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Temeljem članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (,,Narodne novine" 

broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17,98/19, 

144/20) i članka 28. Statuta općine Zažablje (,,Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije „ 

broj 06/13,05/18,07/20,06/21) načelnica Općine Zažablje donosi 

 

IZVJEŠĆE 

o radu općinske načelnice Općine Zažablje 

 za razdoblje od 01. srpnja do 31.prosinca 2021. 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, obavljala sam izvršne 

poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Zažablje koji su mi povjereni Zakonom, utvrđivala sam 

prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, izvršavala i osiguravala izvršavanje općih akata 

Općinskog vijeća, upravljala nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, te obavljala i druge 

poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Općine i aktima Vijeća. Provedbu navedenih zadaća, 

ostvarivala sam na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz aktivnosti 

načelnika. 

 

Građani su o radu Načelnice informirani putem sredstava javnog informiranja, web stranice općine 

Zažablje i putem facebook stranice načelnice općine. 

 

Djelovanje općinskog načelnika 

U svom izvještajnom razdoblju od 01.srpnja 2021.godine,  koje se odvijalo u okolnosti pandemije 

uzrokovane Covidom-19 koja je u velikoj mjeri izmijenila i još uvijek mijenja naše planove i 

djelovanja, odradila sam brojne sastanke i videokonferencije, sudjelovala na Partnerskom vijeću 

DNŽ (zamjena za grad Ploče), kao  i razgovore sa gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom, 

koje i dalje primam svakodnevno radi rješenja problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih, 

kulturnih, sportskih, gospodarskih, kao i onih uzrokovanih trenutnom situacijom i ostalih. Ono što 

moram napomenuti i posebno pohvaliti je zajedničko djelovanje stožera CZ općine Zažablje, kao i 

svih službi koje su omogućile normalno funkcioniranje i normalan život stanovnicima Zažablja u 

maksimalnoj mjeri kolika je bila moguća u protekloj izvanrednoj situaciji. 

U rujnu smo iskazali interes za priključenje lokalnoj akcijskoj grupi FLAG Južni Jadran te smo  krajem 

godine u isti prihvaćeni za članicu.  

 

PRORAČUN I FINANCIJE  

- Prihodi Proračuna Općine Zažablje za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine iznosili su  

2.840.170,63 kune,  a rashodi 3.790.495,68 kuna. 
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 - Stanje žiro računa i blagajne na dan 31.12.2021. godine iznosilo je 1.989.356,91 kuna.  

- Do 31.12.2021. godine podmirene su sve dospjele obveze prema dobavljačima. 

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I JAVNIH POVRŠINA  

 Cestovna infrastruktura 

-U promatranom razdoblju nasipali smo poljske i šumske putove shodno potrebama, tako su nasuti 

putovi u Podsustavu Mislina i Boturice 

-Djelatnici na javnim radovima su u sklopu programa javnih radova pročistili stare putove (Mislina 

- Sv. Liberan, Dželetin - Klanci). 

-Završena je prva faza  izgradnje Parkirališta ispod groblja sv. Josipa u Mliništu. 

-U dogovoru sa Hrvatskim šumama, planira se izgradnja protupožarnih puteva Bobovište-Sankovići 

i Goračići - Brestica 

Vodoopskrba  

- Radi rješavanja problema vodoopskrbe na pojedinim područjima Općine Zažablje s 

predstavnicima grada Metkovića i tvrtke Metković  d.o.o. održano je nekoliko sastanaka. Po 

naputku Ministarstva za zaštitu okoliša i energetike donesene su Odluke o okrupnjivanju 

vodovodnih društava, na način da se vodovodna društva pripajaju onom društvu koje na tom 

uslužnom području ima najveće prihode od cijene vode i naknade za razvoj, pri čemu je nositelj za 

naše područje Izvor Ploče. U dogovoru sa gradom Metkovićem, općinama Kula Norinska i Slivno 

smo pokrenuli zajedničku inicijativu da se oformi posebno područje sa nositeljem gradom 

Metkovićem i spomenutim općinama. 

-Primamo upite za proširenje vodovodne mreže na području Bijelog vira (prema Boturicama) te se 

razmatra mogućnost izvršenja istog. 

-Sa Hrvatskim vodama smo u stalnom kontaktu zbog problematike rijeke Misline, plavljenje 

područja i zaslanjenost. Projekt za osvježavanje rijeke je u izradi, a čišćenje rijeke se veže na 

tematiku jezera Kuti. 

- Pojavom invazivne vrste na našem području sve je teže kretati se plovnim putovima. O svemu se 

redovno izvještava Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Ministarstvo 

zaštite okoliša i energetike. Ministarstvo je odobrilo područje jezera Kuti kao testno područje za 

uklanjanje invazivne vrste te je od 07.09. počelo uklanjanje istog. 

Javna rasvjeta i opskrba električnom energijom 

-Tijekom promatranog razdoblja redovno je održavana javna rasvjeta te su uredno podmirivani 

troškovi za opskrbu električnom energijom. 

Objekti   

-Zbog lakše prijave na natječaje preimenovali smo projekt obnove stare škole iz Istraživački centar 

Zažablje u Društveno-kulturni centar Zažablje..  

-Renoviranje  ureda koji su bili u izuzetno lošem stanju (pucanje zidova, velika vlaga...) započelo je 

krajem kolovoza te su isti dovršeni krajem rujna. 

Gospodarenje otpadom i održavanje javnih površina 

- u prosincu je očišćeno odlagalište krupnog otpada koje je nastalo na ulazu u naselje Mlinište. 

- Unatoč obavijestima kada se vozi krupni otpad, uočeno je da stanovnici iznose isti nakon što se 

odveze te mjesta za odlaganje otpada često budu zatrpana. 

 

Zaštita okoliša 
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- Budući da je jezero Kuti izabrano kao testno područje za uklanjanje invazivne vrst-Mirijofilum koja 

se pojavila u području Kuti, ali i cijele općine radovi su se izvodili u rujnu. Potreban je protok 

određenog vremena da bi se vidjeli rezultati istog.  

 

 

 

PROGRAMI I PROJEKTI   

 

Odobreni programi i projekti   

- Na temelju prijave Općine Zažablje na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije za iskaz interesa prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, Općini Zažablje 

odobrena su sredstva u iznosu 450.000,00 kuna za projekt „Centar aktivnosti mladih u zajednici-

faza 3“ te je za isto s navedenim Ministarstvom sklopljen ugovor o sufinanciranju. Radovi na 

projektu su izvršeni u iznosu od 628.453,69 kn.  

- Temeljem prijave Općine Zažablje na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi 

Dubrovačko-neretvanske županije  za 2021. godinu Općini Zažablje odobrena su sredstva za dva 

projekta, i to : „Mali kreativci“ i „Trupijada sv. Liberana općine Zažablje“. 

- Prijavom na poziv za poboljšanje komunalne infrastrukture Dubrovačko-neretvanske županije, 

odobrena su nam sredstva u iznosu od 140.000,00 kn za projekt „Put preko zida“ te je projekt 

izvršen u vrijednosti 257.181,66 kn. 

-Prijavom na poziv za sanaciju, izgradnju i opremanje sportskih igrališta raspisan od strane 

Dubrovačko-neretvanske županije odobren nam je iznos od 48.000,00 kn za opremanje Centra 

aktivnosti mladih u zajednici, isti je izvršen. 

-Programom zapošljavanja žena-ZAŽELI, Projektom "Ja iz ove zemlje ne idem!" faza 2 se jača i 
unaprjeđuje radni potencijal 15 teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem 
i osposobljavanjem, na području općina Zažablje, Slivno i Pojezerje, te grada Metkovića. Nositelj 
projekta je udruga Dobra iz Metkovića, dok je Općina Zažablje  partner na projektu zajedno sa 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje podružnica Dubrovnik, Centrom za socijalnu skrb Metković, 
Gradom Metković, općinom Pojezerje i Udrugom osoba s invaliditetom Prijatelj iz Metkovića. 
Općina Zažablje je  sudjelovala u projektu kroz promociju i vidljivost projekta. Na projektu su bile 
zaposlene 3 žene iz Zažablja koje su se brinule o 15 korisnika koji su stanovnici općine. 
Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 
-Sa susjednim gradovima i općinama sudjelujemo na zajedničkom projektu razvoja Cikloturizma 
Doline Neretve. U tijeku je izrada letaka koje financira grad Opuzen koji se naknadno uključio i 
projekt. 
-Općina Zažablje je u partnerstvu sa općinom Kula Norinska dobila pozitivnu odluku za projekt 
Promocija zdravlja i prevencija bolesti u općinama Kula Norinska i Zažablje, raspisan od strane 
Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., 
vrijedan 419.090,00 kn bespovratnih sredstava. Zbog situacije sa pandemijom koronavirusa 
zatražena je odgoda projekta dok se ne postignu uvjeti za provedbu. 
Kroz period od 12 mjeseci projekt ima za cilj edukaciju stanovništva između 10-19 godina te onih 
starijih od 50 godina kroz razne radionice i organizirane sportske aktivnosti, s naglaskom na 
stjecanje navika zdravog ponašanja, pravilne prehrane i vježbanja te podizanje svijesti o važnosti 
prevencije bolesti krvožilnog sustava. Sama tema potiče socijalizaciju i druženje sudionika te 

uključivanje u zajednicu. 
 

 

ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT, PREDŠKOLSKI ODGOJ, VJERSKE ZAJEDNICE  
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Školstvo  

-Temeljem socijalnog programa Općine Zažablje za 2021. Godinu, sufinanciramo prijevoz učenika 

srednjih škola.Navedeni troškovi su redovito podmirivani..  

-Redovno su isplaćivane stipendije za 10 studenata po 500,00 kn za akademsku godinu 2020/2021. 

te je raspisan natječaj za akademsku godinu 2021/2022.   

-Za učenike od 1. do 4. razreda OŠ smo nabavili sav potreban školski pribor (bilježnice, likovne 

mape, omote, pribore za likovni i sl.), dok smo za učenike od 5. do 8. razreda sufinancirali nabavku 

istog. 

 

Kultura i sport  

-Prema javnom pozivu Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje manifestacija i ove 

godine nam je odobren iznos od 10.000,00 kn za održavanje Trupijade sv. Liberana općine Zažablje. 

-Isplaćene su donacije udrugama prema pozivu. 08.10. je u Dobranjama održana prezentacija 

brošure „Voda iz kamena“ koju je u suradnji sa općinom izradila udruga Baštinik. 

 

Predškolski odgoj  

- Tijekom izvještajnog razdoblja trošak sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama 

iznosio je 5.792,00 kn. 

 

Vjerske zajednice  

 -Tijekom izvještajnog razdoblja isplaćeno je Župi Vidonje i Dobranje po 10.000,00 kn za obavljanje 

redovne djelatnosti. 

 

SOCIJALNA SKRB 

-Na temelju podnesenih zahtjeva  odobravane su i isplaćivane  pomoći za novorođeno dijete i to u 

iznosu 2.400,00 kuna  po djetetu.  U razdoblju od 01.07. do 31.07.2021. godine podneseno je 

ukupno 6 zahtjeva za isplatu navedene pomoći, te ukupan trošak za isto iznosio je 12.000,00 kuna. 

-Pomoći za vjenčanje nisu isplaćivane tijekom izvještajnog razdoblja, budući da nije bilo zahtjeva. 

-Pomoć stanovnicima (koji nemaju vodoopskrbu) u opskrbi vodom je iznosila 5.400,00 kn 

 

VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE  

 

Vatrogastvo  

-Redovito su doznačivana sredstva za redovan rad Javne vatrogasne postrojbe Metković shodno 

Ugovoru o suradnji.  

 

Zaštita i spašavanje  

-Zbog još uvijek aktualne teme koronavirusa, redovno sam obavljala komunikaciju sa stožerom te 

sudjelovala na  sastancima vezanim za rad stožera i mjerama za sprečavanje širenja koronavirusa. 

Svakodnevna komunikacija se odvijala i sa Službom civilne zaštite Dubrovnik koja nam je pružala 

podršku oko novonastale situacije, savjetodavno pomagala oko rješavanja problema i bila na 

raspolaganju od 0 do 24 h.   

-I dalje pratimo situaciju oko koronavirusa i aktivno sudjelujemo u provođenju mjera i odluka stožera. 
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RAD I RADNI ODNOSI  

U izvještajnom razdoblju od 01.07.-31.12.2021. zaposlena je grupa od 10 djelatnika   na javnim 

radovima.  

LOKALNI IZBORI 

-16. svibnja 2021. godine održani su lokalni izbori. Trošak koji je isplatila općina Zažablje iz vlastitih 

sredstava iznosi 40.186,67 kn. 

 

ZAKLJUČAK 
Sve postignuto u izvještajnom razdoblju rezultat je zajedničkog rada općinske načelnice i  Općinskog 
vijeća Općine Zažablje  s ciljem da se realizira svaka ideja koja će dovesti do poboljšanja života u općini 
Zažablje.  
 

KLASA:024-01/22-01/01 

URBROJ:2117-22-02-22-1 

Mlinište, 11.travnja 2022.godine 

Načelnica: 

Maja Vrnoga,v.r. 

 


