ZAPIS SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LUMBARDA
Sjednica je održana 28. studenog 2017.
Lumbarda s početkom u 18:30 sati.

godine u uredu Načelnika Općine

NAZOČNI VIJEĆNICI: Katica Šestanović, Veselka Šestanović, Fani Kršinić, Ivan
Bažika, Stipe Markovina, Predrag Šarić, Ivan Radovan, Romano Šestanović.
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Ante Šestanović, Ivan Milina, Dario Žmikić.
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, Pročelnik JUO Marijo Rončević, Nedjelko
Lipanović , Ante Šestanović, Antonio Mušić i Anto Bezek.
Zapis vodi : Jagoda Batistić.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bažika utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno 7
vijećnika i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem
zapisnika sa 5 i 6 sjednice Općinskog vijeća.
Zapisnik sa 5. i 6. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (7za). Sjednica
se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.
Fani Kršinić: Postavlja pitanje vezano uz nabavu kanti za smeđe za domaćinstva i
da li će se iste plaćati.
Antonio Mušić: Odgovara kako će se nabavljati plave i žute kante za otpad putem
Fonda za zaštitu okoliša i najvjerovatnije će biti besplatne.
Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red i otvara raspravu.
Pošto se nitko ne javlja za riječ Predsjednik općinskog vijeća prijedlog dnevnog reda
daje na usvajanje.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (7 glasova za) i isti glasi:
1. Prijedlog proračuna Općine Lumbarda za 2018.g i projekcije proračuna za
2019. i 2020g.
2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lumbarda za 2018.g.
3. Zamolba za postavljanje sustava VIPnet-pismo namjere.
1. TOČKA

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog proračuna Općine Lumbarda za 2018.g. i projekcije
proračuna za 2019. i 2020.g. Izvješćuje vijećnike kako se u prijedlogu proračuna za
2018.g. vodilo računa da proračun bude realan, da obuhvati sve planirane i već
započete projekte i dosta sredstava planirano je na nove investicije i to: izgradnja
reciklažnog dvorišta, proširenje groblja Sv.Ivan, odvodnja otpadnih voda, daljnja
sanacija deponija Kokojevica, Izmjene i dopune PPUOL, izgradnja šetnice Bilin ŽalRažnjić, idejni projekt Pržine, rekonstrukcija vodne mreže od groblja do V.glavice,
komunalna marina, kupnja parcele na Koludrt (nalazište psefizme), idejni projekt
škole i vrtića, rješavanje imovinsko pravnih odnosa na igralištu. Pojašnjava kako su
sredstva za sve korisnike proračuna (udruge) ostala u granicama prijašnjih godina.

Predsjednik Komisije za proračun i financije izvješćuje kako je Komisija proučila
prijedlog proračuna i predlažu Općinskom vijeću prihvaćanje istog.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
Nakon kraće rasprave o prijedlogu proračuna Predsjednik općinskog vijeća prijedlog
Proračuna Općine Lumbarda za 2018.g. daje na glasovanje.
Prijedlog Proračuna Općine Lumbarda za 2018.g. i projekcije proračuna za 2019. i
2020.g. prihvaćen je sa jednoglasno (7 za).
2. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za
2018.g.
Pošto se nitko ne javnlja za rijeć Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke o
izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2018.g.daje na glasovanje, a ista je
jednoglasno prihvaćena. (7 za)
3.TOČKA
Zamolba- VIPnet
Nakon kraće rasprave članovi Općinskog vijeća jednoglasno donose zaključak kako
se odbija zamolba VIPnet-a za postavljanje antenskog sustava u Općini Lumbarda i
VIPnet-u poslati odgovor s odbijenicom.

Sjednica završila sa radom u 19:00 sati.
Zapis vodila: Jagoda Batistić.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Bažika,ing.

