
 

 

 ZAPIS SA 32. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  28. srpnja  2020.  godine u vijećnici Općine Lumbarda s početkom u  
19:00 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:,  Ivan Bažika, Predrag Šarić, Katica Šestanović, Ivan Milina, Veselka 
Šestanović, Stipe Markovina, Fani Kršinić, Ante Šestanović, Dario Žmikić , Ivan Radovan, 
Romano Šestanović. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ;  
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, zamjenik načelnika Anto Bezek, Marijo Rončević, 
Maja Skokandić Nobilo,Antonio Mušić i Nedjelko Lipanović. 
Zapis vodi : Jagoda Batistić. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bažika utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno  11  vijećnika 
i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem zapisnika sa 
27., 30. i 31. sjednice   Općinskog vijeća.  Fani Kršinić daje primjedbu kako jedno njeno 
pitanje sa 27. sjednice nije zapisano u zapisniku.  Zapis sa 27., 30. i 31. sjednice prihvaćen 
je sa 10 glasova  ''za'' i 1 glas protiv.   
   
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.  
Ivan Milina:  Postavlja pitanje vezano za šetnicu Koludrt gdje nema znakova ni prepreka i 
tamo voze bicikli i čak auta. Traži da se postave znakovi. Druga primjedba je za put na 
Sutivan gdje prolaze kamioni i donose porinuti barke što nije u redu. Cijeli put je popucao i 
predlaže postavljanje stupova sa katancem za kamione.  
Načelnik odgovara kako je pitanje šetnice dogovoreno na kolegiju i dano je u izradu rješenje 
zatvaranja šetnice za bicikliste  i motore.  
Stipe Markovina: Traži da mu se pismeno dostavi potrošnja novca od prodaje hotela 
Lumbarda( od Pročelnika napismeno). Drugo pitanje za Načelnika jeli Općina vodila sudske 
sporove u prošloj godini , tko su bili odvjetnici i koliko je plaćeno. Traži pisani odgovor od 
Načelnika. . 
Načelnik odgovara kako će se uputiti pisani odgovori na postavljena pitanja vijećnika.   
 
Fani Kršinić: Postavlja pitanje o ogradi u Maloj Postrani i razbijenoj oglasnoj ploči Općine 
Lumbarda. Traži odgovor komunalnog redara.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog o dvije nove točke dnevnog reda i to: pod brojem 
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2019.g. Pod brojem 9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2019.g.   
Dopunjeni predloženi dnevni red usvojen je sa 10 glasova ''za'' i 1 protiv i isti glasi: 
  

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2019.g. 
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.g. 
3. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-

nerazvrstana cesta.  
4. Prijedlog Odluke o dodjeli Osobne godišnje nagrade Općine Lumbarda. 
5. Prijedlog Odluke o dodjeli Kolektivne godišnje nagrade Općine Lumbarda.  
6. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2020. 



 

 

7. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2020.g. 

8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2019.g.  

9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2019.g.   

10. Zamolba: Nikola Kriletić ‘’Mikita’’ 
 

1. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog  Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lumbarda 
za 2019.g.  U obrazloženju ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za period od 
siječnja do kraja prosinca 2019.g. sve je jasno navedeno i precizirano. Komisija za proračun  
i financije daje prijedlog da se Godišnje izvješće prihvati. 
Pošto se nitko od prisutnih vijećnika ne javlja za riječ Predsjednik vijeća prijedlog  Godišnjeg 
izvještaja daje na glasovanje.    
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2019.g prihvaćen je sa 10 
glasova za i 1 suzdržan .       
 

2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.g.  
Pošto vijećnici nemaju primjedbi na prijedlog odluke Predsjednik Općinskog vijeća istu daje 
na glasovanje.  
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.g. prihvaćen je jednoglasno.   
  

 3.TOČKA 
Načelnik pojašnjava prijedlog  Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-
nerazvrstana cesta na predjelu Mala Glavica.   
Prijedlog odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta.  
prihvaćen je jednoglasno  (11 za).  
 
 4. TOĆKA 
Prijedlog Odluke o dodjeli Osobne godišnje nagrade Općine Lumbarda OPG-u Anica Bažika 
iz Lumbarde prihvaćen je sa 10 glasova za i 1 glas protiv.  
 
 5. TOČKA 
Prijedlog  Odluke o dodjeli Kolektivne godišnje nagrade Općine Lumbarda postrojbi Civilne 
zaštite Općine Lumbarda prihvaćn je sa 10 glasova za i 1 glas protiv.  
 
 6. TOČKA 
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01.siječnja do 
30.lipnja 2020.g. prihvaćeno je sa 9 glasova za, 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
 7. TOČKA 
Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru  za 2020.g prihvaćen je jednogasno (11 za). 
 
 8. TOČKA 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2019.g. prihvaćeno je sa 9 glasova za, 1 suzdržan i 1 protiv. 
 
 9. TOČKA 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2019.g.  prihvaćeno je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa. 



 

 

 
Sjednicu napušta vijećnik Ante Šestanović.  
 

10.TOČKA 
Zamolba- Nikola Kriletić ‘’Mikita’’ 
Nakon kraće rasprave članovi Općinskog vijeća donose zaključak kako nisu u mogućnosti 
sufinancirati popravak leuta ‘’Borac’’ koji je u privatnom vlasništvu. Uslijed pandemije korona 
virusa  i slabijeg gospodarskog razvoja obustavila su se sva sufinanciranja iz proračuna 
Općine Lumbarda. Predlaže se vlasniku da pokuša sam nešto urediti.  Za ovakav zaključak 
glasalo je 8 vijećnika za, 2 suzdržana i 1 protiv. 
 
  
 
 
Sjednica završila sa radom u 19:45 sati. 
 
Zapis vodila: Jagoda   Batistić 

 
 

                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća: Ivan  Bažika,ing.                                                                               
 
 
     
                                                       


