ZAPIS SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LUMBARDA
Sjednica je održana 15. veljače 2019.
početkom u 18:00 sati.

godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s

NAZOČNI VIJEĆNICI:, Ivan Bažika, Predrag Šarić, Katica Šestanović, Stipe Markovina,
Romano Šestanović, Ivan Milina, Veselka Šestanović, Fani Kršinić, Ante Šestanović, Dario
Žmikić. Ivan Radovan.
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ;
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, Zamjenik načelnika Anto Bezek,
Lipanović , Marijo Rončević, Marija Kriletić i Ante Šestanović.

Nedjelko

Zapis vodi : Jagoda Batistić.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bažika utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno 11 vijećnika
i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem zapisnika sa
16. sjednice Općinskog vijeća.
Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 10 glasova ''za'' i 1 glas protiv
( Stipe Markovina se ne slaže sa zapisnikom).
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.
Dario Žmikić: Postavlja pitanje Načelniku vezano uz sakupljanje potpisa za navodnjavanje
Donjeg Blata, da li se to odrađuje. Drugo pitanje je vezano za kazne koje je Općina platila.
Traži pisani odgovor.
Načelnik odgovara kako je prijašnja vlast prikupljala potpise zainteresiranih za
navodnjavanje Donjeg Blata ali kako nije bilo dovoljno površine Hrvatske vode su ponovno
pokrenule to pitanje. Popis zainteresiranih poslan je Županiji i Hrvatskim vodama.
što se tiče plaćenih kazni nema trenutno odgovor, ali će se odgovor vijećniku uputiti pisanim
putem.
Stipe Markovina: Interesira ga što je sa predmetom-zamolbom Ante Lozica. Drugo pitanje
odnosi se na šetnicu Ražnjić i dokle su došli radovi vezani uz nju. Traži pisani odgovor.
Načelnik odgovara kako je Općinsko vijeće nadležno za općinsku imovinu i o njoj odlučuje.
Što se tiče šetnice Ražnjić, za sada nemamo sredstava i nismo se nigdje javili na natječaj, za
sada nema ništa.
Fani Kršinić: Postavlja pitanje da li se što razmišlja gdje smjestiti ( na koji prostor) kulturna
ljetna događanja , a što se do sada sve odvijalo u Maestrala.
Zamjenik Načelnika odgovara kako svaki vijećnik može dati prijedlog gdje bi se takva
događanja mogla organizirati. Može se pogledati ponuda prenosivih klupa koje se lako
prenose i slažu.
Sjednica se nastavlja sa prijedlogom dnevnog reda. Ovako predloženi dnevni red
Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (11) glasova za) i isti glasi:
1. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.
2. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Lumbarda.

4. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lumbarda.
5. Prijedlog Odluke o donošenju izvješća o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja
pomorskim dobrom na području općine Lumbarda za 2018.g.
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene rizika velikih nesreća i Plana djelovanja
Civilne zaštite za Općinu Lumbarda.
7. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka u 2019.g.
8. Izvješće o radu davatelja javne usluge- KTD Mindel d.o.o.
9. Izvješće o provođenju Plana gospodarenja otpadom općine Lumbarda za 2018.g.
10. Izvješće o utrošenim sredstvima za održavanje nerazvrstanih cesta na području
Općine Lumbarda za 2018.g.
11. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01.srpnja
do 31. prosinca 2018.g
12. Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara općine
Lumbarda za 2018.g.
13. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine
Lumbarda za 2019.g.
14. Analiza stanja sustava zaštite na području Općine Lumbarda za 2018.g.
15. Zamolbe:
- Ivana Jurjević Skorin
- Milina Ive Bire
- Mario Filković
- Mještani Lumbarde
- Marijana Jurjević
- Franica Dračevac
1. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, a ista se usklađuje sa novim
Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Nakon kraće rasprave Predsjednik vijeća prijedlog
odluke daje na glasovanje.
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi prihvaćen je jednoglasno (11 za).
2. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu koji se usklađuje sa novim
Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Predlaže izmjenu u članku 7. gdje se regulira
plaćanje za parkirališna mjesta za objekte koji imaju izmjene građevinske dozvole. Nakon
kraće rasprave Predsjednik općinskog vijeća prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu daje
na glasovanje.
Odluka o komunalnom doprinosu prihvaćena je jednoglasno (11 za)..
3.TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog odlukeo izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za
obračun plaća službenika i namještenika u JUO Općine Lumbarda. Ovom Odlukom
prihvaćaju se keoficijenti za određena radna mjesta koja do sada nisu isto imala.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda prihvaćena je
jednoglasno. ( 11 za).
4. TOČKA
Prijedlog Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lumbarda prihvaćena je jednoglasno (11
za).

5. TOČKA
Prijedlog Odluke o donošenju Izvješća o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim
dobrom na području Općine Lumbarda za 2018.g. prihvaćena je jednoglasno (11 za).
6.TOČKA
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene rizika velikih nesreća i Plana djelovanja Civilne
zaštite za općinu Lumbarda prihvaćena je jednoglasno (11 za).
7. TOČKA
Prijedlog Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u
2019.g. prihvaćen je jednoglasno ( 11 za).
8. TOČKA
Izvješće o radu davatelja javne usluge, obračunskim mjestima, korisnicima usluge i
odvojenom sakupljanju otpada na području Općine Lumbarda prihvaćeno je jednoglasno(11
za).
9. TOČKA
Izvješće o provođenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lumbarda za 2018.g.
prihvaćeno je jednoglasno (11 za).
10. TOČKA
Izvješće o utrošenim sredstvima za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine
Lumbarda za 2018.g. prihvaćeno je sa 10 glasova za i 1 glas protiv.
11. TOČKA
Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01.srpnja do 31.
prosinca 2018.g. prihvaćeno je sa 9 glasova za i 2 glasa protiv.
12. TOČKA
Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara općine Lumbarda
za 2018.g. prihvaćeno je jednoglasno (11 za).
13. TOČKA
Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara općine Lumbarda za
2018.g. prihvaćen je jednoglasno (11 za).
14- TOČKA
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Lumbarda za 2018.g. prihvaćena je
jednoglasno.
15.TOČKA
Zamolbe:

- Ivana Jurjević Skorin
Općinsko vijeće je suglasno da Ivana Jurjević Skorin uredi svoju okućnicu i da se provede
Rješenje iz 1987.g.. Nakon što napravi parcelacijski elaborat isti se može potpisati i ustupiti
dio od 44m2 koji su Rješenjem i dodijeljeni njenoj obitelji.
- Milina Ive Bire
Općinso vijeće odobrava asfaltiranje dionice puta od Glogovca prema Kokojevici prema
zamolbi .
- Mario Filković
Općinsko vijeće odobrava 10t cementa za uređenja lokalnog puta u Javiču, a radove
uređenja odrađuju mještani Javiča.

- Mještani Lumbarde
Općinsko vijeće se slaže da je put od Gornjeg blata koji izlazi kod konobe Maslina u jako
lošem stanju da ga treba urediti ali u suradnji sa Gradom Korčulom. Zadužuje se Načelnik
obaviti razgovor kod Gradonačelnika i dogovoriti uređenje istog.
- Marijana Jurjević
Općinsko vijeće odobrava iznajmljivanje prosotora drvene sale restorana Maestral za
slastičarsko pekarsku djelatnost. Zadužuje se Načelnik obaviti razgovore sa Marijanom i
provesti postupak prema Zakonu.
-Franica Dračevac
Općinsko vijeće odobrava iznajmljivanje poslovnog prosotora bivše poljoprivredne trgovine
(poviše ureda Lučice) za frizerski salon. Zadužuje se Načelnik obaviti razgovor sa Franicom i
provesti postupak sukladno Zakonu.
Sjednica završila sa radom u 19:00 sati.
Zapis vodila: Jagoda Batistić

Predsjednik Općinskog vijeća:

Ivan Bažika,ing.

