
 

 

 ZAPIS SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  17.06.2019.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s početkom u  
21:00 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:,  Ivan Bažika, Predrag Šarić, Katica Šestanović, Stipe Markovina,  

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

 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić,   Nedjelko Lipanović ,  Marijo Rončević, Marija 

Kriletić, Frane Markovina, Frane Jurjević. 
Zapis vodi : Jagoda Batistić. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bažika utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno  11  vijećnika 
i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem zapisnika sa 
19. sjednice Općinskog vijeća. 
Stipe Markovina: Daje primjedbu da sa prošle sjednice Vijeća nije dobio pisani odgovor  o 
utrošku struje i vode za trapulu. Drugi vijećnici nemaju primjedbi.Predsjednik općinskog 
vijeća zapisnik sa 19. sjednice daje na usvajanje.  
Zapisnik sa 19.  sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 10 glasova ''za'' i 1 glas protiv. 

   
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
Dario Žmikić: Postavlja pitanje  Načelniku  vezano za prostor na Rudine koji je neuredan i 

pita da li se isti može urediti. Drugo pitanje odnosi se na drvored maslina prema igralištu koje 
su narasle u šetnicu i smetaju šetačima. Treba ih porezati. 
Načelnik odgovara kako prostor na Rudine nije imovinsko pravno riješen i viditi će sa 

komunalnim redarom što napraviti. Drugo pitanje odnosilo se na podrezivanje maslina u 
šetnici i to će  komunalni redar izaći na teren i dogovoriti sa radnicima KTD Mindel čišćenje 
istih. 
 
Stipe Markovina: Pita da li je don Vlado u prosincu prošle godine tražio pomoć za obnovu 
otvora na kapeli u groblju i zašto mu se nije odgovorilo. Traži pisani odgovor. Drugo pitanje 
odnosi se na potpisani Ugovor sa općinom Smokvica o odlaganju smeća na deponij 
Kokojevica.  Traži pisani odgovor.  
Načelnik odgovara kako Općina uvijek pomaže potrebe naše Crkve . Kad se dostavi račun 

pomoći se može nešto. Što se tiče potpisanog ugovora s Općinom Smokvica sve je u 
dogovru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i samo privremeno.  
  
Sjednica se nastavlja sa prijedlogom dnevnog reda. Vijećnik Ivan Radovan daje  primjedbu 

da se na očitovanje Općinskih vijećnika i zahtjevom za točkom dnevnog reda nije na vrijeme 
reagiralo. Sjednica se nije sazvala u zakonskom roku od zaprimanja zahtjeva. Traži  da se 
10. točka dnevnog reda prebaci na 1. točku, a to je Informacija o komunalnoj lučici-Sutivan 2. 
Ovaj prijedlog vijećnika, da se točka 10. stavlja na 1. točku , Predsjednik Općinskog vijeća  
daje na  usvajanje. Prijedlog je usvojen sa 6 glasova za. 
Predsjednik općinskog vijeća ovako predloženi dnevni red daje na glasovanje.  
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (11) glasova za) i isti glasi: 
 

1. Informacija o komunalnoj lučici – Sutivan 2.  
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Lumbarda za 2018.g. 
3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Lumbarda. 



 

 

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.g. 
5. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Općine Lumbarda. 
6. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj javne 

vodoopskrbe na području Općine Lumbarda. 
7. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt opremanja 

prostora dječjeg vrtića i dječjeg igrališta. 
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana 

uređenja ‘’1’’. 
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u Općini Lumbarda. 
10. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.g. 
11. Zamolba: Marija Milina ‘’Slajki’’. 

 
 

1. TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava kako se radi Lokacijska dozvola luke otvorene za javni promet Sutivan 
II. Sve se radi u skladu sa  Prostornim planom općine Lumbarda i smatra kako se ništa neće 
napraviti na silu ili u suprotnosti s PPUOL. 
Ivan Milina: Smatra kako je projekt zamišljen u velikim omjerima, nije siguran koliko će 

vezovi biti zaštićeni. 
Ivan Radovan: Žao mu je da za ovaj projekt nije imao pojma. Pita tko je naručitelj projekta i 

tko ga je platio. Smatra kako je ovo megalomanski projekt i devastacija cijele vale Sutivan. 
Za ovakvu stvar treba koristiti osim Sutivana i Tatinju i Račišće. Potrebno je izraditi detaljnji 
plan uređenja sa mještanima. 
Ivan Milina: Predlaže izradu novog projekta. 
Ivan Radovan:Smatra kako se vijećnici trebaju upoznati sa cijelim projektom. 
Stipe Markovina: Mišljenja je kako su ljudi protiv ovakvog projekta. 
 

2. TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lumbarda 
za 2018.g. Uz izvještaj o izvršenju proračuna za 2018.g. dano je obrazloženje ostvarenja 
prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za period 1-12/2018.g. 
Pošto nitko od vijećnika nema pitanja Predsjednik Općinskog vijeća Godišnji izvještaj o 
izvršenju proračuna općine Lumbarda za 2018.g., daje na glasovanje. Isti je prihvaćen 
jednoglasno (11 za).     

 
3.TOČKA 

Načelnik pojašnjava  prijedlog  odluke o komunalnom redu Općine Lumbarda koja je 
usaglašena sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18). 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  Pošto se nitko od vijećnika ne javlja za riječ 
Predsjednik općinskog vijeća istu daje na usvajanje.  
Odluka o komunalnom redu Općine Lumbarda prihvaćena je sa 6 glasova ‘’za’’ , 3 glasa 
protiv i 2 suzdržana glasa. 
  
 4. TOČKA 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.g. prihvaćeno je jednoglasno (11 
za 
 5. TOČKA 

Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Općine Lumbarda 
gdje se ista usaglašava sa novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 4/18). 
Pošto se nitko od vijećnika ne javlja za riječ Predsjednik općinskog vijeća istu daje na 
usvajanje. 



 

 

Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Općine Lumbarda usvojena je 
jednoglasno (11 za).  
 

6.TOČKA 

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe 
na području Općine Lumbarda prihvaćena je jednoglasno (11 za).  
 
 7. TOČKA 

Prijedlog Odluke o suglasnoti za provedbu ulaganja u projekt opremanja prostora dječjeg 
vrtića i dječjeg igrališta prihvaćena je jednoglasno (11 za).  
 
 8. TOČKA 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi urbanističkog plana 
uređenja ‘’1’’ (Soline) gdje se sredstva za izradu Plana osiguravaju u proračunu Općine 
Lumbarda za 2019.g. 
 Nakon kraće rasprave  vijećnici  smatraju kako ovo treba isfinancirati investitori koji i kupuju 
zemljište na Soline. 
Predsejdnik općinskog vijeća  prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja ‘’1’’ daje na glasovanje. Odluka nije prihvaćena ( 2’’za’’, 6 
protiv i 3 suzdržana glasa). 
  

9.TOČKA  
Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske u Općini Lumbarda prihvaćen je jednoglasno ( 11 za). 

 
10.  TOČKA 

Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2019.g. prihvaćen je jednoglasno(11 za). 

 
 

11.Zamolba:  

- Milina Marija ‘’Slajki’’   

Nakon kraće rasprave po pitanju nadoknade oduzete imovine Općinsko vijeće odobrava 
provođenje odobrenja Mjesne zajednice Lumbarda iz 1988.g. Odobrava se nadoknada uzete 
površine čest.zemlj. 1869 KO Lumbarda u vlasništvu Milina Marije iz Lumbarde, a od 
čest.zemlj. 1899/1 u vlasništvu Općine Lumbarda.površine cca 100m2.  Zadužuje se 
načelnik provesti uknjižbu puta (označen pod brojem 1899/23) KO Lumbarda.     
 
Sjednica završila sa radom u 22:30 sati. 
 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić      
 
 
 
 
 
                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
 
                                                                                                             Ivan  Bažika,ing.              


