ZAPIS SA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LUMBARDA
Sjednica je održana 01. ožujka 2021. godine u kino dvorani DOC-a s početkom u 19:00
sati.

NAZOĈNI VIJEĆNICI:, Ivan Baţika, Predrag Šarić, Ivan Milina, Veselka Šestanović,
Stipe Markovina, Fani Kršinić, Ante Šestanović, Dario Ţmikić, Romano Šestanović, Ivan
Radovan (on-line) , Katica Šestanović.
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ;
OSTALI NAZOĈNI: Naĉelnik Igor Kršinić, zamjenik naĉelnika Anto Bezek, Marijo
Ronĉević, Maja Skokandić Nobilo, Antonio Mušić i Nedjelko Lipanović.
Zapis vodi : Jagoda Batistić.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Baţika utvrĊuje kvorum, sjednici je nazoĉno 10 vijećnika
i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima. Vijećnik Ivan Radovan sjednici
prisustvuje on line zbog zdravstvenih razloga i zbog pandemije corona virusa.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem zapisnika sa 34.
sjednice Općinskog vijeća. Vijećnik Stipe Markovina daje prigovor na zapisnik gdje nije
navedeno kako je on na prošloj sjednici traţio da se sjednica Općinskog vijeća prebaci na
drugi datum iz razloga kasno poslanih materijala. Prigovor se prihvaća.
Zapis sa 34. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno ( 10 glasova ''za'') .
Sjednica se nastavlja sa vijećniĉkim pitanjima.
Stipe Markovina: Traţi da mu se osobno dostavi završi raĉun Luĉice-Lumbarda d.o.o., a koji
je Skupština društva izglasala. Isto tako, traţi da mu se dostavi putni nalog za dan
28.02.2021.g.
Dario Žmikić: Traţi da mu se dostavi putni nalog 2.02.2021.g. kao i kopije raĉuna za
salonitne ploĉe predane u Ploĉe.
Dolazi vijećnica Fani Kršinić.
Predsjednik Općinskog vijeća daje rijeĉ naĉelniku koji predlaţe da se toĉka 6. skine sa
dnevnog reda današnje sjednice.
Izmijenjeni i predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (11 za) i isti glasi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lumbarda.
Poslovniĉka odluka o izmjeni i dopuni poslovnika Općine Lumbarda.
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na podruĉju Općine Lumbarda.
Prijedlog odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o naknadama ĉlanovima Općinskog
vijeća Općine Lumbarda.
Prijedlog Odluke o rasporedu proraĉunskih sredstava za redovito financiranje
politiĉkih stranaka u 2021.g.
Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine za korist Općine Lumbarda izravnom
pogodbom.
Prijedlog Odluke.
Prijedlog Odluke.
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda.

10. Prijedlog odluke o donošenju izvješća o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja
pomorskim dobrom na podruĉju Općine Lumbarda za 2020.g
11. Prijedlog Odluke o agrotehniĉkim mjerama i mjerama za ureĊivanje i odrţavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od poţara na poljoprivrednom zemljištu na
podruĉju općine Lumbarda.
12. Prijedlog Zakljuĉka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog Naĉelnika Općine
Lumbarda za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020.g.
13. Izvješće o provoĊenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lumbarda za 2020.g.
14. Izvješće o utrošenim sredstvima za odrţavanje nerazvrstanih cesta na podruĉju Općine
Lumbarda za 2020.g.
15. Zamolba:
- Obrt ‘’POJ DOMAĆU’’, Marijana Jurjević
1. TOĈKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje rijeĉ Naĉelniku.
Naĉelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lumbarda, a
sukladno Zakonu o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi. Nakon kratkog
obrazloţenja prijedloga odluke Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nitko od
vijećnika nema pitanja Predsjednik vijeća prijedlog Odluke daje na glasovanje.
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lumbarda prihvaćena je
jednoglasno ( 11 za).
2. TOĈKA
Predsjednik Općinskog vijeća daje rijeĉ Naĉelniku.
Naĉelnik pojašnjava prijedlog Poslovniĉke odluke o izmjeni i dopuni poslovnika Općine
Lumbarda. Nakon kratkog obrazloţenja Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto
nitko od vijećnika nema primjedbi na prijedlog odluke Predsjednik općinskog vijeća istu daje
na glasovanje.
Poslovnička odluka o izmjeni i dopuni poslovnika općine Lumbarda prihvaćena je
jednoglasno (11 za).
3.TOĈKA
Naĉelnik pojašnjava prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na podruĉju općine
Lumbarda temeljem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18) kojim su
ureĊena naĉela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti,
graĊenje i odrţavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne
naknade, odrţavanje komunalnog reda i druga vaţna pitanja. Pošto nitko od prisutnih nema
dodatnih pitanja Predsjednik vijeća istu odluku daje na glasovanje.
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na podruĉju Općine Lumbarda prihvaćen je
jednoglasno (11 glasova za).
4. TOĈKA
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama ĉlanovima Općinskog
vijeća općine Lumbarda prihvaćena je jednoglasno (11 za).
5. TOĈKA
Prijedlog Odluke o rasporedu proraĉunskih sredstava za redovito financiranje politiĉkih
stranaka u 2021.g. prihvaćen je sa 10 glasova za i 1 glas protiv.

6 . TOĈKA
Naĉelnik pojašnjava prijedlog odluke o kupnji nekretnina za korist Općine Lumbarda
izravnom pogodbom, u naravi izdvojeno graĊevinsko podruĉje izvan naselja iskljuĉive
namjene- groblje, u privatnom vlasništvu, izravnom pogodbom, a radi proširenja mjesnog
groblja u Lumbardi.
Stipe Markovina daje primjedbu da sudski vještak nije prvo obavio procjenu pa tek onda da
ĉlanovi Vijeća raspravljaju o prijedlogu odluke.
Nakon kraće rasprave Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke daje na glasanje.
Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine za korist Općine Lumbarda izravnom pogodbom
prihvaćen je sa 9 glasova za i 2 glasa protiv.
7. TOĈKA
Naĉelnik pojašnjava prijedlog odluke za trgovaĉko društvo KTD Mindel d.o.o. koje bi
temeljem ove Odluke poduzelo sve radnje da izvrši izmjene Izjave o osnivanju KTD Mindel
d.o.o. Nakon kraće rasprave Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke daje na
glasovanje.
Prijedlog Odluke prihvaćen je sa 8 glasova za, 2 glasa protiv i 1 suzdrţan glas.
8. TOĈKA
Naĉelnik pojašnjava prijedlog Odluke za trgovaĉko društvo Luĉica-Lumbarda d.o.o. koje bi
temeljem ove odluke poduzelo sve radnje da izvrši izmjene Izjave o osnivanju društva Luĉica
-Lumbarda putniĉka agencija d.o.o. za djelatnost marina.
Nakon kraće rasprave Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke daje na glasanje.
Odluka je prihvaćena sa 8 glasova za , 2 glasa protiv i 1 suzdrţan glas.
9. TOĈKA
Naĉelnik pojašnjava prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda.
Nakon kraće rasprave Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje.
Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda prihvaćena je sa 9 glasova za i 2
suzdrţana glasa.
10. TOĈKA
Prijedlog odluke o donošenju izvješća o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na
podruĉju Općine Lumbarda za 2020.g. prihvaćen je jednoglasno (11 za).
11. TOĈKA
Prijedlog odluke o agrotehniĉkim mjerama i mjerama za ureĊivanje i odrţavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od poţara na poljoprivrednom zemljištu na podruĉju Općine Lumbarda
prihvaćen je jednoglasno (11 za).
12. TOĈKA
Izvješće o radu naĉelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01.srpnja do 31. prosinca 2020.g.
prihvaćeno je sa 9 glasova za i 2 glasa protiv.
13. TOĆKA
Izvješće o provoĊenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lumbarda za 2020.g. prihvaćeno je
jednoglasno (11 za).
14 . TOĈKA
Izvješće o utrošenim sredstvima za odrţavanje nerazvrstanih cesta na podruĉju Općine Lumbarda za
2020.g. prihvaćeno je jednoglasno (11 za).

15.TOĈKA
Zamolba- obrt ‘’POJ DOMAĆU’’
Općinsko vijeće Općine Lumbarda jednoglasno odobrava dodatnih cca 10m2 prostora za skladište
pekarnici sa kojom Općina Lumbarda ima sklopljen ugovor o najmu poslovnog prostora. Zaduţuje se
Naĉelnik odrediti dodatni prostor za skladište i sklopiti anex ugovora.

Sjednica završila sa radom u 20:00 sati.

Zapis vodila: Jagoda Batistić
Predsjednik Općinskog vijeća:

Ivan Baţika,ing.

