
 

 

ZAPIS SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  30.05.2018.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s 
početkom u  20:00 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Veselka Šestanović,  Ivan Bažika, Predrag Šarić, Ivan 
Radovan, Ante Šestanović , Katica Šestanović, Stipe Markovina. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Fani Kršinić,  Romano Šestanović, Ivan Milina, Dario 
Žmikić. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić,  Zamjenik načelnika Anto Bezek,  Nedjelko 
Lipanović ,  Ante Šestanović, Marijo Rončević. 
 
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 10. i 11.sjednice Općinskog vijeća. 
Zapisnik sa 10. i 11.  sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (7 za).  
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
Stipe Markovina: Postavlja pitanje vezano uz poslovanje Maestrala i pita da li je 
moguće dobiti sve vezano uz poslovanje za 2017.g. Traži dokumente na uvid i za 
Lučicu i Mindel. isto tako i prihode od koncesijskih odobrenja.  Posebno od Maestrala 
traži cjelokupno poslovanje.  
Drugo pitanje odnosi se na uređenje ceste Ražnjić i kada bi mogla biti uređena. 
 
Načelnik odgovara kako je upravo primio izvješće KTD Mindel o poslovanju za 
2017.g. i očekuje i za Lučicu. Sada je Načelnik Skupština društava tako da izvješće o 
poslovanju ne dolazi na dnevni red Općinskog vijeća.  
Veselka Šestanović: Pita da li će se zaobilaznica obilježavati i kada. 
Načelnik odgovara kako je to sada u nadležnosti ŽUC-a i oni o tome odlučuju.  
 
Sjednica se nastavlja sa prijedlogom dnevnog reda. Ovako predloženi dnevni red 
Predsjednik Općinskog vijeća  daje na  usvajanje.  
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (7) glasova za) i isti glasi: 
  

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 
2017.g.. 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.g. 
3. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-

nerazvrstana cesta – 3962 KO Lumbarda. 
4. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-

nerazvrstana cesta – 3828/2 KO Lumbarda.  
  

1. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Sjednicu napušta vijećnik Stipe Markovina. 



 

 

Načelnik pojašnjava prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 
Lumbarda za 2017.g. Pošto se nitko od prisutnih vijećnika ne javlja za riječ 
Predsjednik vijeća prijedlog godišnjeg izvještaja daje na glasovanje.   
 
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2017.g. 
prihvaćen je jednoglasno ( 6 za).  

2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.g.    
Pošto se nitko ne javlja za rijeć Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke daje na 
glasovanje. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.g. prihvaćen 
je jednoglasno (6 za).  

 
3.TOČKA 

Načelnik pojašnjava  prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi – nerazvrstana cesta- 3962 Ko Lumbarda.   
Pošto nitko od prisutnih nema pitanja Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Odluke 
daje na glasovanje.  
Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana 
cesta- 3962 KO Lumbarda  prihvaćena je jednoglasno (6  za).  
 
 4. TOČKA 
Načelnik pojašnjava  prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi – nerazvrstana cesta- 3828 Ko Lumbarda.   
Pošto nitko od prisutnih nema pitanja Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Odluke 
daje na glasovanje.  
Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana 
cesta- 3828 KO Lumbarda  prihvaćena je jednoglasno (6  za).  
 
 
 
 
 
Sjednica završila sa radom u 21:00 sati. 
 
 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić.                                       Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
 
                                                                                                             Ivan  Bažika,ing.              


