
ZAPIS SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 
LUMBARDA 

 
Sjednica je održana 22. studenog  2021.g. u Općinskoj vijećnici s početkom u  18:00 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  9  
vijećnika i mogu se donositi pravovaljane odluke. Sjednica se snima. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća sa usvajanjem zapisnika sa 
2., 3. i 4. sjednice Općinskog vijeća. Sva tri zapisnika prihvaćena su jednoglasno (9 za).    
   
Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.  
Anto Bezek: Postavlja dva pitanja za Načelnicu. Kako je od izbora prošlo šest mjeseci da li 
je imenovala zamjenika u slučaju njene odsutnosti? Drugo pitanje odnosi se na projekt Donje 
Blato i nastavak uređenja projekta odvodnje i navodnjavanja. Daje prijedlog kako je izvješće 
o izvršenju proračuna trebalo donijeti još u rujnu mjesecu. 
   
Načelnica odgovara kako nije još imenovala zamjenika i odluka će biti donesena uskoro. Što 
se tiče drugog pitanja bila je na sastanku u Hrvatskim vodama u Zagrebu gdje je obećano da 
će se nastaviti projekt Donje Blato i osigurali su određena sredstva u svom proračunu za 
iduće proračunsko razdoblje,  a nama su dali određena zaduženja za odraditi.  Što se tiče 
prijedloga trenutno se radi na digitalizaciji računovodstva i uređenju sustava pa će to 
ubuduće biti puno lakše.  
Ante Šestanović postavlja pitanje da li je pumpa za pržinu puštena u pogon i koliki su do 
sada troškovi popravka. Drugo pitanje odnosi se na vrtić i u kojoj fazi je sada. Da li će nakon 
preprojektiranja  projekta vrtića za nas biti skuplje održavanje vrtića.  
Načelnica odgovara kako su dodatni troškovi oko pumpe do sada bili oko 30.000,00 kuna. 
Nije sigurna da li će još biti kojih troškova. Pumpa je upaljena i motor radi uredno. Još je 
treba postaviti vani u more da se odradi probni rad. Županiji se uredno šalje izvješće o 
nabaci i uređenju pumpe. Nada se kako će na proljeće krenuti u rad.  
Što se tiče vrtića trenutno se radi preprojektiranje za veći broj djece u vrtiću jer nam to ne 
uvjetuje da budemo vrtić za sebe nego možemo ostati područni. Za zaposleno i rad vrtića 
postoji mogućnost da se financira iz sredstava EU. Na sastanku u Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja dogovoreno je da će nadležno Ministarstvo uskoro raspisati natječaje za 
izgradnju i opremanje škola i vrtića pa ćemo imati mogućnost da se javimo. 
 
Igor Kršinić: Interesira ga u kojoj fazi je dozvola za gospodarenje otpadom na Kokojevici. 
Drugo pitanje odnosi se na Ražnjić i u kojoj fazi je taj projekt. Postavlja pitanje da li je 
dostavljen proračun za 2022.g. na vrijeme. Traži pisane odgovore na svoja pitanja.  
Načelnica odgovara kako je za Ražnjić dostavila svu traženu dokumentaciju i očekuje 
potpisivanje Ugovora uskoro.  
Fani Kršinić: Odgovara kako je zaprimila prijedlog Proračuna Općine Lumbarda za 2022.g. 
 
Katica Šestanović: Interesira je u kojoj fazi su izmjene i dopune Prostornog plana. Drugo 
pitanje odnosi se na Lučicu odnosno marinu i da li je pokrenut ekonomski dio kao i stanje 
buduće komunalne marine. Interesira je ako slijedeće ljeto krene marina u rad gdje će 



domaći ljudi izmjestiti barke koje su sada tamo. Daje prijedlog da se ubuduće sjednice Vijeća 
snimaju putem Radio Korčule.     
Načelnica odgovara kako je odradila niz sastanaka u Zagrebu sa izrađivačem Plana. Isto 
tako odradila je biše sastanaka sa arhitektima sa našeg područja koji rade projekte u 
Lumbardi kako bi skupila bazu prijedloga za izmjene i dopune PPUOL. Nada se kako će to 
biti jedan dobar dokument.  
Što se tiče Lučice -marine slaže se da treba naći rješenje za komunalni vez i predložila je 
projektantima da do kraja godine odrade prezentaciju projekta komunalne marine Sutivan. 
Nakon prikupljenih prijedloga mještana ide se na izradu dokumentacije. Za luku nautičkog 
turizma očekujemo natječaje kako bi se javili i uskoro za istu treba biti gotova građevinska 
dozvola.  
Što se tiče prenošenja sjednica Općinskog vijeća na radio Korčula u potpunosti se slaže sa 
prijedlogom.  
 
Predsjednica Općinskog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda sa točkom 1. i to : prijedlog 
Odluke o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama. U točci 5. povlači se 
zamolba Đani Batistić iz razloga što je kasna stigla primjedba grupe mještana te će se to 
razmotriti i uvrstiti u slijedeće Vijeće. Sve druge točke dnevnog reda ostaju iste. Predloženi 
dnevni red daje na raspravu. 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 Odluke o imenovanju Povjerenstva za rapolaganje nekretninama. 

2. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje. 

3. Prijedlog Odluke o grobljima. 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji nekretnina u 

vlasništvu Općine Lumbarda. 

5. Zamolbe: 

- Pave Nobilo, 

- Lozica Antonija, 
                                
1. TOČKA 

Predsjednica Općinskog vijeća daje riječ Načelnici, a ista riječ daje predsjedniku Komisije za 
izbor i imenovanja da predloži članove Povjerenstva.  
Milivoj Perišić predlaže Željka Nobila za predsjednika, a za članove Dario Žmikić i Jagoda 
Batistić.     
Predsjednica Općinskog vijeća ovakava prijedlog daje na glasovanje. 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama prihvaćena je sa 6 
glasova za i 3 suzdržana glasa.          
 

2. TOČKA 
Predsjednica Općinskog vijeća daje riječ Načelnici, a ista riječ daje direktoru KTD-a Mindel . 
Antonio Mušić pojašnjava prijedlog Odluke. Pošto nitko od vijećnika nema primjedbi na 
prijedlog Odluke istu daje na glasovanje. 
Odluka o davanju recuklažnog dvorišta na upravljanje prihvaćena je jednoglasno (9 za).  
 
  

 3.TOČKA 
Predsjednica Općinskog vijeća riječ daje Načelnici koja riječ prepušta direktoru KTD-a 
Mindel. Antonio Mušić pojašnjava prijedlog odluke o grobljima. 
Igor Kršinić predlaže da se u članku 2. doda broj čestice zemlje groblja. 
Anto Bezek smatra da treba izbaciti tekst ‘’i ostala groblja’’ u članku  6., 14. i 15.  
Željko Nobilo predlaže da se izmjeni naslov odluke i da ista glasi:’’ Odluka o groblju’’. 



Isto tako, daje se prijedlog diretkoru KTD Mindel da se uz ovu Odluku objavi i lista čekanja 
na službenoj stranici Komunalnog poduzeća Mindel. 
 
Nakon kraće rasprave Predsjednica Općinskog vijeća daje prijedlog odluke o groblju sa svim 
predloženim izmjenama na glasanje.  
Odluka o groblju prihvaćena je jednoglasno (9 za). 
 
 4. TOČKA 
Predsjednica Općinskog vijeća daje riječ Načelnici. Načelnica pojašnjava da su novi članovi 
Povjerenstva isti kao u točci 1., a to znači Predsjednik Željko Nobilo i članovi Dario Žmikić, 
Jagoda Batistić. 
Pošto vijećnici nemaju pitanja predsjednica Općinskog vijeća prijedlog Odluke daje na 
glasovanje. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda 
prihvaćena je sa 6 glasova za i 3 suzdržana glasa.   
.  
 
 5. TOČKA 
 
Zamolbe: 

- Pave Nobilo 
Što se tiče uređenja zelenog pojasa na putu prema kući gđe. Pave Nobilo zadužuje se 
komunalno redarstvo zajedno sa KTD Mindel isto urediti. Drugi dio zamolbe je za betoniranje 
putaiI isti će se staviti u plan betoniranja za 2022.g. 
 

- Antonija Lozica Pače 
Prihvaća se prijedlog Antonije Lozica Pače za ukidanje statusa javnog dobra ( u naravi slijepi 
put) u površini od 23 m2.  
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na kat.čest.zemlj. 3879 k.o. Lumbarda prihvaćena je 
jednoglasno. 

 
 
Sjednica završila sa radom u 18:45 sati. 
 
 
Zapis vodila: Jagoda Batistić. 
 
 
 
                                                                               Predsjednica Općinskog vijeća: 
 
 
 
                                                                                     Fani Kršinić,struč.spec.oec. 


