
 

 
        REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA  SELCA  

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

ZAPISNIK SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SELCA 

 ODRŽANE U SRIJEDU,   14. LIPNJA 2017. GODINE  

 

 

Početak sjednice u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Selca. 

    

Nazočni: 

 

1. Petar Bezmalinović 

2. Marčelo Štambuk 

3. Pero Trutanić 

4. Bruno Štambuk 

5. Lino Lučić 

6. Zorica jakšić 

7. Stjepko Tomaš 

8. Tonči Zlatar 

9. Zoran Vrsalović 

10. Vedran Mošić 

11. Katarina Vrsalović 

 

 

Dana 05. lipnja 2017. godine Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji  je temeljem 

članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Nar. novine“ 144/12 i 121/16) i točke I. Odluke 

državnog tajnika Ministarstva uprave, Klasa: 023-01/17-01/217 od 25. svibnja 2017. godine Ureda 

državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji sazvao je konstituirajuću sjednicu Općine Selca za 

dan  14. lipnja 2017. godine u zgradi Općine Selca u 10:00 sati.  

 

Sjednicu je otvorila Lucija Kuščević Šućur, upravni savjetnik u Uredu državne uprave u Splitsko 

dalmatinskoj županiji, Ispostava Supetar, imenovana od predstojnika Ureda državne uprave u 

Splitsko-dalmatinskoj županiji, kao predstavnik sazivatelja sjednice, koja će po ovlaštenju 

predsjedavati konstituirajućom sjednicom Općinskog vijeća do određivanja osobe koja će 

predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća. Utvrđuje se da su prisutni zamjenik 

općinskog načelnika Pavle Ordić, načelnik Općine Selca Ivan Marijančević, te pročelnik JUO Selca 

Drago Štambuk.  

 

Prije otvaranja i rada po dnevnom redu, Drago Štambuk, pročelnik JUO Općine Selca  je prebrojao 

prisutne, konstatirao da su nazočni svi, od ukupno 11 članova Općinskog vijeća i utvrdio da postoji 

kvorum za održavanje sjednice. 

 

Lucija Kuščević Šućur čestitala je svim izabranim vijećnicima, općinskom načelniku i zamjeniku 

općinskog načelnika. Nazočne je upoznala s tijekom konstituirajuće sjednice te pročitala Dnevni 

red.  



    

DNEVNI RED:  

 

 Utvrđivanje kvoruma.  

1. Izbor Mandatne komisije. 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata 

- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika Općinskog vijeća, 

- svečana prisega članova Općinskog vijeća. 

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

 

Utvrđuje se da je od jedanaest izabranih vijećnika nazočno svih jedanaest  te sjednica ima kvorum i 

može se  pravovaljano odlučivati. 

 

 

 

AD 1. 

 

Vijećnik Hrvatske seljačke stranke Marčelo Štambuk predlaže za Mandatnu komisiju -  Petra 

Bezmalinovića za predsjednika, Peru Trutanića za člana i Stjepka Tomaša za člana, te jednoglasno  

je donijeta  Odluka o izboru Mandatne komisije u koju su izabrani slijedeći članovi: 
 

1. Petar Bezmalinović, za predsjednika 

2. Pero Trutanić, za člana 

3. Stjepko Tomaš, za člana 
 

- Odluka o imenovanju Mandatne komisije je privitak ovom Zapisniku. 

 

Nakon izbora Mandatna komisija se povukla radi izrade Izvješća za verifikaciju mandata članova 

Općinskog vijeća Općine Selca, a na temelju uručene, pristigle i zaprimljene dokumentacije. 

 

 

AD 2. 

 

AD – 2-1. 

 

Mandatna komisija podnijela je svoje izvješće kojim je utvrdila da je : 

 

Kandidacijska lista:  Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

                   Hrvatska seljačka stranka – Stjepan Radić – HSS – SR 

 dobila je 3 mjesta u Općinskom vijeću: 

 

1. Petar Bezmalinović 

2. Vedran Mošić 

3. Katarina Vrsalović 

 

Kandidacijska lista grupe birača: Nositelj liste: Ivan Marijančević   

dobila je 3 mjesta u Općinskom vijeću: 

 

1. Ivan Marijančević 

2. Pavle Ordić  

3. Pero Trutanić 



 

Kandidacijska lista grupe birača. Nositelj liste: Tonči Zlatar   

dobila je 2 mjesta u Općinskom vijeću:  

 

1. Tonči Zlatar 

2. Zoran Vrsalović 

 

 

Kandidacijska lista grupe birača: Nositelj liste: Bruno Štambuk  

dobila  je 1 mjesto u Općinskom vijeću: 

 

1. Bruno Štambuk   

 

Kandidacijska lista grupe birača: Nositelj liste: Stjepko Tomaš 

dobila je 1 mjesto u Općinskom vijeću:  

 

1. Stjepko Tomaš 

 

Kandidacijska lista Hrvatske seljače stranke: Nostielj liste: Marčelo Štambuk  

dobila je 1 mjesto u Općinskom vijeću:  

 

1. Marčelo Štambuk 

 

 

 

Mandatna komisija je konstatirala da su slijedeći izabrani članovi Općinskog vijeća sa 

Kandidacijske liste grupe birača Ivana Marijančevića stavili svoj  mandat u mirovanje. 

 

1. Ivan Marijančević zbog obnašanja nespojive dućnosti, jer je izabran za Načelnika Općine 

Selca temeljem rezultata izbora za Općinskog Načelnika Klasa: 013-03/17-01/0022, urbroj: 

2104/07-03-01/17 od 26. svibnja 2017. godine. 

Sukladno članku 78. Zakona o izborima (NN, broj 144/12 i 121/16) točka 3. član 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne može istovremeno biti općinski 

načelnik.  

Temeljem članka 81. točka 4. Ivana Marijančevića zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani član 

kandidacijske lise grupe birača , a to je Lino Lučić.  

 

2. Pavle Ordić zbog obnašanja nespojive dućnosti, jer je izabran za zamjenika Načelnika 

Općine Selca temeljem rezultata izbora za općinskog načelnika klasa:  013-03/17-01/0022, 

urbroj: 2104/07-03-01/17 od 26. svibnja 2017. godine. 

Sukladno članku 78. Zakona o izborima (NN, broj 144/12 i 121/16) točka 3. član 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne može istovremeno biti zamjenik 

općinskog  načelnika.  

Temeljem članka 81. točka 4. Pavla Ordića zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani član 

kandidacijske lise grupe birača , a to je Zorica Jakšić.  

 

Mandatna komisija utvrđuje da su sva pitanja vezana uz mandate vijećnika riješena i provedena u 

skladu sa zakonom, te predlaže da se izabranim vijećnicima kao i zamjenicima vijećnika određenim 

sukladno članku 81. Zakona o lokalnim izborima danas verificira mandat. 

 

1. Sukladno navedenom Mandatna komisija utvrđuje da Općinsko vijeće Općine Selca čine 

slijedeći vijećnici: 

 

Kandidacijska lista:  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 



 

                                Hrvatska seljačka stranka – Stjepan Radić – HSS – SR                     

 dobila je 3 mjesta u Općinskom vijeću: 

 

1. Petar Bezmalinović 

2. Vedran Mošić 

3. Katarina Vrsalović 

 

Kandidacijska lista grupe birača: Nositelj liste: Ivan Marijančević   

dobila je 3 mjesta u Općinskom vijeću: 

 

1. Ivan Marijančević 

2. Pavle Ordić  

3. Pero Trutanić 

 

Kandidacijska lista grupe birača: Nositelj liste: Tonči Zlatar   

dobila je 2 mjesta u Općinskom vijeću:  

 

1. Tonči Zlatar 

2. Zoran Vrsalović 

 

 

Kandidacijska lista grupe birača: Nositelj liste: Bruno Štambuk  

dobila  je 1 mjesto u Općinskom vijeću: 

 

1. Bruno Štambuk   

 

Kandidacijska lista grupe birača: Nositelj liste: Stjepko Tomaš 

dobila je 1 mjesto u Općinskom vijeću:  

 

1. Stjepko Tomaš 

 

Kandidacijska lista Hrvatske seljačke stranke: Nositelj liste: Marčelo Štambuk  

dobila je 1 mjesto u Općinskom vijeću:  

 

1. Marčelo Štambuk 

 

- Izvješće  Mandatne komisije je privitak ovom Zapisniku 

 

 

Sukladno navedenom Mandatna komisija utvrđuje da Općinsko vijeće Općine Selca čine 

slijedeći vijećnici: 

 

1. Petar Bezmalinović 

2. Vedran Mošić 

3. Katarina Vrsalović 

4. Pero Trutanić  

5. Lino Lučić 

6. Zorica Jakšić 

7. Tonči Zlatar 

8. Zoran Vrsalović 

9. Bruno Štambuk  

10. Stjepko Tomaš 

11. Marčelo Štambuk 



 

 

Ad-2-2.  

 

U  skladu  s odredbama članka 87. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima, a prema podacima 

izabranih i prethodno verificiranih vijećnika potrebno je odrediti prvog izabranog člana s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika Vijeća.  

 

Prema izvješću Mandatne komisije utvrđeno je da je najveći broj glasova dobila je Kandidacijska 

lista HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ i HRVATSKA SELJAČKA 

STRANKA - STJEPAN RADIĆ – HSS- SR dobila najveći broj glasova ( 288 glasova , odnosno 

26,64%), te je sukladno tome, prvi sa liste – Petar Bezmalinović – određen da vodi nastavak 

konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća te isti nastavlja predsjedavati sjednici do izbora 

predsjednika Općinskog vijeća. 

 

 

 

Ad-2-3. 

 

Po ovoj točki svi članovi Općinskog vijeća položili su svečanu prisegu, njen tekst potvrdili svojim 

potpisom ,  pa takve prisege čine sastavni dio ovog zapisnika.  

 

 

AD -3. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda na prijedlog vijećnika Hrvatske seljačke stranke Marčela Štambuka  

jednoglasno je donijeta  Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje u koju su izabrani 

slijedeći članovi: 

 

1. Zorica Jakšić , za predsjednika 

2. Vedran Mošić,  za člana 

3. Zoran Vrsalović, za člana 

 
 

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje je privitak ovom Zapisniku. 
    

 

 

AD 4. 

 

Komisija za izbor i imenovanje predlaže Marčela Štambuka za predsjednika vijeća, za prvog 

potpredsjednika vijeća  Tonča Zlatara , te Petra Bezmalinovića za drugog potpredsjednika 

Općinskog vijeća.  

 

Petar Bezmalinović predlaže za predsjednika vijeća Pera Trutanića, za prvog potpredsjednika Tonča 

Zlatara i za drugog potpredsjednika Katarinu Vrsalović.  

 

Petar Bezmalinović daje na glasovanje prijedlog Komisije za izbor i imenovanje da predsjednik 

Općinskog vijeća bude Marčelo Štambuk. Za prijedlog Komisije glasuje 8 vijećnika „za“, dva su 

suzdržana i jedan glas „protiv“.  

 

Utvrđuje se da je za predsjednika Općinskog vijeća Općine Selca izabran Marčelo Štambuk.  

 



Kako je Marčelo Štambuk izabran za predsjednika Općinskog vijeća, preuzima predsjedavanje 

sjednicom, zahvaljuje na izboru, te daje na glasovanje prijedlog Komisije za izbor i imenovanje za 

prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Tonča Zlatara.  

 

Deset vijećnika prihvaća prijedlog, a jedan je suzdržan. 

 

Utvrđuje se da je za 1. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Selca izabran Tonči Zlatar.  
 

Marčelo Štambuk daje na glasovanje prijedlog Komisije za izbor i imenovanje za 2. 

potpredsjednika Općinskog vijeća Petra Bezmalinovića.  

 

Deset članova vijeća prihvaća prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, a jedan vijećnik je 

suzdržan.  

 

Utvrđuje se da je za 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Selca izabran Petar Bezmalinović.  

 

Marčelo Štambuk predlaže  dopunu dnevnom redu i to: 

 

- 5. Prisega Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika.  
 

Prijedlog se prihvaća jednoglasno.  

AD 5. 

 

Općinski načelnik Općine Selca i zamjenik općinskog načelnika Općine Selca položili su svečanu 

prisegu te istu vlastoručno potpisali. 

 

 

Na kraju se zaključuje da se svim vijećnicima uz materijale za narednu sjednicu prilože Statut i 

Poslovnik o radu Općinskog vijeća.  

 

Završeno u 11,00 sati.  

 

 

Voditelj zapisnika       Predsjednik Općinskog vijeća  

 

Drago Štambuk                                           Marčelo Štambuk  

                    

 

 

Ovlaštena predstavnica  

Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

 

Lucija Kuščević Šućur  

        

 

 

Klasa: 021-05/17-01/0003 

Urbroj:2104/07-01-01/17-02 

Selca,  14.lipnja 2017.godine 


