
ZAPIS SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE LUMBARDA

Sjednica je održana 23. prosinca 2019. godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda 
s početkom u  18:00 sati.

NAZOČNI VIJEĆNICI:, Ivan Bažika, Predrag Šarić, Katica Šestanović, Ivan Milina, 
Veselka Šestanović, Stipe Markovina, Fani Kršinić, Ante Šestanović, Dario Žmikić ,
Ivan Radovan.
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Romano Šestanović.

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, Marijo Rončević, Maja Skokandić Nobilo, 
Marija Kriletić, Antonio Mušić i Ante Šestanović.
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 25.  sjednice Općinskog vijeća.
Zapis sa 25. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (10 za).

Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.
Ivan Milina: Postavlja pitanje vezano uz rad obrta za obradu kamenu uz samo 
groblje. Do kada će susjedi to trpiti i kako jedan čovjek može raditi što ga je volja. 
Smatra kako se time ugrožava prostor groblja. 
Drugo pitanje odnosi se na prodaju ribe na zidiću u centru mjesta gdje to ne priliči. 
Smatra kako odgovorne osobe to trebaju riješiti.
Traži da mu se pismeno pošalje Odluka o Općinskim porezima koja je donošena na 
prošloj sjednici Općinskog vijeća.
Načelnik odgovara kako će Općina primjeniti svoje ovlasti . Općina ima poslovnu 
zonu i tamo treba izmještati obrte. Što se tiče prodaje ribe na otvorenom razgovarati 
će sa komunalnim redarom da se to riješi. Radi se na projektu uređenja tržnice gdje 
će biti i prostor za prodaju ribe. 
Dario Žmikić: Postavlja pitanje vezano uz uređenje puta za Rudine. Predlaže da se 
sredi na plaži Pržina konstrukcija koja je ostala od kioska.
Načelnik odgovara kako će se taj dio puta urediti kada se postave sve potrebne 
instalacije. Što se tiče konstrukcije u Pržini odraditi će komunalni redar. 
Stipe Markovina: Postavlja pitanje zašto još nije dobio pisani odgovor na vijećničko 
pitanje vezano uz Lučicu.
Načelnik: Odgovara kako to pitanje treba uputiti Lučici –Lumbarda, a ne Općini 
Lumbarda. 

Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog dnevnog reda daje na glasovanje. Predlaže 
dopunu sa prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području Općine Lumbarda za projekt'' Rekonstrukcija potpornog zida na groblju u 
Općini Lumbarda'' pod točkom 4. 

Predloženi dnevni red s navedenom dopunom usvojen je jednoglasno (10 za) i 
isti glasi:



1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda za 
2019. godinu.

2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Lumbarda.

3. Program održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Lumbarda za 2020.g.

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
Općine Lumbarda za projekt ‘’Rekonstrukcija potpornog zida na groblju u 
Općini Lumbarda’’.

1. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine 
Lumbarda za 2019.g. Komisija za proračun i financije se satala i predlaže Općinskom 
vijeću usvajanje izmjena i dopuna proračuna Općine Lumbarda za 2019.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 2019. 
godinu prihvaćen je jednoglasno (10 za).   

2. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine 
Lumbarda. Sukladno Zakonu prijedlog Odluke je objavljen i bio je otvoren javni uvid. 
Nije bilo primjedbi mještana. 
Pošto vijećnici nemaju primjedbi na prijedlog odluke Predsjednik Općinskog vijeća 
istu daje na glasovanje. 
Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lumbarda prihvaćena je 
jednoglasno (10 za).

3.TOČKA
Program održavanje i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Lumbarda prihvaćen je jednoglasno (10 za). 

4. TOĆKA
Odluka o  davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Lumbarda 
za projekt ‘’Rekonstrukcija potpornog zida na groblju u Općini Lumbarda’’ prihvaćena 
je jednoglasno. 

Sjednica završila sa radom u 18:30 sati.

Zapis vodila: Jagoda Batistić  

Predsjednik Općinskog vijeća: Ivan  Bažika,ing.     


