
Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

Narodne novine br. 33/01, 60/01 i 129/05.), članka 49. Statuta općine Hercegovac (Službeni 

vjesnik Općine Hercegovac), donosim 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

o radu općinskog načelnika Općine Hercegovac za 01.01.-30.06.2014. godine 

 

 

I. UVODNI DIO 

 

 Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'' br. 33/01., 60/01. i 129/05. 109/07., 125/08. i 36/09. ), utvrđeno je da općinski 

načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 48. spomenutog 

Zakona, općinski načelnik priprema prijedloge općih akta, izvršava ili osigurava izvršavanje 

općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, 

odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog 

djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u 

vlasništvu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao i njezinim 

prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene 

statutom, odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne,odnosno 

područne (regionalne ) samouprave čija pojedina 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, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina 

planirano u proračunu, a  stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa 

zakonskim propisima, obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 

  

 U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Hercegovac, 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 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, 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. 

 

 Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i 

konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, 

zamjenika načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 
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II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Tijekom navedenog šestomjesečnog razdoblja provodio sam sljedeće aktivnosti: 

 

 Izvedeni radovi na dovršenju vatrogasnog doma sukladno potpisanom ugovoru te 

obavljeno preuzimanje istog. Pozitivno provedena kontrola investicije od strane 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 

 Započet postupak provedbe Javne nabave za materijal i radove na zamjeni javne 

rasvjete s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti. Zbog zakonskih nedorečenosti 

sam postupak dosta produžen no ipak uspješno okončan. 

  Obilježen Dan Općine Hercegovac uz svečano otvaranje Vatrogasnog doma u 

Hercegovcu. 

 Izvođač Rotor d.o.o. i nadzor HAL-Projekt d.o.o. uvedeni u posao izmjene javne 

rasvjete. 

 U suradnji s Elektrom započet postupak izmjene stupova energetske mreže i javne 

rasvjete uz D45. 

 Podnešen zahtjev i obavljeni razgovori s nezaposlenim osobama u organizaciji HZZ 

za zapošljavanje djelatnika na poslove uređenja groblja, parkova i ostalih površina u 

vlasništvu Općine te javnih površina kroz Program javnih radova. 

 Započete pripreme za  III. Dani krumpira u Hercegovcu 

 Nastavljen postupak legalizacije javnih objekata, odnosno objekata u vlasništvu 

Općine Hercegovac te općinskih udruga. U suradnji s školom i BBŽ koordiniran 

postupak legalizacije područnih škola u Ladislavu i Palešniku te mjesnog doma u 

Ladislavu. 

 Potpisani ugovori o sufinanciranju osiguranja poljoprivrednih usjeva u 2014. godini. 

 Izvršena podjela potpore novorođenoj djeci u iznosu 1000 kn po djetetu. 

 Prijava općinskih projekta na natječaje. Od strane Fonda za zaštitu okoliša prihvaćena 

još dva nova projekta te jedan u tijeku i jedan završen. Prihvaćeno je sufinanciranje 

izrade projektne dokumentacije za javnu rasvjetu u mjesnom parku u Hercegovcu i 

program Energetske učinkovitosti na privatnim kućama. U tijeku je izmjena javne 

rasvjete a završen je projekt energetskog certificiranja i izrade elaborata energetske 

učinkovitosti za mjesni dom u Palešniku. Prijava na natječaj Ministarstva graditeljstva 

nije prihvaćena zbog koeficijenta razvijenosti Općine Hercegovac a dvije prijave na 

natječaj MRRFEU prolaze dva kruga ali ne ostvaruju sufinanciranje. 
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 Suradnja, financijska i svaka druga podrška svim udrugama s područja Općine 

Hercegovac. 

 U suradnji s Državnim odvjetništvom nastavljen postupak sređivanja imovinsko 

pravnih odnosa DPZ  u kojem su za sada ostale nesređene samo čestice vlasnika koje 

je nemoguće pronaći. 

 Obavljen prvi natječaj za zakup DPZ na području općine po novim zakonskim 

odredbama. Članovi povjerenstva iz Općine Hercegovac su Željko Budjina i Boro 

Bašljan a ostali članovi su iz APZ te se otvaranje i vrednovanje prijava obavlja u APZ 

u Zagrebu. 

 Suradnja s ministarstvima, regionalnom upravom i fondovima 

 

 

NAČELNIK: 

Boro Bašljan, struč.spec.ing.techn.inf 


