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Sukladno odredbi članka 33. Statuta općine Biskupija, podnosim Općinskom vijeću Općine
Biskupija, sljedeće
IZVJEŠĆE NAČELNIKA
za period siječanj – lipanj 2015. god.
UVODNI DIO
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionaloj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik
obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava
izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmijerava djelovanje upravnih tijela jedince lokalne
samouprave u obavljanu poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i
raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedince lokalne samouprave, kao i njezinim
prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.
U izvještajnom razdoblju kao Općinski načelnik Općine Biskupija, u okviru svog djelokruga,
obavljao sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povijereni zakonom,
utvrđivao sam prijedloge općih akta koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenjao prijedlozima odluka i
drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akta općinskog vijeća, prostornog plana 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 obavljanu poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te
obavljao i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Općine i aktima Vijeća. Provedbu navednih
zadaća, ostvario sam i na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje
radnih tjela, kroz aktivnosti u okvirima obaveza načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela
Općine.
DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
U izvještajnom razdoblju održao sam niz sastanaka na kojima su razmatrani prijedlozi i donijeti
zaključci kojima su rješavna pitanja iz nadležnosti općinskog načelnika. Sukladno ovlaštenjima iz Statuta,

Općinskom vijeću podnio sam prijedlog akta, Izvješće o izvršenju proračuna za 2014. godinu. Vodio sam
intezivne sastanke i razgovore s gospodarstvenicima, Udrugama i stanovništvom, koje i dalje primam
svakodnevno i koje mi se u izvještajnom razdoblju nastavilo obraćati radi rješnjavanja svojih problema,
od komunalnih, prostornih do socijalnih, kulturnih, sportskih, gospodarskih i ostalih. U ovom
izvještajnom razdoblju obavljeno je i nekoliko razgovora sa potencijalnim investitorima koji su iskazali
interes za poslovnim ulaganjima na našem području.Održan je niz sastnaka sa članovima Uprave
Hrvatskih cesta, direktorom Županijske uprave za ceste, sastanak sa direktorom Hrvatskih voda,
sastanak sa direktorom Ispostave Hrvatskih voda „VGO Split”, održano je i niz sastanaka u Ministarstvu
regionalog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu zaštite okoliša i
prirode i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svezi podrške projektima općine.
ZAPOČETI PROJEKTI I POSLOVI U I ZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
-Popunjena I predata projektana dokumentacija na za Vodovod Vrbnik na javni poziv Hrvatskih voda
-Provedba ponovljene Javne rasprave o Izmjeni dopuni prostornog plana
- Osigurana su sredstva za popravak nerazvrstanih cesta na području Općine Biskupija (Rađe , Gornji
Čenići, Vrbnik )
Dogovoren je zajednički nastavak izgradnje županijske ceste Orlić- Ramljane
-Provode se programi javnih radova ( Komunalni radovi i Pomoć starim i nemoćnim )
-Popravak poljskih puteva
- Uređenje i košenje groblja te sitni radovi uz sakralne objekte
-Nastavak postavljanja mreže javne rasvjete
ZAKLJUČAK
Podnesno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Biskupija za predhodno razdoblje sadrži
prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela općine Biskupija, samim tim i
zadovljavanje potreba građana. Kao Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu
službi u Općini Biskupija te u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom nastojao sam u
izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što
kvalitenije zadovljavanje potreba lokalnog karaktera stanovništva općine Biskupija. Stoga sam nastojao
odgovrno i kvaliteno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova općine Biskupija kao jedince lokalne
samouprave u polugodišnjom periodu siječanj-lipanj 2015. God.
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