
 
 

ZAPIS SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 OPĆINE LUMBARDA 

 

Sjednica je održana 18. travnja 2017. godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s 
početkom u  19:30 sati. 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Katica Šestanović, Ivan Bažika, Ivan Radovan, Fani Kršinić, Ante 
Šestanović,  Ivo Kriletić, Neno Vranjković i Stipe Markovina 
NENAZOČNI VIJEĆNICI:. Zvonimir Lipanović, Ante Cebalo, Dinko Lozica. 
OSTALI  NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, Anto Bezek, Nedjelko Lipanović, Antonio Mušić. 
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  
18., 19.  i 20. sjednice Općinskog vijeća.  
Zapisnici sa 18. ,  19.  i 20. sjednice prihvaćeni su jednoglasno.  
      
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
Neno Vranjković: Pita Načelnika da li je istina da deponij Kokojevica može biti reciklažno 
dvorište za cijeli otok Korčulu. Drugo pitanje odnosi se na hotel  Lumbarda i Lina apartmane 
koji su sada u rasulu. Tko je dozvolio sječu stabala (borova i čempresa) i kako Općina nije 
reagirala.  
Načelnik: Odgovara da deponij Kokojevica može biti samo reciklažno dvorište za potrebe 
Općine Lumbarda dok se ne stavi u funkciju servizna zona u kojoj je planirana izgradnja 
reciklažnog dvorišza. 
Dolazi vijećnik Ivo Kriletić. 
Načelnik: Odgovara kako je Općina upoznata sa sječom stabala u Line, ali nije mogla puno 
reagirati jer je to privatno vlasništvo. Pitalo se nadležne institucije i prijavilo inspekciji. Šteta 
je učinjena i narušena je vizura sa mora. Komunalni redar je izašao na teren i prijavio štetu. 
Ivo Kriletić: Pita zar podrčje Line nije turistička zona i zar se takva šteta može napraviti. 
Načelnik odgovara kako je i on razočaran postupcima vlasnika apartmana. 
      
Predsjednik Općinskog vijeća  predlaže dnevni red i isti dopunjuje sa dvije točke i to: 
Prijedlog odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta i 
prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda. Predloženi dnevni red 
daje na glasovanje.     
Ovako predloženi dopunjeni dnevni red prihvaćen je jednoglasno i isti glasi:  
 

1. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda.  

2. Financijsko izvješće Udruga za 2016.g. 
3. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-

nerazvrstana cesta. 
4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda. 
5. Zamolba: Vedrana Kršinić.  

  

1.  TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o  donošenju III. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda. Sve potrebne suglasnosti ishođene su i 
donošenje Odluke je važno za povlačenje sredstava koje smo dobili po natječaju. 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nitko od prisutnih nema primjedbi 
Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje.  
Prijedlog odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana 
uređenja Općine Lumbarda prihvaćena je jednoglasno.   
 



 
 

2. TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava kako su sve Udruge predale svoja financijska izvješća i tko god želi od 
vijećnika može doći u općinu i imati uvid u njihovo knjigovodstvo. Predsjednik Općinskog 
vijeća otvra raspravu po izvješćima.  
Financijska izvješća Udruga za 2016.g. primljena su na znanje.     
 
 3.TOČKA 

Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-
nerazvrstana cesta na Ražnjiću, a ista se donosi za potrebe knjiženja ceste pod brojem 3956 
KO Lumbarda. Pošto nitko od prisutnih nema primjedbi Predsjednik Općinskog vijeća 
prijedlog Odluke daje na glasovanje. 
Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta 
prihvaćen je sa 8 ‘’za’’ i 1 suzdržan glas.  
 
 4. TOČKA 

Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda. 
Načelnik pojašnjava kako bi se pojedina nekretnina prodavala samo u slučaju potrebe 
realizacije određenog projekta kao što je kanalizacija ili uređenje groblja. Općinsko vijeće  biti 
će upoznato sa eventualnom prodajom pojedine nekretnine. Nakon kraće rasprave 
Predsjenik Općinskog vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje. 
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda prihvaćen je sa 6 ''za'' i 
2 glasa protiv.   
 
 5. TOČKA 

Zamolba – Vedrana Kriletić 
Načelnik smatra kako je primjedba gđe. Vedrane Kriletić pohvalna i voditi će se računa o 
uređenju plaža i čistoći mora. Tu nam svakako pomaže Zavod za javno zdravstvo koje 
redovito uzima uzorke mora na analizu i dostavlja nam rezultate. Misli kako smo po čistoći 
mora na samom vrhu u našo Županiji. Nakon izgradnje kanalizacijskog sustava biti će 
sigurno čistije more. 
Nakon kraće rasprava članovi Općinskog vijeća slažu se sa primjedbom gđe. Vedrane 
Kriletić . 
 
 
Sjednica završila sa radom u 20:00 h. 

 
 
 

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


