
 

 

 ZAPIS SA 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  29. studeni  2020.  godine u kino dvorani DOC-a  s početkom u  18:30 
sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:,  Ivan Bažika, Predrag Šarić, Ivan Milina, Veselka Šestanović, Stipe 
Markovina, Fani Kršinić, Ante Šestanović, Dario Žmikić, Romano Šestanović. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Ivan Radovan , Katica Šestanović. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, zamjenik načelnika Anto Bezek, Marijo Rončević, 
Maja Skokandić Nobilo,Ante Šestanović i Nedjelko Lipanović. 
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 
32.  sjednice   Općinskog vijeća.   Zapis sa  32.  sjednice Općinskog vijeća  prihvaćen je 
jednoglasno ( 9 glasova ''za'') .   
   
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.  
Dario Žmikić: Postavlja pitanje za Načelnika da li je dobio odobrenje od konzervatora za 
mijenjanje otvora na zgradi općine. Drugo pitanje se odnosi na krov garaže  koji je bio od 
salonita i interesira ga gdje je to pospremljeno.  
Načelnik odgovara kako je za otvore na zgradi Općine sve riješeno, a što se tiče krova 
garaže pretpostavlja da je sigurno posloženo gdje treba biti. 
Dario Žmikić traži pisani odgovor jer nije zadovoljan usmenim odgovorom.    
Stipe Markovina: Postavlja pitanje za direktora Lučice Lumbarda da li je zatražio potporu od 
RH za očuvanje radnih mjesta, za vrijeme kada firma nije radila.  
Nedjelko Lipanović  odgovara kako se je potpora zatražila i dobila.  
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ načelniku koji sa predloženog dnevnog reda 
povlači 4., 8. i 10. točku dnevnog reda jer su greškom stavljene ,a iste donosi Načelnik. Zato 
za točku 4. predlaže prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupoprodaju 
nekretnina. .   
Izmjenjeni i dopunjeni predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (9 za) i isti glasi: 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2020.g. 
2. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana  uređenja ‘’1’’  
3. Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine 

Lumbarda. 
4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupoprodaju nekretnina.   
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog 

načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju profesionalno i 
volonterski. 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Lumbarda. 

7. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Lumbarda. 
8. Prijedlog Odluke o sklapanju povelje prijateljstva Općine Lumbarda i Općine 

Kaptol.. 
9. Prijedlog Odluke o određivanju djelatnosti od lokalnog značaja komunalnim 

djelatnostima. 
10. Prijedlog Odluke o popunjavanju postrojbe Civilne zaštite Općine Lumbarda. 
11. Zamolba: Antonio Nobilo iz Lumbarde .                                                                                             



 

 

1. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog  Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 
Lumbarda za 2020.g.  U obrazloženju ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 
period od siječnja do kraja lipnja 2020.g. sve je jasno navedeno i precizirano. Na pitanje 
vijećnika Romana Šestanovića odgovara pročelnik, a tiče se isplate sredstava za sport. 
Predsjednik vijeća prijedlog  Polugodišnjeg izvještaja daje na glasovanje.    
Polugoodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2020.g prihvaćen je sa 8 
glasova za i 1 glas suzdržan.        
 

2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ‘’1’’ nakon 
dobivanja suglasnosti od nadležnog Ministarstva.  Nakon kraće rasprave Predsjednik 
Općinskog vijeća istu daje na glasovanje.  
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ‘’1’’ prihvaćen je sa 6 glasova za 
i 3 glasa suzdržana.    
Sjednicu napušta Veselka Šestanović. 
  

 3.TOČKA 
Načelnik pojašnjava prijedlog  Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine 
Lumbarda. Kako je Ministarstvo uprave od Općine Lumbarda tražilo uređivanje Odluka 
prema novom Zakonu tako je za ovu sjednicu Vijeća pripremljene još i Odluke pod rednim 
brojem 5., 6. i 7.  
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu po svim predloženim točkama dnevnog reda. 
Nitko od pristunih nema pitanja ni primjedbi. 
Predsjednik općinskog vijeća Prijedloge Odluka pod rednim brojem 3., 5., 6. i 7. daje na 
glasovanje. 
Odluke su:   Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine 
Lumbarda, Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće 
Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju profesionalno i 
volonterski, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda i 
Prijedlog Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Lumbarda i sve 
navedene Odluke donesene su jednoglasno (8 za).   
 
 4. TOČKA 
Prijedlog  Odluke o  izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupoprodaju nekretnina, a temeljem 
provedenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda, 
donesena je sa 6 glasova za, 1 glas protiv i 1 suzdržan.  
 
 8. TOČKA 
Prijedlog Odluke o sklapanju povelje prijateljstva Općine Lumbarda i Općine Kaptol 
prihvaćena je jednoglasno (8 za) .  
 
 9. TOČKA 
Prijedlog Odluke o određivanju djelatnosti od lokalnog značaja komunalnim djelatnostima 
prihvaćen je jednoglasno. (7 za, vijećnik Dario Žmikić trenutno odsutan).  
 
 10. TOČKA 
Prijedlog Odluke o popunjavanju postrojbe Civilne zaštite Općine Lumbarda prihvaćen je 
jednoglasno. (8 za). 
 
 
 



 

 

 11. TOČKA 
 
Zamolba- Antonio Nobilo iz Lumbarde 
Nakon kraće rasprave članovi Općinskog vijeća donose Odluku kojom se prihvaća zamolba 
Antonia Nobila iz Lumbarde i ukida se staus javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao 
kat.čest.zem. 3890/1 k.o. Lumbarda.  
Odluka je prihvaćena jednoglasno (8 za). 
 
  
 
 
Sjednica završila sa radom u 19:30 sati. 
 
Zapis vodila: Jagoda   Batistić 

 
 

                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća: Ivan  Bažika,ing.                                                                               
 
 
     
                                                       


