ZAPIS SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LUMBARDA
Sjednica je održana 5. travnja 2017. godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s početkom
u 19:30 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Katica Šestanović, Dinko Lozica, Ivan Bažika, Ivan Radovan, Fani
Kršinić, Ante Šestanović, Zvonimir Lipanović, Ante Cebalo, Ivo Kriletić, Neno Vranjković.
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Stipe Markovina.
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, Nedjelko Lipanović, Antonio Mušić i Marija
Kriletić.
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
18. i 19. sjednice Općinskog vijeća.
Ante Cebalo ima primjedbu na zapisnik sa 19. sjednice gdje piše kako dva vijećnika nisu
pozivani i smatra da nije u redu vijećnike ne pozivati i ne obavještavati. Zapisnici sa 18. i 19.
sjednice dani su na glasanje.
Zapisnici sa 18. i 19. sjednice : 5 vijećnika je glasalo ''za'', 5 vijećnika protiv.
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.
Zvonimir Lipanović: Pitanje za načenika:Tko vrši agresiju na mještane u Lumbardi i tko je
naredio da dođu vatrogasci i policija kada se asfaltirala zaobilaznica.
Načelnik: Odgovara da je on naredio aktivnosti na zaobilaznici i da ima ovlasti za to.
Ante Cebalo: Pita tko je odlučio gdje će se postaviti bankomat i i drugo pitanje je kakvi su
radovi na Koludrtu i jesu li ti radovi vezani uz proširenje ceste.
Načelnik Odgovara da je on odlučio za bankomat obzirom da treba biti udaljen najmanje
50m od drugog bankomata i treba imati struju. Godišnja najamnina je 12000 kn. Što se tiče
ceste na Koludrtu radi se njeno proširenje za auta i za šetnicu.
Neno Vranjković: Pita zašto nema financijskog izvješća Udruga na ovoj sjednici Općinskog
vijeća. Da li su isti predali izvješća? Drugo pitanje se odnosi na javnu rasvjetu na Maloj
Glavici koja već odavna ne radi. Pita kada će biti popravljeno.
Načelnik odgovara da su Udruge djelomično predale svoja izvješća i probati će se stvaiti na
dnevni red slijedeće sjednice općinskog vijeća.
Antonio Mušić: Odgovara da nije znao da u toj ulici nema javne rasvjete.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže dnevni red i isti dopunjuje sa 13. točkom i to:
Prijedlog odluke o imenovanju člana Povjerenstva za zakup poljoprvirednog zemljišta u
vlasništvu RH. Predloženi dnevni red daje na glasovanje.
Ovako predloženi dopunjeni dnevni red prihvaćen je sa 9 glasova ''za'' i 1 glas „protiv“ te isti
glasi:
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda za
2017.g.
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom
u vlasništvu Općine Lumbarda.
3. Prijedlog Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Općine Lumbarda.
4. Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Lumbarda u 2017.g.
5. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Lumbarda.
6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda.
7. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta.
8. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za financiranje
kapitalnih projekata.

9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine
Lumbarda.
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu.
11. Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara Općine
Lumbarda za 2016.g.
12. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda za
2017.g.
13. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH.
1. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda
za 2017.g. Pojašnjava kako sredstva nisu probijena već se sa stavke šetnice Koludrt
prebacuje na: uređenje nerazvrstanih cesta, sanacija plaža Pržina, proširenje lokalne ceste
Sutivan i uređenje lokalne vodovodne mreže od Sutivana prema Crkvi sv. Križ.
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 jsa 8 glasova ‘’za’’ i 2
suzdržana glasa.
2. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Strategije upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu Općine Lumbarda. Članovi Općinskog vijeća slažu se sa prijedlogom
Odluke i istu prihvaćaju sa 8 ‘’za’’ i 2 suzdržana glasa.
3.TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Općine
Lumbarda. Nova Odluka se usaglašava sa Zakonom. Nakon kraće rasprave Predsjednik
Općinskog vijeća prijedlog Odluke daje na glasovanje.
Prijedlog Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Općine Lumbarda prihvaćena je
sa 6 ''za'' i 4 suzdržana glasa.
4. TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o zaduženju Općine Lumbarda u 2017.g., a vezano je
uz realizaciju I faze kanalizacije i rekonstrukcije dijela vodoopskrbne mreže u Lumbardi.
Nakon kraće rasprave Predsjenik Općinskog vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje.
Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Lumbarda u 2017.g. prihvaćena je sa 8 ''za'' i 2
suzdržana glasa.
5. TOČKA
Nakon kraće rasprave prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Lumbarda prihvaćen je sa 8 ''za'' i 2 suzdržana glasa.
6. TOČKA
Općinski načelnik povlači sa dnevnog reda prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine Lumbarda.
7. TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o kupnji zemljišta na Koludrt gdje je Arheološka zona.
Nakon kraće rasprave Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke o kupnji zemljišta daje
na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća prijedlog Odluke prihvaćaju jednoglasno.

8. TOČKA
Načelnik pojašnjava potrebu za sklapanje nova dva ugovora za korištenje namjenskih
sredstava pri MRRFEU i to za projekte: rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i sanacija i
izgradnja mjesne obale u Lumbardi. Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća
prijedlog odluke daje na glasovanje.
Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za financiranje kapitalnih
projekata prihvaćen je jednoglasno (10 za).
9. TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području
općine Lumbarda. Nakon kraće rasprave prijedlog odluke prihvaćen je jednoglasno (10 za).
10. TOČKA
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2016.g. prihvaćeno je jednoglasno (10 za).
11. TOČKA
Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara općine Lumbarda
za 2016.g. prihvaćen je jednoglasno (10 za).
12. TOČKA
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara općine Lumbarda za 2017.g.
prihvaćen je jednoglasno (10 za).
13. TOČKA
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH prihvaćen je jednoglasno i za člana Povjerenstva predložen je Antonio Mušić.
Sjednica završila sa radom u 21:00 h.

Zapis vodila:
Jagoda Batistić

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Bažika, ing.

