
 
 

ZAPIS SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  21.12.2018.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s početkom u  
17:30 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:,  Ivan Bažika, Predrag Šarić, Katica Šestanović, Stipe Markovina,  
Romano Šestanović,  Ivan Milina, Veselka Šestanović, Fani Kršinić., Ante Šestanović, Dario 
Žmikić. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Ivan Radovan. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić,  Zamjenik načelnika Anto Bezek,  Nedjelko 
Lipanović ,  Antonio Mušić,  Marijo Rončević, Marija Kriletić . 
 
Zapis vodi : Jagoda Batistić. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bažika utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno  10  vijećnika 
i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem zapisnika sa 
15. sjednice Općinskog vijeća. 
Zapisnik sa 15.  sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 9 glasova ''za'' i 1 glas protiv ( Stipe 
Markovina).   
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
Fani Kršinić: Postavlja pitanje vezano uz šetnicu Bilin žal  Ražnjić i građevinsku dozvolu i 
sve vezano uz planirani zid i zašto nema informiranja javnosti o tome. 
Načelnik odgovara kako je svatko mogao doći u ured i pitati sve vezano uz planiranu šetnicu 
i građevinsku dozvolu i pogledati projekt. Pokrenuo je postupak kod policije vezano uz 
davanje djelomičnih dokumenata iz nadležnog ureda, a bez znanja Općine. 
Dario Žmikić: Interesira ga da li je u planu asfaltiranje puta od Glogovca do Marovice. Drugo 
pitanje je vezano uz korištenje Općinskog auta koji se može vidjeti ispred trgovine Studenac i 
Fine. 
Načelnik odgovara kako se planira asfaltirati navedeni put možda i u slijedećoj godini ako se 
proračun bude punio prema planu . Što se tiče putnih naloga za službeno vozilo može se 
doći u Općinu i pogledati knjigu putnih naloga gdje se sve vodi. 
  
Stipe Markovina: Postavlja pitanje kada će se asfaltirati put prema Ražnjiću obzirom kako 
asfaltna baza ne radi. Drugo pitanje odnosi se na cijenu najma poslovnih prostora u 
vlasništvu općine Lumbarda.  Traži pisani odgovor za oba pitanja.  
Načelnik odgovara kako asfaltna baza u Blatu još ne radi i nije moguće donositi asfalt sa 
kopna jer je zima.  Čim proradi  asfaltna baza to će se odraditi. Što se tiče poslovnih prostora 
Marijo Rončević daje odgovor za cijene najma, a to su prostor Maestrala, turistička 
zajednica, Teakwondo klub Forteca, Bilin Žal i Pržina. Poslati će se vijećniku pisani odgovor.  
  
Sjednica se nastavlja sa prijedlogom dnevnog reda. Ovako predloženi dnevni red 
Predsjednik Općinskog vijeća  daje na  usvajanje.  
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (10) glasova za) i isti glasi: 

 
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda za 2018. 

godinu. 
2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj 

jedinici u kampu na području Općine Lumbarda. 
3. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine 

Lumbarda za 2019.g. 



 
 

4. Prijedlog Programa o Izmjenama  i dopunama Programa održavanja i gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lumbarda za 
2018.g. 

5. Prijedlog Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Lumbarda za 2019.g.  

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Lumbarda za 2019. 
7. Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Lumbarda u 

2019.g. 
8. Prijedlog mjera socijalnog programa za 2019.g. 
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Lumbarda za 2019.g. 
10. Izmjene i dopune Mjera socijalnog programa Općine Lumbarda za 2018.g. 
11. Izmjene i dopune programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine 

Lumbarda u 2018.g. 
12. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Lumbarda za 2018.g. 
13. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Lumbarda za 2018.g. 
14. Zamolbe:  

- Mještani Male Postrane, 
- Jurjević Željan, 
- Jurjević Marijana 

 
1. TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama proračuna općine Lumbarda 
za 2018.g. Komisija za prorač i financije se satala i predlaže Općinskom vijeću usvajanje 
izmjena i dopuna proračuna Općine Lumbarda za 2018.g.  
Pošto se nitko od prisutnih vijećnika ne javlja za riječ Predsjednik vijeća prijedlog odluke daje 
na glasovanje.    
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda za 2018. godinu 
prihvaćen je jednoglasno (10 za).    
 

2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po 
smještajnoj jediniciu kampu na području Općine Lumbarda u iznosu od 345,00kn.   
Prijedlog Odluka o  visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u 
kampu na području Općine Lumbarda prihvaćena je sa 9 glasova ‘’za’’ i 1 suzdržan glas.     

 
3.TOČKA 

Načelnik pojašnjava  prijedlog  Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području 
Općine Lumbarda za 2019.g. Pošto nitko od vijećnika nema primjedbi Predsjednik 
općinsjkog vijeća prijedlog Godišnjeg plana daje na glasovanje.  
Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lumbarda za 
2019.g. prihvaćen je jednoglasno (10 za).   
 
 4. TOČKA 
Prijedlog Programa o Izmjenama i dopunama Programa održavanja i gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lumbarda za 2018.g. prihvaćen je 
jednoglasno (10 za). 
 
 5. TOČKA 
Prijedlog programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Lumbarda za 2019.g. prihvaćej je jednoglasno (10 za). 
 
 



 
 

6.TOČKA 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Lumbarda za 2019.g. prihvaćen je 
jednoglasno (10 za). 
 7. TOČKA 
Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Lumbarda u 2019.g. 
prihvaćeno je jednoglasno ( 10 za). 
 8. TOČKA 
Prijedlog Mjera socijalnog programa za 2019.g. prihvaćen je jednoglasno. 
 
 9. TOČKA 
prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Lumbarda za 2019.g. prihvaćen je 
jednoglasno (10 za). 
 
 10. TOČKA 
Izmjene i dopune Mjera socijalnog programa Općine Lumbarda za 2018.g. prihvaćen je 
jednoglasno. (10 za) 
 
 11. TOČKA 
Izmjene i dopubne Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Lumbarda u 
2018.g. prihvaćeno je jednoglasno (10 za). 
 
 12. TOČKA 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Lumbarda za 2018.g. prihvaćeno 
je jednoglasno (10 za). 
 
 13. TOČKA 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Lumbarda za 2018.g. prihvaćene 
su jednoglasno (10 za). 
 
 14- TOČKA 
Zamolbe:  

- Mještani Male Postrane- Odobrava se nabava potrebnog 
 materijala cca (10m2 žala, 2 t cementa, 2 mreže) za uređenje prostora u uvali Lučica. 
Radove će obaviti mještani Male Postrane.  
 

- Marijana i Željan Jurjević 
Nakon rasprave po zamolbama Marijane i Željana Jurjevića članovi Općinskog vijeća donose 
Odluku kako je Općina Lumbarda zainteresirana za kupnju zemljišta od vlasnika Marijane i 
Željana ( vlasništvo 1/1),   uz mjesno groblje u Lumbardi, ali uz procjenu sudskog vještaka i 
cijene koju isti odredi. Ukoliko dođe do realizacije kupnje zemljišta odobrava se Željanu  
najam poslovnog prostora na Krmači  uz uvjet otvaranja obrta i da se vlasnik obrta sam 
pobrine za struju i vodu.  
Predsjednik vijeća ovakvu Odluku daje na glasovanje i ista je prihvaćena sa 9 glasova za i 1 
suzdržan glas. 
 
 
Sjednica završila sa radom u 18:30 sati. 
 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić                                       Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
 

                                                                                                             Ivan  Bažika,ing.              


