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IZVJEŠĆE O RADU 

NAĈELNIKA OPĆINE RAŢANAC 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

 

Prema članku 42. Statutu Općine Raţanac, a u skladu s novim zakonskim obvezama , Načelnik je 
obvezan dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o svom radu. U tekućem 
mandatu ovo je treće polugodišnje izvješće koje se daje Općinskom vijeću na znanje. Ovo izvješće 
se odnosi na razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine, kako slijedi:  

 

  I. UVODNI DIO 

  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski 
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, 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 raspolaţe 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. 

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Raţanac, 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, 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 Općinskog vijeća. 

Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i 
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, kao i 
kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 

 

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAĈELNIKA 

U ovom izvještajnom razdoblju nastavio sam sa realizacijom izbornog programa. U 
izvještajnom razdoblju odrţano je niz sastanaka na kojima su razmatrani prijedlozi i donijeti 
zaključci kojima su rješavana pitanja iz nadleţnosti općinskog načelnika. Sukladno ovlaštenjima 



 

 

2 

 

iz Statuta, u navedenom razdoblju odrţane su 4. sjednice kolegija načelnika radi pripreme 
prijedloga akata koje su u nadleţnosti Vijeća, te 4. sjednica Općinskog vijeća kojem su podnošeni 
prijedlozi akata i to: 

Na 5.  sjednici Općinskog vijeća, odrţanoj 20.veljače 2018. godine podneseno je na razmatranje i 
odlučivanje prijedlozi akata i to:  

 
1. Usvajanje zapisnika sa 04.sjednice Općinskog vijeća Općine Raţanac 

2. Prijedlog Odluke o porezima Općine Raţanac 

3. Prijedlog Odluke o načinu pruţanja  javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog I 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raţanac 

4. Prijedlog Odluke o mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Raţanac 

5. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza 

redovitih učenika srednjih škola Općine Raţanac za šk.godinu 2017./2018. 

6. Prijedlog Odluke o određivanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području 

Općine Raţanac za koje suvlasnici zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja. 

7. Prijedlog Zaključka o planu i programu rada Knjiţnice Jurja Barakovića Raţanac za 

2018.godinu. 

8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste. 

 

Na 6. sjednici Općinskog vijeća, odrţanoj 28.oţujka 2018. godine podneseno je na razmatranje i 
odlučivanje prijedlozi akata i to:  

 
1. Usvajanje zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća Općine Raţanac 

2. Izvješće o radu općinskog načelnika od 01.srpnja.2017.godine do 31.prosinca.2017.godine 

3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Raţanac za 2017.godinu 

4. Prijedlog zaključka o izvršenju financijskog Plana za Dječji Vrtić Raţanac, 

5. Prijedlog zaključka o izvršenju financijskog Plana za Knjiţnicu Juraj Baraković Raţanac, 

6. Rasprava o prijedlogu Zaključka o davanju suglasnosti za okvirni zajam OTP banke d.d. 

Zadar, 

7. Prijedlog Statuta Općine Raţanac, 

8. Prijedlog Odluke o povećanju visine jednokratne novčane pomoći roditeljima novorođene 

djece sa područja Općine Raţanac, 

9. Prijedlog Odluke o novčanoj pomoći za Tomislava Ĉavića, 
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10. Prijedlog Odluke o novčanoj pomoći za Roka Borzina, 

11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste. 

 
Na 7.  sjednici Općinskog vijeća, odrţanoj 23.svibnja 2018. godine podneseno je na razmatranje i 

odlučivanje prijedlozi akata i to:  

 
1. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Raţanac za razdoblje od 2018. do 2023. 

godine. 

 

Na 8.  sjednici Općinskog vijeća, odrţanoj 27.lipnja 2018. godine podneseno je na razmatranje i 
odlučivanje prijedlozi akata i to:  

 
1. Usvajanje zapisnika sa 6.sjednice Općinskog vijeća Općine Raţanac 

2. Usvajanje zapisnika sa 7.sjednice Općinskog vijeća Općine Raţanac 

3. Prijedlog Odluke osnivanju Vlastitog pogona Općine Raţanac, 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pruţanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na podrućju Općine 

Raţanac, 

5. Prijedlog Odluke o novčanoj pomoći za Josipa Miočića. 

Nastavio sam odrţavati sastanke sa gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom, koje i 
dalje primam svakodnevno i koje mi se u izvještajnom razdoblju nastavilo obraćati radi rješenja 
svojih problema, od komunalnih, prostornih do socijalni, kulturnih, sportskih, gospodarskih i 
ostalih. I dalje se kontinuirano odrţavaju sastanci sa ţupanijom  i čelnicima Zadarske ţupanije, sa 
predsjednicom Općinskog suda u Zadru i sudskim savjetnicima koji rade na obnovama 
zemljišnih knjiga za k.o. Raţanac i k.o. Radovin, Ţupanijske uprave za ceste Zadarske ţupanije, 
Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Zadar, Lučke kapetanije Zadar, odrţan je i po jedan sastanak u 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvu graditeljstva i 
prostornog uređenja, u svezi daljnje podrške našim projektima.  

Nadalje, odrţan je i jedan sastanak u Zagrebu sa predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta u 
svezi rekonstrukcije četverokrakog raskriţja u kruţno raskriţje DC106 i ŢC6007(raskriţje 
„Velinac“), te jedan sastanak u Ministarstvu drţavne imovine u svezi što skorijeg stavljanja u 
funkciju nekretnina koje se nalaze u građevinskom području Općine Raţanac a u vlasništvu su 
Republike Hrvatske. 

Prisustvovao sam svečanim sjednicama Općinskih vijeća, kao i koordinacijama i susretima 
sa čelnicima susjednih gradova i općina naše Ţupanije. Također, prisustvovao sam svim vaţnim 
kulturnim i sportskim manifestacijama odrţanim u Općini Raţanac. 
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 U području financija izvršeno je slijedeće : 

U ovom izvještajnom razdoblju inicirao sam i nadzirao poslove vezane uz izvršavanje 
proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje 
računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji 
pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji 
proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o 
proračunu i Statutom Općine Raţanac. 

Prihodi i rashodi Proračuna Općine Raţanac za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018. 
ostvareni su kako slijedi: 

 Ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 4.689.421,00 kn 

 Ukupni rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od  2.505.360,00 kn 

Detaljnije izvješće o ostvarenim prihodima i primitcima, rashodima i izdacima dano je u 
Obrazloţenju ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna Općine Raţanac za razdoblje od 01.01 do 30.06. 2018. godine.  

 U području društvene brige o djeci, školstvu i socijalnoj skrbi izvršeno je slijedeće : 

U programu školstva nastojalo se doprinijeti što kvalitetnijem osnovno školskom 
obrazovanju. Isto tako moram istaknuti da je u naselju Raţanac(Rudići)  izvršena nabava i 
montaţa elemenata dječjeg igrališta(klackalice, ljuljačke, tobogani i dr.) za zabavu naših 
najmlađih ţitelja. 

U izvještajnom razdoblju nastavilo se s provedbom programa socijalne skrbi kroz: 

 pravo na stalnu pomoć socijalno ugroţenim i nemoćnim osobama 

 pravo na jednokratnu pomoć rodiljama 

 pravo na jednokratnu pomoć umirovljenicima 

 osigurana je pomoć i osobama s invaliditetom 

 osigurana je pomoć i u troškovima stanovanja, pravo na pomoć pogrebnih 

troškova osobama bez bliţih srodnika i ostalo. 

 U području javnih potreba u kulturi izvršeno je slijedeće : 

Program zadovoljavanja javnih potreba u kulturi bio je također vrlo opseţan i sadrţajan. 
Tako je nastavljeno sufinanciranje rada knjiţnice, Jurja Barakovića Raţanac, kao i nabavka novih 
knjiga za knjiţnicu. Podupirana su organizirana kulturna događanja naših KUD_ova „Fortuna“ iz 
Raţanca, „Radovin“ iz Radovina te Sv.Šime iz Rtine. 
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 U području javnih potreba u sportu izvršeno je slijedeće : 

Nastavkom i financijskom podrškom u provođenju programa javnih potreba u sportu, 
osiguravaju se djeci, mladima i ostalim stanovnicima Općine Raţanac preduvjeti za bavljenje 
tjelesnim aktivnostima i promicanje sporta kao zdravog načina ţivota. Općina Raţanac je dobro 
surađivala sa svim sportskim udrugama-društvima s područja Općine Raţanac te je redovno 
isplatila donacije i pomoći svim malonogometnim klubovima i drugim sportskim institucijama.  

 U području imovinsko pravnih poslova izvršeno je slijedeće : 

U izvještajnom razdoblju također se i dalje provode postupci u cilju upisa prava vlasništva 
nekretnina na području Općine Raţanac u vlasništvo Općine Raţanac, koji su u zemljišnim 
knjigama Općinskog suda u Zadru bili upisani kao društveno vlasništvo, općenarodna imovina i 
sl. , kao i postupci u cilju sklapanja nagodbe s Republikom Hrvatskom za nekretnine na području 
Općine Raţanac koje su bile upisane kao društveno vlasništvo, općenarodna imovina i sl.  

Nadalje, Jedinstveni upravni odjel Općine Raţanac u izvještajnom razdoblju riješio je 78 
predmeta za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata te isto toliko izdao rješenja o obračunu 
komunalnog doprinosa za ishođenje rješenja za naplatu i obračun komunalnog doprinosa. 
Tijekom izvještajnog razdoblja naplaćeno je 431.569,36 kuna komunalnog doprinosa(novogradnja 
i legalizacija) od ukupnih potraţivanja u iznosu od 682.180,03 kuna(63,26%). 

 U području katastarske izmjere izvršeno je slijedeće : 

Jedan od veoma vaţnih projekata koji je u tijeku i koji nas čeka narednih nekoliko godina 
jest katastarska izmjera za k.o. Radovin, nakon čega će se katastarski i gruntovno riješiti pitanja 
svih nesređenih stanja i time povećati mogućnost prometa nekretnina, jačanja poduzetništva i 
povećanja vrijednosti nekretnina.  

 U području vatrogastva izvršeno je slijedeće : 

U izvještajnom razdoblju redovno je financiran rad DVD Raţanac prema Zakonu o 
Vatrogastvu, kojim se osigurava kvalitetnije izvršavanje ovoga programa na području naše 
općine. Ĉlanovi DVD_a su i ove godine uspješno obavljali poslove iz područja vatrozaštite, 
gašenja poţara i komunalnog gospodarstva, čišćenja i uređenja mjesta, košenja trave, uređenja 
plaţa i groblja.  

 U području turizma izvršeno je slijedeće : 

U izvještajnom razdoblju Općina Raţanac je u suradnji s Turističkom zajednicom Općine 
Raţanac uloţila značajna financijska sredstva u pripremi turističke sezone u 2018. godini. Isto 
tako moram istaknuti da je, a temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom u Općini Raţanac 
za 2018.godinu., izdano 20(dvadeset) koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na području 
morske obale, unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, i to za sljedeće 
djelatnosti: 
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 iznajmljivanje sredstava 

 ugostiteljstvo i trgovina i 

 komercijalno-rekreacijski sadrţaji. 

U program građenja i odrţavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Raţanac za izvještajno razdoblje izvršeno je sljedeće: 

Na području naselja Raţanac izvršeno je slijedeće: 

 Poboljšanje vodoopskrbe u iznosu od 24.950,oo kn 

 Uređenje obalnog pojasa u iznosu od 66.775,oo kn 

 Uređenje plaţa(Vlaški kraj-Pjeţavac-Puntica) u iznosu od 74.025,oo kn 

 Uređenje ostalih javnih površina u iznosu od 87.000,oo kn  

 Dodatna ulaganja - javna rasvjeta u iznosu od 38.800,oo kn 

 Uređenje dječjeg igrališta u Rudićima - oprema u iznosu od 22.000,oo kn 

 Uređenje parkirališta ispred kašteline u iznosu od 14.250,oo kn 

 Izgradnja i odrţavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 174.000,oo kn  

 Sanacija šteta na nerazvrstanih cesta u iznosu od 171.600,oo kn.  

Na području naselja Rtina izvršeno je slijedeće: 

 Izgradnja i odrţavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 21.500,oo kn  

 Sanacija šteta na nerazvrstanih cesta u iznosu od 449.000,oo kn.  

 Uređenje plaţa (Miočići-Stošići-Miletići) u iznosu od 59.950,oo kn 

 Uređenje obalnog pojasa u iznosu od 59.500,oo kn 

 Dodatna ulaganja - javna rasvjeta u iznosu od 22.600,oo kn 

 Poboljšanje vodoopskrbe u iznosu od 42.800,oo kn. 

Na području naselja Jovići izvršeno je slijedeće: 

 Poboljšanje vodoopskrbe u iznosu od 10.200,oo kn  

 Sanacija šteta na nerazvrstanih cesta u iznosu od 61.500,oo kn.  

 Dodatna ulaganja - javna rasvjeta u iznosu od 43.800,oo kn 

Na području naselja Ljubač izvršeno je slijedeće: 
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 Uređenje plaţa u iznosu od 40.700,oo kn 

 Dodatna ulaganja - javna rasvjeta u iznosu od 19.700,oo kn 

Na području naselja Ljubački Stanovi izvršeno je slijedeće: 

 Dodatna ulaganja - javna rasvjeta u iznosu od 23.700,oo kn 

 Sanacija šteta na nerazvrstanih cesta u iznosu od 66.500,oo kn.  

 Izgradnja i odrţavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 53.250,oo kn  

 Uređenje dječjeg igrališta u iznosu od 6.000,oo kn 

Na području naselja Podvršje izvršeno je slijedeće: 

 Uređenje i odrţavanje javnih površina u iznosu od 33.000,oo kn  

 Uređenje prostorija Mjesnog odbora u iznosu od 13.200,oo kn 

 Proširenje lokalne ceste L63158 u iznosu od 410.781,23 kn. 

Na području naselja Radovin izvršeno je slijedeće: 

 Sanacija šteta na nerazvrstanih cesta u iznosu od 18.750,oo kn.  

Isto tako moram istaknuti da, sanacija prijavljenih i potvrđenih šteta koju je prouzročila 
poplava u 2017.godini, na cestovnoj infrastrukturi i obalnom pojasu kojim upravlja Općina 
Raţanac, je završena osim u naselju Ljubač i naselju Krneza. Pritom napominjem da je, a temeljem 
zaključka Drţavnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode, Sporazum sa 
MORH_om raskinut jer zbog vremenskih uvjeta i angaţiranjem ljudstva i tehnike MORH_a na 
drugim područjima Republike Hrvatske nisu mogli obaviti poslove na području naše općine. Dio 
iznosa dodijeljene pomoći namijenjene sanaciji cestovne infrastrukture iz nadleţnosti općina i 
gradova u Zadarskoj ţupaniji Ţupanijska uprava za ceste Zadarske ţupanije je doznačila u tri 
obroka Općini Raţanac.  

Općina Raţanac je doznačena sredstva od ŢUC_a, u iznosu od 706.542,oo kuna, potrošila 
namjenski odnosno isključivo za sanaciju cestovne infrastrukture na području Općine Raţanac, 
koje su bile prijavljene u Registar šteta od elementarnih nepogoda. Duţan sam napomenuti da 
Izvješće o utrošenim sredstvima pomoći za sanaciju cesta Općina Raţanac je dostavila 
Ţupanijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda sa svom potrebitom 
dokumentacijom. 

 U području komunalnog gospodarstva izvršeno je slijedeće : 

Komunalna infrastruktura se odrţavala prema Programu građenja i odrţavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture. Organizirano je i praćeno obavljanje komunalnih djelatnosti : 
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 odrţavanje nerazvrstanih cesta 

 odrţavanje čistoće 

 odrţavanje javnih površina  

 izgradnja javne rasvjete 

 stanje javne rasvjete – popravljana prema godišnjem planu i programu 

 uređenje groblja na području Općine Raţanac. 

 

Programi i Projekti: 

Tijekom izvještajnog razdoblja završeni su svi radovi na Projektu “Izgradnja mrtvačnice u 
Rtini”. Radove na izgradnji mrtvačnice obavila je tvrtka „GPU“ Donja Pačetina 36, Sveti Kriţ 
Začretje, s kojom je sklopljen ugovor o izvođenju radova. Sveukupna cijena radova iz ovog 
Ugovora do završetka objekta iznosi: 942.076,69 kn. Gradnju objekta potpomoglo je  Ministarstvo 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije s 300.000,oo kuna. Usluge stručnog nadzora nad 
izgradnjom mrtvačnice u Rtini vršila je tvrtka TOBIS-INŢENJERNG d.o.o. iz Zadra po 
ovlaštenom inţenjeru Snjeţani Topić-Biloglav. 

Isto tako, u izvještajnom razdoblju, provedeni su otvoreni postupci javne nabave za 
Projekt „Izgradnja školskog sportskog igrališta u Raţancu” 1.faza., te za Projekt “Izgradnja 
građevine infrastrukturne namjene, vodoopskrbnog sustava – vodoopskrbni cjevovod, 
3.skupine od VS Škulići do naselja Raţanac. Odabrani su najpovoljniji ponuditelji i sklopljeni 
ugovori o izvođenju radova. Radovi bi trebali započeti tijekom mjeseca rujna 2018.godine.  

U izvještajnom razdoblju prijavljena su i dva zahtjeva za dodjelu sredstava za 
sufinanciranje projekata JLS za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje 
komunalnog standarda u 2018.godini i to: 

 Izgradnja dvorane za ispraćaje na mjesnom groblju u Radovinu i 

  Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstane ceste Paići-Marasovići 1.faza u naselju Radovin, 

koje je raspisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u veljači 2018.godine. 

Nadalje,prijavljena su i dva zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinanciranje projekata 
prema Programu odrţivog razvoja lokalne zajednice i Programu podrške regionalnom razvoju i 
to: 

 Izgradnja mrtvačnice s kapelom u Raţancu – 2.faza i 

  Izgradnja potpornog zida i pješačke staze u Rtini, 

koje je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u oţujku 
2018.godine. Projekt „Izgradnja potpornog zida i pješačke staze u Rtini je odabran za 
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sufinanciranje u 2018.godini., te je između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske 
unije i Općine Raţanac 16.svibnja 2018.godine u Zagrebu potpisan Ugovor o sufinanciranju. 
Ministarstvo se obvezuje sufinancirati Projekt u iznosu od 100.000,00 kuna. 

 

III. ZAKLJUĈAK 

  Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Raţanac za razdoblje od 1. siječnja 
do 30.lipnja 2018. godine sadrţi prikaz poslova i zadataka iz nadleţnosti Načelnika kao izvršnog 
tijela općine Raţanac, a samim time i zadovoljavanje potreba mještana. 

Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu sluţbi u Općini 
Raţanac, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom 
razdoblju obavljati poslove iz svoje nadleţnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije 
zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine Raţanac te je s toga nastojao odgovorno i 
kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova općine Raţanac kao jedinice lokalne 
samouprave, u 2018. godini. 

KLASA: 022-01/18-01/13  
URBROJ: 2198-10-18-1  
Raţanac, 30.07.2018. 

OPĆINSKI NAĈELNIK  
 
    Nikola Miletić, ing. 


