
 

 

 ZAPIS SA 34. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  23. prosinca 2020.   godine u kino dvorani DOC-a  s početkom u  18:00 
sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:,  Ivan Bažika, Predrag Šarić, Ivan Milina, Veselka Šestanović, Stipe 
Markovina, Fani Kršinić, Ante Šestanović, Dario Žmikić, Romano Šestanović, Ivan Radovan , 
Katica Šestanović. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ;  
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić, zamjenik načelnika Anto Bezek, Marijo Rončević, 
Maja Skokandić Nobilo  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. 
 
Vijećnik Stipe Markovina daje prigovor na kasno poslane materijale za današnju sjednicu i 
smatra da je po Poslovniku Općinskog vijeća materijale trebalo poslati puno ranije. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem zapisnika sa 
33.  sjednice   Općinskog vijeća.   Zapis sa  33.  sjednice Općinskog vijeća  prihvaćen je 
jednoglasno ( 11 glasova ''za'') .   
   
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.  
Stipe Markovina: Postavlja pitanje za direktora Lučice Lumbarda, a vezano za vozilo quadro 
i interesira ga čije je to vozilo, dali privatno ili od firme. Također, pita dali se računi za vodu i 
struju od trapule redovno šalju. 
Drugo pitanje je za načelnika, da li je došao odgovor od DORH-a , a vezano uz putne naloge 
i potrošnju goriva. 
Nedjelko Lipanović: Odgovara kako je motorno vozilo  kupljeno za Lučicu Lumbarda i služi 
za nabavu hrane u ljetnim mjesecima te za izvlačenje barki i trajlera u marini.  
Načelnik odgovara kako nije još ništa zaprimljeno u Općini po postavljenom pitanju. Stranka 
koja je prijavila može pismeno tražiti odgovor. 
Dario Žmikić: postavlja pitanje za putne troškove dana 18.12.2020.g. i traži da se odgovor 
pismeno dostavi. 
Daje prijedlog da se nešto poduzme po pitanju reflektora na igralištu koji po nekada gore po 
cijelu noć.  
Romano Šestanović: Postavlja pitanje što se sve planira u slijedećoj godini po pitanju 
sporta i rekreacije u Lumbardi. 
Anto Bezek odgovara kako su klubovi registrirani, a natjecanja su trenutno obustavljena 
uslijed ove korona krize. Što se tiče malog nogometa plaćene su sve registracije. Pratiti će 
se situacija sa virusom i ponašati prema uputama. 
Fani Kršinić postavlja pitanje da li se planira uređenje sanitarnog čvora na Levant  koji je 
propao i dotrajao. 
Anto Bezek odgovara kako se je jedan dio cijevi sanirao i uredio ali bi trebalo sve kompletno 
promijeniti jer su propali svi olovni sifoni. Trebala bi za to veća financijska sredstva ali će se o 
tome razgovarati .   
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ načelniku koji predlaže dopunu dnevnog reda sa 4 
točke i to prijedloge Programa javnih potreba u socijali, odgoju i obrazovanju, kulturi i športu 
u Općini Lumbarda za 2021.g.    
Izmijenjeni i dopunjeni predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (11 za) i isti glasi: 



 

 

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

2020.g. 
2. Prijedlog proračuna Općine Lumbarda za 2021.g. i projekcije proračuna za 2022. i 

2023.g. 
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lumbarda za 2021.g. 
4. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na 

području Općine Lumbarda u 2021.g. 
5. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj 

uporabi.nerazvrstana cesta ( k.č.br. 3987) 
6. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-

nerazvrstana cesta ( k.č.br. 3986) 
7. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-

nerazvrstana cesta (preko k.č.br. 650/2 i 650/3) 
8. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-

nerazvrstana cesta (preko k.č.br.3844, 914/5, 915/1, 915/7, 915/3,915/5 i 915/2) 
9. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

nerazvrstana cesta ( preko k.č.br.3846, 305/4, 305/3, 1679/1, 1681/1, 1686/5, 
1680/1, 1679/4 I 1679/6) 

10. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-
nerazvrstana cesta (preko k.č.br. 3844, 2117, 2116/1, 1727, 1684/2 I *981) 

11. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-
nerazvrstana cesta ( preko  k.č.br. 662/1) 

12. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-
nerazvrstana cesta (k.č.br.3985) 

13. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-
nerazvrstana cesta (preko k.č.br. 755/3, 755/4 i 755/16) 

14. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-
nerazvrstana cesta (preko k.č.br. 3844, 2308/2 I 2306) 

15. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-
nerazvrstana cesta (preko 
k.č.br.3833,2198/2,2198/3,2144,2143,2142/1,2142/2,2145,661,241/5,2146/1,214
7,2146/2,2193/1,2193/2,2193/3,2191/3,2187,2188,595,2183,2155/2 

16. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-
nerazvrstana cesta (k.č.br.3984) 

17. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-
nerazvrstana cesta (preko k.č.br. 1902/7,1902/12,3815/1) 

18. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-
nerazvrstana cesta (preko k.č.br. 931*,2046/1, 2053/3) 

19. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-
nerazvrstana cesta (kao k.č.br. 3983) 

20. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lumbarda za 
2021.g. 

21. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lumbarda za razdoblje od 
2020-2023.g 

22. Izvješće o Godišnjem provedbenom planju unapređenja zaštite od požara Općine 
Lumbarda za 2020.g. 

23. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lumbarda za 2020.g. 
24. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda za 

2021.g. 
25. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Općine Lumbarda za 2021.g. 
26. Prijedlog programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Lumbarda za 

2021.g. 
27. Prijedlog mjera socijalnog programa. Općine Lumbarda  za 2021.g. 
28. Prijedlog programa javnih potreba u športu Općine Lumbarda za 2021.g 



 

 

                                                                                          
1. TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda 
za 2020.g. Komisija za proračun i financije se sastala i predlaže prihvaćanje navedene 
Odluke. Pošto nitko od vijećnika nema pitanja Predsjednik vijeća prijedlog  Odluke daje na 
glasovanje.    
Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda za 2020.g. prihvaćena je 
jednoglasno ( 11 za).        
 

2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog proračuna Općine Lumbarda za 2021.g. i projekcije proračuna 
za 2022. i 2023.g.  Fani Kršinić daje prijedlog da se sa stavke izgradnje komunalne marine 
digne 5.000,00 kn i prebaci na Udrugu Bašćina. Načelnik ne prihvaća prijedlog te predlaže 
da  Udruga Bašćina zatraži financijsku pomoć za određene aktivnosti i ista će biti 
sufinancirana . Nakon kraće rasprave  Predsjednik općinskog vijeća prijedlog Proračuna daje 
na glasovanje.  
Proračun Općine Lumbarda za 2021.g. i projekcije proračuna za 2022. i 2023.g. prihvaćen je 
sa 9 za , 1 protiv i 1 suzdržan glas.  
  

 3.TOČKA 
Načelnik pojašnjava prijedlog  Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lumbarda za 2021.g. 
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lumbarda za 2021.g. prihvaćena je sa 9 glasova za, 
1 protiv i 1 suzdržan glas.    
 
 4. TOČKA 
Prijedlog  Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine 
Lumbarda prihvaćen je jednoglasno (11 za).   
 
 5. TOČKA 
Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi , nerazvrstana cesta 
prihvaćena je jednoglasno.  
Članovi općinskog vijeća daju prijedlog Predsjedniku da sve prijedloge odluka od 
točke 5. do točke 20 glasaju u kompletu jer se radi o već postojećim nerazvrstanim 
cestama koje treba uknjižiti na Općinu Lumbarda. Prijedlog svih Odluka od točke 5 do 
točke 20. prihvaćen je jednoglasno (11 za).   
 
 20. TOČKA 
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lumbarda za 2021.g. 
prihvaćen je jednoglasno (11 za).   
 
 21. TOČKA 
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lumbarda za razdoblje od 2020.- 
2023.g. prihvaćen je jednoglasno ( 11 za).  
 
 22. TOČKA 
Izvješće o godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda 
za 2020.g.  prihvaćeno je jednoglasno (11 za). 
 
 23. TOČKA 
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Lumbarda za 2020.g. prihvaćena je 
jednoglasno (11 za). 
 
 



 

 

 24. TOČKA 
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda za 2021.g. 
prihvaćen je jednoglasno (11 za). 
 
 25. TOČKA 
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Općine Lumbarda za 2021.g. prihvaćen je sa 9 
glasova ‘’za’’ , 1 protiv i 1 suzdržan glas.   
 
 26. TOČKA 
Prijedlog programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Lumbarda u 2021.g. 
prihvaćeno je sa 9 glasova ‘’za’’, 1 protiv  i 1 suzdržan glas.  
 
 27. TOĆKA 
Prijedlog mjera socijalnog programa za 2021.g. prihvaćen je sa 9 glasova ‘’za’’, 1 protiv i 1 
suzdržan glas. 
  
 28 . TOČKA 
Prijedlog programa javnih potreba u sportu Općine Lumbarda za 2021.g. prihvaćen je sa 9 
glasova ‘’za’’, 1 protiv  i 1 suzdržan glas.  
  
 
 
 
Sjednica završila sa radom u 19:30 sati. 
 
 
 
 
Zapis vodila: Jagoda   Batistić 

 
 

                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća:  
 
 

                                                                       Ivan  Bažika,ing.                                                                               
 
 
     
                                                       


