
 

Na temelju članka 49. Statuta općine Lumbarda ( Službeni glasnik Općine Lumbarda broj 03/13,  

02/16 i 01/18), podnosim Općinskom vijeću Općine Lumbarda, sljedeće 

 

IZVJEŠĆE 

o radu općinskog načelnika Općine Lumbarda 

za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosinca 2018. godine 

 

I UVODNI DIO  

 

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Lumbarda, Općinski načelnik obvezan 

je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu. 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja 

izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava 

izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne 

samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, 

upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i 

njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene 

statutom. 

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Lumbarda, u okviru svog djelokruga, obavljao je 

izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je 

prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih 

akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih 

planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine 

kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog izmjena godišnjeg proračuna Općine, 

usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom 

Općine i aktima Vijeća. 

 

II DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA  

 

U PODRUČJU  ZAPOSLENOSTI-NOSITELJA POSLOVA:  

 

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra iskrena i kontinuirana suradnja sa suradnicima, 

kako sa upravnim odjelom i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Lumbarda, predstavnicima 

političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Lumbarda, tako i sa ovlaštenim 

osobama na razini Županije, gradova, općina i posebno sa predstavnicima fondova i resornih 

ministarstava. 

U Općini Lumbarda je na dan 30.06.2018.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo ukupno 

zaposleno 4 djelatnika, od toga: 

 

1. Dužnosnici: …………….…. 1 (zamjenik općinskog načelnika) 

2. Jedinstveni upravni odjel: …………… 3 

 

 

 

 

 



U PODRUČJU FINANCIJA : 

 

U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao izvršavanje proračuna, izradu propisanih 

izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje 

propisanih poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Lumbarda kao i 

druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Lumbarda . 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Lumbarda za 2018 godinu donesen je 12. rujna na 

14. sjednici općinskog vijeća, a  Proračun općine Lumbarda za 2019 sa projekcijama za 2020 i 2021 

usvojen  je na 15. Sjednici općinskog vijeća održanoj 23.studenog 2018.godine.  

II Izmjene i dopune Proračuna za 2018 godinu donesene su 21 prosinca na 16 sjednici općinskog 

vijeća. 

 

U PODRUČJU JAVNOSTI RADA 

 

Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenim novinama DNŽ i na web stranici Općine 

Lumbarda, www.Lumbarda.hr , na oglasnoj ploči Općine Lumbarda , na sjednicama Općinskog vijeća 

Općine Lumbarda, u komunikaciji sa građanima te kroz medije. 

Na 3.sjednici Općinskog vijeća Općine Lumbarda, 13.04.2015., donesena je Odluka o pravu na pristup 

informacijama. Ovom Odlukom uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu 

informacija koje posjeduje Općina Lumbarda, ograničenje prava na pristup informacijama i ponovnu 

uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu 

uporabu informacija kao i druge obveze Općine Lumbarda vezane za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama. 

Temeljem članka 18.a, stavka 2.  Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03., 

118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) i članka 47. Statuta Općine Lumbarda (Službeni glasnik Općine 

Lumbarda broj  03/13, 02/16 i 01/18.), načelnik Općine Lumbarda 16.05.2018. donio je Odluku o 

imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka. 

 

U PODRUČJU PREDLAGANJA AKATA KOJE DONOSI OPĆINSKO VIJEĆE  

 

1. Na inicijativu i na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti Općinsko 

vijeće Općine Lumbarda donijelo je u izvještajnom razdoblju slijedeće odluke: 

2. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika, 

3. Zaključak o dodjeli osobne godišnje nagrade Vinicije Lupis, 

4. Zaključak o proglašenju počasnog građanina općine Lumbarda Branko Bačić, 

5. Zaključak o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Dječji vrtić Anđeli čuvari, 

6. Odluku o namjenskom trošenju financijskih sredstava uprihođenih prodajom nekretnina u 

vlasništvu općine Lumbarda, 

7. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Humac – Pudarica, 

8. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Lumbarda, 

9. Odluku o kupnji zemljišta Obitelj Blaske, 

10. Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Lumbarda, 

11. Odluku o prodaji okućnice Ramo Rošić, 

12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018 godinu, 

13. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata, 

14. Odluku o prodaji službenog vozila, 

   

   



15. Odluku o nabavi službenog vozila, 

16. Odluku o utvrđivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade, 

17. Proračun općine Lumbarda za 2019 i projekcije Proračuna za 2020 i 2021, 

18. Odluku o izvršenju proračuna za 2019, 

19. Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na 

području općine Lumbarda, 

20. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Lumbarda, 

21. Izmjene i dopune programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Lumbarda za 2018 

godinu, 

22. Izmjene i dopune Mjera socijalnog programa za 2018 godinu, 

23. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2018, 

24. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018, 

25. Program o izmjenama i dopunama programa održavanja i gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Lumbarda za 2018, 

26. Program održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 

Lumbarda za 2019, 

27. Program javnih potreba u športu za 2019, 

28. Program javnih potreba u kulturi za 2019, 

29. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2019, 

30. Mjere socijalnog programa za 2019, 

31. Odluku o II izmjenama i dopunama Proračuna za 2018, 

 

 

U PODRUČJU PREDLAGANJA I DONOŠENJA AKATA IZ NADLEŽNOSTI  

OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

1. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine Josip Burušić, 

2. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine Maike Strahmann, 

3. Zaključak o isplati sredstava iz proračunske zalihe, 

4. Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela sa sistematizacijom radnih mjesta, 

5. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel za 2019, 

6. Zaključak o isplati sredstava iz proračunske zalihe, 

7. Odluku o osnivanju Povjerenstva za popis imovine obveza općine Lumbarda, 

8. Odluku o prihvaćanju financijskog plana za 2019 godinu Dječjeg vrtića Korčula – 

pedagoška jedinica Lumbarda, 

9. Odluku o isplati socijalne pomoći, 

10. Rješenje o broju studenata i srednjoškolaca te načinu ostvarivanja prava na 

sufinanciranje troškova javnog prijevoza u 2019, 

 

 

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju zaključio: 

 

1. Ugovor o nabavci spremnika, 

2. Ugovor o nabavci rasvjetnih tijela, 

3. Ugovor za provođenje obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, 

4. Ugovor o kupoprodaji nekretnine Damjanović, 

5. Ugovor o izvođenju radova lokacija Ražnjić – obrt Brzi, 



6. Ugovor o kupoprodaji nekretnina – Kriletić Nedjeljka, 

7. Ugovor o autorskom djelu Fazinić, 

8. Aneks ugovora o kupoprodaji nekretnibna Petar Jurjević, 

9. Ugovor o zakupu poslovnog prostora Tino Jurjević, 

10. Ugovor o izvođenju radova na Tatinji – Dubrovnik ceste, 

11. Ugovor o prijenosu poslovnog udjela 3% NPKLM-a sa Grada Korčule  na općinu Lumbarda, 

12. Ugovor o sufinanciranju projekta za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i 

ujednačavanja komunalnog standarda za 2018 – Ministarstvo graditeljstva, 

13. Ugovor o kupoprodaji nekretnine – Mike Strahmann, 

14. Ugovor o kupoprodaji nekretnine Josip Burušić, 

15. Ugovor o izgradnji šetnice Koludrt – Tehnoelektro Đakovo, 

16. Ugovor o izvedbi vodovodnog priključka, 

17. Ugovor o sufinanciranju projekata na pomorskom dobru – DNŽ, 

18. Ugovor o izvođenju geodetskih usluga – Kosović, cesta Koludrt, 

19. Ugovor o kupoprodaji nekretnina – Milkica Jurjević, 

20. Ugovor o uređenju nerazvrstane ceste Jurtina – Hitegra, 

21. Ugovor o sufinanciranju dijela troškova prijevoza učenika i studenata – Autotrans, 

 

 

U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 

 

Temeljem Zakona o zaštiti od požara  (NN 92/10 ) doneseni su svi Planovi po pitanju zaštite od 

požara, te su ispunjene sve zakonske obveze Općine kao jedinice lokalne samouprave.  

 

III. REALIZIRANI PROJEKTI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

 Dio I faze odvodne otpadnih voda od Tatinje do raskrižja Vela glavica, 

 Asfaltiranje ceste do Tatinje, 

 Proširenje nerazvrstane ceste do vojarne i tamponiranje, 

 Prijenos poslovnog udjela 3% u NPKLM-u sa Grada Korčule na općinu Lumbarda, 

 Izrada projektne dokumentacije za novi dječji vrtić Lumbarda, 

  

 

 

 

 

IV. ZACRTANI  PRIORITETI  U 2019 GODINI:  

 

 Nastavak radova na prostorno planskoj dokumentaciji, 

 Praćenje započetih projekata s naglaskom na odvodnju otpadnih voda,  poslovnu zonu, 

reciklažno dvorište, povrat imovine, nerazvrstanu cestu Koludrt (vrtić), 

 Raspisivanje javne nabave za projektnu dokumentaciju sustava odvodnje naselja Lumbarda, 

 Uređenje ceste na Rudina, 

 Asfaltiranja nerazvrstane ceste Glogovac – Kokojevica, 

 Ishodovanje građevinske dozvole za Marinu i radovi na uređenju, 

 Apliciranje na raspisane mjere Evropskog fonda za razvoj, Operativnog programa 

konkurentnost i kohezija, te Ministarstava, 

 Realizacija projekata predviđenih Proračunom Općine Lumbarda, 



 Pribavljanje dokumentacije potrebne za javljanje na natječaje ministarstava i fondova za 

infrastrukturne projekte,  

 Nastavak uređenja i asfaltiranja planiranih nerazvrstanih cesta. 

 

V. AKTUALNI PROBLEMI: 

 Punjenje proračuna otežano uslijed mini porezne reforme,   

 Prometna povezanost, 

 Nedostatak projektne dokumentacije za apliciranje na Natječaje ministarstava i fondova,( 

mjere ruralnog razvoja)  

 Loš rad hotelskih kuća i neiskorištenost hotelskih kapaciteta,  

 Promidžba mjesta Lumbarda kao destinacije,  

 

VI. ZAKLJUČAK 

 

Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled aktivnosti u izvještajnom razdoblju. Pozivam vijećnike 

Općine Lumbarda, i sve građane da kad god imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, da mi se 

obrate kako bismo zajednički pokušali rješavati naše probleme i ostvariti naše planove. 

Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima u općinskoj upravi, političkim strankama koje 

participiraju u Općinskom vijeću Općine Lumbarda zahvaljujem na povjerenju, razumijevanju, 

pomoći  i suradnji.                                                                             

 

Općinski Načelnik: 

 

Igor Kršinić, dipl.ing. 


