
 
 

ZAPIS SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  27. prosinca  2017.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s 
početkom u  18:00 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Katica Šestanović, Veselka Šestanović, Fani Kršinić, Ivan Bažika, 
Stipe Markovina, Predrag Šarić, Ivan Radovan, Romano Šestanović, Ante Šestanović i  
Dario Žmikić. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Ivan Milina. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić,  Pročelnik JUO Marijo Rončević,  Nedjelko 
Lipanović ,   Ante Šestanović, Antonio Mušić .  
 
Zapis vodi : Jagoda Batistić. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bažika utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno 10  vijećnika i 
mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem zapisnika sa 
7.sjednice Općinskog vijeća. 
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (10za).  Sjednica se 
nastavlja sa vijećničkim pitanjima. 
 
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 (10 glasova za) i isti glasi: 

  
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Lumbarda za 2017. 

godinu. 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa 

na području Općine Lumbarda. 
3. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Lumbarda, te 

plaćama i naknadama dužnosnika Općine Lumbarda koji dužnost obnašaju 
profesionalno i volonterski. 

4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda. 

5. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine 
Lumbarda za 2018.g. 

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za gradnju šetnice Bilin Žal-Ražnjić. 
7. Prijedlog Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Lumbarda za 2018.g.  
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Lumbarda za 2018. 
9. Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Lumbarda u 

2018.g. 
10. Prijedlog Mjera socijalnog programa Općine Lumbarda za 2018.g 
11. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Lumbarda u 2018.g. 
12. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi općine Lumbarda za 2017.g. 
13. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu općine Lumbarda u 2017.g. 
14. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lumbarda za 

razdoblje od 2018-2020.g. 



 
 

15. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
Općine Lumbarda za period od 2018. do 2021.g. 

16. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lumbarda za 2017.g. 
17. Zamolbe: 

- Ante Lozica, 
- Igor Kršinić 

1. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna općine Lumbarda 
za 2017.g.    
Predsjednik Komisije za proračun i financije izvješćuje kako je Komisija proučila prijedlog 
Izmjena i dopuna proračuna  Općine Lumbarda za 2017.g. i predlažu Općinskom vijeću 
prihvaćanje istog.  
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
 
Pošto nitko od prisutnih nema primjedbi Predsjednik općinskog vijeća prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lumbarda za 2017.g. daje na glasovanje. 
Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno (10 za).   
 

2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog 
prometa na području Općine Lumbarda.  
Pošto se nitko ne javnlja za rijeć Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke .daje na 
glasovanje. Prijedlod Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog 
prometa na području Općine Lumbarda prihvaćena je  jednoglasno  (10 za) 

 
3.TOČKA 

Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća općine 
Lumbarda, te plaćama i naknadama dužnosnika Općine Lumbarda koji dužnost obnašaju 
profesionalno i volonterski. 
Pošto nitko od prisutnih nema pitanja Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Odluke daje na 
glasovanje.  
Prijedlog Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Lumbarda, te plaćama i 
naknadama dužnosnika Općine Lumbarda koji dužnost obnašaju profesionalno i volonterski 
prihvaćena je jednoglasno (10 za).  
 
 4. TOČKA 
Načelnik pojašnjava prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda. Pošto nitko od prisutnih 
nema pitanja Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog odluke daje na usvajanje. 
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda prihvaćen je jednoglasno (10 za). 
 
 5. TOČKA 
Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lumbarda za 
2018.g. prihvaćen je jednoglasno (10 za). 
 
 6. TOČKA 
Načelnik pojašnjava kako je za šetnicu Bilin žal-Ražnjić izrađen Idejni projekt i za potrebe 
ishođenja dozvole za gradnju potrebna je suglasnost Općinskog vijeća. 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za gradnju šetnice Bilin Žal-Ražnjić prihvaćen je 
jednoglasno (10 za). 
 
 



 
 

 7. TOČKA 
Prijedlog Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Lumbarda za 2018.g. prihvaćen je jednoglasno (10 za). 
 8. TOČKA  
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Lumbarda za 2018.g. prihvaćen je 
jednoglasno (10 za). 
 9. TOČKA 
Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Lumbarda u 2018.g. 
prihvaćen je jednoglasno (10 za). 
 
 10. TOČKA 
Prijedlog Mjera socijalnog programa Općine Lumbarda za 2018.g. prihvaćen je jednoglasno 
(10 Za). 
 11. TOČKA 
Prijedlog programa javnih potreba u športu općine Lumbarda u 2018.g. prihvaćen je 
jednoglasno (10 za). 
 
 12. TOČKA 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Lumbarda za 2017.g. prihvaćene 
su jednoglasno (10 za). 
 
 13. TOČKA 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu općine Lumbarda u 2017.g. prihvaćene 
su jednoglasno (10 za). 
 
 14. TOČKA 
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lumbarda za razdoblje od 
2018.-2020.g prihvaćeno je jednoglasno (10 za). 
 
 15. TOČKA 
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 
Lumbarda za period od 2018. do 2021.g. prihvaćen je jednoglasno (10 za). 
 
 16. TOČKA 
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lumbarda za 2017.g. prihvaćena je 
jednoglasno (10 za). 
 

17. TOČKA –Zamolbe 
- Ante Lozica 

Nakon kraće rasprave po zamolbi A. Lozica općinsko vijeć je suglasno da se istom pokloni 
građevna čestica zemlje za radove koje je odradio za Mjesnu zajednicu , ali pod uvjetom da 
se prvo ispita kod Ministarstva uprave da li je to zakonski moguće i kakva je procedura kod 
darovanja nekretnina u roku od tri mjeseca. 

- Igor Kršinić 
Općinsko vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se dozvoljava sanacija zaštitnog nasipa-
školjere na pomorskom dobru čest. 1707 ko Lumbarda ispod čest.z. 1708/4 i 1708/2 te 
izgradi potporni zid obale radi devastacije navedenih čestica zemlje, a na teret proračuna 
Općine Lumbarda za 2018.g. 
 
Sjednica završila sa radom u 19:00 sati. 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić.                                            Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
 
                                                                                                             Ivan  Bažika,iing.              


