ZAPIS SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LUMBARDA
Sjednica je održana 10.04. 2018. godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s početkom
u 19:00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Veselka Šestanović, Fani Kršinić, Ivan Bažika, Predrag Šarić, Ivan
Radovan, Romano Šestanović, Ante Šestanović , Dario Žmikić, Ivan Milina, Katica
Šestanović.
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Stipe Markovina.
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, Zamjenik načelnika Anto Bezek,
Lipanović , Ante Šestanović, Antonio Mušić , Marijo Rončević i Marija Kriletić.

Nedjelko

Zapis vodi : Jagoda Batistić.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bažika utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno 9 vijećnika i
mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem zapisnika sa
9.sjednice Općinskog vijeća.
Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (9 za). Sjednica se
nastavlja sa vijećničkim pitanjima.
Fani Kršinić: Postavlja pitanje vezano uz izradu projekta uređenje plaže Pržina, a drugo
pitanje je vezano za javnu rasvjetu koja ne radi dobro.
Načelnik odgovara kako se projekt uređenja plaže Pržina radi i to je dugoročni projekt,a
sama plaža će se srediti za početak ljetne sezone.
Antonio Mušić odgovara da se na javnoj rasvjeti radi, posebno kabel iz Žabnjaka je u
lošem stanju i čeka se Elektrojug.
Dario Žmikić postavlja pitanje vezano uz uređenje parkinga na Rudine gdje su vatrogasna
vozila i trajleri. Drugo pitanje je do kada će biti radovi na kanalizaciji prema Tatinji.
Načelnik odgovara kada se sredi parking ispod Gospe jedan dio naših vozila će se
prebaciti, a poslije će se prostor na Rudine oćistiti. Što se tiče radova na kanalizaciji planira
se završiti do 15.05. Sada se postavljaju kabeli za javnu rasvjetu i nakon toga ide
asfaltiranje.
Ivan Milina upoznava vijećnike sa problemom odnosno radovima na javnoj površini između
nove i stare konobe obitelji Fidulić. Smatra da je prostor uzurpiran i pita da li načelnik zna za
te radove.
Načelnik odgovara da je baš jutros primio pisani dopis sa obavijesti obitelji Ivice Batistića o
radovima, ali će se poslati obavijest da svi radovi stanu dok na teren ne izađe Povjerenstvo
za imovinu i utvrdi stvarno stanje.
Sjednica se nastavlja sa prijedlogom dnevnog reda. Načelnik povlači 2. točku sa dnevnog
reda. Ovako predloženi dnevni red Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno ( 9 glasova za) i isti glasi:
1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna općine Lumbarda za 2018.g.
2. Prijedlog Odluke o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina za
javnu odvodnju za općinu Lumbarda.
3. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o uređenju cestovnog prometa na području
općine Lumbarda.
4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ‘’I’’
5. Prijedlog Rješenja o razrješenju dosadašnjih članova i imenovanju novih članova
Povjerenstva za imovinu općine Lumbarda.
6. Izvješće o provođenju Plana gospodarenja otpadom općine Lumbarda za 2017.g.
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti (luka Lumbarda).

8. Prijedlog godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda za
2018.g
9. Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara Općine
Lumbarda za 2017.g.
10. Zamolba: (izvješće Povjerenstva)
- Marijo Lozica,
- Mirjana Milina
1. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna općine Lumbarda
za 2018.g. Promjene se odnose na turističku zonu Krmača, javnu rasvjetu, nerazvrstane
ceste, izgradnju reciklažnog dvorišta, izgradnja I faze odvodnje otpadnih voda, sanacije
deponija Kokojevica, parking prostora u mjestu, izgradnja šetnice uvala Račišće, izrada
dokumentacije interpretacijskog centra Ražnjić, izrada UPU Soline, tiskanje knjiga o povijesti
Lumbarde, zaštita životinja na području općine, povećanje iznosa za uređenje dječjeg vrtića
Anđeli čuvari te pomoć udruzi vinara ‘’Grk’’.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
Pošto nitko od prisutnih nema primjedbi Predsjednik općinskog vijeća prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama proračuna općine Lumbarda za 2018.g. daje na glasovanje.
Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno (9 za).
2. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih
građevina za javnu odvodnju za općinu Lumbarda.
Pošto se nitko ne javlja za rijeć Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke daje na
glasovanje. Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno ( 9 za)
3.TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju
cestovnog prometa na području općine Lumbarda.
Pošto nitko od prisutnih nema pitanja Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Odluke daje na
glasovanje.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju cestovnog prometa na
području općine Lumbarda prihvaćena je jednoglasno (9 za).
4. TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja ‘’1’’ , područje
Solina. Nakon kraće rasprave Predsjednik Općinskog vijeća istu daje na usvajanje.
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ‘’1’’ prihvaćen je jednoglasno (9 za).
Sjednicu napušta vijećnik Predrag Šarić, a na sjednicu dolazi vijećnik Ivan Radovan.
5. TOČKA
Prijedlog
Riješenja o razrješenju dosadašnjih članova i imenovanju novih članova
Povjerenstva za imovinu općine Lumbarda prihvaćen je jednoglasno ( 9 za).
6. TOČKA
Izvješće o provođenju Plana gospodarenja otpadom općine Lumbarda za 2017.g. prihvaćeno
je jednoglasno. ( 9 za).
7. TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog odluke o davanju suglasnosti za proširenje lučkog područja
luke Lumbarda na područje Račišća, Tatinje i Sutivan. Nakon rasprave Predsjednik

prijedlog Odluke daje na glasovanje. Odluka o davanju suglasnosti prihvaćena je
jednoglasno ( 9 za).
8. TOČKA - Zamolba
Prijedlog godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara općine Lumbarda za 2018.g.
prihvaćen je jednoglasno. ( 9 za)
9. TOČKA
Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja od požara općine Lumbarda za
2017.g. prihvaćeno je jednoglasno.
10. TOČKA – Zamolbe
- Marijo Lozica
Nakon kraće rasprave članovi Općinskog vijeća donose zaključak da novo Povjerenstvo
razgovara sa podnositelejm zamolbe i predlažu da podnositelj zahtejva dođe sa riješenim
imovinsko pravnim odnosima kao bi se zamjena nekretnina mogla zakonski obaviti.
- Mirjana Milina
Nakon kraće rasprave članovi općinskog vijeća slažu se sa postavljanjem gumenih ležećih
policajaca na Sutivan prema Koludrtu.

Sjednica završila sa radom u 20:30 sati.
Zapis vodila: Jagoda Batistić.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Bažika,iing.

