Na temelju članka 49. Statuta općine Lumbarda ( Službeni glasnik Općine Lumbarda broj 03/13 i
02/16), podnosim Općinskom vijeću Općine Lumbarda, sljedeće
IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Lumbarda
za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosincaa 2016. 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 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 31.12.2016.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 .
Proračun Općine Lumbarda za 2017 godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu donesen je
na 16. Sjednici Općinskog vijeća Općine Lumbarda, održanoj dana 30.11.2016., a objavljen je u
Službenom glasniku Općine Lumbarda broj 5/16.
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.
U PODRUČJU PREDLAGANJA AKATA KOJE DONOSI OPĆINSKO VIJEĆE
Na inicijativu i na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti Općinsko vijeće
Općine Lumbarda donijelo je u izvještajnom razdoblju slijedeće odluke:
1. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za
financiranje kapitalnih projekata,
2. Odluku o korištenju ustupljenih sredstava poreza na dohodak namijenjenih za financiranje
kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka,
3. Zaključak o dodjeli osobne godišnje nagrade (Josip Rončević),
4. Zaključak o dodjeli osobne godišnje nagrade (Klaus Dieter Martin),
5. Zaključak o dodjeli osobne godišnje nagrade ( Marica Čavar i Ante Jurjević)
6. Zaključak o dodjeli Povelje počasnog građanina Općine Lumbarda (general pukovnik HV u
mirovini Ante Gotovina),
7. Odluku o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine Lumbarda,
8. Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od
požara Općine Lumbarda,
9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lumbarda za 2016. Godinu,
10. Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lumbarda za 2016 godinu,
11. Odluku o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta ( Ražnjička
cesta),
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu,
13. Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lumbarda za 2017 godinu,
14. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lumbarda za
2017 godinu,
15. Odluku o izvršenju Proračuna općine Lumbarda za 2017 godinu,
16. Proračun općine Lumbarda za 2017 godinu i projekcije proračuna za 2018 i 2019 godinu,
17. Odluku o novčanoj pomoći za novorođeno dijete,
18. Odluku o izmjenama i dopunama proračuna općine Lumbarda za 2016 godinu.
U PODRUČJU PREDLAGANJA I DONOŠENJA AKATA IZ NADLEŽNOSTI
OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Zaključak o isplati sredstava proračunske pričuve za Mornarevu noć,
2. Zaključak o isplati sredstava inženjeru geodezije Željku Kosoviću za geodetski situacijski
nacrt objekta vojarne Ražnjić,
3. Zaključak o isplati sredstava Produkcijskoj tvrtki „Prime time“ za snimanje dokumentarnog
filma Hrvatska bedem ljubavi,
4. Zaključak o isplati Lovor d.d.,
5. Odluku o uređenju javnih površina,
6. Zaključak o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora Pržina,
7. Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite,
8. Odluku o prihvaćanju financijskog plana Dječjeg vrtića Korčula – pedagoška jedinica
Lumbarda,

Odluku o popunjavanju postrojbe Civilne zaštite Općine Lumbarda,
Zaključak o produženju ugovora o najmu poslovnog prostora Boana,
Zaključak o isplati božićnice i regresa,
Zaključak o isplati sredstava za monografija Zaboravljena Dalmacija,
Zaključak o isplati socijalne pomoći,
Zaključak o isplati sredstava za humanitarnu akciju Kap vode – ocean ljubavi,
Zaključak o isplati sredstava za sufinanciranje knjige Ratni put korčulanskih postrojbi u
domovinskom ratu,
16. Zaključak o isplati sredstava udruzi Korčulansko – pelješko srce.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju zaključio:
 Ugovor o realizaciji projekta izgradnje infrastrukture u gospodarskoj zoni Humac-Pudarica, (
MRRFEU),
 Ugovor o realizaciji projekta rekonstrukcije doma kulture (MRRFEU),
 Ugovor o izvođenju radova na uređenju ceste (Dubrovnik ceste),
 Ugovor o obavljanju usluge stručnog nadzora (Čale Žrnovo),
 Ugovor o nabavci i ugradnji liftera na moru za invalidne osobe (Orto rea),
 Ugovor o izradi glavnog projekta rekonstrukcije zgrade Doma kulture u Općini Lumbarda
(Arhitektonski kolektiv),
 Ugovor o dodjeli sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja
komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda (Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja),
 Ugovor o umjetničkom autorskom djelu (Stjepan Nobilo),
 Ugovor o umjetničkom autorskom djelu (Ivan Salečić),
 Ugovor o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju komunalnih djelatnosti (KTD
Mindel),
 Ugovor u izvođenju geodetskih usluga (Inž. geodezije Željko Kosović),
 Ugovor o zakupu poslovnog prostora ( Boana),
 Ugovor o zakupu poslovnog prostora (Pržina),
 Ugovor za izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije odlagališta Kokojevica (Grad
Korčula, Ktd Mindel, IPZ Uniprojekt),
 Dodatak II Ugovoru o javnim radovima sanacije deponija Kokojevica ( Grad Korčula, KTD
Mindel, G.T. Trade d.o.o.),
 Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU),
 Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja ( Dubrovnik ceste),
 Ugovor o zakupu prostora za instalaciju bankomata (EFT usluge d.o.o.).
 Ugovor o izvođenju radova asfaltiranja ( Dubrovnik ceste),
U PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA
U 2016.godini kroz program javnih radova ukupno je zaposleno 3 osobe na određeno vrijeme na
poslovima pomoći starijim i nemoćnim osobama.
U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 ) i temeljem čl.8. Pravilnika o izradi procjena
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ( NN 35/9) i Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara (NN 110/05 i 28/10) prikupljene su ponude za
izradu Revizije Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije. Plan

zaštite od požara i Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije izradila je tvrtka Radna
sigurnost iz Dugog sela. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije dostavljena je
glavnom vatrogasnom zapovjedniku na suglasnost. Nakon dobivanja suglasnosti glavnog vatrogasnog
zapovjednika DNŽ, pozitivnog prethodnog mišljenja MUP-a PU Dubrovačko neretvanske Službe
upravnih i inspekcijskih poslova Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite
od požara su usvojeni na 15.sjednici Općinskog vijeća dana 26.09.2016.
III. REALIZIRANI PROJEKTI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
 Uređena je i asfaltirana nerazvrstana cesta Gornje blato u dužini 3500 metar,
 Asfaltirana Zaobilaznica Lumbarda u dužini 700 metar,
 Izgrađen potporni zid na Zaobilaznici,
 Saniran plato za zbrinjavanje građevinskog otpada (materijal od iskopa),
 Započeto uređenje nerazvrstane ceste od Krmače do Solina,
 Započeto uređenje nerazvrstane ceste do Glogovca i pripremljena za asfaltiranje,
 Asfaltirana ulica do kuće Kriletić Rokoša na Malu Glavicu,
 Asfaltirana ulica iza objekta DOC-a,
 Asfaltirana javna površina u uvali Račišće,
 Asfaltirana ulica do predjela vrh Klada,
 Asfaltiran ulica od vodospreme do Kućištine cca 100 metara,
 Obnovljen dio stupova javne rasvjete u uvali Račišće,
 Asfaltirana i betonirana ulica u Veloj postrani do kuće Radovan Pjerino,
 Završena faza sanacije deponija Kokojevica (nastavak po Ugovoru krajem 2017),
IV. ZACRTANI PRIORITETI U 2017.GODINI:
 Nastavak radova na prostorno planskoj dokumentaciji,
 Praćenje započetih projekata,
 Realizacija projekata predviđenih Proračunom Općine Lumbarda,
 Pribavljanje dokumentacije potrebne za javljanje na natječaje ministarstava i fondova za
infrastrukturne projekte,
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. Napominjem da plaće
zaposlenih u općinskoj upravi u izvještajnom razdoblju nisu rasle u odnosu na plaće iz prethodnih
godina. One su ograničene i usklađena sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“,broj 28/10) .
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.

