REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTEFANJE
OPĆINSKI NAČELNIK

Štefanje, 25. srpnja 2016. godine.
Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05. 125/08., 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 52. i 53.
Statuta općine Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje“ broj 03/13. i 05/13), dostavljam
Općinskom Vijeću Općine Štefanje
IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipanj 2016. godine
I.

UVODNI DIO

U izvještajnom razdoblju, obavljao sam izvršne poslove iz djelokruga Općine koji su mi
povjereni Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Štefanje,
pripremao opće akte, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću
upute drugi ovlašteni predlagači, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća,
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine,
usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine i Gospodarsko komunalnog parka
Štefanje d.o.o. u obavljanju poslova iz djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge
poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Općine i aktima Općinskog Vijeća.
Statutom Općine Štefanje utvrđeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti i da
ima jednog zamjenika, koji u našem slučaju svoju dužnost obnaša volonterski (na vlastiti zahtjev),
te da sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik obavlja izvršne
poslove lokalne samouprave utvrđene zakonom. Zamjenik načelnika je aktivno uključen u program
aktivnosti izvršenja proračuna te koordinira pojedinim odborima i povjerenstvima koji se po
potrebi osnivaju.
U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra, iskrena i kontinuirana suradnja sa
svim vijećnicima Općine Štefanje, zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Štefanje i Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o., institucijama, udrugama građana,
poduzetnicima, OPG-ima i građanima sa područja općine Štefanje, sa ovlaštenim osobama na

razini Županije, gradova, općina, posebno sa predstavnicima resornih ministarstava, te sredstvima
javnog priopćavanja, ostalim institucijama i partnerima u poslovanju.

II.

AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

U proteklom navedenom razdoblju redovno su održavani kolegiji u uredu načelnika radi
izvršenja Programa predviđenih Proračunom za 2016. godinu, i donošenja odluka oko realizacije
pristiglih zahtjeva i utvrđivanja administrativnih akata.
Posebice aktivnosti sastanaka u uredu načelnika odnose se na sastanke predstavnika
mjesnih odbora, predsjednika udruga građana (petnaest) te građana po posebnim zahtjevima
institucijama sa područja općine i županije te poslovnim partnerima u ovom slučaju nadzor,
izvođačima radova, projektantima i geodetima radi troškovnika i kontrole izvedenih radova,
pripreme idejnih rješenja i projektiranja.
Za sjednice Općinskog vijeća pripremani su akti i pružena tehnička pomoć.
Važne aktivnosti usmjerene su posebno na kontrolu prihoda i rashoda Proračuna, što već
nekoliko godina činimo te smo uspjeli značajno povećati prihode a smanjiti rashode te smo
ostvarili značajan višak prihoda nad rashodima.
U toku navedenog izvještajnog razdoblja nije bilo zaduživanja Proračuna u vidu
jednokratnih pozajmica i kredita. Vezano za financijsko poslovanje sve je vidljivo iz obračuna
Proračuna i Financijskog izvješća za razdoblje 1.1. do 31. prosinca 2015. godine koji je dostavljen
na usvajanje na sjednici vijeća početkom godine, a redovno se dostavlja na uvid Ministarstvu
financija i Državnoj reviziji, kao i iz Obračuna proračuna i Financijskog izvješća za siječanj –
lipanj 2016.godine.
Proračunske aktivnosti sam usmjerio u proteklom izvještajnom razdoblju na dva osnovna
dokumenta Izmjenu dopunu Prostornog plana općine Štefanje i izradu Strategije razvoja Općine
Štefanje za razdoblje 2016-2021. godine, i neke dokumente kao što su Odluka o nerazvrstanim
cestama, Odluka o visini komunalnog doprinosa i sli.
Tim dokumentima sam htio otvoriti prostor novim investicijama za naredno razdoblje a
vezano za korištenje europskih fondova kako, Općini, tako udrugama građana, javnim
ustanovama, poduzetništvu i fizičkim osobama na području Općine Štefanje.
Paralelno su rađeni projekti za investicije u toku ove i idućih godina:
Projekat fasade osnovne škole Štefanje koji je kandidiran u Ministarstvo gospodarstva, projekat
cesta „centar – Krušić“ i „ulica Krkanj“, također kandidirani u navedeno ministarstvo, projekat
rekonstrukcija društvenog doma Štefanje brijeg, od sređivanja imovinskog stanja, geodetske
podloge projektne dokumentacije, troškovnika, javne nabave i kandidiranja prema Ministarstvu
regionalnog razvoja gdje je projekat odobren, te e čeka građevinska dozvola za početak radova.
Nastavljene su aktivnosti oko legalizacije društvenih domova Staro Štefanje, Laminac, itd
Nastavak uređenja društvenih domova Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Štefanje, Narta, itd.
Nastavak uređenja groblja u Narti, uređenje, staza, ograde, namještaja za mjesto za sahranu kako
bi objekt stavili u funkciju.

Velike aktivnosti vođene su za uređenje lokalnih nerazvrstanih cesta, Laminac, Šušnjara,
Štefanje, Staro Štefanje, Narta, Štefanje brijega, Blatnica i Daskatica. Posebice se temeljito izvode
radovi od krčenja živica, do kopanja putnih kanala, izrade posteljice za nasipanje kamena za
izradu makadamske ceste.
Pripremaju se dva projekta za kandidiranje za europske fondove, Vatrogasni centar i ceste
Ive i cesta Srednji put Staro Štefanje. Dobivena je građevinska dozvola za izgradnju sportskorekreacijskog centra u Narta.
Aktiviran je program Kućna njega i pomoć gdje pet zaposlenika sa zavoda za zapošljavanje,
opslužuje četrdesetak starijih i nemoćnih osoba sa područja Općine Štefanje, ovih dana ćemo
aktivirati program „Reduša- revitalizacija javnih površina“ za osam zaposlenika sa zavoda za
zapošljavanje za javne radove.
Radi potreba u komunalnim poslovima zaposlili smo dva radnika u GKP koji rade redovne
poslove održavanja komunalne infrastukture, ceste, groblja itd.
Potpisali smo ugovor sa Elektrometalom za očitanje brojila za Općinu Štefanje, Ivansku,
Berek i mjesto Korenovo, što je dodatni izvor prihoda za GKP.
Općina bi u narednom periodu sveukupno imala jedno kraće vrijeme zaposlenih devetnaest
ljudi.
Potpisani su ugovori za prodaju parcela na Gospodarskoj zoni za klaonicu i hladnjaču, i
bioelektranu.
Za klaonicu su započeli radovi gdje je Općina pružila maksimalnu tehničku pomoć. Što se
tiče bioelektrane ishođena je građevinska dozvola te su u proceduri suglasnosti Ministrastva
gospodarstva, agencije HROTE i HERE, nakon dobivanja dokumenta prišlo bi se gradnji objekta,
te Općina sudjeluje aktivno u tome.
Redovno su održavane koordinacije sa udrugama građana, pratio sam godišnje skupštine,
gdje su podnesena izvješća o utrošenim sredstvima i provedenim aktivnostima za proteklu godinu.
Veći dio aktivnosti je usmjeren na suradnju sa Vatrogasnom zajednicom Općine Štefanje i
DVD-ima. Obavljen je inspekcijski nadzor za vatrozaštitu na području Općine Štefanje te je
inspekcija utvrdila da općina Štefanje ima dobro organiziranu vatrogasnu službu, te da trebamo
popuniti adekvatnu opremu kod zaduženih DVD-a. Obavljena je javna nabava i te je naručen veći
dio opreme, a i u tijeku je javna nabava za nabavku malog navalnog vozila. Izgradnjom
Vatrogasnog centra Općina Štefanje će zadovoljiti sve standarde vatro zaštite moderne lokalne
samouprave.
Nastavak brige u zdravstvu usmjerene su na otvaranje prostora za fizikalne terapije
pacijenata, što će značajno dići standard usluga građanima općine.
Za školstvo su ove godine pripremljene mnoge aktivnosti, od uređenja škole u Štefanju,
Lamincu, Narti, Šušnjari, do opremanja, pripremni radovi su u tijeku i veći dio aktivnosti će biti
realiziran do kraja godine.
Vodi se posebna briga za mlade preko Vijeća mladih Općine Štefanje. Vijeće mladih je
sudjelovalo u organizaciji Križnog puta za uskrsne blagdane dva dana sa mladima sa područja
Bereka, Ivanske, Štefanja i Grada Čazme. Vijeće mladih je organiziralo podjelu poklon paketa
socijalno ugroženih sa područja Općine Štefanje za uskrsne blagdane, a poklone je financirala

Općina Štefanje. Pripremaju se manifestacije, Festival tamburice, Kraljevo u Štefanju, Fišijada ,
Martinjska noć, Štefanjska noć, Program za muzej materijalne i nematerijalne imovine.
Mladi provode aktivnosti oko digitalizacije dokumentacije rukopisa Nikole Novakovića iz
1903. godine.
III.

ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti
Načelnika kao izvršnog tijela općine Štefanje.
Veliki dio aktivnosti usmjeren je na kontrolu Proračuna, administrativna i tehnička rješenja
u ustroju uredu načelnika, JUO i GKP-u Općine Štefanje radi unapređenja poslovanja, praćenja i
planiranja aktivnosti i učinkovitijeg pružanja usluga građanima Općine Štefanje.
Nastojao sam u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, u izvještajnom
razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije
zadovoljavanje lokalnih potreba i dizanje standarda građana općine Štefanje te zadovoljiti
istovremeno normalno funkcioniranje općine Štefanje kao servis građanima

Općinski načelnik:
Ivo Emić

