
 

 

ZAPIS SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE LUMBARDA 

 
Sjednica je održana  29. siječnja 2018.  godine u uredu Načelnika Općine Lumbarda s 
početkom u  18:30 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Veselka Šestanović, Fani Kršinić, Ivan Bažika, Stipe Markovina, 
Predrag Šarić, Ivan Radovan, Romano Šestanović, Ante Šestanović ,  Dario Žmikić, Ivan 
Milina. 
NENAZOĆNI VIJEĆNICI ; Katica Šestanović. 
 
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Igor Kršinić,  Zamjenik načelnika Anto Bezek,  Nedjelko 
Lipanović ,   Ante Šestanović  i 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 
8.sjednice Općinskog vijeća. 
Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno (10za).  Sjednica se 
nastavlja sa vijećničkim pitanjima. Pošto nitko od prisutnih nema pitanja sjednica se nastavlja 
sa prijedlogom dnevnog reda. Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red i  
predlaže još jednu točku dnevnog reda pod brojem 1 i to: prijedlog odluke o načinu pružanja 
javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području općine Lumbarda. Otvara raspravu.   
Pošto se nitko ne javlja za riječ  Predsjednik općinskog vijeća prijedlog dnevnog reda sa 
dopunom  daje na  usvajanje.  
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (10 glasova za) i isti glasi: 

 
1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
Lumbarda. 

2. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lumbarda. 
3. Prijedlog Odluke o donošenju izvješća o izvrđenju Godišnjeg plana upravljanja 

pomorskim dobrom na području Općine Lumbarda za 2017.g. 
4. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka u 2018.g 
5. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 

01.srpnja do 31. prosinca 2017.g. 
6. Prijedlog izvješća o utrošenim sredstvima za održavanje nerazvrstanih cesta na 

području Općine Lumbarda za 2017.g. 
7. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godini. 

8. Zamolba: 
- Marijo Lozica 

  
1. TOČKA 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lumbarda. Odluka se donosi 
temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim 
otpadom.  



 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
 
Pošto nitko od prisutnih nema primjedbi Predsjednik općinskog vijeća prijedlog Odluke o 
načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Lumbarda daje na glasovanje. 
Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno (10 za).   
 

2. TOČKA 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku. 
Načelnik pojašnjava prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama  Statuta općine 
Lumbarda, a temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.   
Pošto se nitko ne javnlja za rijeć Predsjednik općinskog vijeća prijedlog odluke daje na 
glasovanje. Prijedlod Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lumbarda 
prihvaćena je  jednoglasno  (10 za) 

 
3.TOČKA 

Načelnik pojašnjava  izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na 
području općinen Lumbarda za 2017.g. . 
Pošto nitko od prisutnih nema pitanja Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Odluke daje na 
glasovanje.  
Prijedlog Odluke o donošenju Izvješća o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim 
dobrom na području općine Lumbarda za 2017.g. prihvaćena je jednoglasno (10 za).  
 
 4. TOČKA 
Prijedlog Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 
2018.g. prihvaćeno je jednoglasno (10 za). 
 
 5. TOČKA 
Prijedlog  Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Lumbarda za razdoblje od 01.srpnja 
do 31. prosinca 2017.g.  prihvaćeno je jednoglasno (10 za). 
 
 6. TOČKA 
Prijedlog izvješća o utrošenim sredstvima za održavanje nerazvrstanih cesta na području 
općine Lumbarda za 2017.g. prihvaćeno je jednoglasno (10 za). 
 
 7. TOČKA 
Prijedlog Izvješća  o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2017.g.  prihvaćeno je jednoglasno (10 za). 
 
 8. TOČKA - Zamolba 
 
Načelnik povlači sa dnevnog reda zamolbu Marija Lozice (Dinka)  i vraća istu  Povjerenstvu 
za imovinu. Zadužuje se Povjerenstvo poći na teren, razgovarati sa Mariom Lozicom u vezi 
zamjene nekretnina i Općinskom vijeću dati prijedlog rješavanja ove zamolbe.  
 
Sjednica završila sa radom u 19:00 sati. 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić.                                            Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
 
                                                                                                             Ivan  Bažika,iing.              


