
 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA 
               OPĆINA ŠTEFANJE/ 
              OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Štefanje, 31. ožujka 2020. godine 
   

Na temelju članka 35.b stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 50. Statuta općine Štefanje  ("Službeni vjesnik 

općine Štefanje“  broj 01/18 i 02/19), 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 2019. 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 sam 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 Razvojne agencije općine 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 i sastaju. 

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra, iskrena i kontinuirana suradnja  
sa vijećnicima Općine Štefanje, zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Štefanje, Gospodarsko komunalnim parkom Štefanje d.o.o., Razvojnom agencijom Štefanje 
d.o.o  i drugim institucijama, udrugama građana, poduzetnicima, OPG-ima i građanima sa 
područja općine Štefanje, sa ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina, a 
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 2019. godinu i donošenja odluka oko 

realizacije pristiglih zahtjeva i utvrđivanja administrativnih akata. 

Posebne aktivnosti sastanaka u uredu načelnika odnose se na sastanke predstavnika 
naselja građana sa području Općine Štefanje sa posebnim zahtjevima o saniranju komunalne 
infrastrukture (nerazvrstanih cesta, mostova, putnih graba), predsjednika udruga građana 
(petnaest) te građana po posebnim zahtjevima,  institucijama sa područja općine i županije te 
poslovnim partnerima u ovom slučaju nadzorom, 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, te su 
održane redovne sjednice Općinskog vijeća na kojima su usvojene, o kojima je raspravljalo 
Općinsko vijeće i većinom glasova vijećnika prihvaćene sve predložene točke dnevnog reda.  
Održano je osam sjednica Općinskog vijeća i usvojeno je devedeset sedam točaka dnevnog 
reda velikom većinom vijećnika. 
 
 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 i 
ostvarili smo značajan višak prihoda nad rashodima.  

Prihodi za dvanaest mjeseci 2019. godine su 10.622.621,72, rashodi su bili 
12.146.969,99, a višak prihoda je ostvaren 2.715.716,00., u usporedbi sa prošlom godinom 
kada je višak prihoda bio 945.838,97. U toku navedenog izvještajnog razdoblja bilo je  
zaduživanja Proračuna u vidu kredita u visini iskorištenog kredita 1.618.830,67. Izdaci za 
otplatu zajmova su 76.200,00 (sredstva knjižena vezno za zakup poslovnih prostora  u 
vlasništvu Općine Štefanje kompenziranih mjesečno u vidu zakupa poslovnog prostora).   

Vezano za financijsko poslovanje sve je vidljivo iz obračuna Proračuna i Financijskog 
izvješća za razdoblje 1.1. do 31. prosinca 2019. godine, a dostavljen je  na uvid Ministarstvu 
financija i Državnoj reviziji. 

 
Tijekom 2019. godine poslovanje Općine Štefanje bilo je kontrolirano od Državnog 

ureda za reviziju koji je provodio financijsku reviziju Općine Štefanje za 2018. godinu, te 
Općina Štefanje dobila je bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i uvjetno mišljenje 
o usklađenosti poslovanja. Također, proveden je i neposredni inspekcijski nadzor akata 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štefanje od Ministarstva uprave. Proveden je i nadzor 
Civilne zaštite Općine Štefanje, godišnji inspekcijski nadzor za vatrogastvo koju obavlja 
inspektor za vatrogastvo, te inspekcijski nadzor nad aktima Općine Štefanje temeljem Zakona 
o zaštiti od požara. 

 
 U ovom izvještajnom razdoblju u Jedinstvenom upravnom odjelu, zaposlen je jedan 
pripravnik kojeg je plaćao Hrvatski zavod za zapošljavanje sa Visokom  stručnom spremom, 
te koji je položio državni stručni ispit. Dva radnika zaposlena su u proljeće u programu javnih 
radova. Program „Zaželi Štefanje“ nastavlja svoj kontinuitet rada o brzi za oko pedesetak 
staračkih domaćinstava. U Jedinstvenom upravnom odjelu preko Programa zaposlen je jedan 
voditelj i sedam radnica.  Pročelnica od 1. lipnja 2019. radi puno radno vrijeme. Zaposlen je 
jedan pripravnik srednje stručne spreme preko programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
na godinu dana u JUO.   
 



Vatrogasna zajednica Općine Štefanje i  DVD-i, su jedna od najaktivnijih i 
najbrojnijih udruga na području Općine Štefanje. Održane su godišnje skupštine i podnesena 
su financijska izvješća za proteklu 2018. godinu, te doneseni programi rada i financijski 
planovi za 2019. godinu. Osobno sam prisustvovao radu redovnih godišnjih skupština te 
mogu konstatirati da je odaziv na skupštine bio dobar, a rasprave konstruktivne te financijska 
izvješća vrlo detaljna. 
   Izgradnjom Vatrogasnog centra čija izgradnja je u tijeku, a vrijednost radova iznosi 
oko 6.500.000,00 kuna Općina Štefanje će zadovoljiti sve standarde vatro zaštite moderne 
lokalne samouprave.  

Održano je Općinsko vatrogasno takmičenje 30, lipnja 2019. godine gdje su nastupila 
sva aktivna DVD Društva sa područja Općine Štefanje osim DVD Blatnice koji su izostali 
2019 godine zbog tehničkih razloga.            
 Održana je proslava sedamdeset godina rada DVD Šušnjara 28. srpnja 2019. godine  u 
Šušnjari gdje su podijeljena priznanja zaslužnim vatrogascima. Kup mladeži vatrogasaca 
Bjelovarsko bilogorske županije održan je u Donjoj Šušnjari 31. kolovoza 2019. godine te se 
ovom prilikom zahvaljujem općinskom vijećniku i Predsjedniku DVD - a  Ivi Šimunović na 
pokretanju ove hvale vrijedne inicijative.   
   

Savjet mladih sudjelovalo je u organizaciji Križnog puta za uskrsne blagdane sa 
mladima sa područja Bereka, Ivanske, Štefanja. Organiziralo je podjelu poklon paketa 
socijalno ugroženim osobama s područja Općine Štefanje za uskrsne blagdane, a poklon 
pakete financirala je Općina Štefanje. 

  
 Održano je niz manifestacija u Općini Štefanje   
 
 Manifestacija Prvi korak druge bojne Čazmanske 105 brigade održana je 19. kolovoza 
2019. godine sa prigodnim programom uz organizaciju Savjeta mladih i Glazbenog društva 
Zvon Štefanje te je prisustvovalo dvjestotinjak branitelja sa područja bivše Općine Čazma. 
 Festival tamburice je tradicionalna manifestacija  koja se organizira desetak godina u 
kontinuitetu u organizaciji Glazbenog društva Zvon Štefanje i Tamburaškog sastava  
Štefanjskih zvona uz pokroviteljstvo Općine Štefanje gdje se njeguje tamburaška glazbe, a 
prisustvuje preko tisuću posjetilaca i ljubitelja tamburice. Na manifestaciji nastupaju 
tamburaški sastavi sa šire regije od Kutine, Ivanić Grada, Čazme, Bjelovara. Manifestacija je 
održana 4. kolovoza 2019. u Štefanju. 
 U organizaciji NK Polet Narta održan je tradicionalni nogometni Kup Tuškan čije je  
započeto održavanje poslije domovinskog rata na sjećanje poginulog branitelja iz Narte.  
  Kraljevo u Štefanju je tradicionalna manifestacija koji traje godinama i održava se 
uvijek 20. kolovoza u centru Štefanja gdje bude prisutno oko 3000 posjetilaca što je jedna od 
najvećih manifestacija na području Općine Štefanje. 
  „Šajbajfest“ (fišijada i roštiljada za dan Općine) održana je 15. rujna 2019. godine  u 
organizaciji Glazbenog društva Zvon, Razvojne agencije Štefanje i Savjeta mladih pod 
pokroviteljstvom Općine Štefanje gdje su predstavljena tradicionalna jela te pojedinci i 
udruge koje sudjeluju; Lovačka udruga je pripremila i podijelila oko sto porcija srneći 
paprikaš, Gospodarsko komunalni park je uredilo kompletan prostor i vodilo kompletnu 
logistiku i tehničku pomoć, te su radnici Gospodarsko komunalnog parka ispekli preko 
dvjesto porcija ribe na rašljama. Oko petnaestak ekipa sa oko šezdeset sudionika pripremilo je 
stotinjak litara fiš paprikaš koji je podijeljen posjetiocima. Ribu je sponzoriralo poduzeće 
Ribnjak 1961. iz Siščana. Također, i ove godine je pečen vol kojeg je ispekao Ivan Mikulek iz 
Paljevina. Vola je sponzorirao poljoprivrednik Mato Imrišak iz Starog Štefanja koji je bio 
težine oko šesto kilograma. Na manifestaciji je sudjelovalo i oko dvadesetak timova za roštilj 



sa oko stotinjak  sudionika, a meso je sponzorirao Martino Samardžić iz Splita koji je vlasnik 
klaonice u Gospodarskoj zoni Štefanje. Ispečeno je oko šestotinjak  porcija vola i tristotinjak  
roštilja te podijeljeno posjetiocima. Domaćice iz svih naselja Općine Štefanje organizirale su 
uz pomoć Razvojne agencije Štefanje izložbu domaćih proizvoda po naseljima. U organizaciji 
je sudjelovalo oko osamdesetak žena sa područja Općine Štefanje.  

Martinje je organizirala Udruga vinogradara za članove udruge. Tradicionalnom 
krštenju mošta uz goste iz susjednih društava prisustvovali su i članovi društva iz Samobora.   

Martinjsku noć je organizirao OPG Kiđemet u Narti gdje se održala tradicionalna 
manifestacija  krštenja mošta i veselica koju je posjetilo oko dvjesto pedeset posjetilaca.   

Štefanjska noć je još jedna manifestacija Općine Štefanje koja se održava 26. prosinca 
a održana je i ove 2019. godine na blagdan Sv. Stjepana Prvomučenika koja započinje svetom 
misom uz glazbenu pratnju Štefanjskih zvona, čestitkama iz obitelji koji slave Stjepana s 
prijenosom na televiziji,  te prigodnim Božićnim koncertom u crkvi. Nakon svete mise u 
društvenom domu započinje Božićni blagoslov blagoslovom Općine, novorođene djece u toku 
kalendarske godine  i Stjepana i Štefica sa područja Općine Štefanje .    

 
Redovno su održavane koordinacije sa udrugama građana, pratio sam godišnje 

skupštine, gdje su podnesena izvješća o utrošenim sredstvima i provedenim aktivnostima za 
proteklu 2018 godinu. 
  

Obavljao sam redovno svoje poslove oko održavanja društvenih domova, 
organiziranja zimske službe, organiziranja održavanja nerazvrstanih cesta, groblja, javnih 
površina, gospodarske zone, održavanje općinskog prostora, 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 potrebe i 
zakonskih obveza.  

  
 Općina Štefanje je osnovala 2018. godine Razvojnu agenciju Štefanje kao tehničku 
pomoć u kandidiranju i provedbi projekata u općini Štefanje, sređivanju imovine, vođenju 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, vođenju računovodstvenih 
poslova, legalizacija objekata u vlasništvu općine Štefanje.  

Nastavljene su aktivnosti oko legalizacije društvenih domova Gornja Šušnjara, 
Štefanje, Staro Štefanje, Starine. Prikupljanje uvjeta za projektne dokumentacije, te potvrda 
na glavni projekt za izdavanje građevinskih dozvola, izvještaja za kandidirane projekte i sl. 
 Detaljno izvješće Razvojne agencije Štefanje nalazi se u sazivu ove sjednice.  
 

Gospodarski komunalni park Štefanje redovno obavlja svoje poslove održavanje 
komunalne infrastrukture, održavanje javnih površina, groblja i sl. 
 Velike aktivnosti su za uređenje lokalnih nerazvrstanih cesta, Laminac, Šušnjara, 
Štefanje,  Narta, Štefanje brijega, Blatnice, Daskatice. Posebice se temeljito izvode radovi od 
krčenju živica, do kopanja putnih kanala, te izrade posteljice za nasipanje kamena za izradu 
makadamske ceste.  Izvršena je košnja i nasipanje bankina većine nerazvrstanih cesta na 
području Općine Štefanje. 
 Detaljno izvješće Gospodarsko komunalnog parka Štefanje nalazi se u sazivu ove 
sjednice.  
 
 Završeni su radovi rekonstrukcije ceste Laminac-Ive vrijednost radova cca 
3.500.000,00 kuna. 



 Završeni su radovi druge faze rekonstrukcije društvenog doma u Lamincu, sredstva su 
odobrena od strane Ministarstva regionalnog razvoja, što smo kandidirali u proljeće. 
Vrijednost ovog projekta je cca 500.000,00 plus PDV . 
  Završeno je uređenje male sale u društvenom domu Donja Šušnjara, skladišta i 
sanitarnog čvora vrijednost cca 50.000,00 kuna.  
 Kandidiran je projekt pojačano održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta prema 
Ministarstvu regionalnog razvoja te je projekat odobren i uređena je cesta Narćanski 
vinogradi. 

Realiziran je Projekat „Čuvajmo okoliš zajedno“ koji je kandidiran zajedno sa gradom 
Čazma, a odobren i  financiran od Fonda za zaštitu okoliša. 
 U ovom izvještajnom razdoblju obavljena je koordinacija sa Fondom za zaštitu okoliša 
za odobreni Projekat Izgradnje reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni u Štefanju.  
Obavljena je javna nabava i potpisan ugovor te izvođač radova uveden u posjed. 
 U ovom izvještajnom razdoblju Ministarstvo gospodarstva odobrilo je kandidirani 
projekt Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni u Štefanju, vrijedan 5.500.000,00 kuna 
te je provedena javna nabava nakon koje je poništen natječaj zbog nemogućnosti financiranja 
projekta. 

Za  Projekt  izgradnja infrastrukture Regionalni vodovod za Šušnjaru i Ive vrijedan cca 
4.500.000,00 kuna plus PDV, a za Starine i Blatnicu je u pripremi predviđena je vrijednost 
radova caa 3.000.000,00. te Projekat proširenja groblja u Štefanju vrijednost radova cca 
700.000,00, a pred izdavanjem građevinske dozvole je i Projekat Rekonstrukcije društvenog 
doma u Narti. Predviđena vrijednost investicije je cca 9.000.000,00, te je izdana građevinska 
dozvola za rekonstrukciju ceste Staro Štefanje-Štefanje vrijednog 6.500.000,00. 
 Općina Štefanje je potpisala sporazum sa Hrvatskim cestama i Hrvatskim vodama da 
će Općina osigurati građevinsku dozvolu i ostalu potrebnu dokumentaciju za rekonstrukciju 
ceste D-43 oborinske kanalizacije i nogostupa, te sanitarno fekalne kanalizacije za naselje 
Štefanje, a Hrvatske vode osigurati sredstva za izgradnju kanalizacije te Hrvatske ceste će 
osigurati sredstva za ostali dio investicije i provesti investiciju. Predviđena vrijednost radova 
cca 10.000.000,00 kuna. U pripremi je dokumentacija za javnu nabavu.   
 
 U razdoblju na koje se odnosi ovo izvješće općina Štefanje dodijelila je niz različitih 
potpora i pomoći kao što su: pomoć za opremu novorođenog djeteta tijekom 2019. godine i to 
za 24 novorođene bebe, pomoć u sufinanciranju smještaja djece u dječji vrtić za njih 19, 
pomoć za opremu osnovnoškolskog djeteta za 121 učenika osnovne škole, potpora za 
srednjoškolce za 46 učenika, te potpora za redovite studente i to za ukupno 20 studenata. 
Također, dodijeljene su i potpore umirovljenicima s nižim prihodima s područja općine 
Štefanje i to za ukupno 82 umirovljenika. U navedenom razdoblju sufinancirala se i prehrana 
učenika osnovne škole težeg imovinskog stanja, te su kupljene radne bilježnice svim 
učenicima osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. Za djecu koja pohađaju pred školu 
općina Štefanje isplaćuje plaću za voditelja te potrebni materijal za održavanje pred škole. 
 
III. ZAKLJUČAK 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2019. 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, Razvojne agencije Štefanje d.o.o. i Gospodarsko 
komunalnog parka d.o.o 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 što kvalitetnije 
uvjete lokalnih potreba, a ujedno dići standard građana općine Štefanje.  
 

 
U Štefanju 31. ožujka 2020. godine 
 
Općinski načelnik 
Ivo Emić                 

         


