REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/17-01/01
UR.BROJ: 2133/22-01-17-01
Kamanje, 17.07.2017. godine

Na temelju članka 45. stavak 1. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br.
03/09, 04/11 i 001/13) i članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), propisana je obveza načelnika da dva puta godišnje
podnosi

IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2017. GODINE
I.

UVODNI DIO

Izvješće se podnosi temeljem članka 45. stavak 1. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine
Kamanje“ br. 03/09, 04/11 i 03/14) prema kojem je načelnik dužan dva puta godišnje podnositi
izvješće o svom radu.
Statutom Općine Kamanje 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 Kamanje uredno je obavljao sve izvršne poslove koji su
mu povjereni zakonom, a posebice:
 utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Kamanje,
 iznošenje prijedloga i mišljenja, preporuka i stavova o prijedlozima i mišljenjima bitnim za
raspravljanje Općinskog vijeća Općine Kamanje 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 Kamanje,
 utvrđivanje izmjena i dopuna proračuna za 2017.,
 donošenje odluka o investicijama,
 donošenje odluka o izradi projekata i nominiranje istih odgovarajućim izvorima financiranja,
 usmjeravanje i djelovanje na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kamanje,
 donosi odluku o prijemu u službu mladih obrazovanih nezaposlenih osoba za rad bez
zasnivanja radnog odnosa kako bi im se pružila prilika za stručno osposobljavanje i polaganje
državnog stručnog ispita,
 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,
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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 Kamanje, zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje, sa
ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina, posebno sa predstavnicima resornih
ministarstava, te sredstvima javnog priopćavanja.
II.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.
U području zaposlenosti-nositelja poslova:
U Općini Kamanje je na dan 30.06.2017. g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo ukupno
zaposleno 2 djelatnika , od toga:
a)
b)
c)

Jedinstveni upravni odjel:………………………………………. 2
Jedinstveni upravni odjel (određeno – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa)……………………………………………………. 1
Jedinstveni upravni odjel (određeno – Javni radovi)……………. 5

2.
U području financija :
U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove pripreme izrade izmjena i dopuna
Proračuna Općine Kamanje za 2017.g., nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje
propisanih poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Kamanje kao i
druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Kamanje.
a)
Ukupni prihodi i primici poslovanja Općine Kamanje planirani su:
-Prihodi poslovanja………………………………………………………….17.995.963,26 kuna
-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine...................................................
20.000,00 kuna
-Primici od financijske imovine i zaduživanja……………………………................ 0,00 kuna
b)
Ukupni rashodi i izdaci poslovanja Općine Kamanje planirani su:
-Rashodi poslovanja………………………..………………………………… 5.092.000,00 kuna
-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine…………………………………..13.738.000,00 kuna
-Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova……………………………….125.000,00 kuna
c)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina……………………… 939.036,74 kuna

Proračun Općine Kamanje za 2017. godinu donesen je na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine
Kamanje, 19.12.2016. godine, a objavljen je u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 05/2016).
Proračun Općine Kamanje za 2017. godinu imao je jedne izmjene i dopune, i to:
- I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2017. donesene su na 2. sjednici
Općinskog vijeća Općine Kamanje, 30.06.2017. godine, a objavljene su u „Glasniku
Općine Kamanje“, broj 02/2017
3.

U području javnosti rada
Javnost rada osigurana je objavom akata u Glasniku Općine Kamanje, na web stranici
Općine Kamanje www.kamanje.hr , na oglasnoj ploči Općine Kamanje, na sjednicama Općinskog
vijeća Općine Kamanje, u komunikaciji sa građanima, putem Mjesnih odbora i medija.
4.

U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Kamanje i
Općinski načelnik Općine Kamanje
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U izvještajnom razdoblju održane su 3. sjednice Općinskog vijeća na koje je općinski načelnik u
suradnji s službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje slijedeće akte, odluke,
zaključke, informacije i rješenja.
22. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
Na sjednicu su upućene za donošenje slijedeće odluke, izvješća i suglasnosti:
1. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2016. godini za Općinu Kamanje
2. Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu
3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Kamanje
4. Odluka o općinskim porezima Općine Kamanje
5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kamanje za 2016. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne
infrastrukture u 2016. godini
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2016. godini
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja javnih površina i groblja
na području Općine Kamanje za 2016. godinu
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2016. godinu
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na
području Općine Kamanje za 2016. godinu
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području
Općine Kamanje za 2016. godinu
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Kamanje za 2016. godinu
13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016. te
Jedinstvenog upravnog odjela za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016. godine
14. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kamanje namijenjenih financiranju
političkih stranaka u 2017. godini
15. Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2017. godinu
16. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu
17. Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i dogradnja
vatrogasnog doma – prenamjena djela zgrade u dječji vrtić” unutar mjere 07 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020
18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga čije aktivnosti doprinose
zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Kamanje za 2016. godinu
19. Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava
20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća inventurne komisije o izvršenom popisu financijske
imovine, potraživanja i obaveza popisu imovine Općine Kamanje sa stanjem na dan 31.
prosinca 2016. godine
Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:
1. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara u 2016. godini za Općinu Kamanje
2. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu
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3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2016.
godini
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja javnih površina i groblja na području Općine
Kamanje za 2016. godinu
6. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2016. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Kamanje za
2016. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Kamanje za 2016.
godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kamanje za 2016.
godinu
10. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016. te Jedinstvenog upravnog
odjela za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016. godine
11. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu
12. Izvješća o provedbi financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba
u kulturi i sportu u Općini Kamanje za 2016. godinu
13. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih
potreba na području Općine Kamanje u 2017. godini
14. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte udruga čije aktivnosti
doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Kamanje za 2017. godinu
15. Plan nabave za 2017. godinu
16. Izmjene i dopune Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje za 2017. godinu
17. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Reštovo
18. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Orljakovo
19. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Kamanje
20. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne
zajednice Općine Kamanje
21. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Kamanje za 2016. godinu
22. Zaključak o donaciji OŠ Žakanje, PŠ Kamanje o nabavci majica s natpisom
23. Izvještaj o obavljenom popisu potraživanja Općine Kamanje za 2016. godinu
24. Odluka o otpisu potraživanja za 2016. godinu
25. Izvještaj o obavljenom popisu obveza Općine Kamanje za 2016. godinu
26. Odluka o otpisu obveza za 2016. godinu
1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
Na sjednicu su upućene za donošenje slijedeće odluke, izvješća i suglasnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odluka o izboru mandatne komisije
Izvješće mandatne komisije
Odluka o izboru odbora za izbor i imenovanje
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kamanje
Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kamanje
Odluka o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kamanje
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2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
Na sjednicu su upućene za donošenje slijedeće odluke, izvješća i suglasnosti:
1.
2.
3.
4.

Odluka o formiranju Odbora za Proračun i financije
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2017. godinu
Odluka o nabavci traktora za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Kamanje
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu otvorenog postupka
javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave traktora za obavljanje komunalnih
djelatnosti u Općini Kamanje
5. Odluka o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Kamanje
6. Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa za 2017. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za rad vijećnika Općinskog
vijeća Općine Kamanje
8. Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaća načelnika i zamjenika
načelnika
9. Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog
odnosa
10. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
11. Odluka o formiranju komisije za organizaciju Dana Općine Kamanje
12. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Kamanje
Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zaključak o dodjeli donacije PD Vrlovka
Odluka o sufinanciranju prijevoza selekcije NK Vrlovka i troškova reprezentacije
Zaključak o dodjeli sredstava za mjesni odbor Orljakovo
Zaključak o donaciji OŠ Žakanje za sufinanciranje tiskanja Školskog lista „Žirko“
Odluka o prihvaćanju inicijative mještana za uređenje teretane u Kamanju
Odluka o donaciji računalne opreme
Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća
Općine Kamanje
8. Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika Općine
Kamanje i njegovog zamjenika
9. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kamanje
10. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Kamanje
11. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika
12. Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Kamanje za 2017. godinu
13. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
Općinski načelnik je u razdoblju od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine zaključio
sljedeće Ugovore:
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EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA
Redni
broj
ugovo
ra
1.
1.

Datum

Klasa

Urudžbeni broj

2.
24.05.2017.

3.
344-01/1701/01

4.
2133/22-01-1702

Pravna ili fizička
osoba s kojom je
zaključen ugovor
i OIB
5.
HRVATSKA POŠTA d.d., Jurišićeva 13,
Zagreb, OIB: 87311810356

Predmet
ugovora

2.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1722

DVD REŠTOVO, Reštovo 13, Kamanje,
OIB:61677736968

3.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1721

DRUŠTVO UMIROVLJENIKA
KAMANJE, Kamanje 111, 47282
Kamanje, OIB: 11526084240

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
„Kestenijada u Reštovu“
Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
„Božićni pokloni starijima i nemoćnima“

4.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1720

DRUŠTVO UMIROVLJENIKA
KAMANJE, Kamanje 111, 47282
Kamanje, OIB: 11526084240

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
„Dani Općine Kamanje“

5.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1719

DRUŠTVO UMIROVLJENIKA
KAMANJE, Kamanje 111, 47282
Kamanje, OIB: 11526084240

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
„Susret umirovljenika“

6.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1718

DRUŠTVO UMIROVLJENIKA
KAMANJE, Kamanje 111, 47282
Kamanje, OIB: 11526084240

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
„Aktivni život treće dobi“

6.
Ugovor o distribuciji-dostavi neadresirane
pošte br. DP-02/9/2-009440/17
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7.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1717

KUD KAMANJE, Kamanje 105,
Kamanje, OIB: 51680196774

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
„Božićni koncert“

8.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1716

KUD KAMANJE, Kamanje 105,
Kamanje, OIB: 51680196774

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
„Sveti Nikola“

9.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1715

KUD KAMANJE, Kamanje 105,
Kamanje, OIB: 51680196774

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu „
Dani Općine Kamanje-Proštenje Imena
Marijina“

10.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1714

KUD KAMANJE, Kamanje 105,
Kamanje, OIB: 51680196774

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
„Smotra izvornog folklora Karlovačke
županije“

11.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1713

KUD KAMANJE, Kamanje 105,
Kamanje, OIB: 51680196774

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
„36.smotra folklora-Moslavine“

12.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1712

KUD KAMANJE, Kamanje 105,
Kamanje, OIB: 51680196774

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
„43. dječja smotra folklora Karlovačke
županije“

13.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1711

KUD KAMANJE, Kamanje 105,
Kamanje, OIB: 51680196774

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
„Izložba pisanica i ručnih radova“
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14.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1710

KUD KAMANJE, Kamanje 105,
Kamanje, OIB: 51680196774

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
„Koncert tradicionalnih korizmenih
napjeva“

15.

03.04.2017.

402-08/1701/02

2133/22-01-1709

NK VRLOVKA, Kamanje 1 D,
Kamanje, OIB: 47214267430

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u sportu za 2017. godinu
„Sezona nogometne lige“

16.

10.01.2017.

602-02/1701/01

2133/22-01-1706

ČAZMATRANS PROME d.o.o., Milana
Novačića 10, Čazma, OIB: 96107776452

Anex Ugovora o financiranju troškova
posebnog linijskog prijevoza osnovne
škole s područja Općine Kamanje-iznad
standarda

17.

27.03.2017.

310-34/1701/01

2133/22-01-1710

MINISTARSTVO REGIONALNOG
RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE
UNIJE, Račkoga 6, Zagreb, OIB:
69608914212

Ugovor o sufinanciranju broj: 06-F-I0246/17-04

18.

15.05.2017.

ANDREJA LONČARIĆ JANČIĆ

Ugovor o radu na određeno vrijeme

19.

15.05.2017.

LOVRO BRKLJE

Ugovor o radu na određeno vrijeme

20.

15.05.2017.

MARIO LUKUNIĆ

Ugovor o radu na određeno vrijeme

21.

15.05.2017.

IVAN KUFNER

Ugovor o radu na određeno vrijeme

22.

15.05.2017.

BORIS BUKOVAC

Ugovor o radu na određeno vrijeme
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5.

U području zapošljavanja nezaposlenih osoba

U razdoblju od 01.01.-30.06.2017. godine kroz program javnih radova ukupno je
zaposleno 5 (pet) osoba na određeno vrijeme


Program javnih radova obuhvaća radove na:

1. Uređenje pristupnih puteva do špilje Vrlovke i održavanje istih za mogućnost posjeta turista
poslovi obuhvaćaju radove:
- na uređivanju pristupnih puteva kroz čišćenje i otklanjanje drveća i raslinja, popravak drvenih
stepenica za ulazak u samu špilju,
- održavanje uređenih puteva,
- popravak zaštitnih ograda i bojanje istih,
- isticanje info tabli i putokaza do špilje Vrlovke (obnova starih i dotrajalih info tabli, postavljanje
vidljivih tabli).
2. Uređenje prilznih puteva i okoliša barokne crkve Sv. Filipa i Jakova u Reštovu
poslovi obuhvaćaju radove:
- uređenja samog okoliša oko crkve (košnja trave, drveća i raslinja, sadnja cvjetnjaka uz prilazni put
do crkve, obnova prilaznog puta),
- čišćenje drveća i raslinja kako bi se osigurala bolja vidljivost crkve
3. Uređenje i održavanje kupališta (košnja trave, čišćenje), te izgradnja novih sadržaja za turiste i
izviđače
poslovi obuhvaćaju radove:
- košnje trave, čišćenje raslinja i drveća uz obalu, uređenje ulaza u vodu,
- održavanje ulazno – izlaznih mjesta i privezišta za čamce,
- postavljanje novih koševa za smeće, sakupljanje otpada,
- postavljanje novih turističkih sadržaja poput igrališta za odbojku ( postavljanje muljevite podloge,
ograđivanje igrališta, postavljanje mreže), obnova staze za bočanje
- obnova i održavanje klupa i stolova za turiste
4. Uređenje biciklističkih i planinarskih putova
poslovi obuhvaćaju:
- postavljanje info točaka s putokazima za bicikliste i planinare
- uređenje odmorišta i stajališta, postavljanje klupica i stolova
- uređenje vidikovca, postavljanje koševa
- postavljanje info tabli s prirodnim znamenitosti kamanjskog kraja
ZAKLJUČAK:
Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled aktivnosti u polugodišnjem razdoblju. Treba napomenuti da
plaće zaposlenih u općinskoj upravi u polugodišnjem razdoblju nisu rasle u odnosu na plaće iz
prethodnih godina. One su usklađene sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) .
Pozivam vijećnike Općine Kamanje, 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.
NAČELNIK:
Damir Mateljan
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