavile prijedloge za izbor 

potpredsjednika Općinskog vijeća. Predloženo je da se za potpredsjednike Općinskog vijeća izaberu: 

- Viljan Didović          i  

- Ivanka Stanojević. 

Predsjednik Općinskog vijeća  otvara raspravu. 

Pošto nije bilo diskutanata , raspravu zatvara te prijedlog stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA, nitko PROTIV i nitko SUZDRŽAN 

Vijeće jednoglasno donosi sljedeće: 

 

 

              ODLUKU   

 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Smokvice bira se  

- Viljan Didović  

 

                                                                                ODLUKU 

 

Za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Smokvica bira se 

 

- Ivanka Stanojević 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Smokvica zaključuje konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća u 

18.45 sati. 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                        Ljubo Kunjašić 



  

 

 


