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Na temelju članka 37. Statuta Općine Oprtalj (Sl. novine br.3/09) podnosim Općinskom
vijeću Općine Oprtalj, slijedeće
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o radu Općinskog načelnika Općine Oprtalj za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Oprtalj, 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 Oprtalj, 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. U
izvještajnom razdoblju održane su sjednice Općinskog vijeća na koje je Općinski načelnik u
suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje akte, odluke,
zaključke, suglasnosti koje su planirane Proračunom za izvještajno razdoblje. Od
najznačajnijih aktivnosti navodim slijedeće:




























Plan nabave Općine Oprtalj za 2014. godinu
Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Općine Oprtalj
Odluke o objavi natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine putem
prikupljanja pismenih ponuda
Odluka o objavi natječaja za zakup nekretnina u vlasništvu Općine putem
prikupljanja pismenih ponuda
I izmjene i dopune Plana nabave Općine Oprtalj za 2014. godinu
Odluka o dimnjačarskoj službi
Odluka o naknadama vijećnika Općinskog vijeća
Odluka o zaduženju za financiranje projekta „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta iz
IPARD programa – Mjera 301“
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poticajnoj izgradnji obiteljskih kuća na
području Općine Oprtalj – naselje Kavi
Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Oprtalj
Odluka o dodjeli priznanja i zahvalnica Općine Oprtalj
Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Oprtalj za 2014.
godinu
Izmjene i dopune Programa broj 1007 Proračuna Općine Oprtalj za 2014. godinu,
te projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu
Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Oprtalj
Plan davanja koncesija za 2014. godinu
Srednjoročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od
2014. do 2016. godine
Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe
Zaključak o davanju potrebne suglasnosti za izuzimanje javnog dobra po zahtjevu
fizičke osobe na nekretnini k.č.br. 4757/2 k.o. Zrenj na području Općine Oprtalj
Zaključak o davanju potrebne suglasnosti za izuzimanje javnog dobra nekretnini
k.č.br. 9691 k.o. Oprtalj na području Općine Oprtalj
Odluka o visini osnovice za obračun plaće Načelnika
Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika
Odluka o usvajanju teksta Sporazuma broj 2 o izmjenama i dopunama Sporazuma
o osnivanju javne ustanove – Javne vatrogasne pristojbe Umag
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Oprtalj za 2013. godinu
Prve izmjene i dopune plana Proračuna Općine Oprtalj za 2014. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Oprtalj za 2014. Godinu

I sve ostale aktivnosti koje se odnose na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine,
komunalnih djelatnosti, socijalnu skrb, predškolski odgoj.
Općinski načelnik:
Aleksander Krt,v.r.

