ZAPIS SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
LUMBARDA
Sjednica je održana 19. srpnja 2021.g. u dvorani DOC-a s početkom u 17:00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Kršinić, Anto Bezek, Katica Šestanović, Ante Šestanović, Fani
Kršinić, Željko Nobilo, Anamaria Šestanović, Dario Žmikić i Milivoj Perišić.
OSTALI NAZOČNI: Načelnica Marija Klisura, Pročelnik JUO Marijo Rončević i viši pravni
savjetnik Maja Skokandić Nobilo , Antonio Mušić, Marija Kriletić.

Zapis vodi : Jagoda Batistić.
Predsjednica Općinskog vijeća Fani Kršinića utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno
vijećnika i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima.
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Predsjednica Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem zapisnika sa
1. konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća.
Zapis sa 1. konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno ( 9 glasova ''za'') .
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.
Katica Šestanović: Postavlja pitanje za Načelnicu kada će biti prezentacija komunalne
marine na Sutivan.
Načelnica odgovara kako je kratko vrijeme prošlo i čini joj se da je projekt predimenzioniran.
Misli da će ići neke izmjene i planira uzeti u obzir sugestije od mještana. Svakako planira
odraditi javnu prezentaciju nakon ljeta.
Katica Šestanović: Interesira je da li se Načelnica javila na neki natječaj.
Načelnica odgovara kako se planira javiti na natječaj za dječji vrtić s tim da je sada problem
u cijenama koje su dosta narasle od zadnjeg troškovnika i da je u startu projektni troškovnik
viši od prihvatljivog iznosa za prijavu. Po sadašnjim cijenama troškovnik radova bi bio cca 14
mil. kuna. Predložene su izmjene troškovnika kao i izmjene projekta. Samo pristupna cesta
za vrtić bi koštala cca 650 tisuća kuna. Uknjižba ceste na katastru je odbijena i žalba na istu
odluku je odbijena. U sve troškove treba uračunati i troškove projektanata koji sada nisu
uračunati.
Katica daje sugestiju Načelnici ako radi izmjene i dopune PPUOL da obavezno kontaktira
sve ovlaštene arhitekte koji rade projekte na području Lumbarde i da uzme u obzir sve
njihove
probleme
sa
kojima
se
susreću
u
svome
radu.
Načelnica prihvaća sugestiju.
Ante Šestanović postavlja pitanje vezano uz servisnu zonu i pomoć Gradu Korčuli oko
postavljanja trafostanice. Daje sugestiju Načelnici da promjeni zimske gume na službenom
vozilu.
Načelnica odgovara kako je Grad Korčula riješio problem mimo nas i za sada im nije
potrebna čestica zemlje Općine Lumbarda. Zahvaljuje se na sugestiji za izmjenu guma.
Anto Bezek postavlja pitanje vezano za darovanje vojarne Ražnjić i da li se po tom pitanju
nešto odradilo. Daje sugestiju Načelnici da za iscrtavanje parkinga treba suglasnost
Općinskog vijeća obzirom da je nerazvrstana cesta.
Načelnica odgovara kako je po pitanju Ražnjića više puta zvala Ministarstvo, a kako je njima
nastala preraspodjela posla kao posljedica potresa postupak se odužio. Kad pođe u Zagreb
planira to provjeriti. Što se tiče iscrtavanja parkinga u marinu smatra da nije ništa loše
napravljeno jer se nije dirao promet već se samo uvelo reda. Za takavu zahvat provjerila je
sa nadležnom PU i potvrdila kako nisu potrebni nikakvi prethodni elaborati. Ubuduće će
provjeriti sa vijećem da li se slažu sa zahvatima na nerazvrstanim cestama.

Anto Bezek postavlja drugo pitanje u ime kluba vijećnika: Da li je možda načelnica provjerila
koliko je koštao vrtić u općini Blato i koliko su sami morali isfinancirati. To je vrlo važno jer
Načelnica treba naći izvor sredstava za udio Općine u izgradnji dječjeg vrtića.
Načelnica odgovara kako je pitala jednu agenciju kako smanjiti troškove. Razmišlja da
umjesto tri skupine djece smanji na dvije skupine i ide u faznu izgradnju kao što je to
napravilo Blato. O svemu se sada razmišlja i radi na tome.
Predsjednica Općinskog vijeća daje predloženi dnevni red na raspravi. Pošto nitko od
vijećnika nema primjedbi na dnevni red isti daje na usvajanje.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (9 za) i isti glasi:
1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2020.g.
2. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020.g.
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog
načelnika.
4. Prijedlog odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi –
nerazvrstana cesta.
5. Prijedlog odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi –
nerazvrstana cesta.
6. Prijedlog odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi –
nerazvrstana cesta.
7. Prijedlog odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i
prilagodbe klimatskim promjenama otoka Korčule – SECAP
8. Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Lumbarda za
period 01.lipnja – 31. prosinca 2021.g.
9. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na kat.čest.zem. 3863/5 KO
Lumbarda.
10. Prijedlog odluke o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu.
11. Prijedlog odluke o dopuni Procjene rizika velikih nesreća za Općinu Lumbarda.
12. Prijedlog kandidata za dodjelu javnog priznanja – Kolektivna godišnja nagrada
Općine Lumbarda
13. Prijedlog kandidata za dodjelu javnog priznanja- Oosbna godišnja nagrada
Općine Lumbarda.
14. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju novih članova Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja .
15. Prijedlog Pravilnika o korištenju ribarnice.
16. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Lumbarda.
17. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine
Lumbarda.
18. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020.g.
19. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020.g.
1. TOČKA
Predsjednica Općinskog vijeća daje riječ Načelnici, a ista riječ daje predsjedniku Komisije za
proračun i financije.
Dario Žmikić izvješćuje da se Komisija sastala i predlaže prihvaćanje Godišnjeg izvještaja.
Marijo Rončević pojašnjava prihode, primitke i rashode Godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna za 2020.g.Nakon kraće rasprave Predsjednica Općinskog vijeća isti daje na
glasovanje.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2020.g prihvaćen je
jednoglasno (9 za).

2. TOČKA
Predsjednica Općinskog vijeća daje riječ Načelnici, a ista riječ daje predsjedniku Komisije za
proračun i financije.
Dario Žmikić izvješćuje da se Komisija sastala i predlaže prihvaćanje odluke o raspodjeli
rezultata poslovanja za 2020.g. Pročelnik JUO kratko obrazlaže prijedlog odluke, a nakon
toga Predsjednica Općinskog vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje.
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020.g. prihvaćena je jednoglasno (9 za).
3.TOČKA
Predsjednica Općinskog vijeća riječ daje Načelnici koja riječ prepušta predlagatelju ove
odluke. Anto Bezek predlaže da se koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika
promjeni na 3,0 jer to proračun općine Lumbarda može podnijeti. Nakon kraće rasprave
Predsjednica Općinskog vijeća prijedlog odluke daje na glasovanje.
Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika
prihvaćena je jednoglasno (9 za).
4. TOČKA, 5. TOČKA, 6 TOČKA
Predsjednica Općinskog vijeća predlaže raspravljatii i glasati o točkama 4., 5. i 6. zajedno
obzirom da se radi o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta
( centar mjesta, Javič i Bilin Žal)
Nakon kratkog obrazloženja prijedloga odluka pristupa se glasanju.
Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta pod rednim
brojem 4., 5. i 6. prihvaćene su jednoglasno (9 za).
7. TOČKA
Odluka o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim
promjenama otoka Korčule – SECAP prihvaćena je jednogalsno (9 za).
8. TOČKA
Odluka o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Lumbarda za perio 01.lipnja - 31.prosinca
2021.g. prihvaćena je jednoglasno (9 za).
9. TOČKA
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na kat.čest.zem. 3863/5 KO Lumbarda prihvaćena je
jednoglasno (9 za).
10. TOČKA
Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG) prihvaćena je
jednoglasno. (9 za).
11. TOČKA
Odluka o dopuni Procjene rizika velikih nesreća za Općinu Lumbarda prihvaćena je
jednoglasno (9 za).
12. TOČKA
Povjerenstvo za dodojelu javnih priznanja se sastalo i podržalo ovaj prijedlog javnog
priznanja.
Prijedlog kandidata za dodjelu javnog priznanja – Kolektivna godišnja nagrada ronilačkom
centru ‘’Lumbarda blue’’ vl. Dalibor Ćosović sa prijateljima prihvaća se jednoglasno (9 za), a
plaketa će se uručiti na svečanoj sjednici općinskog vijeća.
13. TOČKA
Povjerenstvi za dodjelu javnih priznanja se sastalo i podržava prijedlog javnog priznanja.

Prijedlog kandidata za dodjelu javnog priznanja - Osobna godišnja nagrada Vidu Peručiću
za iznimne sportske rezultate prihvaća se jednoglasno, a plaketa će se uručiti na svečanoj
sjednici Općinskog vijeća.
14. TOČKA
Zaključak o razrješenju i imenovanju novih članova Vijeća za davanje koncesijskog
odobrenja prihvaćen je jednoglasno. Novi članovi Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
pored predstavnika ŽUO nadležnog za poslove pomorstva, predstavnika lučke kapetanije
Dubrovnik su: Katija Šuperak, Anamaria Šestanović i Fani Kršinić.
Ovakav zaključak prihvaćen je sa 5 glasova ‘’za’’ i 4 suzdržana glasa.
15. TOČKA
Načelnica pojašnjava postupak nabave montažnog kioska – ribarnice dobivenog putem
natječaja pri FLAG-u te je za potrebe rada istog potrebno donijeti Pravilnik o korištenju
ribarnice.
Nakon kraće rasprave Pravilnik o korištenju ribarnice prihvaćen je jednoglasno (9 za).
16. TOČKA
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom prihvaćena su jednoglasno (9 za).
17. TOČKA
Zaključak o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Lumbarda prima se na znanje.
Sjednicu napušta vijećnik Ante Šestanović
18. TOČKA
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastructure za
2020.g. prihvaćeno je jednoglasno (8 za).
19.TOČKA
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2020.g. prihvaćeno je jednoglasno (8 za).

Sjednica završila sa radom u 18:30 sati.
Zapis vodila: Jagoda Batistić.

Predsjednica Općinskog vijeća:

Fani Kršinić,struč.spec.oec.

