
 
 

ZAPIS SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  23. listopada 2017.  godine u uredu Načelnika Općine 
Lumbarda s početkom u  19:00 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Katica Šestanović, Veselka Šestanović, Fani Kršinić, Ivan 
Bažika, Stipe Markovina, Predrag Šarić,  Ivan Milin,  Dario Žmikić i Ivan Radovan. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ;  Romano Šestanović i Ante Šestanović. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić,  Pročelnik JUO Marijo Rončević,  Nedjelko 
Lipanović ,   Ante Šestanović. 
 
Zapis vodi : Jagoda Batistić. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bažika utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno 8  
vijećnika i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem 
zapisnika.  
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (8za).  Sjednica se 
nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
Dolazi vijećnik Dario Žmikić. 
 
Fani Kršinić: Postavlja pitanje za načelnika i to koja je budućnost hotela Lumbarda i 
da li se po tom pitanju nešto poduzima. Drugo pitanje odnosi se na nered na početku 
zaobilaznice i da li se to planira srediti.  
Načelnik odgovara da su do sada provedene dvije dražbe za hotel Lumbarda i čeka 
se treća da se  cijena malo  spusti. Ima zainteresiranih za hotel i marinu . Općina ne 
može ništa puno napraviti jer je hotel privatno vlasništvo ali prati se situacija oko 
istog. Što se tiče nereda na zaobilaznici Općina planira urediti svoj dio zemlje (pored 
sadašnjeg parkinga) i prebaciti sva vozila od vatrogasaca i trajlere.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red i  otvara raspravu.   
Pošto se nitko ne javlja za riječ  Predsjednik općinskog vijeća prijedlog dnevnog reda 
daje na  usvajanje.  
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (9  glasova za) i isti glasi:  
  

1. Prijedlog Odluke o  uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih 
građevina za javnu odvodnju za Općinu Lumbarda.   

2. prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije 
Lumbarda.   

3. Prijedlog Odluke o nabavi službenog vozila za potrebe Općine Lumbarda.   
 

1. TOČKA  

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. Načelnik pojašnjava prijedlog 
odluke o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju 
za Općinu Lumbarda. Odluka se donosi jer treba krenuti u realizaciju izgradnje I faze 
kanalizacijskog sustava .  



 
 

Nakon kraće rasprave Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog odluke na 
usvajanje. i. 
Prijedlog Odluke  o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina za 
javnu odvodnju za Općinu Lumbarda prihvaćen je jednoglasno (9 za). 
   
 2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. Načelnik pojašnjava prijedlog 
odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Lumbarda. Odluka je 
potrebna jer se I faza izgradnje kanalizacijskog sustava radi preko Hrvatskih voda 
koje većim dijelom i sufinanciraju ovaj projekt.  
Nakon kraće rasprave o mogućnostima prikopčavanja privatnih osoba na sustav 
odvodnje Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje.  
Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Lumbarda 
prihvaćeno je jednoglasno  (9 za). 
 
 3. TOČKA 
Načelnik pojašnjava prijedlog odluke o zamjeni službenog vozila za novo , a za 
potrebe općine Lumbarda. Staro vozilo se planira prodati ili zamjeniti staro za novo. 
U postupak se ide jer je sada najpovoljnija cijena za otkup starog i kupnju malo jačeg 
novog vozila. 
Nakon kraće rasprave Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke daje na 
usvajanje.  
Prijedlog  Odluke o nabavi službenog vozila za potrebe Općine Lumbarda prihvaćeno 
je sa 7 glasova ''za'', 1 protiv i 1 suzdržan glas.  
 

 
Sjednica završila sa radom u 19:45 sati. 

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


