
 

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.prosinca 2017. 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 31.12.2017.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 . 

III Izmjene i dopune Proračuna za 2017 godinu usvojene su na 8.sjednici Općinskog vijeća dana 27. 

prosinca  2017. a Proračun općine Lumbarda za 2018 sa projekcijom za 2019 i 2020 usvojen je na 7. 

Sjednici općinskog vijeća održanoj 27.studenog 2017.godine. 
 

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 komunalnom redu, 

2. Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017-2020, 

3. Odluku o dodjeli kolektivne godišnje nagrade, 

4. Zaključke o dodjeli osobnih godišnjih nagrada, 
5. Zaključak o pravu prvokupa nekretnine, 
6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017, 
7. Program izgradnje i razvoja gospodarske zone Humac-Pudarica, 

8. Odluku o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Lumbarda, 

9. Odluka o nabavi službenog vozila, 
10. Odluku o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju, 
11. Proračun općine Lumbarda za 2018 i projekcije za 2019 i 2020, 
12. Odluku o izvršavanju proračuna za 2018, 
13. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa, 
14. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu, 
15. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi, 

16. Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO, 
17. Odluku o naknadama članovima općinskog vijeća, te plaćama i naknadama dužnosnika koji 

dužnost obavljaju profesionalno i volonterski, 
18. Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom, 
19. Program održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018, 
20. Program javnih potreba u športu za 2018, 
21. Program javnih potreba u kulturi za 2018, 

 

 



22. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2018, 

23. Mjere socijalnog programa za 2018, 

24. Odluku o Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. 

 

U PODRUČJU PREDLAGANJA I DONOŠENJA AKATA IZ NADLEŽNOSTI  
OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

1. Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite, 
2. Odluku o uključivanju u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa, 

3. Zaključak o isplati za PVC stolariju, 
4. Zaključak o isplati Centru za prapovijesna istraživanja, 
5. Zaključak o isplati naknade sredstava izborne promidžbe, 
6. Zaključak o isplati socijalne pomoći, 
7. Zaključak o isplati za oglašavanje, 
8. Odluku o prodaji službenog vozila, 
9. Odluku o prodaji okućnice, 
10. Odluku o davanju teretane u najam, 

11. Poslovnik o radu stožera civilne zaštite, 
12. Zaključak o isplati za procjenu tržišne vrijednosti sustava odvodnje, 
13. Zaključak o isplati za radove na parkingu Vela glavica, 
14. Zaključak o isplati za geodetski elaborat nerazvrstane ceste (nastavak zaobilaznice), 
15. Zaključak o isplati za ležeće policajce i znakove, 

16. Zaključak o isplati za karavanu Zajedno u ratu zajedno u miru, 
17. Zaključci o isplati socijalne pomoći, 
18. Zaključak o isplati za materijal za mjesnu ulicu(Sutivan), 

19. Zaključak o isplati božićnice i regresa te dara za djecu, 
20. Odluka za socijalnu pomoć, 
21. Odluku o prihvaćanju financijskog plana Dječjeg vrtića, 
22. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza, 

23. Odluku o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika JUO. 
 

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju zaključio: 

 

 Ugovor za izradu i dopunu projektne dokumentacije u svrhu gradnje reciklažnog dvorišta na 
odlagalištu Kokojevica, 

 Ugovor o umjetničkom autorskom djelu, 
 Ugovor o izradi i ugradnji PVC stolarije, 

 Ugovor o dodjeli kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog 

gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda za 2017, 
 Ugovor o izradi studije vjetrovalne klime za postojeće stanje plaže pržina, 
 Ugovor o kupoprodaji motornog vozila, 

 Ugovor o izvedbi geodetsko-hidrografskih radova i utvrđivanja načelnih karakteristika 

morskog dna, 

 Ugovor o kupoprodaji novog vozila, 

 Ugovor o izradi hidrografskog snimka i izradi objedinjenog geodetsko-hidrografskog snimka , 

 Ugovor o izradi geodetskog snimka obalnog pojasa, 



 Ugovor o najmu teretane, 

 Ugovor za izradu snimka oštećenja obalnih zidova te uređivanje načelnih karakteristika 
morskog dna za luku otvorene namjene za javni promet lokalnog značaja – Sutivan, 

 Ugovor za izradu vjetrovalne klime za postojeće stanje za izradu koncepcijskog rješenja luke 
otvorene za javni promet lokalnog značaja – Sutivan, 

 Ugovor za izradu studije vjetrovalne klime za projektirano stanje te izradu idejnog projekta 

luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Sutivan, 

 Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta UPU Soline, 
 Ugovor za izradu koncepcijskog rješenja te studije vjetrovalne klime za varijantno 

koncepcijsko rješenje uređenja plaže pržina, 
 Dodatak III. Ugovoru o javnim radovima sanacije deponija Kokojevica. 

 

U PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA 

 

U Izvještajnom razdoblju kroz  program javnih radova ukupno je  angažirano 10 osoba na određeno 
vrijeme na poslovima čišćenja protupožarnih  prosjeka, a kroz Program stručnog osposobljavanja za 
rad bez zasnivanja radnog odnosa angažirana je jedna osoba.  

 

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. U budućem 
razdoblju očekuje nas usklađenje akata iz područja zaštite od požara i civilne zaštite zbog najavljenih 
zakonskih i podzakonskih promjena. Nabavljena je oprema za timove civilne zaštite (kombinezoni i 
cipele). 

 

III. REALIZIRANI PROJEKTI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

 Nabavljeno vozilo za sakupljanje otpada, 

 Nabavljeno vozilo za pražnjenje sabirnih i septičkih jama, 
 Uknjižena cesta i kanal Donje blato – Soline, 

 Provedena javna rasprava i predate na knjiženje nerazvrstane ceste Ražnjićka cesta i 
nerazvrstana cesta Ražnjić – Jurtina. 

 Riješen dugogodišnji prijepor stambenog zbrinjavanja Kate Šestanović.  
 

 

IV. ZACRTANI  PRIORITETI U 2018.GODINI:  

 Nastavak radova na prostorno planskoj dokumentaciji, 

 Praćenje započetih projekata s naglaskom na odvodnju otpadnih voda, parking ispod Gospe, 

poslovnu zonu, reciklažno dvorište. 
 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. 


