
ZAPIS SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE LUMBARDA

Sjednica je održana 22.studenog 2019. godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda 
s početkom u  18:00 sati.

NAZOČNI VIJEĆNICI:, Ivan Bažika, Predrag Šarić, Katica Šestanović, Romano 
Šestanović,  Ivan Milina, Veselka Šestanović, Stipe Markovina, Fani Kršinić, Ante 
Šestanović.
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Dario Žmikić , Ivan Radovan.

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, Nedjelko Lipanović , Marijo Rončević, 
Maja Skokandić Nobilo, Marija Kriletić. 
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 23. i 24. sjednice Općinskog vijeća.
Zapis sa 23. i 24. . sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (9 za).

Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.
Ivan Milina: Postavlja pitanje vezano uz zračne barikade koje su postavljene na putu 
pored Fidulića. Da li općina nešto radi po tom pitanju i drugo pitanje se odnosi na 
postavljanje znakova na našim cestama za nosivost. Smatra kako se ceste lome pod 
teretom velikih kamiona i da treba postaviti znakove. 
Načelnik odgovara kako će se izaći na teren kod Fidulića i pokrenuti daljnje 
postupanje. Što se tiče postavljanja znakova Općina ima pravo na nerazvrstane 
ceste postaviti znakove i vidit će što se po tom pitanju može napraviti.
Fani Kršinić: Postavlja pitanje vezano uz uređenje ceste u Malu Postranu od 
Cebala do Vedrana. Da li se ta dionica planira urediti.
Načelnik odgovara kako se taj dio ceste već probao urediti ali su se neki mještani 
bunili i sve je stalo. Na jednom dijelu te ceste treba riješiti nakupljanje vode i visinu 
puta. Pokušati će se što prije riješiti.
Stipe Markovina: Postavlja pitanje zašto još nije dobio odgovor na vijećničko pitanje.
Ivan Bažika odgovara kako je na upit Ministarstva uprave po tom pitanju poslan 
odgovor te kako općina Lumbarda nije nadležna za neke od postavljenih pitanja. 

Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog dnevnog reda daje na glasovanje. Predlaže 
dopunu sa prijedlogom Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda 
pod točkom 11., a da zamolba bude pod točkom 12.

Predloženi dnevni red s navedenom dopunom usvojen je sa 7 glasova ''za'' i 2 
suzdržana glasa i isti glasi:

1. Prijedlog proračuna Općine Lumbarda za 2020.g. i projekcije proračuna za 
2021. i 2022.g.

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lumbarda za 2020.g.



3. Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine 
Lumbarda u 2020.g.

4. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Općine Lumbarda za 2020.g.
5. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Lumbarda za 2020.g.
6. Prijedlog Mjera socijalnog programa Općine Lumbarda za 2020.g.
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s 

područja Općine Lumbarda.
8. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina.
9. Prijedlog Odluke o općinskim porezima.
10.Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine 

Lumbarda za 2020.g.
11.Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda.
12.Zamolba: Nebojša Bebić

1. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog proračuna općine Lumbarda za 2020.g. i projekcije 
proračuna za 2021.g. i 2022.g. Komisija za prorač i financije se sastala i predlaže 
Općinskom vijeću usvajanje proračuna za 2020.g.  Pošto se nitko od prisutnih 
vijećnika ne javlja za riječ Predsjednik vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje. 

Proračun Općine Lumbarda za 2020.g. i projekcije proračuna za 2021. i 2022.g. 
prihvaćen je sa 8 glasova ‘’za’’ i 1 suzdržan glas.  

2. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lumbarda za 
2020.g. Pošto vijećnici nemaju pitanja Predsjednik općinskog vijeća prijedlog Odluke 
daje na glasovanje. 
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lumbarda za 2020.g. prihvaćena je sa 8 
glasova ‘’za’’ i 1 suzdržan glas. 

3.TOČKA
Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Lumbarda u 
2020.g. prihvaćeno je sa 8 glasova ‘’za’’ i 1 suzdržan glas. 

4. TOĆKA
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Lumbarda za 2020.g. prihvaćen je 
sa 8 glasova ‘’za’’ i 1 suzdržan glas. 

5 . TOČKA
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Lumbarda za 2020.g. prihvaćen 
je sa 8 glasova ‘’za’’ i 1 suzdržan glas. 

6. TOČKA
Prijedlog Mjera socijalnog programa za 2020.g. prihvaćen je sa 8 glasova ‘’za’’ i 1 
suzdržan glas.

7. TOČKA
Načelnik pojašnjava  prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju učenika i 
studenata s područja Općine Lumbarda. Izmjena se odnosi na članak 12. Pravilnika, 
a sve druge odredbe ostaju iste. Predsjednik općinskog vijeća prijedlog izmjena i 
dopuna Pravilnika daje na glasovanje.
Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine 
Lumbarda prihvaćene su sa 8 glasova ‘’za’’ i 1 suzdržan glas. 
Sjednicu napušta vijećnik Stipe Markovina.



8. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine 
Lumbarda i nekretnina u vlasništvu Đanija Kriletića. Nakon kraće rasprave 
Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje.
Odluka o zamjeni nekretnina prihvaćena je jednoglasno (8 za).

9. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o općinskim porezima, a sukladno Zakonu o 
lokalnim porezima. Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Na predloženu 
odluku primjedbu ima vijećnik Ivan Milina i predlaže izmjenu u  članka 9. kao i 
dopunu sa novim člankom gdje se treba naznačiti na što se ne plaža porez. Prijedlog 
se prihvaća. 
Predsjednik Općinskog viječa prijedlog odluke o općinskim porezima uz dopunu koju 
je predložio vijećnik Milina daje  na glasovanje.
Odluka o općinskim porezima prihvaćena je jednoglasno (8 za). 

10.TOČKA
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lumbarda 
prihvaćen je jednoglasno ( 8 za).

11. TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu općine 
Lumbarda, površine 55 m2, predio Lumbarajsko Račišće. Početnu cijenu utvrditi će 
općinski načelnik prema podacima Porezne uprave za općinu Lumbarda, a sve 
sukladno čl. 7. Odluke o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu 
Općine Lumbarda.
Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Lumbarda prihvaćena je 
jednoglasno (8 za).

12.TOČKA
Zamolba – Nebojša Bebić
Općinsko vijeće odobrava potreban materijal za uređenje nerazvrstane ceste u 
predjelu Žabnjak,  cca 40m2 , a prema zamolbi radove će izvoditi sami mještani.

Sjednica završila sa radom u 19:00 sati.

Zapis vodila: Jagoda Batistić  

Predsjednik Općinskog vijeća:

Ivan  Bažika,ing.


