
 
 

ZAPIS SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana 8. veljače 2017. godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s 
početkom u  18:00 sati. 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Katica Šestanović, Dinko Lozica, Ivan Bažika, Ivan Radovan, Fani 
Kršinić, Ante Šestanović, Stipe Markovina, Zvonimir Lipanović  i Ante Cebalo. 
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Ivo Kriletić, Neno Vranjković.  
OSTALI  NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, Pročelnik JUO Marijo Rončević, dir. Antonio 
Mušić, dir. Ante šestanović i Nikola Markovina. 
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 
17. sjednice Općinskog vijeća.  
Zapisnik je  usvojen jednoglasno ( 9 ''za'').       
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
Fani Kršinić: Interesira je kada će se započeti prikupljati otpad putem kanta koje su mještani 
kupili. 
Antonio Mušić: Odgovara kako treba prvo kupiti vozilo koje će prazniti kante i za to vozilo 
javili smo se na jedan natječaj Ministarstva.  
Ante Cebalo: Pita direktora TZ da li se nešto radi po pitanju turističke promidžbe obzirom da 
načelnik u svom izvješću navodi kako nije zadovoljan sa turističkom promidžbom i da se 
može puno više napraviti. Da li je porast u broju noćenja u prošloj u odnosu na druge 
godine?   
Ante Šestanović: Odgovara kako se na sve sajmove šalju materijali zajedno sa drugim 
turističkim zajednicama otoka, a sve na nivou županije. Za takva putovanja na sajmove 
turistička zajednica nema novaca. Dosta se promidžbe radi putem fejsa i elektroničkih 
komunikacija. Zabilježen je blagi porast noćenja u prošloj godini, što je jako dobro obzirom 
na poslovanje Line.  
Ante Cebalo: Daje repliku da je žalosno da TZ nema novaca za nastup na sajmovima. 
Anto Bezek: Odgovara kako se u izvješću načelnika misli na promidžbu ljetnih manifestacija 
koje bi mogle privući i veći broj posjetitelja. 
Načelnik: Odgovara da se veća promidžba treba raditi na psefizmi, vinarstvu, 
kamenoklesarstvu, posjetu torkulu itd.  
Zvonimir Lipanović: Pita kakvo je stanje sa marinom i da li je Općina dobila koncesiju.    
Načelnik: Načelnik odgovara kako je završio natječaj za dodjelu koncesije i općina 
Lumbarda je dobila marinu u koncesiju na rok od 15 godina. Trenutno se traži strateški 
partner koji bi možda kupio i hotel Lumbardu. Godišnja koncesija iznosi trista tisuća kuna, a 
od toga po trećina ide državi, županiji i općini Lumbarda. 
     
Predsjednik Općinskog vijeća  predlaže dnevni red i isti dopunjuje sa dvije točke i to: 
prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda za 2017.g.. Druga 
točka bi bila: prijedlog odluke o zamjeni nekretnina. Predloženi dnevni red daje na 
glasovanje.     
Ovako predloženi dopunjeni dnevni red prihvaćen je sa 7 glasova ''za'' i 2  glasa „protiv“ te 
isti glasi: 
 

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda za 
2017.g. 

2. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina. 
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom 

u vlasništvu Općine Lumbarda. 
4. Prijedlog Odluke o donošenju izvješća o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja 

pomorskim dobrom na području općine Lumbarda. 



 
 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav Civilne zaštite na području Općine Lumbarda. 

6. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01.srpnja 
do 31. prosinca 2016.g. 

7. Izvješće o utrošenim sredstvima za održavanje nerazvrstanih cesta na području 
Općine Lumbarda za 2016.g. 

8. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2016.g. 
9. Izvješće o provođenju Plana gospodarenja otpadom općine Lumbarda za 2016.g. 
10. Prijedlog Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Lumbarda za 2017.g. 
11. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Lumbarda za 2016.g. 
12. Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Lumbarda za 

2017.g. 
13. Zamolbe:  

- Mještani zaseoka Kosovo 
- Mještani Lumbarde 
- Ivan Milina Bizarin 
- Mještani općine Lumbarda 

  
1.  TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda 
za 2017.g. Pojašnjava po redu tri stavke kako su planirane i trebaju biti u planu proračuna jer 
se javljamo na natječaje. Promjene se odnose na stavku za kanalizaciju, nabavu kamiona za 
odvoz otpada i uređenje šetnice.  
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nitko od prisutnih nema primjedbi 
Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine 
Lumbarda za 2017.g. daje na glasovanje. Prijedlog odluke prihvaćen je jednoglasno (9  za ). 
 

2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o zamjeni nekretnine u vlasništvu općione Lumbarda u 
Uvali Račišće sa nekretninom na Veloj Glavici u vlasništvu Dinka Nobila. Članovi Općinskog 
vijeća slažu se sa prijedlogom Odluke koja je jako dobra za Općinu i prijedlog Odluke 
prihvačaju jednoglasno (9 za) i zadužuju načelnika za potpisivanje ugovora o zamjeni 
nekretnina.   
 
 3.TOČKA 
Načelnik pojašnjava kako je u prijedlogu odluke u vrijednosti imovine općine Lumbarda 
primijetio neke nedostatke te ovu točku povlači sa dnevnog reda i ista će se dopuniti za 
slijedeću sjednicu. 
 
 4. TOČKA 
Nakon kraće rasprave prijedlog odluke o donošenju izvješća o izvršenju Godišnjeg plana 
upravljanja pomorskim dobrom na području općine Lumbarda prihvaćen je jednoglasno(9za). 
 
 5. TOČKA 
Nakon kraće rasprave prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o određivanju 
pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite na području općine Lumbarda prihvaćen 
je jednoglasno (8 za, 1 vijećnik odsutan). 
 
 6. TOČKA 
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01.srpnja do 
31.prosinca 2016.g. prihvaćeno sa 7 glasova''za'' i 1 protiv. 
 
 
 



 
 

 7. TOČKA 
Izvješće o utrošenim sredstvima za održavanje nerazvrstanih cesta na području općine 
Lumbarda za 2016.g. prihvaćeno je jednoglasno (8 za, 1 vijećnik odsutan). 
 
 8. TOČKA 
Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2016.g. 
prihvaćeno je jednoglasno (8 za). 
 
 9. TOČKA 
Izvješće o provođenju Plana gospodarenja otpadom općine Lumbarda za 2016.g. prihvaćeno  
je jednoglasno (9 za). 
 
 10. TOČKA 
Prijedlog programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Lumbarda za 2017.g. prihvaćen je jednoglasno (9 za). 
 
 11. TOČKA 
Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Lumbarda za 2016.g. prihvaćena 
je jednoglasno (9 za). 
 

14. TOČKA 
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Lumbarda za 2017.g. 
prihvaćen je jednoglasno (9 za). 
 

15. ZAMOLBE: 
- Ivan Milina Bizarin: nakon kraće rasprave članovi Općinskog vijeća 

donose jednoglasno zaključak da imenovani zatraži pomoć od Hrvatskih 
voda, jer istima plaća naknadu, pošto je sada nemoguće investirati u put. 

- Mještani zaseoka Kosovo- nakon kraće rasprave članovi Općinskog 
vijeća zaključuju jednoglasno da se put stavi na listu čekanja, ali za ovu 
godinu nije moguće asfaltiranje. 

- Mještani Lumbarde, Zmija brdo: članovi općinskog vijeća predlažu put 
staviti na listu čekanja te kada općina bude u mogućnosti tada će se dati 
materijal kao i u protekloj godini. 

 
- Mještani općine Lumbarda: Nakon kraće rasprave vijećnici zaključuju 

kako je asfaltiranje Ražnjića prioritet za ovu godinu. Općina je naručila 
geodetske radove koji su i obavljeni. Treba započeti upis u katastar ali se 
trenutno razmišlja o proširenju puta sa gornje strane. Zato će se 
pregovarati sa vlasnicima i nakon toga napraviti upis u katastar. U put 
treba postaviti struju i cijevi za vodu. Investicija je prioritetna zbog planova 
za bivšu vojarnu i ugradnje pročistača za kanalizaciju na malom Ražnjiću. 

 
Sjednica završila sa radom u 19:30 sati. 

 
 
 

 
Zapis vodila:                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
 
Jagoda Batistić                                                                      Ivan Bažika, ing.                                   
 
 


