
 

 

 

             REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA 
               OPĆINA ŠTEFANJE 
              OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 
Štefanje, 19. ožujka 2019. 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 49 .   Statuta općine 

Štefanje  ("Službeni vjesnik općine Štefanje“  broj 01/18), dostavljam Općinskom Vijeću Općine 

Štefanje  

I Z V J E Š Ć E 

o radu općinskog načelnika Općine Štefanje  za razdoblje 
od 01. srpnja do  31. prosinca   2018. 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, Gospodarsko 

komunalnog parka Štefanje d.o.o. i Razvoje agencije 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  
vijećnicima Općine Štefanje, zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje,  
Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. i Razvojnom agencijom 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 2018. 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 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  Godišnjeg 
obračuna Proračuna i Financijskog izvješća za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca  2018. godine 
koji je dostavljen na usvajanje na  ovoj sjednici vijeća, a redovno se dostavlja na uvid Ministarstvu 
financija i Državnom uredu za  reviziju.  
  
 U Jedinstvenom upravnom odjelu  zaposlen je jedan pripravnik za kojeg su osigurana  
sredstva preko Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.  
Hrvatski zavod za zapošljavanje je odobrio deset radnika u programu javnih radova koji su  
obavljali redovno svoje zadaće te im je u prvom polugodištu istekao radni odnos  od šest mjeseci  
sa danom 30. lipnja 2018 , a općina Štefanje je ponovo kandidirala za još deset zaposlenika od  
1. srpnja 2018. za narednih šest mjeseci  koji su radili u javnim radovima do 31. prosinca 2018. 
godine.  

Za ovaj program su također odobrena sredstva  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Uspostavljena je dobra koordinacija te se program uredno provodio uz redovnu kontrolu i 
dostavljanje izvješća. Provedba ovog programa  bila je velika pomoć na održavanju javnih 
površina  u Općini Štefanje.  

 
Odobren nam je projekat „Zaželi Štefanje“  koji je započeo sa provedbom te su po javnom 

natječajem  zaposleni u jedinstveni upravni odjel  voditelj projekta i sedam  žena koje opslužuju 
oko pedeset staračkih domaćinstava na području Općine Štefanje. Za Projekat su osigurana 
sredstva za plaće i materijalne troškove iz sredstva Fondova EU. 
 
Koordinirao sam aktivnosti sa korisnicima proračuna iz programa društvenih djelatnosti . 
 Osnovna škola Štefanje je značajan čimbenik na području Općine Štefanje. Sa 
ravnateljicom Osnovne škole bila je izuzetna dobra suradnja.  



 Općina Štefanje iz proračuna financira i dio materijalnih troškova za nastavne i vannastavne 
aktivnosti, provođenje predškolskog odgoja „mala škola“, sportske aktivnosti, nastavu u prirodi, 
obveze školske izlete,  čime se značajno podiže standard u obavljanju nastavnih aktivnosti. 
 U 2018. godini završili su radovi na obnovi vanjske ovojnice - fasade Osnovne škole 
Štefanje iz projekta energetske učinkovitosti  od Ministarstva graditeljstva i  Bjelovarsko - 
bilogorske županije. Općina Štefanje je pomogla u realizaciji ovog projekta vlastitim sredstvima 
za izradu građevinskog-energetsko projekta.  
 

Redovno su održavane koordinacije sa udrugama građana posebno Udrugom 
umirovljenika, koji vode brigu o trećoj dobi stanovnika sa područja Općine organizirajući izlete, 
druženja te manifestaciju Maskenbal. Udruga voćara i vinogradara organizirala je sa Glazbenim 
društvom zvon manifestaciju Vincekovo i Martinje, a Stočarsko ratarska udruga organizira 
predavanja i nabavku repromaterijala za  sjetvu, te također organiziraju izlete. U toku su pripreme 
za održavanje godišnje skupštine udruga građana na području Općine Štefanje te podnošenje 
izvješća o utrošku sredstava iz Općinskog Proračuna za 2018 godinu.  
 Veći dio aktivnosti je usmjeren na suradnju sa Vatrogasnom zajednicom Općine Štefanje i  
DVD-ima. Obavljen je redovni 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. Održano je Općinsko takmičenje u vatrogastvu, i 
KUP mladeži vatrogasca na nivo BBŽ, u organizaciji DVD Šušnjara. 
  
 Projekat kandidiran na mjeru 7.4  Vatrogasni centra  je  odobren, provedena je javna nabava, 
potpisan je ugovor o gradnji, provedena je javna nabava za nadzor gradnje, te opremanje, imenovan 
odbor za provođenje projekta,  prijavljeni su radovi u Uredu za graditeljstvo  a radovi će započeti 
uskoro..  Ovim Projektom Općina Štefanje će zadovoljiti sve standarde vatro zaštite. 
 
 Obavljen je redovni  inspekcijski nadzor za provođenje poslova Civilne zaštite i 
Gospodarenje otpadom te nije bilo primjedbi na rad i organizaciju. Izgradnjom reciklažnog dvorišta  
i nabavkom posuda za recikliranje otpada Općina Štefanje će zadovoljiti sve standarde zbrinjavanja 
otpada na području Općine Štefanje   
 
  

Vodi se posebna briga za mlade preko Vijeća mladih Općine Štefanje. Vijeće mladih je 
sudjelovalo u organizaciji Križnog puta za uskrsne blagdane sa mladima sa područja Bereka, 
Ivanske i Štefanja prošle godine i trenutno su u istim aktivnostima i sada.   Vijeće mladih je 
organiziralo podjelu poklon paketa socijalno ugroženih sa područja Općine Štefanje za božićne   
blagdane, a poklone je financirala Općina Štefanje. 

 Održane su  manifestacije Festival tamburice, Kraljevo u Štefanju,  Fišijada i roštiljada za 
Dan općine, Martinjska noć, Štefanjska noć, koje je provodilo Glazbeno društvo „Zvon“ iz 
Štefanje. Po pitanju program  muzeja materijalne i nematerijalne imovine nije bilo posebnih 
aktivnosti.   
 I ove godine je  nastavljena brige za primarnu zdravstvenu zaštitu u vidu pomoći u okviru 
odobrenih sredstva za normalno funkcioniranje i opremanje zdravstvene ambulante specijalističke 
ordinacije što značajno utječe na   standard pružanja zdravstvenih  usluga građanima Općine. 
 Općina Štefanje na svom području ima dvije vjerske zajednice Rimokatoličku Župu 
Štefanje i Pravoslavnu općinsku crkvu Narta. Sa kozervatorskim odjelom u Bjelovaru i župom  
Štefanje  vođene su   aktivnosti oko nabavke i ugradnje zvona na župnoj crkvi koja je nulta 



kategorija spomenika kulture u RH  te je ulagano u uređenje župnog dvora koji je također spomenik 
kulture.  
 Dogovarana  je priprema sa konzervatorskim odjelom i za uređenje fasade Pravoslavne 
crkve u Narti,   
 

Briga o sportu je nastavljena i ove godine. Pomoć je dodijeljena i Nogometnom  klub 
„Polet“  Narta koji je legalizirao objekt, te izvršio priključak električne energije na objekt. Uz 
redovno prvenstvene utakmice organizirao KUP- Tuškan i uključio u treninge i takmičenje mladež. 
 Dobra suradnja je bila i sa sportsko ribolovnim društvima Hrvatski dragovoljac „Pajin vir“ 
i „Amur“ iz Narte koji su ulagali u svoje objekte i potrebnu infrastrukturu.   
 
 Projekat rekonstrukcije nerazvrstane ceste NRC 068 Laminac- Ive mjera 7.2 je odobren,  
potpisan ugovor o financiranju, obavljena javna nabava za gradnju, potpisan ugovor sa izvođačem 
radova, obavljena javna nabava za nadzor gradnje i potpisan ugovor sa nadzorom, imenovan odbor 
za vođenje projekata te prijavljen početak radova u uredu za graditeljstvo, radovi bi trebali početi 
uskoro.   

        
Projektiranje rekonstrukcije   nerazvrstane ceste NRC 028 za Staro Štefanje je gotov i 

pripremljen je za izdavanje građevinske dozvole.   
Projekat novelacija  vodovoda za naselja D.G. Šušnjara, Starine i Blatnica za što su izdane 

lokacijske dozvole, ovih dana se priprema podnošenje zahtjevi za izdavanje građevinske dozvole. 
 
 Kandidiran je projekat za brzi Internet sa Gradom Čazma i susjednim općinama, projekat 

je u fazi javne nabave.  
Kandidiran je projekat za nabavu kompostare i posude za recikliranje otpada.  
Kandidiran je projekat izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni, za što smo dobili 

Odluku o prihvaćanju Projekta, a ovih dana očekujemo potpisivanje ugovora o sufinanciranju 85% 
od strane Ministarstva graditeljstva sa vlastitim učešćem sredstava od 15 %  .  

Izrađen je projekat za reciklažno dvorište te kandidirana njegova izgradnja  prema Fondu 
zaštite okoliša. Projekat je odobren. Raspisan je natječaj,  te sam ga poništio  radi toga što ponuđena 
cijena nije bila osigurana Proračunu, a ponuđena cijena je premašila procijenjenu vrijednost 
projekata.     

Projekat „Čuvajmo okoliš zajedno“  provodi se u suradnji sa Gradom Čazma, koji bi trebao 
biti dovršen do kraja 2019. godine. 

Pri završetku je projektiranje proširenja groblja u Štefanju, sa prostorom za parkiranje i 
mjesta za sahranu. 

U pripremi je projektni zadatak za projektiranje nogostupa u Lamincu,  za sada je  
pripremljena geodetska podloga i definira se projektni zadatak. 

Kandidiran je projekt rekonstrukcija društvenog doma u Lamincu u Ministarstvu 
regionalnog razvoja. Projekat je odobren kao prva faza. Završena je prva faza  gradnje doma, 
uređeno je krovište, fasada i dio građevinskih radova.   

Pripremljen je sporazum sa Hrvatskim cestama i Hrvatskim vodama i obavljeni dogovori 
za potpisivanje sporazuma o projektiranju nogostupa, sanitarne kanalizacije i rekonstrukcije ceste 
sa oborinskom kanalizacijom za državnu cestu D43 kroz naselje Štefanje. Ovih dana očekujemo 
potpisivanje sporazuma  kako bi proveli javnu nabavu za projektiranje. 

Realizirani su projekti pomoći građanima. Roditeljima su ispaćena sredstva  za novorođenu 
djecu 1.000,00 kuna po djetetu,  za kupnja knjiga za osnovnoškolce   500,00 kuna po djetetu, 



isplaćena su sredstva   1.000,00 kuna za srednjoškolce koji su završili razred sa vrlo dobrim i 
odličnim uspjehom i 1.000,00 kuna za sve redovne studente. 

Organiziran  je izlet u Krašić i Pleševicu za sve sudionike Sajma poljoprivrednih proizvoda 
za Dan Općine Štefanje. 

Vodili smo brigu i o socijalno ugroženima na području Općine. Zbrinuli smo jednu osobu 
u kuću u vlasništvu općine Štefanje, te pomagali jednokratnim pomoćima temeljem zahtjeva 
građana u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb u Čazmi. 

  
Gospodarski komunalni park je obavljao redovno svoje poslove oko održavanja društvenih 

domova, organiziranja zimske službe, organiziranja održavanja nerazvrstanih cesta , groblja, javnih 
površina, gospodarske zone, održavanje općinskog prostora, kopiranja,  printanja, servisiranja 
opreme, održavanje www stranice, provođenja javnih nabava i slično. Dimnjačarska služba je 
redovno obavljala svoje poslove. Zbog nagomilanih poslova osjeća se potreba za zapošljavanjem 
novih djelatnika a u narednom izvještajnom razdoblju potrebno je zaposliti komunalnog redara radi 
zakonskih obveza.  
 Općina Štefanje je osnovala Razvojnu agenciju Štefanje kao tehnička pomoć u kandidiranju 
i provedbi projekata u općini Štefanje. Razvojna agencija je izradila Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem te preuzela tehničku pomoć oko najma i praćenja naplate i izvješća 
raspolaganja poljoprivrednim  zemljištem. Vodi poslove sređivanja imovinskog stanja Općine 
Štefanje, te pomaže oko izrade projektne dokumentacije, te računovodstvenih poslova i ostalih 
tekućih poslova za provođenje projekata, te legalizacije objekata, naplate komunalnog doprinosa i 
slično.  
 

Nastavljene su aktivnosti oko legalizacije groblja, društvenih domova, Staro Štefanje, 
Laminac, Daskatica, Starine itd 

 
    

 
III. ZAKLJUČAK 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje od  
1. srpnja  do 31. prosinca  2018. 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 te Razvojnoj agenciji radi unapređenja 
poslovanja, praćenja i planiranja aktivnosti i  učinkovitijeg  pružanja usluga građanima Općine 
Štefanje. 

Nastojao sam uz pomoć Jedinstvenog upravnog odjela,  Gospodarsko komunalnog parka 
Štefanje  i Razvojne agencije Štefanje 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 koja služi kao servis građanima. 

 
 
Općinski načelnik 
Ivo Emić 

                


