
 
 

ZAPIS SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  10. kolovoza 2017.  godine u uredu Načelnika Općine 
Lumbarda s početkom u  20:30 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Radovan, Katica Šestanović, Veselka Šestanović, Fani 
Kršinić, Ivan Bažika, Stipe Markovina, Predrag Šarić, Romano Šestanović i Dario 
Žmikić. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI: Ante Šestanović i Ivan Milina. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić,  Pročelnik JUO Marijo Rončević,  Nedjelko 
Lipanović  i 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.  
Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (9 za).  Sjednica se 
nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
 
Fani Kršinić: Postavlja pitanje vezano uz postavljanje ležećih policajaca uz 
područnu školu i aktivnosti koje su do sada odrađene. Drugo pitanje odnosi se na 
udio Općine  Lumbarda u NPKLM vodovodu, da li se što radi po tom pitanju.  
 
Načelnik: Odgovara kako je stigao odgovor ŽUC-a i trebamo napraviti projekt koji će 
ići na suglasnost policiji. Projekt će nam napraviti g. Šestanović iz Splita i nadamo se 
brzom rješavanju ovog problema i postavljanju ležećih policajaca. Što se tiče udjela 
Općine Lumbarda u NPKLM vodovodu postupak smo pokrenuli i čekamo odluku 
Gradskog vijeća Grada Korčule. Ukoliko se ne uspijemo dogovriti naći ćemo druge 
načine za rješavanje ovog problema.   
 
Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red i  otvara raspravu.   
Načelnik povlači predloženu 1. točku dnevnog reda i predlaže zamjenu i to: Odluka o 
izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu Općine Lumbarda. Pošto se nitko 
ne javlja za riječ Predsjednik općinskog vijeća ovakav prijedlog dnevnog reda daje na  
usvajanje.  
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno ( 9  glasova za) i isti glasi:  
  

1. Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
općine Lumbarda.  

2. Prijedlog Zaključka o  dodjeli javnih priznanja Općine Lumbarda. 
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Lumbarda za razdoblje 2017.-2022.g 
4. Zamolba firme Akvizicija usluge d.o.o. za postavljanje antenskog sustava 

VIPnet. 
 



 
 

1. TOČKA Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. Načelnik pojašnjava 
prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu gdje se 
prvenstveno misli na održavanje reda na javnom pomorskom dobru i postavljanju 
ležaljki. 
Pošto nitko od prisutnih nema primjedbi Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Lumbarda  
daje na glasovanje. 
Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno (9 za). 
   
 2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. Načelnik pojašnjava prijedlog 
Zaključka o dodjeli javnih priznannja općine Lumbarda u povodu Dana Općine i 
blagdana sv. Roka. Plakete bi dobili: Udruga Lipa rič iz Lumbarde, Ela šestanović za 
I mjesto na Županijskom natjecanju iz matematike i geografije i Petra Kirhmajer za 
osvojeno I mjesto na Županijskom natjecanju iz informatike. Povjerenstvo se sastalo i 
prihvatilo sve prijedloge za javna priznanja. 
Pošto vijećnici nemaju primjedbi Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Zaključka o 
dodjeli Javnih priznanja Općine Lumbarda daje na glasovanje. 
Prijedlog zakljhučka prihvaćen je jednoglasno.  (9 za). 
 
 3. TOČKA 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom 
općine Lumbarda za razdoblje 2017.-2022.g. Plan je dobio suglasnost Županije 
nakon provedene javne rasprave i objave na web stranici općine.  
Nakon kraće rasprave Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Odluke daje na 
glasovanje. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Lumbarda za 
razdoblje 2017.-2022.g. usvojen je jednoglasno. (9 za). 
 
 4. TOČKA 
Zamolba- firma Akvizicija usluge d.o.o. za postavljanje antenskog sustava za VIP 
 
Nakon kraće rasprave članovi Općinskog vijeća ne prihvaćaju zamolbu firme 
Akvizicija usluge d.o.o. iz Splita za postavljanje antenskog sustava VIPnet na 
području Koludrt-a kao ni na drugom području Općine Lumbarda.  Zadužuje se 
Predsjednik općinskog vijeća poslati odgovor navedenoj firmi . 

 
Sjednica završila sa radom u 21:00 sati. 

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


