
 

 

 ZAPIS SA 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  3.ožujka  2020.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s 
početkom u  18:30 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:,  Ivan Bažika, Predrag Šarić, Katica Šestanović, Ivan Milina, Veselka 

Šestanović, Stipe Markovina, Fani Kršinić, Ante Šestanović, Dario Žmikić , Ivan Radovan, 
Romano Šestanović. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ;  

 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić,  Marijo Rončević, Maja Skokandić Nobilo, Marija 
Kriletić, Nedjelko Lipanović. 
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 
26.  sjednice Općinskog vijeća. 
Zapis sa  26.  sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 10 glasova ''za'' i 1 protiv. 
   
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.  
Dario Žmikić: Postavlja pitanje vezano za  uređenje i čišćenje Rudina, a isto pitanje je 

postavio i na prošloj sjednici Vijeća. Interesira ga da li će se taj prostor očistiti ili će se tamo 
samo gomilati novo smeće. 
Drugo pitanje se odnosi na Usku luku i šut po putu koji je danima bio razasut. Da li Općina to 
planira očistiti? Traži pisani odgovor. 
Načelnik odgovara kako je prostor Rudina privatno vlasništvo. Mogu se vlasnici samo 
sankcionirati. Put za Usku luku je očišćen. 
Stipe Markovina: Postavlja osobno pitanje Načelniku vezano uz postupke brisanja kazne iz 

evidencije.Drugo pitanje za načelnika zašto nije sazvao sjednicu povjerenstva za Sutivan. 
Isto tako, pita zašto još nije dobio pisani odgovor na vijećničko pitanje sa prošle sjednice. 
Inzistira na pisanom odgovoru.  
Načelnik: Odgovara kako je prvo pitanje osobno i ne misli na njega odgovarati. Što se tiče 
drugog pitanja Povjerenstvo je osnovalo Općinsko vijeće i on je samo član tog Povjerenstva. 
Zna se tko saziva sjednice tijela općinskog vijeća. Pisani odgovor će se sutra poslati.  
Ivan Milina: predlaže da se sjednica Vijeća nastavi, a da se vijećniku pošalje pisani odgvor.  
Fani Kršinić: Postavlja pitanje vezano uz psefizmu i da li će se radovi nastaviti dalje. 
Načelnik odgovara kako istraživanje ide dalje prema tome kako Ministartsvo kulture donira 

sredstva.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog dnevnog reda daje na glasovanje.  
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (11 za) i isti glasi:  

  
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda za 2020. 

godinu. 
2. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lumbarda. 
3. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom 

pravnom statusu. 
4. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-

nerazvrstana cesta. 
5. Prijedlog dopune Odluke o prodaji okućnice. 
6. Izmjene i dopune Odluke o Općinskim porezima. 



 

 

7. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne 
vodoopskrbe i odvodnje. 

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Lumbarda za razdoblje 2020.-2026.g 

9. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist društva HEP-Operator 
distribucijskog sustava d.o.o. 

10. Prijedlog Odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka u 2020.g. 

11. Prijedlog Odluke o donošenju izvješća o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja 
pomorskim dobrom na području Općine Lumbarda za 2019.g. 

12. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
na području Općine Lumbarda. 

13. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01. srpnja 
do 31. prosinca 2019.g. 

14. Izvješće o utrošenim sredstvima za održavanje nerazvrstanih cesta na području 
Općine Lumbarda za 2019.g. 

15. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda za 
2020.g. 

16. Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara Općine 
Lumbarda za 2019.g. 

17. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lumbarda za 2019.g.                                                                                                          
 

1. TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda 
za 2020.g. Iznos prihoda i rashoda ostaje isti, a jedino se veća sredstva prebacuju na stavku 
- nabava komunalne opreme, a diže se sa stavke proširenja groblja i servisne zone.  
Komisija za proračun i financije se sastala i predlaže Općinskom vijeću usvajanje izmjena i 
dopuna proračuna Općine Lumbarda za 2020.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 2020. godinu 
prihvaćen je sa 10 glasova ‘’za’’ i 1 glas protiv.     
 

2. TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Lumbarda prema  novom Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  
Pošto vijećnici nemaju primjedbi na prijedlog odluke Predsjednik Općinskog vijeća istu daje 
na glasovanje.  
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lumbarda prihvaćena je 
jednoglasno.  (11 za). 
  

 3.TOČKA 

Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom pravnom statusu,a 
temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu,  prihvaćena je jednoglasno (11 za).  
 
 4. TOĆKA 

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta, 
pod brojem 3833 Ko Lumbarda prihvaćena je jednoglasno. (11 za)  
Temeljem ove  Odluke u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama provest će se uknjižba 
na predmetnoj čestici. 
 5. TOČKA 
Prijedlog dopune Odluke o prodaji okućnice prihvaćen je sa 7 glasova ‘’za’’ i 4 suzdržana 
glasa. 



 

 

 6. TOČKA 

Prijedlog izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima prihvaćen je jednoglasno.(11 za). 
 
 7. TOČKA 

Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na 
području Općine Lumbarda prihvaćen je sa 10 glasova ‘’za’’ i 1 protiv. 
 
 8. TOČKA 

Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 
Općine Lumbarda za razdoblje 2020.-2026. godina prihvaćena je jednoglasno. (11 za) 
 
 9. TOČKA 
Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist društva HEP- Operator distribucijskog 
sustava d.o.o. prihvaćen je jednoglasno. (11 za) 
 
 10. TOČKA 

Prijedlog Odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka u 2020.g. , temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 
referenduma prihvaćena je sa 10 glasova ‘’za’’ i 1 glas protiv. 
 
 11. TOČKA 

Prijedlog Odluke o donošenju izvješća o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim 
dobrom na području Općine Lumbarda za 2019.g. prihvaćen je jednoglasno. (11 za) 
 
 12. TOČKA 

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Općine Lumbarda prihvaćen je jednoglasno.(11 za ) 
 
 13. TOČKA 
Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.srpnja do 31. prosinca 2019.g. 
prihvaćeno je sa 9 glasova ‘’za’’ i 2 protiv. 
 
 14. TOČKA 

Izvješće o utrošenim sredstvima za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine 
Lumbarda za 2019.g. prihvaćeno je sa 10 glasova ‘’za’’ i 1 suzdržan. 
 
 15.TOČKA 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda za 2020.g. 
prihvaćen je jednoglasno. (11 za) 
 
 16. TOČKA 

Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda 
za 2019.g. prihvaćen je jednoglasno.(11 za) 
 

17.TOČKA 

Analiza stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Lumbarda za 2019.g. prihvaćena 
je jednoglasno. (11 za) 
 
 
Sjednica završila sa radom u 19:40 sati. 

     Predsjednik Općinskog vijeća: Ivan  Bažika,ing.                                                                               
 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić      
                                                       


