
 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA 
               OPĆINA ŠTEFANJE/ 
              OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 
Štefanje,  17.  kolovoza  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. siječnja do 30. lipnja 2020. 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 2020. 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 dvije sjednica Općinskog vijeća i usvojeno dvadesetčetiri 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 šest mjeseci 2020. godine su 7.627.265,00 kn , rashodi su bili 7.122.571,00 
kn, a višak prihoda je ostvaren 504.694,00 kn,  a stanje računa na dan 30.6,2020. godine je 
1.915.877,00 kuna. 

 
Vezano za financijsko poslovanje sve je vidljivo iz obračuna Proračuna i Financijskog 

izvješća za razdoblje 1.1. do 30. lipanj 2020. godine, a dostavljen je  na uvid Ministarstvu 
financija i Državnoj reviziji. 

 
 U ovom izvještajnom razdoblju u Jedinstvenom upravnom odjelu, bio je zaposlen  
jedan pripravnik kojeg je plaćao Hrvatski zavod za zapošljavanje sa srednjom stručnom 
spremom, te koji je položio državni stručni ispit. Program „Zaželi Štefanje“ nastavlja svoj 
kontinuitet rada o brizi za oko pedesetak staračkih domaćinstava. U Jedinstvenom upravnom 
odjelu preko Programa zaposlen je jedan voditelj i sedam radnica.   
 

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 2019. godinu, te doneseni programi rada i financijski 
planovi za 2020. 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. 
                 

Savjet mladih sudjelovalo je  podjeli poklon paketa socijalno ugroženim osobama s 
područja Općine Štefanje za uskrsne blagdane, a poklon pakete financirala je Općina Štefanje. 

  
  
   

 



Redovno su održavane koordinacije sa udrugama građana, pratio sam godišnje 
skupštine, gdje su podnesena izvješća o utrošenim sredstvima i provedenim aktivnostima za 
proteklu 2019 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.  

  
 Razvojna agencija 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.  

Prikupljanje uvjeta za projektne dokumentacije, te potvrda na glavni projekt za 
izdavanje građevinskih dozvola, prijave početaka radova, izvještaja za kandidirane projekte i 
sl. 
   

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. 
Redovno održavanje Gospodarske zone u Štefanju. 
 
Obavljeni su razgovori sa predstavnikom HEP-a o natječaju za ulaganje u izgradnji sunčane 
elektranu u Gospodarskoj zoni. 
Uputio pismeni dopis poduzeću LUI d.o.o. iz Bjelovara za očitovanje o investiciji  u 
Gospodarskoj zoni. 
  Kandidiran je projekt pojačano održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta prema 
Ministarstvu regionalnog razvoja te je projekat odobren.  
Provedena javna nabava, potpisan ugovor sa izvođačem radova i imenovan nadzor za 
provođenje projekta. Vrijednost investicije je 238.000,00 kuna odobrena sredstva su 
80.000,00 kuna. 
Kandidiran je projekat Proširenje groblja u Štefanje, pripremljena je projektna dokumentacija, 
Ministarstvo Graditeljstva je odobrilo 168.000,00 kuna a vrijednost investicije je u prvoj fazi 
624.000,00 kuna. 
Kandidiran je projekat rekonstrukcija društvenog doma u Daskatici prema Ministarstvu 
regionalnog razvoja projekat je odobren u visini 200.000,00 kn a vrijednost projekta je caa 
550.000,00 kuna.  
Pripremljeni su troškovnici za modernizaciju cestu  Starine – Kozlani  i troškovnik za cestu i 
nogostup Štefanje – Donja Šušnjara uz groblje. 
Započeli su radovi na izgradnji vodovoda u Donjoj Šušnjari, te se očekuje građevinska 
dozvola za vodovod Blatnica,  ovih dana i podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske 
dozvole za vodovod Starine. Jedan veliki dio posla prikupljanja potrebne dokumentacije za 



podnošenje zahtjeva za građevinske dozvole odradila je Razvojna agencija za ugovore o 
pravu služnosti sa vlasnicima zemljišta na trasi vodovoda. 
Izgradnjom Vatrogasnog centra čija izgradnja je u tijeku i završeni su radovi u kolovozu 
mjesecu  a krajem kolovoza se očekuje  tehnički pregled. Nakon tehničkog pregleda slijedi 
okončana situacija , te dostava  dokumentacije agenciji za plaćanje  i provedba projekta. 
Projekat Reciklažno dvorište u Gospodarskoj zoni je dovršen i pripremljena je tehnička 
dokumentacija za podnošenje zahtjev uredu za graditeljstvo za tehnički pregled, krenula je i 
faza provedbe projekta edukacija i pripremljen plan aktivnosti.      
Izvršen razrez komunalne naknade i poreza na kuće za odmor. 
 
Provedena je deratizacija i dezinsekcija na području naselja Općine. Provedena je dezinfekcija 
društvenih domova radi naputka Stožera civilne zaštite, SARS-CoV-2. Organiziran rad JUO 
pod posebnim mjerama od ožujka mjeseca, sa jednim djelom rada od doma. 
Objavljeni su natječaji za potpore te se prikuplja dokumentacija, a za udruge potpisani 
ugovori i osigurana sredstva za rad i potpore projekata udruga. 
 
Potpisani su svi ugovori sa poljoprivrednicima za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH, kako bi poljoprivrednici na vrijeme prijavili poticaje. 
Podnesen je izvještaj o završetku projekta izgradnje ceste NRC - 068 Laminac Ive, te su 
uplaćena sredstva za istu od strane agencije, kojim sredstvima je zatvoren kredit o 
međufinanciranju  prema HBOR-u  
Realizirana je aktivnost oko naplate naknade za T-com mrežu na području Općine Štefanje u 
visini 258.577,00 kuna. 
Redovno se vodi briga o pomoći radu Osnovne škole, te suradnja sa ravnateljicom je uredna. 
Dogovoreno je izgradnja ograde uz glavnu cestu te izmještanje autobusne stanice što je u fazi 
realizacije. 
Temeljem zahtjeva građana iz Narte radi poboljšanja sigurnosti prometa, održane su 
koordinacije sa Hrvatskim cestama, načelnikom Policijske postaje Čazma te su utvrđena 
stajališta u Narti. Nakon tehničkih uvjeta Hrvatskih cesta pristupit će se radovima. 
Sa hrvatskim šumama održani su radni sastanci radi povezivanja šumskih puteva i 
nerazvrstanih cesta u Općini Štefanje, a podnesen je zahtjev za isključenje Šume Bukovine iz 
Šumsko gospodarske osnove.    
Provedena je faza predškolske aktivnosti, te briga za socijalno ugrožene đake. 
Dobra suradnja sa Župom u Štefanju oko uređenja župne crkve u Štefanju i sa Pravoslavnom 
župom u Narti oko uređenja crkve u Narti, dogovoreni su pripremni radovi po osiguranim 
sredstvima. 
Problem socijalnih slučajeva rješavam u koordinaciji sa  Centrom za socijalnu skrb u Čazmi, 
od financijske pomoći, do materijalne pomoći, temeljem zahtjeva korisnika  i potrebne 
dokumentacije.   
Redovna koordinacija sa Stožerom  civilne zaštite Općine Štefanje, kontrola  provedbe mjera.  
  
III. ZAKLJUČAK 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2020. 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 17. kolovoza  2020. godine 
 
Općinski načelnik 
Ivo Emić 

                 

         


