
Z A P I S N I K 

 

 

sa 1. konstituirajuće sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO odrţane dana 

08. srpnja 2013. godine s poĉetkom u 09.00 sati u zgradi Općine Lastovo, Dolac 3, Lastovo.  

 

 

NAZOĈNI izabrani vijećnici: Anita Janĉić Lešić, Ivan Ĉuĉević, Tonĉi Grgurević, Annette 

Mufić Trojković, Tonći Šarić, Ivana Ivelja, Ivan Ivelja, Stjepan Jurica i Ljubo Jurica. 

 

OSTALI NAZOĈNI: Meri Moraĉa, predsjedavajuća po ovlaštenju predstojnika Ureda 

drţavne uprave u Dubrovaĉko neretvanskoj ţupaniji, Leo Katić, naĉelnik i Zdenko Barbić. 

 

Nakon što je intonirana himna,  minutom šutnje odana je poĉast svima koji su dali svoj 

ţivot za slobodu Republike Hrvatske.  

 

MERI MORAĈA je po ovlaštenju predstojnika Ureda Drţavne uprave u Dubrovaĉko-

neretvanskoj ţupaniji otvorila sjednicu i pozdravila sve izabrane vijećnike i ostale nazoĉne.  

 

Za konstituirajuću sjednicu je utvrĊen sljedeći  

 

D N E V N I   R E D: 

 

     - UtvrĊivanje kvoruma, 

1.  Izbor Mandatnog povjerenstva, 

2.  Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata ĉlanova Općinskog vijeća, 

     - UtvrĊivanje najstarijeg ĉlana Općinskog vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom    

        sjednicom do izbora predsjednika,  

     - Sveĉana prisega ĉlanova Općinskog vijeća, 

3.  Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja, 

4.  Izbor predsjednika Općinskog vijeća i potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

 

UtvrĊivanje kvoruma 

 

Nakon prozivanja, utvrĊeno je da je  nazoĉno svih devet (9) izabranih vijećnika, te da se 

moţe nastaviti s radom i donošenjem odluka.  

 

TOĈKA 1.  IZBOR MANDATNOG POVJERENSTVA 

 

MERI MORAĈA je pozvala vijećnike da iznesu svoje prijedloge za ĉlanove Mandatnog 

povjerenstva.  

 

ANITA JANĈIĆ LEŠIĆ je u ime liste HDZ i HSS predloţila za predsjednika Ivana 

Ĉuĉevića, a za ĉlanove Tonĉa Grgurevića i Ivana Ivelju. 

 

TONĆI ŠARIĆ je predloţio za predsjednika Kruna Juricu, a za ĉlanove Annette Mufić 

Trojković i Ivana Ĉuĉevića. 

 

 

 

 



Nakon obavljenog glasovanja, sa pet glasova  „za“ donesena je slijedeća 

 

O D L U K A 

 

U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Lastovo imenuju se: 
 

1.  Dr.sc. Ivan Ĉuĉević, predsjednik 

2.  Tonĉi Grgurević, ĉlan 

3.  Ivan Ivelja, ĉlan. 

 

TOĈKA 2.  IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA I VERIFIKACIJA    

                     MANDATA ĈLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Predsjednik Mandatnog povjerenstva Ivan Ĉuĉević proĉitao je Izvješće  o rezultatima 

izbora za ĉlanove Općinskog vijeća Općine Lastovo. 

 

Nakon toga je upoznao vijećnike da je Kuzma Ivelja dopisom od 20. lipnja 2013. svoj 

mandat stavio u mirovanje iz osobnih razloga. Njega treba zamijeniti prvi slijedeći kandidat 

sa Nezavisne liste nositelja Kuzme Ivelje, a to je Ljubo Jurica.   

 

Dakle, Mandatno povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonski uvjeti za poĉetak 

vijećniĉkog mandata ovim ĉlanovima Općinskog vijeća Općine Lastovo:  

 

1. Anita Janĉić Lešić, dr.med. – HDZ (lista HDZ i HSS),  

2. dr.sc. Ivan Ĉuĉević – nije u stranci (lista HDZ i HSS),  

3. Tonĉi Grgurević - HSS (lista HDZ i HSS),  

4. Annette Mufić Trojković, mag – nije u stranci (lista HDZ i HSS),   

5. Tonći Šarić, dr.med. (lista GB nositelja Tonća Šarića);  

6. Ivana Ivelja (lista GB nositelja Tonća Šarića); 

7. Ivan Ivelja (SDP),  

8. Stjepan Jurica (SDP) i  

9. Ljubo Jurica (lista GB nositelja Kuzme Ivelje).  

 

Izvješće Izbornog povjerenstava je primljeno na znanje i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

UtvrĊivanje ĉlana  Općinskog vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom sjednicom 

do izbora predsjednika 

 

Do izbora predsjednika Općinskog vijeća, sjednicom će predsjedati vijećnica Anita Janĉić 

Lešić, dr. med. kao prva izabrana ĉlanica s kandidacijske liste HDZ i HSS koja je dobila 

najviše glasova. 

 

 

Sveĉana prisega ĉlanova Općinskog vijeća 

 

Predsjedateljica je proĉitala tekst sveĉane prisege nakon ĉega je pojedinaĉno prozvala 

ĉlanove Općinskog vijeća, koji su prisegnuli i potpisali primjerak sveĉane prisege. 

 

TOĈKA 3.  IZBOR POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJA 

 

Predsjedateljica je pozvala vijećnike da daju prijedlog za predsjednika i ĉlanove 

Povjerenstva za izbor i imenovanja.  



 

STJEPAN JURICA je predloţio za predsjednika Ivana Ivelju,  a za ĉlanove Ivanu Ivelju i 

Stjepana Juricu. 

 

ANITA JANĈIĆ LEŠIĆ je za predsjednika predloţila Tonĉa Grgurevića, a za ĉlanove 

Ivana Ĉuĉevića i Ivanu Ivelju. 

 

Nakon obavljenog glasovanja utvrĊeno je da su za prvi prijedlog glasala ĉetiri vijećnika, a 

za drugi prijedlog je glasalo pet vijećnika, pa je donesena slijedeća 

 

O D L U K  A 

 

U Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Lastovo imenuju se: 

 

1. Tonĉi Grgurević, predsjednik  

2. Ivan Ĉuĉević, ĉlan  

3. Ivana Ivelja, ĉlan  

 

 

TOĈKA 4.  IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA I  

                     POTPREDSJEDNIKA  OPĆINSKOG VIJEĆA 

                       

 

Izbor predsjednika Općinskog vijeća 

 

Nakon otvaranje ove toĉke dnevnog reda, Povjerenstvo za izbor i imenovanja se povuklo 

radi konzultacija o prijedlogu za predsjednika vijeća.  

 

Nakon kratke stanke, predsjednik Povjerenstva TONĈI GRGUREVIĆ je izvijestio 

vijećnike da Povjerenstvo za predsjednika Općinskog vijeća predlaţe Ljuba Juricu.  

 

STJEPAN JURICA je u ime SDP-a i Liste nositelja Tonća Šarića za predsjednika predloţio 

Tonća Šarića. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, utvrĊeno je da je sa pet glasova „za“ donesena slijedeća 

 

O D L U K A 

 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Lastovo imenuje se Ljubo Jurica (lista GB 

nositelja Kuzme Ivelje). 

 

 

 

LJUBO JURICA, novoizabrani predsjednik se zahvalio vijećnicima koji su mu dali 

povjerenje i preuzeo predsjedanje. 

 

 

 

 

 

 

 



Izbor dva potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća je pozvao predsjednika Povjerenstva za izbor i imenovanja da predloţi 

kandidate za prvog i drugog potpredsjednika Vijeća. 

 

IVAN ĈUĈEVIĆ je u ime Povjerenstva za izbor i imenovanja predloţio za prvu 

potpredsjednicu Annette Mufić Trojković, a za drugog potpredsjednika Tonća Šarića. 

 

TONĆI ŠARIĆ je za prvog potpredsjednika predloţio Stjepana Juricu, a za drugu 

potpredsjednicu  Annette Mufić Trojković. 

 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da je sa šest glasova „za“ donesena 

slijedeća 

 

 

O D L U K A 

 

 

1. Annette Mufić Trojković, mag. (lista HDZ i HSS), imenuje se prvom 

potpredsjednicom Općinskog vijeća Općine Lastovo.  

 

2. Tonći Šarić, dr.med. (lista GB nositelja Tonća Šarića) imenuje se drugim 

potpredsjednikom Općinskog vijeća Općine Lastovo.  

 

 

Nakon što je iscrpljen dnevni red, vijećnicima su se obratili vijećnica Anita Janĉić Lešić i 

općinski naĉelnik Leo Katić. 

 

ANITA JANĈIĆ LEŠIĆ: Sada je konstituirano Vijeće i mi kao lista HDZ-a  imamo 4 

vijećnika i oporba smo naĉelniku i zamjeniku naĉelnika, meĊutim mogu reći da ćemo biti 

konstruktivna oporba i raditi za dobrobit otoka i da ćemo podrţati sve one prijedloge i 

inicijative za koje smatramo da su za dobrobit cijelog otoka i da će suradnja biti 

konstruktivna. Mandat  Vijeća traje 4 godine, postoje projekti koji traju duţe od toga i 

takoĊer smatramo da taj razvoj otoka za strateški dugoroĉne stvari bi se trebale donositi 

odluke, odnosno stavovi u ovom Vijeću konzensusom i da bi se trebalo nastavljati sa 

projektima koji su krenuli, koji su napola dovršeni, jer jedino ćemo tako nešto napraviti. 

 

U ime vijećnika HDZ-a ja bih pozdravile sve i nadam se dobroj suradnji sa naĉelnikom i 

zamjenikom naĉelnika i svim vijećnicima. 

 

LEO KATIĆ, naĉelnik: Ĉestitam na izboru za ĉlanove Općinskog vijeća, ĉestitam na izboru 

predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika. 

 

Mogu unaprijed reći da nas ĉeka brzo prva sjednica iz razloga što Općina Lastovo nije 

donijela Izvršenje proraĉuna za 2012. godinu, da su svi rokovi istekli. Što se tiĉe 

Ministarstva financija mi smo u prekršaju, pa vas molim da na tu sjednicu doĊete. Znaĉi 

prvo će biti Izvršenje proraĉuna za 2012. godinu a druga toĉka će biti stanje Proraĉuna – 

primopredaja 06. lipnja 2013. godine, tako da vas pozivam da zajedno na toj sjednici 

pokušamo vidjeti situaciju u kojoj se nalazimo, kako financijsku tako i ovo što je rekla 

Anita, vezano za projekte, tako bi na taj naĉin tim odlukama pripomogli da konsolidiramo 

Proraĉun, da uvedemo financijsku disciplinu, jer ĉujem raznorazne komentare po Lastovu u 



smislu ne plaćanja i odnosa prema Proraĉunu, kao da je to neĉiji prĉija. Molim da podrţite 

te odluke jer one su sigurno i praviĉne i pravedne. 

 

 Ja oĉekujem zajedniĉki rad, bit će teško, ja se tog posla ne bojim, a mislim da i vi imate 

dosta iskustva, netko više netko manje, pa vas pozivam da budete na toj sjednici da bi te 

odluke mogli donijeti. Hvala vam puno! 

 

 

Dovršeno u 10.00 sati. 

    

Prema tonskom zapisu                                                     Predsjednik Općinskog vijeća 

zapisnik napisala 

                                                                                              ___________________ 

Gordana Šutić                                                                                 Ljubo Jurica 

       

                                                                                   

 

                                                                                    Predsjedavajuća na temelju ĉl.87. ZLI 

                                                                                                          

                                                                                             ____________________ 

                                                                                                   Anita Janĉić Lešić 

 

                                                       

 

                                                                              Predsjedavajuća p.o. proĉelnika UDU DNŢ 

 

                                                                                               ____________________ 

                                                                                                       Meri Moraĉa 

 


