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        Sukladno odredbi članka 47. Statuta Općine Slivno ( „Neretvanski glasnik“ br. 4/9  i „Općinski 
glasnik“ br.1/13 ), podnosim Općinskom vijeću Općine Slivno, slijedeće 
 

I Z V J E Š Ć E 
za  period SRPANJ  – PROSINAC 2014.godine 

 
UVODNI DIO 
 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja 
izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, osigurava ili osigurava 
izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinica 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, u skladu sa Zakonom i Statutom, te obavlja i druge poslove 
utvrđene Statutom. 
 
U izvještajnom razdoblju  u okviru svog djelokruga, obavljao sam izvršne poslove iz samoupravnog 
djelokruga Općine Slivno  koji su mi povjereni Zakonom, utvrđivao sam prijedloge općih akata 
koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i 
osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu 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, ostvarivao sam na  brojnim sastancima i konzultacijama, radnim 
dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog 
upravnog odjela. 
 
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA                       
 
U svom izvještajnom razdoblju od 01.srpnja 2014.gopdine,  započeo sam sa intezivnim sastancima i 
razgovorima sa  gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom, koje i dalje primam svakodnevno 
radi rješenja  problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih, kulturnih, sportskih, gospodarskih 
i ostalih.  

 
Redovito sam sudjelovao na svim sastancima koje je sazivao Župan Dubrovačko-neretvanski, 
prisustvovao sam svečanim sjednicama Gradskih i Općinskih vijeća susjednih gradova i općina, kao 
i kordinacijama i susretima sa čelnicima gradova i općina naše Županije. 



- Pristupili smo Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Slivno 
- Proveli nabavu za izradu Studije utjecaja na okoliš čišćenja uvale Blace 
- Radili na legalizaciji objekata u vlasništvu Općine Slivno 
- Radili na legalizaciji objekata   koji su zakonom predviđeni. 
- Intezivno radili na provedbi zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 
Isto tako donesen je niz akata ( zaključaka koji se odnose na odobravanje financijskih sredstava , 
sukladno osiguranim sredstvima Proračuna i politici izvršavanja proračuna ). Osim navedenih 
poslova  redovito surađujem s državnim tijelima koje obuhvaća redovitu komunikaciju s tijelima 
državne vlasti u smislu slanja poziva, dopisa, zamolbi upućenih Vladi i članovima Vlade RH i 
drugim čelnicima državne uprave u kojima je zatražena pomoć  u rješavanju problema koji su se 
pojavili u pojedinim djelatnostima.  
Kao član Izvršnog odbora Udruge Općina Republike Hrvatske  redovno sam sudjelovao na 
sjednicama. 
Javnost rada organizirana je putem službene stranice Općine Slivno te direktnim pružanjem 
informacija građanima. 
Opći akti Općinskog vijeća i načelnika redovito se objavljuju u „ Općinskom glasniku“ – 
službenom glasilu Općine Slivno, i na Internet stranici Općine Slivno www.opcina-slivno.hr. 
 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 
Iz djelokruga proračuna i financija izrađeni su polugodišnji i devetomjesečni financijski izvještaji za 
2014.godinu , redovno vođenje financijskog knjigovodstva.   
Praćena je naplata općinskih prihoda i neplatišama su poslate opomene. 
 
U jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno zaprimljeno je: 
- 90       predmeta za naplatu komunalnog doprinosa i 
- 130    predmeta za naplatu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade,  te su izdana  

sva rješenja u zakonskom roku. 
a)  Program javnih potreba u kulturi primjenjuje se sukladno članku 1. i 9.a. Zakona o 

financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br.47/90, 27/93 i 38/09 ) i Programu 
javnih poteba u kulturi Općine Slivno i Odluci o izmjeni Programa javnih  potreba u kulturi 
Općine Slivno. 

b) Program javnih potreba u sportu   donijet je i provodi se na temelju članka 74. stavak 2. 
Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06,15/08 i 124/10 ) i Programu javnih potreba u 
sportu  te Odluci o izmjeni Programa  javnih potreba u sportu Općine Slivno. 

c) Socijalni program  Općine Slivno primjenjuje se na temelju članka 5. Zakona o socijalnoj 
skrbi („Narodne novine“ br.33/12 ), Socijalnog programa Općine Slivno i Odluci o izmjeni 
socijalnog programa te se vodi računa o socijalnim kategorijama. 

 
     Iz  Proračuna Općine  Slivno  sufinancira  se : 

 -  program Dječijeg vrtića Opuzen, 
 -  potpora prvoškolcima 
 -  prijevoz učenika 
 -  stipendije nadarenim studentima 
 -  Savjet mladih 
 -  Procjena ugroženosti stanovništva 
 -  Izrada Plana zaštite od požara 
 -  Izrada Plana zaštite i spašavanja 
 -  Civilna zaštita  
 -   Dobrovoljno vatrogasno društvo i 
 -   sufinancira se program HGSS-a . 



      
d) Program   gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Slivno provodi se  na 

temelju članka 30.stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
br.26/03,82/04 i 178/04 dopuna , 38/09, 79/09 )  i Odluci o izmjeni Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Slivno , određuje se izgradnja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za  na području Općine Slivno za: 
- javne površine, nerazvrstane ceste , javnu rasvjetu i groblje. 
Potrebna  sredstva osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa , komunalne naknade i 
drugih prihoda iz Proračuna Općine Slivno. 
 

Moj rad u svojstvu načelnika Općine Slivno temelji se na općim smjernicama koje je donijelo 
Općinsko vijeće Općine Slivno i to: 

         
 

III. ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
U izvještajnom razdoblju održana je IX, X i XI.sjednica Općinskog vijeća. 
 
Na devetoj  sjednici Općinskog vijeća Općine Slivno održane 30.srpnja 2014.godine,usvojeno je 
Izvješće o izvršenju Proračuna ( 01.siječnja – 30.lipnja 2014.godone) , Izvješće o izvršenju 
razvojnih programa ( 01.01. – 30.06.2014.), Izvješće o utrošku tekuće rezerve, donesen je: Plan 
upravljanja pomorskim dobrom, podnijete su: Informacije o potencijalnoj lokaciji za izgradnju 
reciklažnog dvorišta, Informacija o prijedlogu za rekonstrukciju zgrade doma u Dubokoj  i 
Informacija o pripremama povodom Dana Općine Slivno. 
 
Na desetoj sjednici Općinskog vijeća Općine Slivno održane  20.listopada  2014.godine, usvojeno je  
Izvješće Načelnika o radu, donesena je Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija, 
Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Slivno namjenjenih financiranju Političkih 
stranaka, Odluka o manifestaciji Dani mandarina, usvojeno je Izvješće predsjednika Vijeća za 
davanje koncesijskog odobrenja, Odluka  o uvjetima prodaje putem pokretnih prodaja na području 
Općine Slivno , usvojeno je Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na  
području Dubrovačko-neretvanske županiji. 
 
Na jedanaestoj sjednici Općinskog vijeća Općine Slivno 12.prosinca 2014.godine usvojene su: 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014.godinu, donesena je Odluka o prihvaćanju 
Izmjena i dopuna Programa Općine Slivno za 2014.godinu, Izmjene i dopune Plana razvojnih 
programa za 2014.godinu, Proračun Općine slivno za 2015.godinu s projekcijama za 2016. i 
2017.godinu, doneseni su: 
 a) Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu u 2015.godini na području Općine Slivno, 
 b)Socijalni Program Općine Slivno za 2015.godinu,  
c) Program javnih potreba u kulturi u Općini Slivno za 2015.godinu, 
 d) program javnih potreba u športu u Općini Slivno za 2015.godinu, 
e) Program gradnje objekata uređenja komunalne infrastrukture, Odluka o izvršenju Proračuna 
Općine Slivno za 2015.godinu, Odluka o popisu imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, 
potraživanja i obveza Općine Slivno, usvojeno je Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Dubrovačko-neretvanske 
županije za područje Općine Slivno, Odluka o dodjeli stipendija nadarenim studentima, Odluka o 
kupnji zemljišta za reciklažno  dvorište , Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja, Smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja i Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i 
spašavanja. 
 



 
IV. ZAKLJUČAK 
 
 
Uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Slivno, a u okviru financijskih 
mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao sam u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz 
svoje nadležnosti na način koji će osigurati  što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba 
stanovnika  Općine Slivno te sam  nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu izvršnih 
poslova Općine Slivno kao jedinice lokalne samouprave, u 2014.godini. 
 
Sukladno članku 47. Statuta Općine Slivno, podnosim Općinskom vijeću Izvješće za razdoblje 
srpanj – prosinac 2014.godine na usvajanje. 
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