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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. srpnja do 31. prosinca 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:





























Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača po objavljenom Natječaju za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Oprtalj putem prikupljanja pismenih ponuda
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača po objavljenom Natječaju za zakup
nekretnina u vlasništvu Općine Oprtalj putem prikupljanja pismenih ponuda
Odluka o objavi Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine putem
prikupljanja pismenih ponuda
Rješenje o imenovanju predstavnika Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u
funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske
Odluka o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava
Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za 2014. godinu
Izmjene i dopune Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za
razdoblje od 2014. godine do 2016. godine
Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Općina
Oprtalj
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu
za troškove ogrjeva
Odluka o donošenju II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Vranci
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sv.Silvestar
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o objavi natječaja za zakup nekretnina u vlasništvu Općine Oprtalj
Odluka o objavi natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Oprtalj
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprtalj za 2015. godinu
Odluka o osnivanju Registra kupoprodajnih cijena i drugih podataka u svezi
s raspolaganjem nekretninama na području Općine Oprtalj
Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama
Druge izmjene i dopune Plana proračuna Općine Oprtalj za 2014. godinu
Druge izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Oprtalj za 2014. godinu
Druge izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Oprtalj za 2014. godinu
Druge izmjene i dopune Programa zdravstva i socijalne skrbi Općine Oprtalj
za 2014. godinu
Druge izmjene i dopune Programa predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Oprtalj
za 2014. godinu
Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, religiji i sportu Općine
Oprtalj za 2014. godinu
Proračun Općine Oprtalj za 2015. godinu, te projekcije Proračuna za 2016. i 2017.
godinu








Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Oprtalj za 2015. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Oprtalj za 2015. godinu
Program socijalne skrbi i novčane pomoći Općine Oprtalj za 2015. godinu
Program predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Oprtalj za 2015. godinu
Program javnih potreba u kulturi, religiji i sportu Općine Oprtalj za 2015. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Oprtalj za 2015. 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.

