
 
 

ZAPIS SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  23.11.2018.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s 
početkom u  18:00 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:,  Ivan Bažika, Predrag Šarić, Katica Šestanović, Stipe 
Markovina,  Romano Šestanović,  Ivan Milina, Veselka Šestanović, Ivan Radovan, 
Fani Kršinić.. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Ante Šestanović, Dario Žmikić. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić,  Zamjenik načelnika Anto Bezek,  Nedjelko 
Lipanović ,  Antonio Mušić,  Marijo Rončević, Marija Kriletić . 
 
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 14. sjednice Općinskog vijeća. 
Zapisnik sa 14.  sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno ( 9 glasova za) .  
  Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
Stipe Markovina: Postavlja pitanje Načelniku vezano za put u Mokrinj. Interesira ga 
tko je platio put, kojim autom je išao , tko je organizirao i koga je vodio sa sobom. Da 
li planira neku suradnju kada zna da je odluka KUD-a Lumbarda da ne žele suradnju. 
Načelnik odgovara kako je išao o svom trošku i vodio je klapu Porat iz Korčule. Što 
se tiče Općine nema nikakvih troškova i išao je sam za sebe i ne planira nikakvu 
suradnju niti povezivanje sa mjestom Mokrinj. 
Drugo pitanje odnosi se na put prema Ražnjiću, da li se planira asfaltirati. 
Načelnik odgovara kako će se put asfaltirati kada se završi remont asfaltne baze u 
Blatu.  
Sjednica se nastavlja sa prijedlogom 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 proračuna Općine Lumbarda za 2019.g. i projekcije proračuna za 
2020. i 2021.g. 

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lumbarda za 2019.g. 
3. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine 

Lumbarda 
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za izračun komunalne 

naknade. 
5. Prijedlog Odluke o prodaji službenog vozila. 
6. Prijedlog Odluke o nabavi službenog vozila za potrebe Općine Lumbarda. 

  

1. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog proračuna općine Lumbarda za 2019.g. i projekcije 
proračuna za 2020.g. i 2021.g. Komisija za prorač i financije se satala i predlaže 



 
 

Općinskom vijeću usvajanje proračuna za 2019.g.  Pošto se nitko od prisutnih 
vijećnika ne javlja za riječ Predsjednik vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje.    
 
Proračun Općine Lumbarda za 2019.g. i projekcije proračuna za 2020. i 2021.g. 
prihvaćen je jednoglasno (9 za).   
 

2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lumbarda za 
2019.g. Pošto vijećnici nemaju pitanja Predsjednik općinskog vijeća prijedlog Odluke 
daje na glasovanje.  
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lumbarda za 2019.g. prihvaćena je 
jednoglasno ( 9 za).    

 
3.TOČKA 

Načelnik pojašnjava  prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s 
područja Općine Lumbarda. Općina trenutno stipendita tri studenta i javila se potreba 
za izmjenama Pravilnika kako bi se raspisao novi natječaj za stipendiranje. Pošto se 
nitko od vijećnika ne javlja za riječ Predsjednik općinskog vijeća prijedlog Pravilnika 
daje na glasovanje. 
Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Lumbarda prihvaćen 
je jednoglasno (9 za).    
 
 4. TOČKA 
Načelnik pojašnjava  prijedlog  Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za izračun 
komunalne naknade, a to je 0,28kn/m2. Sredstva koja se uprihode Općina ulaže u 
održavanje cesta i proširenje javne rasvjete. Pošto nitko od vijećnika nema primjedbi 
Predsjednik općinsjkog vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje.  
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade prihvaćena je 
sa 8 glsova za i 1 suzdržan glas.  
 
 5. TOČKA 
Načelnik pojašnjava prijedlog odluke o prodaji službenog vozila. Pošto vijećnici 
nemaju nikakvih dodatnih pitanja Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke daje 
na glasovanje. 
Odluka o prodaji službenog vozila prihvaćebna je sa 7 glasova ‘’za’’ i 2 suzdržana 
glasa (Fani i Stipe). 
 

6.TOČKA 
 Načelnik pojašnjava prijedlog odluke o nabavi novog službenog vozila za potrebe 
općine Lumbarda. Pošto nitko od vijećnika nema pitanja Predsjednik Općinskog 
vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje. 
Odluka o nabavi službenog vozila za potrebe Općine Lumbarda prihvaćena je sa 7 
glasova ‘’za’’ i 2 glasa protiv (Fani i Stipe). 
 
Sjednica završila sa radom u 19:00 sati. 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić                                       Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                             Ivan  Bažika,ing.              


