
ZAPIS SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 
LUMBARDA 

 

Sjednica je održana 25. ožujka  2022.g. u Općinskoj vijećnici s početkom u  18:30 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Kršinić, Anto Bezek, Katica Šestanović, Fani Kršinić,  Željko 

Nobilo, Anamaria Šestanović (on-line), Dario Žmikić  i Milivoj Perišić. 

NENAZOČNI: Ante Šestanović. 

OSTALI NAZOČNI: Načelnica Marija Klisura, Pročelnik JUO Marijo Rončević, Antonio 

Mušić, Marija Kriletić. 

 

Zapis vodi : Jagoda Batistić.  

 

Predsjednica Općinskog vijeća Fani Kršinić utvrđuje kvorum, sjednici je nazočno  8  

vijećnika i mogu se donositi pravovaljane odluke.  

 

Predsjednica Općinskog vijeća otvara današnju sjednicu vijeća.      

Sjednica se nastavlja sa vijećničkim pitanjima.  

Anto Bezek: Postavlja pitanje načelnici da li je upoznata da se poviše mrtvačnice čisti jedna 

parcela u kojoj Općina Lumbarda ima vlasnički udio. Drugo pitanje odnosi se na marinu koja 

sada ima građevinsku dozvolu i da li ima neki natječaj da se prijavi izgradnja marine. 

Pitanje od kluba HDZ-a: Da li je načelnica imenovala zamjenika? 

Načelnica odgovara kako je upoznata sa čišćenjem navedene parcele poviše mrtvačnice gdje 

Općina Lumbarda  ima veći dio čestice u vlasništvu. Razgovarati će sa drugim vlasnikom po 

tom pitanju.  

Što se tiče drugog pitanja za marinu čeka se da izađe natječaj pa će se prijaviti.  

Odgovara na pitanje o zamjeniku Načelnice kako je za zamjenicu imenovala Fani Kršinić.  

Katica Šestanović: Interesira je kakvo je razmišljanje načelnice o komunalnoj marini Sutivan 

nakon provedene rasprave mještana. Pita koliko je bilo mještana koji su poslali negativne 

komentare. 

Drugo pitanje vezano je za izgradnju dječjeg vrtića i što se radi po tom pitanju. 

Načelnica odgovara kako je primila desetak mailova mještana koji su protiv ovakvog rješenja 

i prvenstveno im smeta velika parkirališna površina. Načelnica smatra da će probati naći još 

neka rješenja za privez baraka. Slijedeći korak je izrada strategije svih uvala i plan njihova 

korištenja.  

Drugi odgovor odnosi se na dječji vrtić za koji je izdana Izmijenjena Građevinska dozvola te 

se sada radi na Izvedbenom projektu. Očekuje se uskoro natječaj Ministarstva znanosti. 

Igor Kršinić: Postavlja pitanje za državno poljoprivredno zemljište  da li je donesen program 

raspolaganja. 

Načelnica odgovara da bi trebali naći drugu firmu za izradu Programa. Ponuda je na 

20.000,00 kuna, a zemljišta je premalo za tako skupo platiti izradu Plana. Načelnica razmišlja 

da Plan sami izradimo. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća predlaže dnevni red. Predloženi dnevni red dopunjuje sa 

novom točkom pod rednim brojem 12. i to: Prijedlog odluke o proglašenju statusa javnog 

dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta. Prijedlog dopune prihvaća se jednoglasno. Ovako 

dopunjen dnevni red daje na usvajanje.     

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (8 za) i isti glasi:  
  
 



1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu. 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog 

dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta. 

3. Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu 

realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu RH. 

4. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lumbarda. 

5. Prijedlog Odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Lumbarda za 2022.g. 

6. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom 

pravnom statusu (novoformirani broj 3813/5). 

7. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom 

pravnom statusu (novoformirani broj 3772). 

8. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom 

pravnom statusu (novoformirani broj 4012). 

9. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine LumbardaiI njezinom 

pravnom statusu (novoformirani broj 4011). 

10. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – 

nerazvrstana cesta ( novoformirani broj 4013). 

11. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – 

nerazvrstana cesta ( novoformirani broj 4010). 

12. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – 

nerazvrstana cesta. 

13. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite 

na području Općine Lumbarda. 

14. Izvješće o radu općinske načelnice Općine Lumbarda za razdoblje od 01. srpnja do 

31. prosinca 2021.g. 

15. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Lumbarda za 2021.g. 

16. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Općine 

Lumbarda 2022. – 2025.g. 

17. Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje na području Općine Lumbarda za 2022.g. 

18. Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara Općine 

Lumbarda za 2021.g. 

19. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda za 

2022.g. 

20. Zamolbe: 

- Petar Jurjević Fole, Jelena i Anton Lozica 

- Frano Milina Blaska  
 
 

1. TOČKA 

Predsjednica Općinskog vijeća daje riječ Načelnici koja pojašnjava prijedlog odluke o 

komunalnom redu. Nakon kratke rasprave prijedlog odluke daje na glasovanje. 

Odluka o komunalnom redu prihvaćena je jednoglasno ( 8 za). .           
 

2. TOČKA 

Predsjednica Općinskog vijeća riječ daje Načelnici koja pojašnjava prijedlog Odluke. Pošto 

nema pitanja po ovom prijedlogu Predsjednica Općinskog vijeća prijedlog odluke daje na 

glasovanje.  

Odluka o izmjenamai i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj 

uporabi nerazvrstana cesta prihvaćen je jednogalsno ( 8 za).  



 
 3.TOČKA 

Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije 

darovanja nekretnina u vlasništvu RH ( Ražnjić) prihvaćena je jednoglasno. ( 8 za).  
 
 4. TOČKA 

Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lumbarda prihvaćen je 

jednoglasno ( 8 za).  
 
 5. TOČKA 

Prijedlog Odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka u Općinskom vijeću Općine Lumbarda za 2022.g. prihvaćen je jednoglasno ( 8 za).  
 
 6. TOČKA 

Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom pravnom statusu 

(novoformirani broj 3813/5) prihvaćen je jednoglasno ( 8 za). 
 
 7. TOČKA 

Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom pravnom statusu 

(novoformirani broj 3772) prihvaćen je jednoglasno ( 8 za). 
 
 8. TOČKA 

Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom pravnom statusu 

(novoformirani broj 4012) prihvaćen je jednoglasno ( 8 za). 
 
 9. TOČKA 

Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom pravnom statusu 

(novoformirani broj 4011) prihvaćen je jednoglasno ( 8 za). 
 
 10. TOČKA 

Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom pravnom statusu 

(novoformirani broj 4013) prihvaćen je jednoglasno ( 8 za). 

 

 11. TOČKA 

Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom pravnom statusu 

(novoformirani broj 4010) prihvaćen je jednoglasno ( 8 za). 

 

 12. TOČKA 

Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom pravnom statusu 

(novoformirani broj 4014) prihvaćen je jednoglasno ( 8 za). 

 

 13. TOČKA 

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite na 

području Općine Lumbarda prihvaćen je jednoglasno ( 8 za). 

 

 14. TOČKA 

Izvješće o radu općinske načelnice Općine Lumbarda za razdoblje od 01. srpnja do 31. 

prosinca 2021.g. prihvaćeno je sa 5 glasova  za i 3 suzdržana glasa.  

 

 

 

 



 

 15. TOČKA 

Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području općine Lumbarda za 2021.g. prihvaćena je 

jednoglasno ( 8 za). 

 

 16. TOČKA 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Općine Lumbarda za 

2022. – 2025. prihvaćene su jednoglasno ( 8 za). 

 

 17. TOČKA 

Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

na području Općine Lumbarda za 2022.g. prihvaćen je jednoglasno ( 8 za). 

 

 18. TOČKA 

Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda za 

2021.g. prihvaćeno je jednoglasno ( 8 za). 

 

 19. TOČKA 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda za 2022.g. 

prihvaćen je jednoglasno ( 8 za). 

 

20. TOČKA 

Zamolbe:  

- Petar Jurjević Fole, Jelena i Anton Lozica 

Prihvaća se jednoglasno ( 8 za) prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (put)  i 

zadužuje se Općinska načelnica da nakon odrađene procjene čest.zem. 3929 ( površine 170 

m2)  objavi natječaj za prodaju cjelovite čestice zemlje. Navedena čest.zem.neće se cijepati te 

se može prodati u cjelosti. 

- Frano Milina Blaska 

Članovi Općinskog vijeća zadužuju Općinsku načelnicu da izvrši procjenu čest.zem. 1899/58 

(površine 27 m2) i čest.zem. 1899/59 ( površine 49 m2) predio Uvala Račišće i da se raspiše 

natječaj za prodaju .  

 

 
 

Sjednica završila sa radom u 19:15 sati. 

 

Zapis vodila: 

 

Jagoda Batistić 

 

 

                                                                               Predsjednica Općinskog vijeća: 

 

 

                                                                                     Fani Kršinić, struč.spec.oec. 


