
 
 

ZAPIS SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  29. lipnja 2017.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s 
početkom u  20:00 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Radovan, Katica Šestanović, Veselka Šestanović, Fani 
Kršinić, Ivan Bažika, Stipe Markovina, Predrag Šarić, Ivan Milina, Romano 
Šestanović i Dario Žmikić. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI: Ante Šestanović. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić  i zamjenik Načelnika Anto Bezek, 
Pročelnik JUO Marijo Rončević,  Nedjelko Lipanović . 
 
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.  
Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (10 
za).  Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
 
Dario Žmikić: Postavlja pitanje vezano uz javnu rasvjetu i predlaže da ista radi do 3 
sata ujutro jer je turistička sezona. Isto tako, predlaže postavljanje ležećih policajaca 
u Uvali Račišće zbog brze vožnje i buke.  
Načelnik: Odgovara kako će direktoru Mindela prenijeti prijedlog za produženje javne 
rasvjete. Što se tiče postavljanja ležećih policajaca poslana je zamolba u ŽUC da 
dođu na teren i izvide mogućnost postavljanja istih oko područne škole u mjestu.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red i  otvara raspravu.  Pošto se 
nitko ne javlja za riječ daje isti na usvajanje.  
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno ( 10 glasova za) i isti glasi:  
 

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

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 
2016.g. 

3. Prijedlog Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Općine 
Lumbarda. 

4. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka u 2017.g. 

5. Zamolba: Mirjana Tupajić i grupa građana. 
 
1. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. Načelnik pojašnjava prijedlog 
odluke o III. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda za 2017.g. Izmjena 
se odnosi na povećanje stavke za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u mjestu, a diže se 
sa stavke odvodnje otpadnih voda. Također, predlaže se pomoć jednom učeniku, za 
školovanje,  iz Vukovara slabijeg imovinskog stanja. 



 
 

Predsjednik Komisije za proračun i financije izvješćuje Općinsko vijeće kako su 
raspravljali o Izmjenama i dopunama proračuna te jednoglasno predlažu usvajanje 
na današnjoj sjednici. 
Pošto nitko od prisutnih nema primjedbi Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog 
Odluke o III. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda za 2017.g. daje na 
glasovanje. 
Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno (10 za). 
   
 2. TOČKA 
Predsjednik Oopćinskog vijeća daje riječ načelniku. Načelnik pojašnjava prijedlog 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2016.g. Uz izvještaj 
je obrazloženje ostavrenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za period 01.01.-
31.12.2016.g. 
Predsejdnik Komisije za proraču i financije izvješćuje kako se Komisija sastala i 
prihvatila prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 
2016.g. 
Pošto vijećnici nemaju primjedbi Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog godišnjeg 
izvještaja daje na glasovanje. 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2016.g. prihvaćen je 
jednoglasno. (10 za). 
 
 3. TOČKA 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o uređenju cestovnog prometa na području 
općine Lumbarda. Odluka je dobila sve potrebne suglasnosti i u skladu je sa 
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. 
Nakon kraće rasprave Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Odluke daje na 
glasovanje. 
Prijedlog Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Općine Lumbarda 
prihcvaćena je jednoglasno (10 za). 
 
 4. TOČKA 
Načelnik pojašnjava prijedlog zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito 
financiranje političkih stranaka u 2017.g. , a temeljem Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe. 
Predsjednik općinskog vijeća prijedlog Zaključka daje na glasovanje. 
Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 
2017.g. prihvaćen je jednoglasno (10 za). 
 
 5 TOČKA 
Zamolba- Mirjana Tupajić i grupa građana 
Odobrava se iz proračuna Općine Lumbarda isplatiti iznos od 9.490,90 kn za 
građevinski materijal , prema ponudi firme Vlado Commerce d.o.o., a za uređenje 
puta prema Rasohatici. 

Sjednica završila sa radom u 20:30 sati. 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić. 
                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
 
                                                                                     Ivan  Bažika,ing. 



 
 

                                                                     


