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I. UVODNI DIO
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata,
provodi ili osigurava provođenje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje
upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga
samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i
rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Orebić, 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, provodio i osiguravao provođenje
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 izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna za
2015. godinu, 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.

Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim
sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz
aktivnosti Ureda načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
U izvještajnom razdoblju održano je niz sastanaka na kojima su razmatrani
prijedlozi i donijeti zaključci kojima su rješavana pitanja iz nadležnosti općinskog
načelnika. Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi
akata, izvješće o izvršenju proračuna za 2014.godinu, izvješće o polugodišnjem izvršenju
proračuna za 2015. godinu, te je također donesen niz odluka i prijedloga iz područja
komunalnih djelatnosti, poljoprivrede, gospodarstva, kulture i sporta.
Od samog početka proračunske godine nastavio sam sa intenzivnim sastancima i
razgovorima sa gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom, koje i dalje primam
svakodnevno a dogovorno svake srijede kroz institut uredovnog dana i koje mi se u
izvještajnom razdoblju nastavilo obraćati radi rješenja svojih problema, od komunalnih,
prostornih do socijalnih, kulturnih, sportskih, gospodarskih i ostalih. U ovom
izvještajnom razdoblju obavio sam nekoliko sastanaka sa svim značajnijim
gospodarstvenicima naše Općine te sa ostalim potencijalnim investitorima koji su iskazali
interes za poslovnim ulaganjima na našem području.
Posebno intezivno nastavljeni su moji sastanci u svojstvu i funkciji predsjednika
skupštine s Nadzornim odborom KTD Bilan d.o.o. i Vodovod i odvodnja d.o.o. koji su
poslovni subjekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i o kojima u potpunosti ovisi
vodoopskrba i umnogome organizacija komunalnog uređenja Općine kao i bitnost
ispravnog funkcioniranja svih registriranih djelatnosti društava te brige o radnicima istih.
U suradnji sa komunalnim drušvom KTD "Bilan" proveden je veliki broj akcija i
intervencija po pitanjima pripreme sezone i održavanja javnih površina od plaža do ulica i
zelenila.
Kao predsjednik skupštine Turističke zajednice Općine Orebić sudjelovao sam u
radu turističkog vijeća na četiri održane sjednice kao i na jednoj redovitoj Skupštini TZO
Orebić.
Redovito sam sudjelovao i na svim sastancima koje je sazivao župan Dubrovačko
neretvanske županije na kojima je najviše bilo riječi o strateškim projektima planiranja
prostora, rješavanju prometnih pitanja u zajedničkom interesu, te projektima vezanim uz
upravljane pomorskim dobrom kao i brojnim sastancima o načinima podizanja
konkurentnosti u turističkom i gospodarskom smislu kako naše tako i ostalih općina u
županiji. Također sam održao čitav niz sastanaka sa Hrvatskim cestama ispostava
Dubrovnik i Split.
Konstanta je komunikacija s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova
Europske unije po pitanju izgradnje osnovne škole u Orebiću koja je rezultirala
kvalitetnim provođenjem dinamičko financjskog plana izgradnje osnovne škole i školske
dvorane Orebić.

Sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopljen je ugovor za
projekt "Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstane ceste Potomje-Kuna" u iznosu
1.530.204,oo Kn sa PDV-om što iznosi 78 % od ukupne procjenjene vrijednosti projekta.
U protokolu je također brojna korespodencija sa Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost u svezi podrške našim komunalnim projektima od modela
odvojenog prikupljanja otpada kao i izgradnje reciklažnog dvorišta do projekata
podizanja energetske učinkovitosti.
Prisustvovao sam, po pozivu sjednicama Gradskih i Općinskih vijeća susjednih
gradova i općina, kao i raznim koordinacijama i susretima sa čelnicima gradova i općina
naše Županije. Općina Orebić je i članica LAG-a 5, te aktivno pratim i sudjelujem u
okviru svojih ovlasti u radu ove institucije.
Sa Ministarstvom turizma potpisan ugovor u isnosu od 150.000,oo Kn /bez PDV-a/
za izradu projektne dokumentacije za uređenje plaže Trstenica.
U suradnji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Orebić potpisan i
realiziran ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta poticanja čistijeg transporta
"Električne bicikle u Orebiću" u iznosu od 31.500,oo Kn. Participacija Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost u prjektu iznosi 60 %.
U suradnji sa DNŽ-om i Zavodom za hitnu medicinu DNŽ-e postignut
nadstandard u djelatnosti hitne medicine za područje Općine Orebić jer osobno smatram
da organizacijski ustroj hitne medicine nije postavljen na način da su se poštivale uzance
o načinima rasporeda tzv. T-timova kako na Pelješcu tako posebice u našoj općini
odnosno u najvećem naselju Orebić koja u vršnim dijelovima turističke sezone broji i do
15.000 osoba.
Posebnu pažnju posvećivao sam u ovom periodu civilnom društvu te sam ostvario
kvalitetnu suradnju sa udrugama koje djeluju u našoj Općini i u prostorijama Općine
primio sam brojne predstavnike ali i goste naših udruga koje predstavljaju okosnicu kako
kulturno-društvenog tako i sportskog života na našoj općini.
U izvještajnom razdoblju nadzirao sam poslove izvršavanja proračuna, izradu
propisanih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, nadzirao sam vođenje računovodstva
proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji
pripadaju Općini Orebić kao i druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko
poslovanje Općine Orebić.
Sva financiranja bilo operativna bilo proračunskih korisnika kao i pokrivanja
troškova iz prethodnih obračunskih razdoblja provode se redovito. U konzultacijama sa
službama općine Orebić po proteku turističke sezone odnosno trećeg kvartala
proračunske godinena nakon pripadajućeg izvješća predstavničko tijelo imati će na
prijedlog usklađenje proračuna za 2015. godinu.

Završeni radovi na uređenju ceste koja povezuje sela Karmen i Gurići.

Javnost rada jedninice lokalne samuprave osigurana je objavom svih akata u
Službenom glasniku Općine Orebić kao i na web stranici Općine Orebić www.orebic.hr.
na oglasnoj ploči Općine Orebić , na sjednicama (ukupno tri) Općinskog vijeća Općine
Orebić koje su prenošene uživo te u neposrednoj komunikaciji sa građanima. Za naglasiti
je bitan vidljiv pomak u javnosti i transparentnosti rada kako ureda načelnika tako i rada
općinskog vijeća.
Iz djelokruga rada po tematici prostorno planske dokumentacije u postupcima je
više planskih zadataka s razčičitim stanjem i stupnjem gotovosti pa su tako donesene
Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUPP, Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU OrebićPodgorje-Stanković i Odluka o izradi Izmjena i dopuna Odluke o izradi izmjena i dopuna
UPU TZ Hoteli Orebić, a u referiranom razdoblju donesena je i Odluka o UPU TZ
Zapadni Liberan.
U programu školstva nastojalo se doprinijeti što kvalitetnijem osnovno školskom
obrazovanju iako Općina nije vlasnik odnosno osnivač osnovne škole. Svi proračunski
zahtjevi ostalih škola na području općine Orebić kao i njihovi projekti dobili su
financijsku i upravnu podršku.
Projekt izgradnje i dogradnje škole Orebić s pripadajućom školskom športskom
dvoranom operativno napreduje po dinamičkom planu izgradnje te ste se sve dostavljene
građevinske situacije redovito finaciraju u skladu s Ugovorima Ministarstva po programu
EIB, programu CEB-a, Županije i Općine Orebić. Važno je za napomenuti da općina
Orebić je za 2015. godinu ispregovarala financiranje modelom pojačanog plaćanja svih
ostalih sudionika te je proračun općine za 2015. godinu opterećen minimalnim iznosima
isplata prema izvođaču. Manje opterečenje proračuna proizači će i iz razloga nešto sporije
dinamike izvršenja radova po istom projektu.
Osnivači smo predškolske ustanove koja se kao proračunski korisnik financira u
visini od 1,927,500,oo mil. kuna iz općinskog proračuna. Takoder u objekte, kako
osnovne tako i popratne, ulažu se značajnija sredstva a sve u cilju pružanja što
kvalitetnije usluge predškolskoj djeci.
Nastavkom i financijskom podrškom u provođenju programa javnih potreba u
sportu osiguravaju se djeci, mladima i ostalim stanovnicima Općine preduvjeti za
bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i poticanje i
promicanje sporta kao zdravog načina života. Tako se podupire rad sportskih klubova i
drugih sportskih institucija kroz sufinanciranje njihovog redovnog rada.
Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju
programom pomoći koji obuhvaća pravo na stalnu pomoć socijalno ugroženim i
nemoćnim osobama, pravo na jednokratnu pomoć rodiljama, pravo na jednokratnu
pomoć prema obrazloženim zahtjevima građana, pomoći za troškove boravka djece u
vrtiću, pomoći za troškove ogrijeva, pomoći za podmirenje troškova stanovanja i
energije, pravo na pomoć pogrebnih troškova i ostalo. Općina Orebić financira sukladno
zaključku i prijevoz na odredišnja mjesta školovanja djeci sa boravkom na adresi u općini
Orebić.
Načelnik općine sudjelovao je po pozivima na svim sastancima DVD-a koji
djeluju na području općine na kojima se upoznao sa svim relevantnim podacima koji se
tiču vatrogasne problematike. Redovno je financiran rad dobrovoljnih vatrogasnih

društava prema Zakonu o vatrogastvu, kojim se osigurava kvalitetnije provođenje ovoga
programa na području naše općine. Osigurana su i dodatna sredstva za ulaganja u
organizacijsko i administrativno podizanje kvalitete vatrogasne zaštite. Također je u
suradnji sa DVD Orebić i DVD Viganj proveden zadatak podšišavanja krupnog raslinja,
uređenja živica i čišćenja ulica u Orebiću, Kučištu, Vignju i Lovištu u pogledu
prohodnosti i urednosti. S obzirom na nepovoljnje klimatske uvjete tokom cijelog
polugodišta posebno naglašavam spremnost i upućujem zahvalu svim dobrovoljnim
vatrogasnim društvima koje djeluju na području naše općine.

III. ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje
siječanj-lipanj 2015. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika
kao izvršnog tijela općine Orebić, a samim time i ispunjavanje želja i interesa svih
građana.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini
Orebić, 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 lokalnih potreba mještana općine Orebić te je
stoga u duhu dobrog gospodara pokušao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu
vođenja izvršnih poslova općine Orebić kao jedinice lokalne samouprave u prvoj polovici
2015. godine.

S poštovanjem,
Načelnik
Tomislav Ančić v.r.

