REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTEFANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Štefanje, 8. ožujka 2017. 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. srpnja do 31. prosinca 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 i
Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. te obavljao i druge poslove u skladu s
Zakonom, Statutom Općine i aktima Općinskog Vijeća.
U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra, iskrena i kontinuirana suradnja
sa svim vijećnicima Općine Štefanje, zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Štefanje i Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o., institucijama, udrugama građana,
poduzetnicima, OPG-ima i građanima s područja Općine Štefanje, s ovlaštenim osobama na
razini županije, gradova, općina, posebno s 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.
Aktivnosti sastanaka u uredu načelnika posebno se odnose na sastanke predstavnika
mjesnih odbora, predsjednika udruga građana te građana po posebnim zahtjevima, institucijama

s područja općine i županije te poslovnim partnerima, projektantima, izvođačima radova,
nazdorima zbog 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.
U toku navedenog izvještajnog razdoblja nije bilo posebnog zaduživanja Proračuna u
vidu jednokratnih pozajmica i kredita. Vezano za financijsko poslovanje sve je vidljivo iz
obračuna Proračuna i Financijskog izvješća za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016.
godine koji se dostavlja na usvajanje Općinskom vijeću početkom godine, a redovno se
dostavlja na uvid Ministarstvu financija i Državnoj reviziji.
Paralelno su rađeni projekti za investicije u toku ove i idućih godina:
Projekat fasade Osnovne škole Štefanje koji je kandidiran u Ministarstvo graditeljstva,
projekat cesta centar i Krkanj također kandidirani u navedeno ministarstvo, projekat društvenog
doma Štefanje brijeg i cesta Laminac Ive prema Eu fondovima. Aktivnosti u vidu tih projekata
su vezane za sređivanje imovinskog stanja, geodetske podloge projektne dokumentacije,
troškovnika, javne nabave i kandidiranja prema Ministarstvu regionalnog razvoja gdje je
projekat odobren te se čeka građevinska dozvola za početak radova. Radovi su u tijeku te se
planira dovršetak doma u proljeće 2017. godine. Vrijednost investicije je oko 500.000,00 kuna.
Nastavljene su aktivnosti oko legalizacije društvenih domova, Staro Štefanje, Laminac,
itd.
Nastavak uređenja društvenih domova Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Štefanje, Narta,
Starine itd. Izmijenjena je stolarija vrijednosti oko 100.000,00 kuna.
Nastavak uređenja groblja u Narti, uređenje, staza, ograde, namještaja za mjesto za
sahranu te smo objekt stavili u funkciju. Vrijednost objekta i okoliša je oko 300.000,00 kuna.
Velike aktivnosti su za uređenje lokalnih nerazvrstanih cesta, Laminac, Šušnjara,
Štefanje, Staro Štefanje, Narta, Štefanje brijega, Blatnice, Daskatice. Posebno se temeljito
izvode radovi od krčenja živica, do kopanja putnih kanala, te izrade posteljice za nasipanje
kamena za izradu makadamske ceste. Vrijednost ovih radova je oko 500.000,00 kuna.
Ishođene su dvije građevniske dozvole za Vatrogasni centar i cestu Ive, a prije je
ishođena građevinska dozvola za centar Narta. Vrijednost buduće investicije je preko
11.000.000,00 kuna .
Cestu Ive sam kandidirao prema EU Fondu na mjeru 7.2., a ostala dva projekta se upravo
kandidiraju za EU Fond mjeru 7.4.
Program „Kućna njega i pomoć“ završio je pred kraj 2016. godine. Program se pokazao
dobrim te smo preko zaposlenika analizirali stanje socijalnih problema na terenu.
Bio je aktiviran i program „Reduša“ koji je završio s radom 1. studenog 2016. godine.
Općina Štefanje je u periodu 2016. godine putem javnih radova imala dvadeset i jednog
zaposlenika.
Projekat klaonice i hladnjače u Gospodarskoj zoni „Laminska“ završen je krajem godine
te sam osobno pomagao oko realizacije projekta i tehničkog pregleda i puštanja u rad pogona
za klanje. Značajnu pomoć u tome dalo je i Ministarstvo poljoprivrede i ministar Tomislav
Tolušić.
Što se tiče bioelektrane ishođena je građevinska dozvola, izrađen je Elaborat priključka
Biolektrane na mrežu visokog napona od strane Elektre Križ.

Formiranjem Vlade Republike Hrvatske dokumentacija je bila predana u Ministarstvo
gospodarstva radi ugovora o povlaštenom proizvođaču i davanju kvota za proizvodnju na
biomasu prebačen je predmet u Ministarstvo zaštite okoliša te sam i tu kao Općinski načelnik
pomagao u kontaktima i tehničkoj pomoći oko tog problema, a i sam ministar Slaven Dobrović
posjetio je Općinu Štefanje na Dan Općine i obećao pomoći. Nadamo se realizaciji tog projekta
u 2017. godini. Značajna sredstva su uložena u održavanje Gospodarske zone: košnja, javna
rasvjeta uređenje prometnice, održavanje kanalizacijskog sustava i priključak
telekomunikacija.
Posebno želim naglasiti ostali dio Gospodarske zone koji nije u gradnji i koji se ne
koristi dan je u zakup te se koristi za poljoprivrednu proizvodnju, a Općina Štefanje od tog ima
prihod tako da veliki dio troškova za održavanje Gospodarske zone pokrivamo iz tog prihoda.
Redovno su održavane koordinacije s udrugama građana gdje sam pratio rad udruga.
Veći dio aktivnosti je usmjeren na suradnju s Vatrogasnom zajednicom Općine Štefanje
i DVD-ima te je nabavljena nova oprema za sva vatrogasna društva, a za dan Općine predano
je i malo navalno vozilo Vatrogasnoj zajednici Općine Štefanje u vrijednosti s opremom oko
500.000,00 kuna.
Izgradnjom Vatrogasnog centra Općina Štefanje će zadovoljiti sve standarde vatro
zaštite moderne lokalne samouprave. Stoga smo veliki dio energije usmjerili na pripremu
projekta. Nastavak brige u zdravstvu usmjerene su na otvaranje prostora za fizikalne terapije
pacijenata što će značajno dići standard usluga građanima Općine. Nabavljen je aparat za
fizikalnu terapiju i namještaj prikladan za zdravstvenu ambulantu te smatram da je zdravstvena
ambulanta jedna od najopremljenijih na području naše županije te rijetka ambulanta koja ima
specijalistu opće medicine. Uz zubnu ambulantu koja je otvorena prije desetak godina te
ljekarnu, Općina Štefanje zadovoljava sve standarde po pitanju zdravstva.
Posebno bih naglasio aktivnosti koje su vezane direktno na školstvo na području Općine
Štefanje. Općina Štefanje ima poseban utjecaj na dizanje standarda školstva aktivnostima i
sredstvima. U dogovoru s ravnateljicom gospođom Zlatom Haloš, pripremljen je energetski
projekat za gradnju fasade na Osnovnoj školi Štefanje čija gradnja bi umanjila troškove grijanja
za 50 %, što su značajna godišnja sredstva, a njih će se preusmjeriti na neke druge aktivnosti.
U područnoj školi Laminac nastavljeno je investiranje u uređenje sportske dvorane, hodnika i
zbornice, te je dogovorena nabavka opreme, a u toku 2017. godine će se izraditi energetski
elaborat za fasadu i stolariju, kako bi se objekt do kraja uredio s okolišem.
Započeta je izgradnja opreme za igrališta koja će biti postavljena u Šušnjari, Štefanju i
Lamincu, a preko mjere 7.4 u 2017. godini bit će izgrađen sportsko-rekreacijski prostor u Narti.
Posebno se vodi briga za mlade preko Savjeta mladih Općine Štefanje. Savjet mladih je
organiziralo podjelu poklon paketa socijalno ugroženih s područja Općine Štefanje za božićne
blagdane, a poklone je financirala Općina Štefanje. Uspješno su održane manifestacije Festival
tamburice, Kraljevo u Štefanju, Fišijada , Martinjska noć te Štefanjska noć.
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
01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti
Načelnika kao izvršnog tijela 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
istovremeno zadovoljiti normalno funkcioniranje Općine Štefanje kao servis građanima.

Općinski načelnik
Ivo Emić

