REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko-neretvanska županija
OPĆINA OREBIĆ
Općinski načelnik
Klasa::
Urbroj:
Orebić,

Općinsko vijeće Općine Orebić
Vijećnici
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 48. Statuta Općine Orebić („Službeni glasnik Općine Orebić“ broj 02/13), podnosim
Općinskom vijeću Općine Orebić

IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Orebić
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

I.
1. UVODNI DIO
Člankom 35.b stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13 – pročišćeni tekst)
(u daljnjem tekstu: Zakon) utvrđeno je da općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja
izvješća o svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta jedinice lokalne, odnosno
područne (regionalne) samouprave.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Orebić u okviru svog djelokruga, obavljao je
izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Orebić koji su mu povjereni zakonom,
utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Orebić, davao mišljenje o
prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači,
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, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u
skladu sa zakonima, Statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao kroz sastanke, konzultacije, radne
dogovore, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti općinskog načelnika, kao i kroz rad
Jedinstvenog upravnog odjela.

II.
2. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
I u ovom izvještajnom razdoblju djelovanje općinskog načelnika odvijalo se kroz
samostalni rad i rad Jedinstvenog upravnog odjela koji je tehnička osnova i podrška rada općinskog
načelnika.

2.1 U području financija
Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju donosio odluke za izvršenje Proračuna, brinuo
o izradi propisanih izvješća u svezi s izvršenjem Proračuna, vođenje računovodstva Proračuna,
vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini te druge poslove i
aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlasti utvrđenih Zakonom,
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o
proračunu i Statutom Općine Orebić.
Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja Proračuna
izdvajam:

Proračun Općine Orebić
Podnio sam Općinskom vijeću prijedloge Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. i projekcije za 2019.
i 2020. godinu, i prijedlog Proračuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.godinu.
Prihodi
Stalno, pa tako i u periodu srpanj- prosinac 2018. godine pratila se naplata prihoda.
Djelovanja je usmjereno na podizanju stupnja odgovornosti svih fizičkih i pravnih osoba za
podmirenje financijskih obveza prema Općini. U drugoj polovini 2018. godine provedena je ovrha u
iznosu od 1.471.998,84 kn na računu proračuna Općine, a koja je odredila daljnje izvršenje
planiranih aktivnosti proračuna.
Likvidnost
Posebnu pozornost posvetio sam likvidnosti Općine. Nakon kratkotrajne blokade računa
proračuna, poduzeo sam aktivnosti za vraćanje likvidnosti. Nastojalo se sve obveze platiti u
ugovorenim rokovima.
Unutarnja revizija i proračunski nadzor
Svakodnevno se vrši nadzor svih akata koji su predmetom razmatranja općinskog načelnika
ili su predmet donošenja odluka i to sa stajališta proračunskog financiranja.

2.2 U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša
U ovom razdoblju ishođene su sve suglasnosti na glavni projekat Reciklažnog dvorišta u GZ
Podvlaštica.
Na žalost, u ovom razdoblju se dogodio i katastrofalni požar koji je zahvatio i odlagalište
komunalnog otpada u Podvlaštici, te sam odmah poduzimao aktivnosti za gašenje i saniranje
odlagališta.
Za ublažavanje šteta od požara za točno navedene vlasnike opožarenih objekata temeljem
ovlaštenog procjenitelja odabranog od strane DNŽ, iz Državnog proračuna dobili smo pomoć u
iznosu od 408.000,00 koja smo i uplatili krajnjim korisnicima.

Na zgradi vatrogasnog doma Orebić izvršeno je uređenje prostorija za potrebe DVD-a Orebić, i za
osiguravanje prostora za rad policije.
Provedeno je uređenje i krovišta Doma u Oskorušnu.
Nastavile su se aktivnosti na provedbi Programa gradnje i održavanja komunalne
infrastrukture kroz aktivnosti.
Izvedeni su radovi na uređenju, čišćenju i sanaciji kanala i potoka
•
Izvedeni su djelomično radovi na uređenju poljskih putova.
•
Stalno sam davao naloge za poslove na održavanju javne rasvjete
•
Brinuo o čišćenju i uređenje groblja
•
Završena je prva faza na uređenju grobne kapele Lovište
•
Kontinuirano se provode aktivnosti knjiženja nerazvrstanih cesta na području Općine,
što je usko povezano i uvjet je u provedbi projekta aglomeracije "Orebića".
•
Održavanja čistoće i brige o javnim površinama tijekom izvještajnog razdoblja sa posebnim
naglaskom na održavanju javnih i zelenih površina, te plaža provedeno je putem KTD Bilan d.o.o.
te drugih fizičkih i pravnih osoba.
•
U suradnji sa Hrvatskim vodama nastavilo se sa aktivnostima na izradi projektne
dokumentacije aglomeracija „Orebić“.
•
Pokrenuta je izrada projektne dokumentacije priključenja na vodoopskrbnu mrežu sela
Karmen, Gurići, lampalovo i Bilopolje.
•
Permanentno se provode aktivnosti na smajenju gubitaka u vodoopskrbnoj mreži.
•
Pokrenuta je nabava od strane Hrvatskih voda za rješenje potoka Kraljevića selo u Vignju.
•
Uz sufinanciranje Županijske lučke uprave, pristupilo se sanaciji lukobrana (škojere) u
Orebiću.
•
MRRFEU je po svom rebalansu prihvatilo naš prijavljeni projekt za sufinanciranje
održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 300.000,00 kn.
•
Realiziran je projekt energetske učinkovitosti i svjetlosnog onečišćenja na šetnici Orebić uz
pomoć MRRFEU vrijednosti 460.000,00 kn
•
apliciran je MRRFEU projekt uređenja "Trg Viganj" i projekt energetske učinkovitosti
"Hrvatski dom Viganj" i priprema dokumentacije za projekt energetsku učinkovitosti "Zgrade
Općine"
•
Na objavljeni natječaj Ministarstva poljoprivrede apliciran je projekt SRC Orebić
•
Nakon što je Općinsko vijeće usvojilo Plan gospodarenja otpadom, koji je bio osnova za
apliciranje nabavke komunalne opreme, početkom kolovoza potpisan je ugovor sa Fondom za
zaštitu okoliša o sufinanciranoj nabavci komunalne opreme u iznosu od 3.270.000,00 kn u kojoj je
participacija Općine 15 %
•

Pratio sam obavljanje komunalnih djelatnosti:
•
•
•
•
•

opskrbu pitkom vodom,
prikupljanje komunalnog otpada i čipiranja spremnika koje je započelo 01.srpnja
2018.
organiziranje i naplatu parkirališta,
stanje sustava odvodnje oborinskih voda,
održavanje nerazvrstanih i županijskih cesta,

U Javnim poduzećima u kojima je Općina osnivač i vlasnik KTD „Bilan“d.o.o. i „Vodovod i
odvodnja“ u svojstvu Predsjednika Skupštine društava aktivno u suradnji sa NO-ima sudjelovao u
smislu poboljšanja uvjeta rada, bolje učinkovitosti i likvidnosti.
Prilagodba novom načinu organiziranja prikupljanja i naplati komunalnog otpada, prilagođeno uredbi
Vlade RH i u skladu sa Planom gospodarenja otpadom Općine Orebić, te pogrešna procjena količine
komunalnog otpada (a onda i cijena za korisnike) rezultiralo je gubitke i smanjenje likvidnosti
komunalnog poduzeća.
Vodoopskrbom i odvodnjom napravljeni su pomaci na smanjenju gubitaka u vodoopskrbnoj mreži i
uređenju i opremanju mehaničkog šprećistača u TZ Hoteli, što je rezultiralo povećanju učinkovitosti
komunalnog poduzeća.
U radu TZ Općine Orebić sudjelovao sam u radu sjednica TV TZ Općine Orebić i Skupštini TZ Kroz
rad TV TZ Orebić pratio sam izvršenje programa rada a posebno kroz održavanje kulturnih i zabavnih
manifestacija u tijeku turističke sezone.
I u ovom izvještajnom razdoblju poticao sam razvoj gospodarstva, poduzetničkih aktivnosti i
poljoprivrede.

2.4 U području prometa
Tijekom izvještajnog razdoblja nastojalo se unaprijediti prometnu infrastrukturu na području
Općine kroz:
•
održavanje nerazvrstanih cesta
•
održavanje pješačkih staza, nogostupa
•
praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava, komnenog i pomorskog
•
sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta.
Najvažniji infrastrukturni projekti Općine Orebić su zaobilaznica Orebić i Trajektna luka
Perna. Nositelj projekta Trajektne luke Perna je Županijska lučka uprava i iz komunikacije sa
nositeljem projekta i resornim ministarstvom imamo saznanja da se provođenje postupka
javne nabave za Trajektnu luku Perna očekuje tijekom 2019. Iz svih dokumenata razvidno je
da se trajektna luka ne može pustiti u uporabu bez izgradnje nove pristupne ceste (zaobilaznica
Orebić) Trajektna luka se može raditi paralelno sa zaobilaznicom Orebić ili nakon izgradnje
iste. Iz toga je razvidno da bilo kakava prekategorizacija postojeće cesta Orebić-Perna iz
županijske u državnu cestu ne može biti provedena što i potvrđuje Studija povezivanja buduće
trajektne luke Perna i budućeg pelješkog mosta.
Završeno je probijanje ceste Duba Pelješka - Bezdija.
Počeli radovi na širenju i uređenju ceste Osobljava - Crkvice.
U suradnji sa ŽUC-om završena je rekonstrukcija ceste u smislu postavljanja novog sloja
asfalta (2500 m2) na prometnici Postup-Podobuće.
Dogovoreno je a tijekom 2019. se i očekuje probijanje 103 m ceste kroz Podobuće čime se
omogućava povezivanje Podobuća i Dingača.
Organizirao sam a iz općinskog proračuna financirali nabaku svjetlosniih znakova za
utvrđivanje brzine kretanja vozila u Perni na županijskoj cesti i pored zgrade OŠ Orebić na
državnoj cesti D414.

2.5 U području opskrbe električne energije
U suradnji s HEP-om obavljaju se stalne aktivnosti na poboljšanju opskrbe električnom energijom za
nesmetani život i obavljanje gospodarskih djelatnosti, posebno u tijeku turističke sezone.

2.6 U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva
Vodio sam brigu o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Općine u području
brige o djeci, obrazovanju i odgoju.
Potpisan je ugovor sa Ministarstvom demografije, obitelji, mladih i socijalnu politiku za provođenje
projekta "Poboljšanje uvjeta, boravka i rada u DV Orebić. Sredtsva ministarstva 142.488,00 kn)
Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđena je Zakonom o predškolskom odgoju i
naobrazbi, koja se financirana iz općinskog Proračuna. Predškolski odgoj je organiziran u Vignju,
Orebiću i Potomju.
Osnovno obrazovanje se provodi u Osnovnoj školi Orebić i njenim Područnim školama Lovište i Viganj
i OŠ Kuna i njenoj PŠ Potomje.

2.7 U području sustava zaštite i spašavanja
Tijekom izvještajnog razdoblja usklađivani su postojeći planovi zaštite i spašavanja, zaštite od požara
i civilne zaštite.
Tijekom katastroflanog požara Stožer CZ je rukovodio sustavnom CZ, evakuacijom kampova i
stanovništva, logističkom potporom vatrogasnim društvima, kojih je u jednom trenutku na požarištu
bilo 40) i građanima gasiteljima.
U ovom izvještajnom razdoblju dovršeno je probijanju puta između Dube i Bezdije, čiji se značaj
pokazao i prilikom ove nepogode.
Financiranje općinskih DVD-a i HGSS-a u ovom izvještajnom razdoblju iznosilo je 593.495,71 kn

2.8 Donacije udrugama i ostale donacije
Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja športskih i kulturnih
događanja na području Općine.
Kroz financijske potpore nužnim za rad udruga transverirana su sretstva predviđena proračunom
udrugama iz područja kulture u ukupnom iznosu od 234.853,70 kn, te športa u iznosu od
208.700,00 kn

2.9 U području socijalne skrbi i zdravstva
Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe građana a ponaosob
najpotrebitijih. Općina Orebić participira u sufinanciranju tima T1 hitne medicinske službe u smislu
poboljšanja medicinske skrbi građana i turista. Iznos sufinanciranja je 39.000,00 Kn polugodišnje.
Socijalni program
Socijalni program Općine obuhvaća pomoći obiteljima i pojedincima, pomoć pri rođenju
djece, sklapanju brakova i sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatskog crvenog križa ogranak

Korčula, subvencioniranje cijene boravka djece u dječijem vrtiću, pomoć za nabavku školskih
udžbenika za učenike osnovnih škola na području Općine, pomoć za podmirenje troškova stanovanja,
pomoć za ogrjev, jednokratne novčane pomoći, subvencioniranje prijevoza učenika i studenata,
udruga Korčulansko-Pelješko srce, Moje sunce i Liga borbe protiv raka Pelješac-Korčula. U ovom
izvještajnom razdoblju za potrebe utrošeno je 227.167,82 kn

III.
3. Z A K L J U Č A K
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2018. godine, sadrži prikaz poslova iz nadležnosti općinskog načelnika kao izvršnog tijela
Općine Orebić.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog
odjela i pojedinih tijela imenovanih za pojedinačne potrebe, a u okviru financijskih mogućnosti
planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na
način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba žitelja Općine Orebić. te
očuvanje, jačanje i stvaranje poduzetničke klime.

S poštovanjem,
Načelnik
Tomislav Ančić v.r.

