*******************************************************************

SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI
****************************************
Broj: 03/12 – 14. rujna 2012.g

1. Odluka o realizaciji Proračuna Općine Feričanci za 01.01. - 30. 06.
2012. godine
2. Zaključak o prijedlogu Izvješća o radu Općinskog načelnika za
razdoblje od 01.01. 2012. - 30. 06. 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.

O D L U K U

o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

KLASA: 400-06/12-01/03
URBROJ: 2149/03-12-01-01
Feričanci, 12. rujna 2012.g.
Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka
32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 67/09)Općinsko vijeće
Općine Feričanci je na 24. sjednici od 12. rujna 2012. godine donijelo
O D L U K U
o relizaciji Proračunu Općine Feričanci za
01.01. - 30.06.2012. godine
Članak 1.
Proračun Općine Feričanci za 2012. godinu u periodu za 01.01. - 30.06. 2012. godine
realiziran je u slijedećim iznosima :

–
–

Planirano:
PRIHODI..................................4.500.000,00
IZDACI.....................................4.500.000,00

Ostvareno:
1.059.507,46
1.108.930,65

Indeks
23.5%
24,6 %

Članak 2.
Realizacija ostvarenja prihoda i izdataka u periodu od 01.01. - 30.06 2012. godine po
skupinama računa utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka Općine Feričanci slijedi u tabeli koja se
nalazi u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku Općine Feričanci.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A
Ivan Marunica ,v.r.

Na temelju članka 32. i 53. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci"
br. 67/09 ), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 24. sjednici od 12. rujna 2012. godine
donijelo

Z A K LJ U Č A K
o prijedlogu Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od
01.01.2012. do 30. 06.2012. godine

Prihvaća se prijedlog Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. 01. - 30. 06.
2012. godine .
Tekst Izvješća se nalazi u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Ivan Marunica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 53. stavak 1. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine
Feričanci", broj 67/09.), Općinski načelnik p o d n o s i

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2012. DO 30.06. 2012. GODINE

Sadržaj

1. Uvod
2. Rad po područjima nadležnosti
3. Zaključak

1.

UVOD

Sukladno članku 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članku 53.
stavak 1. Statuta Općine Feričanci("Službeni glasnik Općine Feričanci", broj 67/09.) utvrđena je
obveza Općinskog načelnika dva puta godišnje podnositi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o
svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15.
rujna za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine.
Navedenim zakonom i Statutom Općine Feričanci utvrđene su ovlasti odnosno
nadležnosti Općinskog načelnika kao izvršnog tijela.
Tako Općinski načelnik:
-

-

priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
utvrđuje prijedlog proračuna Općine, Odluke o izvršenju proračuna, Godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna i Odluke o privremenom financiranju,
upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u
skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a
najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
upravlja prihodima i rashodima Općine,
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
donosi odluku o objavi i prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju koncesije,
sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz
programa društveno poticane stanogradnje,
provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom
Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju
i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
usmjerava djelovanje i nadzire rad upravnih odjela i službi Općine,
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

-

obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.

Izvještajno razdoblje započinje s prvim danom mjeseca srpnja 2012. godine, a
završava s posljednjim danom 2012. godine.

2.

RAD PO PODRUČJIMA NADLEŽNOSTI

Poslove iz svoje nadležnosti obavljao sam na brojnim sastancima i radnim
dogovorima: sa Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Državnim tajnikom u
Ministarstvu regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva,direktorom Hrvatskih voda ,
predstavnicima Hrvatskih voda, predstavnicima Našičkog vodovoda d.o.o. Našice, m, Stožerom
zaštite i spašavanja Osječko - baranjske županije, predstavnicima Glavnog stožera oružanih snaga
RH, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje Područnog ureda Osijek, predstavnicima Panturist
d.d. Osijek, Povjerenstvom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, direktorima trgovačkih
društava i ustanova na području Općine Feričanci, predstavnicima mjesne samouprave,
predstavnicima gospodarskih subjekata, obrazovnih i kulturnih institucija, predstavnicima udruga i
nacionalnih manjina i drugih.
Valja napomenuti da sam zbog elementarne nepogode (suše) koja je 2012. godine
zadesila Općinu Feričanci kada je uslijed nedostatka oborina presušila većina bunara, a mještani
ostali bez vode, poduzeo odgovarajuće korake i poslao pisane zahtjeve za pomoć Osječko baranjskoj županiji, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Ministarstvo regionalnog razvoja, Crveni križ i dr) kako bi mještanima osigurali opskrbu vodom.
Vezano uz predmetni problem opskrbe pitkom vodom održao sam mnogobrojne sastanke sa
nadležnim institucijama.
Što se tiče radova na infrastrukturi u 2012. godini nastavljena su aktivnosti oko
radova na kanalizacijskoj mreži, vodovoda Valenovac, uređenje prilaznih puteva i mostova ,
rekonstrukcija javne rasvjete, cestovne signalizacije , radovi na održavanju groblja općine te
uređenje naselja Gazije, Valenovac, Vučjak Feričanački i Feričanaca. Izvršeni su radovi na
adaptaciji i uređenju poljskih puteva i nerazvrstanih cesta,
Nadalje, naprijed navedene zadaće ostvarivao sam i kroz djelovanje radnih tijela,
kroz aktivnosti mog zamjenika Mirka Jurčević , te kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Feričanci i Vlastitog pogona.
U izvještajnom razdoblju održao sam ukupno 2 sjednice Općinskog vijeća. Donio
sam cca 20 akata (odluke, pravilnici, rješenja, zaključci i dr) iz područja urbanizma, financija,
gospodarskih, komunalnih, društvenih, socijalno - zdravstvenih i drugih djelatnosti, od kojih
izdvajam slijedeće kao najbitnije:
− Zaključak o provedenoj Inventuri za 2011.g.,
− Prijedlozi programa iz oblasti komunalnih, sovijalnih, prosvjetnih, kulturnih i
športskih aktivnosti sukladno proračunskim stavkama
− Odluka o priključenjnu na vodne komunalne građevine
− Odluka o socijalnoj skrbi ,
− Odluka o realizaciji Proračuna Općine Feričanci za 01.01.-31.12.2011.g.

3.

ZAKLJUČAK

Podneseno polugodišnje izvješće sadrži uglavnom one poslove i zadatke koji su
provedba općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća, ali i poslove i zadatke koji neposredno
proizlaze iz zakona, a predstavljaju temelj za ostvarivanje samoupravnog djelokruga Općine kao
jedinice lokalne samouprave i samim time zadovoljavanje potreba građana.
Naravno da je velikoj većini svih navedenih poslova i zadataka prethodilo niz
aktivnosti i poslova kao nužnih preduvjeta za obavljanje tih poslova, ali i njihovo izvršenje, koji
ovdje nisu spomenuti.
Uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu stručnih i upravnih tijela Općine
Feričanci a u okviru financijskih mogućnosti Proračuna Općine Feričanci za 2011. godinu, u
izvještajnom razdoblju nastojao sam poslove iz svoje nadležnosti obavljati na način koji će i koji je,
u zadanim okolnostima i naslijeđenim problemima bio kvalitetan preduvjet za ostvarivanje potreba
građana u područjima uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja,
komunalne djelatnosti, brige o djeci, socijalne skrbi, primarne zdravstvene zaštite, odgoja i
osnovnog obrazovanja, kulture, tjelesne kulture i sporta, zaštite potrošača, zaštite unapređenja
prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite i dr.
Klasa : 022-05/12-01/02
Urbroj : 2149/04-01/12-01
Feričanci , 12. rujna 2012.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Antun Glavaš,v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1. O D L U K U o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

