
 
 

ZAPIS SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  12.09.2018.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s 
početkom u  11:00 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:,  Ivan Bažika, Predrag Šarić, Katica Šestanović, Stipe 
Markovina,  Romano Šestanović,  Ivan Milina, Dario Žmikić, Veselka Šestanović, 
Ivan Radovan, Ante Šestanović. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Fani Kršinić. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić,  Zamjenik načelnika Anto Bezek,  Nedjelko 
Lipanović ,  Ante Šestanović,Marijo Rončević. 
 
Zapis vodi : Jagoda Batistić. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bažika utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno  10  
vijećnika i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem 
zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća. 
Zapisnik sa 13.  sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 9 glasova ''za'' i 1 glas 
protiv.  Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
Dario Žmikić: Postavlja pitanje za javnu rasvjetu koja se gasi u 1 iza pola noći. 
Predlaže da javna rasvjeta radi do 2 sata.  
Načelnik: Prenijeti će prijedlog kod direktora KTD Mindel i regulirati će se rad javne 
rasvjete.  
 
Stipe Markovina: Postavlja pitanje vezano za vojarnu Ražnjić i vraćanje u općinsku 
imovinu. Drugo pitanje odnosi se na informaciju o zamolbi Lozica Ante.   
 
Načelnik odgovara kako je poslan zahtjev Ministarstvu imovine sa zahtjevom o 
povratu vojarne u vlasništvo općine Lumbarda. Trenutno se radi idejni projekt 
interpretacijskog  centra na Ražnjiću za turističku ponudu i razna turistička 
događanja. Predan je zahtjev za legalizacijom objekata na Ražnjiću. 
Što se tiče zamolbe Anta Lozice provjera se još sa raznim institucijama, ali  već se 
napomenulo kako je zakonski nemoguće darovati građevinsku zemlju bez jakih 
dokaza i za to nema zakonske osnove.  
 
Sjednica se nastavlja sa prijedlogom dnevnog reda. Ovako predloženi dnevni red 
Predsjednik Općinskog vijeća  daje na  usvajanje.  
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (10) glasova za) i isti glasi: 
  

  

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2018.g.  
2. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Lumbarda.  
3. Prijedlog Odluke o prodaji okućnice. 
4. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta. 

 



 
 

 
1. TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općijne Lumbarda 
za 2018.g.  Komisija za proračun i financije daje pozitivno mišljenje na polugodišnji 
izvještaj.  Pošto se nitko od prisutnih vijećnika ne javlja za riječ Predsjednik vijeća 
prijedlog odluke daje na glasovanje.    
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2018.g. prihvaćeno 
je jednoglasno.  (10 za).  
 

2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području Općine Lumbarda, a tiče se prijave na natječaj za izgradnju i opremanje 
dječjeg vrtića u Lumbardi.  
Nakon kraće rasprave Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke daje na 
glasovanje. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 
Lumbarda  prihvaćena  je jednoglasno (10 za).   

 
3.TOČKA 

Načelnik pojašnjava  prijedlog Odluke o prodaji okućnice. Ramo Rošić je uputio 
zamolbu za kupnju okućnice. Napravljena je procjena od sudskog vještaka i po njoj 
će se postupati.  Pprijedlog Odluke o prodaji okućnice prihvaćena je jednoglasno (10 
za). .   
 
 4. TOČKA 
Načelnik pojašnjava  prijedlog  Odluke o kupnji  zemljišta obitelji Milina Blaska na 
predjelu Koludrt, a za uređenje puta za dječji vrtić.  Procjenu je napravio  sudki 
vještak i zadužuje se Načelnik odraditi kupnju . Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta 
prihvaćeno je jednoglasno (10 za). .  
 
 
 
 
 
Sjednica završila sa radom u 11:30 sati. 
 
 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić.                                       Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
 
                                                                                                             Ivan  Bažika,ing.              


