
 

 

 ZAPIS SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  29.03. 2019.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s početkom 
u  19:00 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:,  Ivan Bažika, Predrag Šarić, Katica Šestanović, Stipe Markovina,  

Romano Šestanović,  Ivan Milina, Veselka Šestanović, Fani Kršinić, Dario Žmikić, Ivan 
Radovan. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Ante Šestanović. 

 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić,  Zamjenik načelnika Anto Bezek,  Nedjelko 

Lipanović ,  Marijo Rončević, Marija Kriletić.  
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 
18. sjednice Općinskog vijeća. 
Dario Žmikić daje primjedbu da je na prošloj sjednici izašao vani od prve do četvrte točke i 
nije bio prisutan na glasanju, a ubrojen je u konačan broj glasova. Prihvaća se ispravak. 
Zapisnik sa 18.  sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 9 glasova ''za''  . 

   
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
Dario Žmikić: Postavlja pitanje  Načelniku  da  želi napismeno kome je sve Općina platila 

kazne, a drugo pitanje se odnosi  na prodaju nekretnina na području općine Lumbarda i želi 
napismeno koliki je iznos uprihođen u zadnje četiri godine od poreza na promet nekretnina.  
 
Na sjednicu dolazi Katica Šestanović. 
Načelnik odgovara kako vijećnik Žmikić može doći kod Pročelnika JUO i pogledati ispis svih 
kazni koje je Općina platila u traženom razdoblju. Što se tiče drugog pitanja poslati će pisani 
odgovor.  
 
Stipe Markovina: Traži da mu se dostavi putni nalog za Škodu za dane 7.03.2019. i 
28.02.2019.g. Drugo pitanje odnosi se na najam prostora bivše Trapule (Maestral) i prostora 
u najmu  ''Fides'' Lumbarda. Interesira ga plaćeni iznos za struju, vodu, najam.   
Katica Šestanović: Odgovara kako je na prošloj sjednici pojasnila kako prostor Trapule nije 
pod Općinom, sve se uredno plaća Lučici. 
Načelnik odgovara kako će se pisanim putem odgovoriti vijećniku za najam poslovnog 

prostora obrtu Fides i putne naloge. 
  
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 2019. 
godinu . 

2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu . 
3. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja 

s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u 

općoj uporabi (igralište u Lumbardi). 



 

 

5.  Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u 
općoj uporabi ( mjesno groblje s mrtvačnicom u Lumbardi). 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za 
novorođeno dijete. 

7. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – 
nerazvrstana cesta. 

8. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi –
nerazvrstana cesta. 

9. Zamolba: Ivan Milina Bire i ostali mještani. 
 

1. TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama proračuna općine Lumbarda 
za 2019.g. i kako se javila potreba za smanjenjem nekih stavki proračuna , a određene 
stavke traže povećan iznos sredstava. 
Nakon kraće rasprave Predsjednik vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje.   
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda za 2019.g.  
prihvaćen je jednoglasno (10 za).     
 

2. TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Lumbarda. U raspravu su 
se uključili vijećnici dajući svoje prijedloge i primjedbe. Smatraju kako je Odluka previše 
rigorozna za općinu Lumbarda i traže da se povuče i doradi za slijedeću sjednicu. Načelnik 
povlači prijedlog Odluke o komunalnom redu  i traži od vijećnika da dostave amandmane na 
predloženu Odluku.      

 
3.TOČKA 

Načelnik pojašnjava  prijedlog  odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Odluka je 
pripremljena u skladu sa Zakonom. Pošto nitko od vijećnika nema primjedbi na prijedlog 
Odluke  ista se daje na usvajanje. 
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama te divljim životinjama prihvaćena je jednoglasno. ( 10 za).   
 
 4. TOČKA 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj 
uporabi (igralište u Lumbardi) prihvaćena je jednoglasno  (10 za). 
 
 5. TOČKA 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj 
uporabi ( mjesno groblje s mrtvačnicom u Lumbardi) prihvaćena je jednoglasno (10 za). 
 

6.TOČKA 

Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o novčanoj pomoći za 
novorođeno dijete gdje  se predlaže slijedeća promjena: za prvo dijete 3.000,00 kn, za drugo 
4.000,00 kn, a za treće i svako slijedeće dijete 6.000,00 kn. 
Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno.  (10 za). 
 
 7. TOČKA 

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta 
koja će se voditi pod brojem 3873/2 KO Lumbarda prihvaćena je jednoglasno ( 10 za). 
 
 
 



 

 

 8. TOČKA 

Prijedlog  Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta 
koja će se voditi pod brojem 3929 KO Lumbarda prihvaćena je jednoglasno(10 za). 
  

9.TOČKA Zamolba:  
- Milina Ive Bire i ostali mještani  

Nakon kraće rasprave po pitanju postavljanja ležećih policajaca na putu od Sut ivana do 
konobe Zure Općinsko vijeće odobrava postavljanje istih kada Općinske službe pripreme sva 
odobrenja za isto.  
 
 
 
Sjednica završila sa radom u 20:00 sati. 
 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić      
 
 
 
 
 
                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
 
                                                                                                             Ivan  Bažika,ing.              


