
 
 

ZAPIS SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  13. rujna 2017.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s 
početkom u  19:30 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Katica Šestanović, Veselka Šestanović, Fani Kršinić, Ivan 
Bažika, Stipe Markovina, Predrag Šarić, Romano Šestanović i Ante Šestanović. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI  Ivan Milin,  Dario Žmikić i Ivan Radovan. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić,  Pročelnik JUO Marijo Rončević,  Nedjelko 
Lipanović ,  Antonio Mušić i Ante Šestanović. 
 
Zapis vodi : Jagoda Batistić. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bažika utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno 7  
vijećnika i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima. 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem 
zapisnika.  
Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (7za).  Sjednica se 
nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
 
Stipe Markovina: Postavlja pitanje načelniku da li se krenulo sa realizacijom puta 
prema kasarni na Ražnjiću. Drugo pitanje je za direktora Lučice i to dali  poslovni 
prostori koji su dani u najam plaćaju najamninu. isto tako, interesira ga da li se za 
sezonske radnike Maestrala plaćaju uredno sve obveze prema državi.  
Načelnik: Odgovara kako je put na Ražnjić prema kasarni geodetski odrađen i čeka 
se upis u katastar i zemljišnik. Nakon uknjižbe planirati će se uređenje istog sa 
ugradnjom cijevi za vodu i struju prema rtu Ražnjić(za pročistač). Probati ćemo se 
javiti na neke natječaje EU fondova.  
Nedjelko Lipanović:   Odgovara kako je trapula u najmu i najam se plaća Lučici, a 
suvenirnica plaća najam Općini.  Što se tiče plaćanja obveza za sezonce sve je 
uredno podmireno. 
Fani Kršinić: Postavlja pitanje za nčelnika,  da li se razmišlja o postavljanju jednog 
jedinstvenog antenskog sustava za sve mreže. Drugo pitanje odnosi se na uređenje 
marine i da li se razmišlja o zaštiti biljaka i životinja u moru u projektu uređenja 
buduće marine. Daje prijedlog da se između Ane Lozica i spomenika ugradi javna 
rasvjeta. 
Dolazi vijećnik Ante Šestanović. 
Načelnik odgovra da je odbijena zamolba za postavljanje antenskog sustava na 
Koludrtu, a drugo se sada ne razmišlja. Što se tiče cirkulacije mora u marini ona se 
planira projektom.  Zadužuje se direktor Mindela da provjeri mogućnost postavljanja 
jedne javne rasvjete do škole. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red i  otvara raspravu.   
Načelnik povlači predloženu 1. točku dnevnog reda i predlaže zamjenu i to: Zamolba 
Dore Jurjević. Pošto se nitko ne javlja za riječ Predsjednik općinskog vijeća ovakav 
prijedlog dnevnog reda daje na  usvajanje.  
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno ( 8  glasova za) i isti glasi:  
  



 
 

1. Zamolba - Dora Jurjević.   
2. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2017.g.  
3. Prijedlog polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 

2017.g.  

 
1. TOČKA  

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. Načelnik pojašnjava pristiglu 
zamolbu Dore Jurjević iz Zagreba koja je obavezna da nekretninu koju prodaje , a 
koja je pod kulturnom zaštitom, ponudi prvo Općini Lumbarda.  
Nakon kraće rasprave članovi Općinskog vijeća donose zaključak kako Općina 
Lumbarda nije zainteresirana za prvootkup nekretnine na V. Glavici. 
Prijedlog zaključka prihvaćen je jednoglasno (8 za). 
   
 2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. Načelnik pojašnjava izvješće o 
radu za period od 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017.g. 
Pošto vijećnici nemaju primjedbi Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Izvješća o 
radu Općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje siječanj-lipanj 2017. daje 
na glasovanje. 
Izvješće o radu Općinskog načelnika prihvaćeno je jednoglasno  (8 za). 
 
 3. TOČKA 
Načelnik pojašnjava prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 
Lumbarda za 2017.g. U pisanim materijalima poslije tabličnog izvješća je pisano 
obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za period 01.01.-
30.06.2017.g.  
Komisija za proračun i financije se sastala i predlaže prihvaćanje istog. 
Pošto nitko od prisutnih nema primjedbi Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog 
polugodišnjeg izvještaja na glasovanje.  
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Lumbarda za 2017.g. 
prihvaćen je jednoglasno. (8 za). 
 

 
Sjednica završila sa radom u 20:00 sati. 

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


