
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LUMBARDA 

            

Lumbarda, 15. srpnja 2021. 

P O Z I V 
 

Sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lumbarda za dan 19. srpnja 2021. godine  

(ponedjeljak)  s početkom u 17:00  sati u  kino dvorani DOC-a. 

  

Za sjednicu se predlaže slijedeći  

Dnevni red: 

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. 

  

                                         

                                                                             

Molimo da sjednici neizostavno prisustvujete, a eventualni izostanak opravdate tajnici 

Načelnice. 

 

 

 

 

                                                                                                    Predsjednica Općinskog vijeća: 

 

 

                                                                                                      Fani Kršinić, struč.spec.oec. 


