
 

 

 ZAPIS SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  12.09.2019.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s 
početkom u  19:00 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:,  Ivan Bažika, Predrag Šarić, Katica Šestanović, Romano 
Šestanović,  Ivan Milina, Veselka Šestanović, Fani Kršinić,Ivan Radovan, Ante 
Šestanović. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Dario Žmikić , Stipe Markovina. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, Anto Bezek, Nedjelko Lipanović , Marijo 
Rončević, Maja Skokandić Nobilo, Marija Kriletić, Ante Šestanović.  
Zapis vodi : Jagoda Batistić. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bažika utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno  7  
vijećnika i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem 
zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća. 
Zapis sa 22. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno. 
 
Na sjednicu dolazi vijećnik Ante Šestanović. 
   
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima. Pošto nema pitanja Predsjednik 
Općinskog vijeća prijedlog dnevnog reda daje na glasovanje.   
 
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (8) glasova za) i isti glasi:  
 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2019.g.  
2. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom 

pravnom statusu. 
3. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o uređenju cestovnog prometa na 

području Općine Lumbarda. 
 

1. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 
2019. godinu. Načelnik obrazlaže ostavrenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 
za period 01.01.-30.06.2019.g. Komisija za proračun i financije nije se sastala.  
 
Pošto vijećnici nemaju pitanja Predsjednik Općinskog vijeća polugodišnji izvještaj o 
izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2019.g. daje na usvajanje.  Isti je prihvaćen 
jednoglasno. (8 za) 
 

2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Maji Skokandić Nobilo.  
Maja pojašnjava prijedlog  Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i 
njezinom pravnom statusu, a ista se odnosi na mjesno groblje u Lumbardi i 
mrtvačnicu. Naime, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu omogućena je 



 

 

uknjižba na već postojeću infrastrukturu - javno dobro u općoj uporabi-groblje u 
Lumbardi. Uz prijedlog Odluke priloženo je obrazloženje. 
Pošto se nitko ne javlja za riječ Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Odluke daje 
na glasovanje.  
Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom pravnom statusu 
prihvaćena je jednoglasno (8 za).  
 
 
     

3.TOČKA 
 

Na sjednicu dolazi vijećnik Predrag Šarić. 
Maja pojašnjava prijedlog izmjena i dopuna Odluke o uređenju cestovnog prometa na 
području Općine Lumbarda. Odluka se dopunjuje novčanim kaznama kako bi 
Komunalni redar mogla provoditi u potpunosti Odluku o uređenju cestovnog prometa 
na području Općine Lumbarda. Svi drugi članci Odluke ostaju isti. 
Pošto se nitko od vijećnika ne javlja za riječ Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog 
Izmjena i dopuna Odluke daje na glasovanje. 
 
Izmjene i dopune Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Općine 
Lumbarda prihvaćene su jednoglasno.(9 za) 
  
  

Sjednica završila sa radom u 19:20 sati. 
 
 
 
 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić      
 
                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
 
                                                                                                             Ivan  Bažika,ing.              


