ZAPIS SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LUMBARDA
Sjednica je održana 2.08.2018.
početkom u 19:30 sati.

godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s

NAZOČNI VIJEĆNICI:, Ivan Bažika, Predrag Šarić, Katica Šestanović, Stipe
Markovina, Fani Kršinić, Romano Šestanović
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Ivan Milina, Dario Žmikić. Veselka Šestanović, Ivan
Radovan, Ante Šestanović.
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, Zamjenik načelnika Anto Bezek, Nedjelko
Lipanović , Ante Šestanović,Nikola Markovina, Frano Markovina.
Zapis vodi : Jagoda Batistić.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bažika utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno 6
vijećnika i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem
zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća.
Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (6 za). Sjednica
se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.
Stipe Markovina: Postavlja pitanje vezano uz upit Ante Lozica Cimbalo koje je bilo
na Vijeće i što je sa tim. Drugo pitanje odnosi se na put za Ražnjić i kada će biti
asfaltiran.
Načelnik odgovara kako je zakonski teško darovati građevinsku zemlju bez jakih
dokaza i za to nem azakonske osnove. Iz razgovora sa Antom Lozicom stekao je
dojam da isti ne želi financijsku nakandu već isključivo građevinsko zemljište. Za to
nem azakonsku osnovu i treba se to još ispitati. Što s etiče puta za Ražnjić postavlja
se u isti cijev za vodu i struja te će se asfaltirati nakon ljeta.
Predrag Šarić : Pita za povećanje plaća radnicima Mindela jer je obim poslova veliki.
Pita da li se može povećati naplata parking prostora u Općini.
Načelnik odgovara kako je o plaćama odlučuje direktor Mindela i da Vijeće o tome
ne raspravlja. Parkong na Glavici će se urediti i naplaćivati . Ovo ljeto se to nije stiglo
urediti.
Fani Kršinić: Pita za regulaciju prometa petkom kada su ribarske večeri jer nastane
gužva. Dali se može zaposliti komunalni redar za rješavanje prometa. Drugo pitanje
se odnosi na uređenje puta gdje je kuća Obrvana Marka. Put je u lošem stanju.
Načelnik: Odgovara kao općina nema prometnog redara i ovu godinu se nije nitko
javio za jedinicu prometne mladeži. Što se tiče uređenja puta nije moguće sve
odjedanput urediti , postoje prioriteti i ide se malo po malo kako nam dozvoljava
proračun.
Sjednica se nastavlja sa prijedlogom dnevnog reda. Ovako predloženi dnevni red
Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (6) glasova za) i isti glasi:

1. Prijedlog Odluke o namjenskom trošenju financijskih sredstava
uprihođenim prodajom nekretnina u vlasništvu općine Lumbarda.
2. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke.
3. Prijedlog Zaključka o proglašenju Počasnog građanina općine Lumbarda.
4. Prijedlog Zaključka o dodjeli Osobne godišnje nagrade općine Lumbarda.
5. Prijedlog Zaključka o dodjeli Kolektivne godišnje nagrade općine
Lumbarda.
6. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od
01.siječnja do 30.lipnja 2018.g.
7. Informacija o poslovanju tvrtki KTD Mindel d.o.o. i ‘’Lučica-Lumbarda’’
putnička agencija d.o.o.
1. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o namjenskom trošenju financijskih sredstava
uprihođenim prodajom nekretnina u vlasništvu općine Lumbarda. Pošto se nitko od
prisutnih vijećnika ne javlja za riječ Predsjednik vijeća prijedlog odluke daje na
glasovanje.
Prijedlog Odluke o namjenskom trošenju financijskih sredstava uprihođenim
prodajom nekretnina u vlasništvu općine Lumbarda prihvaćena je jednoglasno ( 6
za).
2. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju kod poslovne
banke. Vijećnik Stipe Markovina protivi se prijedlogu Odluke o kratkoročnom
zaduženju. Fani Kršinić također nije da se sada donese ova odluke već kada zatreba
da se sazove sjednica Vijeća i obrazloži se potreba donošenja ovakve odluke.
Nakon kraće rasprave Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke daje na
glasovanje. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke nije
prihvaćena (3 glasa za i 3 glasa protiv).
3.TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog Zaključka o proglašenju Počasnog građanina općine
Lumbarda. Pprijedlog zaključka prihvaćen je jednoglasno (6 za).
4. TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog Zaključka o dodjeli Osobne godišnje nagrade općine
Lumbarda. Prijedlog zaključka prihvaćen je jednoglasno (6 za).
5. TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog Zaključka o dodjeli Kolektivne godišnje nagrade
općine Lumbarda. Prijedlog zaključka prihvaćen je jednoglasno (6 za).
6. TOČKA
Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01. siječnja
do 30. lipnja 2018.g. prihvaćeno je jednoglasno (6 za).

7.TOČKA
Načelnik pojašnjava poslovanje tvrtki KTD Mindel d.o.o. i ‘’Lučica Lumbarda ‘’
putnička agencija d.o.o. Tvrtke su poslovnu 2017.g. završile u plusu i određeni su
planovi rada za 2018.g. Izvješće je primljeno na znanje.

Sjednica završila sa radom u 20:30 sati.

Zapis vodila: Jagoda Batistić.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Bažika,ing.

