ZAPIS SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LUMBARDA
Sjednica je održana 18.07.2019. 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, Anto Bezek, Nedjelko Lipanović , Marijo Rončević,
Maja Skokandić Nobilo, Marija Kriletić, Antonio Mušić i Ivan Farčić.
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
20. i 21. sjednice Općinskog vijeća.
Stipe Markovina: Daje primjedbu da je u zapisniku sa 20. sjednice napisano kako je
prisutan zamjenik načelnika što nije točno.
Gršeka će se ispraviti. Drugii vijećnici nemaju primjedbi.Predsjednik općinskog vijeća
zapisnik sa 20. i 21. sjednice daje na usvajanje.
Zapisnik sa 20. i 21. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 10 glasova ''za'' i 1 glas protiv.
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.
Stipe Markovina: Pita da li se uredno isplaćuje financijska pomoć Crkvi planirana u
proračunu Općine Lumbarda.
Drugo pitanje odnosi se na rješavanje imovinskih odnosa sa gđom. Marjom Milina sa
pretprošle sjednice Općinskog vijeća. Interesira ga zašto se to nije moglo isto riješiti za
Lozica Ante Cimbalo. Traži pisani odgovor.
Marijo Rončević odgovara kako se uredno svake godine iz proračuna isplate planirana
sredstva za Crkvu sv. Roka. Poslati će pisano izvješće.
Načelnik odgovara kako će se odgovoriti pisanim putem na drugo postavljeno pitanje
Fani Kršinić: Postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se na ribarskoj večeri angažira
komunalni redar za regulaciju prometa da bi se izbjegle gužve.
Drugo pitanje odnosi se na šetnicu na Koludrtu na koju bi trebalo postaviti neke arule ili nešto
drugo za zaštitu od motora.
Načelnik odgovara kako će se dogovoriti sa komunalnim redarom za ribarske večeri za
regulaciju prometa. Što se tiče šetnice ona još nije gotova i vidjeti će što napraviti za zaštitu
od vožnje motora po istoj.
Dario Žmikić: Postavlja pitanje Načelniku vezano za uređenje ceste u Maloj Postrani koja
je derutna i puna rupa.
Drugo pitanje odnosi se na neugodan miris od kanalizacije u Lumbardi. Da li se može nešto
popraviti po tom pitanju. Daje prijedlog da se na igralištu ugasi javna rasvjeta koja iza
treninga ostaje goriti cijelu noć.
Načelnik odgovara kako u cestu u Maloj Postani treba izgraditi upojne bunare za vode koje
se slijevaju. Put će se pogledati i ako treba malo će se pokrpati betonom. Što se tiče
kanalizacije moguće je da smrdi zbog slabog protoka u cijevima koje su velike i uz mali
protok slabo se ispiraju.

Anto Bezek odgovara kako će se probati ugraditi kamere i pratiti tko ostavlja upaljene
reflektore na igralištu i kažnjavati.
Ivan Milina postavlja pitanje vezano za dozvole autotaksi na području Općine Lumbarda i
zašto kod nas dolaze drugi taksirati. Drugo pitanje je vezano uz popravak mosta ispod kuće
Gregov koji je more uništilo.
Načelnik odgovara kako je Korčula promet zatražio od nadležnog Ministarstva i dobio
dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza. Mi kao općina nemožemo ništa zabraniti niti
ograničiti ako Ministartsvo izda odobrenje.Što se tiče mosta već su krenuli radovi na
popravku istog.
Predsjednik općinskog vijeća prijedlog dnevnog reda daje na usvajanje s tim da pod točkom
razno ima zamolba.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (11) glasova za) i isti glasi:
1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
‘’1’’ (Soline).
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) Općine Lumbarda.
3. Prijedlog Odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka u 2019.g.
4. Prijedlog kandidata za dodjelu javnog priznanja- Kolektivna godišnja nagradaKulturna udruga ‘’Ivo Lozica’’ iz Lumbarde.
5. Prijedlog kandidata za dodjelu javnog priznanja- Osobna godišnja nagrada
- dr.sc. Hrvoje Potrebica, red.prof.
- prof.dr.sc. Nikola Mirošević
- Vid Peručić
- Laura Milina
6. Prijedlog Odluke o obustavi izvršenja svih daljnih radnji po Projektu uređenja
komunalne lučice u uvali Sutivan izrađenom po projektantu Ivici GalassuPomorski projekti d.o.o. Split.
7. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01.siječnja
do 30. lipnja 2019.g.
8. Razno
1. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava kako se u prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ‘’1’’ za
Soline u članku 1. dodao stavak kojim će se od potencijalnog investitora tražiti naplatu
uloženih sredstava. Vijećnisi se slažu sa ovim prijedlogom.
Nakon kraće rasprave Predsjednik općinskog vijeća prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ‘’1’’ daje na glasovanje . Odluka je prihvaćena
jednoglasno. (11 za)
2. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izradi studijske i projektne dokumentacije javne
odvodnje na području Općine Lumbarda, a putem NPKLM-a.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) prihvaćena je jednoglasno.
(11 za).
3.TOČKA
Prijedlog Odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka u 2019.g. prihvaćen je jednoglasno (11 za).
4. TOČKA
Prijedlog kandidata za dodjelu javnog priznanja –Kolektivna godišnja nagrada Općine
Lumbarda KU ‘’Ivo Lozica’’ prihvaćen je jednoglasno (11 za).
5. TOČKA
Prijedlog kandidata za dodjelu javnog priznanja Općine Lumbarda- osobna godišnja nagrada
prihvaćena je jednoglasno, a kandidati su: red.prof. dr.sc. Hrvoje Potrebica, prof. dr.sc.

Nikola Mirošević, Vid Peručić i Laura Milina.Nagradu u vidu Plakete imenovani će primiti na
svečanoj sjednici općinskog vijeća u povodu Dana Općine.
6.TOČKA
Načelnik je upopznao vijećnike da je postupak donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana
Općine Lumbarda 2015.-2017. g. bio transparentan uz poštovanje svih zakonskih odredbi
vezano za navedenu materiju. Ishodovanje područja Lučke uprave DNŽ za Sutivan 2
stvoreni su uvjeti da se na tom području mogu vršiti komunalne investicije u interesu i
potrebama Općine Lumbarda i Lučke uprave DNŽ. U razgovorima sa Lučkom upravom
dobivena je suglasnost da se uredi obala sa infrastrukturom i komunalna lučica za potrebe
mještana Lumbarde. Također, dogovoreno je da se komunalna lučica neće koristiti za
nikakve veće brodove ni drugi linijski promet. Dogovoreno je da se smanji broj vezova na 80,
da se neće realizirati tehnički operativni dio obale za servis barki. Misli da trebamo biti mudri i
nastaviti na realizaciji Idejnog projekta sa Lučkom upravom i projektantom Ivicom Galasso iz
Splita.
Načelnik predlaže formiranje Povjerenstva koje će zajedno sa Projektantom raditi na
dovršetku projekta prije zahtjeva za lokacijsku dozvolu. Predlaže u Povjeresntvo članove
Općinskog vijeća potpisnike današnje točke dnevnog reda, a to su Ivan Milina, Ivan
Radovan, Fani Kršinić, Dario Žmikić, Stjepan Markovina i Romano Šestanović.
Članovi Općinskog vijeća uključuju se u raspravu.
Ivan Radovan: Traži da se projekt zaustavi odma obzirom da se u ovom projektu išlo u
krivom smjeru. Kao Općinski vijećnik nije znao za ovaj projekt što ga jako ljuti. Predlaže da
svatko može dati svoje mišljenje i projekt otvoriti javnosti. Predlaže da se stavi moratorij do
Nove godine i neka do tada Povjerenstvo odrađuje svoj posao.
Ivan Milina: Zadovoljan je da se od provitne ideje odustalo posebno od dizalice i servisa
barki. Predlaže mijenjanje ideje lukobrana zbog vjetra.
Nakon rasprave vijećnici podržavaju ideju osnivanja Povjerenstva koje će u suradnji sa
mještanima i projektantom donijeti najbolje rješenje za komunalnu marinu.
Budući da je došlo do zajedničkog rješenja po pitanju komunalne marine, iz tog razloga
povlači se današnja točka dnevnog reda.
Predsjednik općinskog vijeća predlaže donošenje Zaključka o formiranju Povjerenstva za
izradu idejnog projekta uređenja komunalne marine u sastavu : 6 vijećnika koji su predložili
današnju točku dnevnog reda (gore imenovai)kao i Načelnik i Zamjenik Načelnika Općine.
Ovakav prijedlog Zaključka prihvaćen je jednoglasno.
7. TOČKA
Izvješće o radu Načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2019.g.
prihvaća se jednoglasno.
8. TOČKA
Zamolba: Obrt za organizaciju koncerta vl. Marko Skokandić
Nakon kraće rasprave članovi Općinskog vijeća daju odobrenje za održavanje koncerta na
lokaciji Kokojevica za datum 17.08.-18.08.2019.g. u vremenu od 20 do 06 sati. (10 za, 1
suzdržan )
Sjednica završila sa radom u 22:30 sati.
Zapis vodila: Jagoda Batistić
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Bažika,ing.

