REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinski načelnik
KLASA: 022-05/17-01/9
URBROJ: 2133/18-03-17-1
Žakanje, 07. ožujka 2017.
Temeljem članka 43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13)
Općinskom vijeću Općine Žakanje dana 07. ožujka podnosim
IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2016.
1. UVODNI DIO
Izvješće se podnosi temeljem Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“ br.
03/09, 01/13). Statutom Općine Žakanje utvrđeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti i da
ima jednog zamjenika, koji u našem slučaju svoju dužnost obnaša volonterski, te da sukladno Zakonu
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave
utvrđene zakonom.
U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Žakanje uredno je obavljao sve izvršne poslove koji
su mu povjereni zakonom, a posebice:
- utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Žakanje,
- iznošenje prijedloga i mišljenja, preporuka i stavova o prijedlozima i mišljenjima bitnim za
raspravljanje Općinskog vijeća Općine Žakanje i donošenje odluka,
- izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih i drugih akata općinskog vijeća,
- upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,
- upravljanje prihodima i rashodima Općine Žakanje,
- utvrđivanje izmjena i dopuna proračuna za 2016.
- donošenje odluka o investicijama,
- donošenje odluka o izradi projekata i nominiranje istih odgovarajućim izvorima financiranja,
- usmjeravanje i djelovanje na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje,
- donosi odluku o provedbi javnih radova radi zapošljavanja nezaposlenih osoba na evidenciji
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a u cilju povećanja kvalitete održavanja javnih površina,
- brine o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i dr.,
- brine o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,
- brine o suradnji s tijelima državne uprave-ministarstvima, fondovima i dr.
U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra, iskrena i kontinuirana suradnja sa vijećnicima
Općine Žakanje, zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje, sa ovlaštenim
osobama na razini Županije, gradova, općina, posebno sa predstavnicima resornih ministarstava, te
sredstvima javnog priopćavanja.
2. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
2.1. U području zaposlenosti-nositelja poslova:

U Općini Žakanje je na dan 31.12.2016.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 5
djelatnika.
2.2. U području financija :
U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove pripreme izrade izmjena i dopuna
Proračuna Općine Žakanje za 2016.g., izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s
izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih
knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Žakanje kao i druge poslove i aktivnosti
vezane za financijsko poslovanje Općine Žakanje.
2.3. U području javnosti rada
Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom glasniku Općine Žakanje, na web stranici
Općine Žakanje, www.opcina-zakanje.hr , na oglasnoj ploči Općine Žakanje, na sjednicama Općinskog
vijeća Općine Žakanje, u komunikaciji sa građanima, putem Mjesnih odbora i medija.
2.4. U području akata koje donosi Općinski načelnik Općine Žakanje
Na temelju zakonskih ovlasti Općinski načelnik Općine Žakanje donosio je u 2016.g. odluke koje se
redovito objavljuju u Službenom glasniku Općine Žakanje
ZAKLJUČAK:
Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled aktivnosti u 2016.godini.
Pozivam vijećnike Općine Žakanje, predsjednike i članove mjesnih odbora i sve građane da kad god
imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, dođu kako bi smo zajednički pokušali rješavati naše
probleme i ostvariti naše planove.
Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i namještenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem na
razumijevanju, pomoći , povjerenju i suradnji.
U Žakanju, 31.12.2016. godine
NAČELNIK:
Nikola Sopčić
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Žakanje, 07. ožujka 2017.
Temeljem članka 26. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13)
Općinsko vijeće Općine Žakanje na 25. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK

godine.

I
Prihvaća se izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.
II
Ovaj zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Žakanje.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
dr.sc. Vesna Hajsan-Dolinar

