ZAPIS SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LUMBARDA
Sjednica je održana 4. svibnja 2020. godine u kino dvorani Općine Lumbarda s početkom
u 19:30 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, zamjenik načelnika Anto Bezek, Marijo Rončević,
Maja Skokandić Nobilo,Antonio Mušić i 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
28. i 29. sjednice Općinskog vijeća. Zapis sa 27. sjednice Općinskog vijeća greškom nije
dostavljen sa materijalima pa će se isti dostaviti na slijedećoj sjednici.
Zapis sa 28. i 29. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 10 glasova ''za'' i 1 suzdržan.
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.
Stipe Markovina: Postavlja pitanje Načelniku ako je DORH istražio sve vezano uz korištenje
službenog vozila i sve kartice da li može njihov odgovor dobiti na uvid. Drugo pitanje odnosi
se na prodaju nekretnina Općine Lumbarda i želi pisani odgovor o nekretninama koje su se
prodale i po kojim cijenama od 2015.g.
Načelnik odgovara kako nije došao nikakav odgovor po prvom pitanju , a niti općina ima
ikakvih saznaja o tome. Poslati će pisani odgvor na drugo pitanje.
Dario Žmikić: Postavlja pitanje vezano za postavljanje novih otvora na zgradu Doma i
smatra kako su otvori postavljeni suprotno propisu PPUOL. Isto tako pita da li novo uređena
garaža ima građevinsku dozvolu. Traži pisani odgovor.
Drugo pitanje odnosi se na plaćanje kazni od 2015.g. i traži pisani odgovor koliko je do
danas Općina platila kazni Traži pisani odgovor.
Načelnik: Odgovara kako će na postavljena pitanja poslati pisani odgovor.
Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog dnevnog reda daje na glasovanje.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (11 za) i isti glasi:
1. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o komunalnoj naknadi.
2. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o naknadama članovima općinskog vijeća
Općine Lumbarda, te plaćama i naknadama dužnosnika Općine Lumbarda koji
dužnost obnašaju profesionalno i volonterski..
3. Prijedlog odluke o dopuni odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka u 2020.g.
4. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke.
5. Prijedlog Odluke o sklapanju povelje prijateljstva Općine Lumbarda i Općine
Bogdanovci.

1. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o dopuni odluke o komunalnoj naknadi uslijed
okolnosti nastalih epidemijom koronavirusa, a za 2020.g.
Pošto se nitko od prisutnih vijećnika ne javlja za riječ Predsjednik vijeća prijedlog odluke daje
na glasovanje.
Prijedlog Odluke o dopuni odluke o komunalnoj naknadi prihvaćen je jednoglasno(11 za).
2. TOČKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izmjeni odluke o naknadama članovima općinskog
vijeća Općine Lumbarda, te plaćama i naknadama dužnosnika Općine Lumbarda koji
dužnost obavljaju profesionalno i volonterski, a sve uslijed epidemije koronavirusa COVID-19
i pada gospodarske aktivnosti.
Pošto vijećnici nemaju primjedbi na prijedlog odluke Predsjednik Općinskog vijeća istu daje
na glasovanje.
Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o naknadama članovima općinskog vijeća Općine
Lumbarda, te plaćama i naknadama dužnosnika Općine Lumbarda koji dužnost obnašaju
profesionalno i volonterski prihvaćena je sa 8 glasova za , 1 protiv i 2 suzdržana glasa.
3.TOČKA
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o dopuni odluke o rasporedu proračunskih sredstava
za redovito financiranje političkih stranaka u 2020.g., a sve uslijed epidemije koronavirusa
COVID-19 i općeg pada gospodarske aktivnosti, gdje se ukida isplata vijećnicima za prvo i
drugo tromjesečje 2020.g.
Prijedlog odluke o dopuni odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka u 2020.g. prihvaćeno je jednoglasno (11 za).
4. TOĆKA
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke.
Sredstva mogu biti potrebna za redovito poslovanje Općine, a uslijed ove epidemije i pada
gospodarske aktivnosti.
Članovi općinskog vijeća uključuju se u raspravu sa svojim prijedlozima štednje i uštede u
poslovanju Općine.
Nakon kraće rasprave Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje.
Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke prihvaćena je sa 8 glasova za, 2
glasa protiv i 1 suzdržan glas.
5. TOČKA
Prijedlog Odluke o sklapanju povelje prijateljstva općine Lumbarda i općine Bogdanovci
prihvaćena je jednoglasno (11 za).
Sjednica završila sa radom u 20:15 sati.
Zapis vodila: Jagoda Batistić
Predsjednik Općinskog vijeća: Ivan Bažika,ing.

