
                          

             REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA 
               OPĆINA ŠTEFANJE 
              OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 
Štefanje, 15. prosinca 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  

I Z V J E Š Ć E 

o radu općinskog načelnika Općine Štefanje  za razdoblje 
od 01. siječnja  do  30. rujna  2017. 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 2017. 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 posebnog 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 30. rujna   2017. godine koji je 
dostavljen na usvajanje na  sjednici vijeća., a redovno se dostavlja na uvid Ministarstvu 
financija i Državnoj reviziji. 
 
Protekle 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, a u toku ove godine 
usmjerena je aktivnost na nastavku izgradnje komunalnih  infrastrukturnih  objekta na području 
Općine Štefanje, i posebno na nastavku restrukturiranja upravnog odjela i GKP-a, tehničke 
službe u Općini Štefanje , radi nadolazećih mogućnosti kandidiranja Projekata prema EU- 
Fondovima. 
 
 Posebna aktivnost je usmjerena na predavanja , studijska putovanja i konzultacije  
vezano za korištenje europskih fondova kako, općini, tako udrugama građana , javnim 
ustanovama , poduzetništvu i fizičkim osobama na području Općine Štefanje. 
 
 Kandidirani su neki Projekti prema EU- fondovima.  
Projekat fasade osnovne škole Štefanje koji je kandidiran u Ministarstvo gospodarstva, 
projekat, projekat društvenog doma Štefanje brijeg Ministarstvu Regionalnog razvoja i EU 
Fondova, od sređivanja imovinskog stanja , geodetske podloge projektne dokumentacije, 
troškovnika , javne nabave. Projekat pet cesta Daskatica, Donja Šušnjara, Laminac, Starine, 
Narta kandidiran je prema Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenje, gdje su sredstva 
odobrena a projekat je realiziran kao i projekat Štefanje brijega doma. 
 Nastavljene su aktivnosti oko legalizacije društvenih domova, Staro Štefanje, Laminac, 
izrađen je projekat rekonstrukcije društvenog doma u Lamincu. 
Nastavak uređenja društvenih domova Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Štefanje, Narta, itd. 
 Velike aktivnosti su za uređenje lokalnih nerazvrstanih cesta, Laminac, Šušnjara, 
Štefanje, Staro Štefanje, Narta, Štefanje brijega, Blatnice, Daskatice. Posebice se temeljito 
izvode radovi od krčenja živica , do kopanja putnih kanala, do izrade posteljice za nasipanje 
kamena za izradu makadamske ceste.  



 Započeto je uređenje društvenog doma u Lamincu, promijenjena je stolarija na 
društvenom domu u Lamincu i dio stolarije u donjem dijelu društvenog doma u Narti.  
Posebno bi istakao da je dat u zakup prostor u društvenom domu u Narti za ugostiteljstvo , te je 
zakupoprimac vlastitim sredstvima uredio prostor uz pomoć Općine Štefanje, uz  kompenzaciju 
stanarine što je vidljivo iz izvješća na ovoj sjednici. Narta ima primjeren ugostiteljski objekt 
kao i naselje Štefanje primjereno 21. stoljeću.   
 U upravnom odjelu došlo je do promjene zaposlena je Pročelnica na četiri sata. Općina 
Štefanje u JUO ima zaposlenog jednog pripravnika  kojeg plaća Hrvatski zavod za 
zapošljavanje.  
   Završena je klaonica u gospodarskoj zoni sa svom tehničkom 
dokumentacijom, gdje je Općina pružila maksimalnu tehničku pomoć, što se tiče bioelektrane 
ishođena je građevinska dozvola te su u proceduri suglasnosti Ministarstva gospodarstva, 
agencije HROTE i HERE, nakon dobivanja dokumenta prišlo bi se gradnji objekta, 
A općina sudjeluje aktivno u tome.  
Redovno su održavane kordinacije 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 što smo i učinili.. Izgradnjom Vatrogasnog centra Općina Štefanje 
će zadovoljiti sve standarde vatro zaštite  moderne lokalne samouprave, projekta je kandidiran 
na mjeru 7.4 EU Fondova. 
 Nastavak brige u zdravstvu usmjerene su na otvaranje prostora za fizikalne terapije 
pacijenata, te je kupljen aparat za fizioterapiju , 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. Križni put je bio organiziran u županijsko svetište 
Nova Rača.  Vijeće mladih je organiziralo podjelu poklon paketa socijalno ugroženih sa 
područja Općine Štefanje za uskrsne  blagdane, a poklone je financirala Općina Štefanje. 
Posebno je važno istaći da je Općina Štefanje svaki mjesec djelila pakete pomoći  u hrani 
socijalno ugroženima uz pomoć Caritasa . Provedene su manifestacije, Festival tamburice, 
Kraljevo u Štefanju, Fišijada i roštiljada za dan Općine,  Pogram za muzej materijalne i 
nematerijalne imovine.  

Mladi provode aktivnosti oko digitalizacije dokumentacije rukopisa  Nikole 
Novakovića iz 1903. godine. 

 
U svibnju mjesecu provedeni su Lokalni izbori , i održana je konstituirajuća sjednica 

19. lipnja 2017. godine. 
Postavljena su dječja igrališta u Donjoj Šušnjari, Lamincu i Štefanju, oglasne ploče . 

Nastavljeni su radovi na uređenju kanala , mostova i poljskih puteva na području Općine 
Štefanje. Nakon asfaltiranja pet ulica u Daskatici, Šušnjari, Lamincu, Starinama i Narti nasute 
su bankine. Redovno su održavane javne površine  i groblja preko GKP-a te javna rasvjeta.   



Kandidirani su mnogi projekti prema nacionalnim fondovima  i ministarstvima. Vrše se 
pripremne radnje za novelaciju projekata vodovoda u naseljima D. i G. Šušnjara Starine, Ive, 
Blatnica. U pripremu su projektni zadaci za mnoge projekte u 2018. godini. 

Posebno bi naglasio da je za Dan Općine  Štefanje upriličena izložba OPG-a sa područja 
Općine sa njihovim proizvodima uz izvrsnu organizaciju Fišjade i roštiljade koja je već 
tradicionalna manifestacija za taj dan. Ova izložba OPG-a je novi projekat Općine Štefanje u 
narednom periodu pod nazivom "agrotur".  

  
 

III. ZAKLJUČAK 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje od  
1. siječnja do 30. rujna 2017. 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 

                 

                     

 


