Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 44. Statuta Općine Podravske Sesveta („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 5/13), Općinsko vijeću Općine Podravske Sesvete, p o d n o s i m

IZVJEŠĆE

o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

I.
1. UVODNI DIO
Člankom 35.b stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13 –
pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: Zakon) utvrđeno je da općinski načelnik dva puta godišnje
podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta
jedinice, lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu:
općinski načelnik) u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog
djelokruga Općine Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: Općina) koji su mu povjereni zakonom,
utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete (u
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje
Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao
nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio
prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa
zakonima, Statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao na brojnim sastancima,
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti općinskog
načelnika, zamjenika općinskog načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela.

II.
2. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
Djelovanje općinskog načelnika u drugom polugodištu 2014. godine, odvijalo se je kroz
samostalni rad i rad Jedinstvenog upravnog odjela koji je tehnička osnova i podrška rada općinskog
načelnika.

2.1 U području financija
Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i
izvršavanje Proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem Proračuna, vođenje
računovodstva Proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju
Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz
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ovlaštenja utvrđenih Zakonom, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Podravske Sesvete.
Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja Proračuna
izdvajam:
Proračun Općine Podravske Sesvete
Praćenje realizacije i donošenje Proračuna obavljeno je u zadanim rokovima.
Nastojalo se transparentno prikazati kvartalna izvršenja Proračuna.
Prihodi
U drugom polugodištu 2014. godine pojačan je nadzor na naplati prihoda. I na dalje ću
nastojati pored mjerljivih financijskih efekata, podići opći stupanj odgovornosti svih fizičkih i
pravnih osoba za podmirenje financijskih obveza prema Općini.
Likvidnost
Posebnu pozornost posvetio sam likvidnosti Općine. Nastojali smo sve obveze platiti u
ugovorenim rokovima. Žiro-račun Općine nije ni jednom trenutku bio blokiran.
Unutarnja revizija i proračunski nadzor
Svakodnevno se vrši nadzor svih akata koji su predmetom razmatranja općinskog načelnika
ili su predmet donošenja odluka i to sa stajališta proračunskog financiranja.
Suradnja s drugim organizacijama i zajednicama
Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je zavidna suradnja u odnosima sa Koprivničkokriževačkom županijom, susjednim općinama i ostalim općinama.
- Općinski načelnik aktivno je sudjelovao u radu Udruge općina.
- Vršeno je sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac kojoj je Općina suosnivač
kao i Vatrogasne zajednice Općine Podravske Sesvete.

2.2 U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša
Kao općinski načelnik obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta
uređenja prostora, gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove
koji se odnose na skrb i unapređivanje okoliša. U području urbanizma u tijeku je izrada UPU-a
Poslovne zone Podravske Sesvete.
U sklopu izrade projektne dokumentacije
U tijeku izvještajnog razdoblja izrađena je dokumentacija za sudjelovanje na natječaju
Ministarstva školstva za dogradnju i izgradnju Područne škole Podravske Sesvete i aplicirana na
pribavljanje sredstava iz evropskih fondova.

2.3 U području komunalnog gospodarstva
Proveden je Program radova na uređenju javnih površina i okoliša društvenih domova,
- Sanirane su krovne konstrukcije na Društvenom domu Podravske Sesvete, Područnoj školi
Podravske Sesvete i gospodarskoj zgradi zvanoj Lugarnica.
Izvedeni su radovi na uređenju, čišćenju i sanaciji kanala,
Izvedeni su djelomično radovi uređenja poljskih putova.
Izvedeni su radovi na nastavku izgradnje pročistača otpadnih voda i drugo.
Prilikom nastavka izgradnje pročistača otpadnih voda javili su se problemi oko
sufinanciranja dijela sredstava koja su osigurale Hrvatske vode d.o.o. One su trebale osigurati još
potrebna sredstva koja iznose cca 1.200.000,00 kuna. Nadam se da će tijekom predstojećeg
razdoblja zatvoriti financijsku konstrukciju te će ista sredstva biti osiguranja s njihove strane.
Općina i Koprivničko-križevačka županija uredno su osigurale predviđena sredstva i podmirile
svoje obveze prema dobavljačima.
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Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti:
opskrbu pitkom vodom,
odlaganje komunalnog otpada,
održavanje javnih površina,
obavljanje dimnjačarskih usluga,
stanje i nabava novih rasvjetnih tijela javne rasvjete,
stanje sustava odvodnje oborinskih voda,
uređenje groblja i sređivanje stanja,
šljunčanje i uređenje poljskih putova.
Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvorni prihodi Općine namijenjeni za gradnju
i održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, praćene su potrebe
za gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg naplate ovih prihoda.
-

2.4 U području prometa
Tijekom izvještajnog razdoblja nastojalo se unaprijediti prometnu infrastrukturu na
području Općine kroz:
održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje pješačkih staza, nogostupa
održavanje sustava odvodnje oborinskih voda,
praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava,
sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta.

2.5 U području gospodarstva
U izvještajnom razdoblju u području gospodarstva obavljao sam poslove u svezi poticanja
razvoja gospodarstva, poduzetničkih aktivnosti i poljoprivrede. Posebno treba istaći da je inicirana
potreba dodjele poticaja iz općinskog Proračuna poljoprivrednicima, što je ovo Općinsko vijeće i
odobrilo donošenjem posebne odluke o dodjeli poticaja po hektaru. U tijeku je postupak priznavanja
prava na poticaj i donošenja rješenja poljoprivrednim kućanstvima.
Također je izvršen povrat dijela sredstva za financiranje nabave kanti i kontejnera za
odlaganje otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu
82.000,00kuna.

2.6 U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva
Vodio sam brigu o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Općine u
području brige o djeci, obrazovanju i odgoju. Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi
utvrđena je Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi. Navedena djelatnost financirana je iz
općinskog Proračuna, a naobrazba se provodi u Područnoj osnovnoj školi u Podravskim Sesvetama.
Izvršena je nabava i plaćanje školskih knjiga za sve učenike Područne škole Podravske Sesvete u
školskog godini 2013/14.

2.7 U području sustava zaštite i spašavanja
Tijekom izvještajnog razdoblja usklađivani su postojeći planovi zaštite i spašavanja, zaštite od
požara i civilne zaštite. Izrađena je nova Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podravske Sesvete, i usvojen
Plan zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite u skladu sa novim Pravilnikom o metodologiji izrade
istih.
Izvršen je inspekcijski nalaz postojećih dokumenata, a stanje je ocjenjeno zadovoljavajućim.
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2.8 U području športa
Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta na
području Općine. Financijski smo pomagali rad: NK „Drava“ i NK „Mladost“, ŽNK i ostalih
sportskih udruga.

2.9 U području socijalne skrbi i zdravstva
Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe građana u
području socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Programa socijalne skrbi primjenom mjera i brigom za
socijalno ugrožene gađane. Proveden je postupak prikupljanja podataka o socijalno ugroženim
osobama i nabavljana određena količina drva za predstojeću zimu socijalno ugroženim osobama.
Socijalni program
Socijalni program Općine obuhvaća pomoći obiteljima i pojedincima, pomoć za opremanje
novorođenčeta, financiranje rada „Male škole“ i sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatskog
crvenog križa, Gradskog društva crvenog križa Đurđevac.
Kroz izvještajno razdoblje zapošljavali smo i osobe čije su se kazne zamijenile radom za
opće dobro u suradnji sa Upravom za probaciju Bjelovar.
Sufinancirali su se i programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i udruga invalida .
Brine se briga oko obnove i uređenja mjesne crkve kroz donirana sredstva.
Izvršeno je sklapanje ugovora o zapošljavanju 10 osoba na javnim radovima u suradnji sa
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ispostavom Đurđevac.
Izvršeno je sklapanje ugovora o radu za opće dobro s osobama korisnicima minimalne
socijalne naknade.
Kao privitak ovom Izvješću dajem pregled svih sklopljenih ugovora tijekom izvještajnog
razdoblja.

III.
3. Z A K L J U Č A K
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2014. godine, sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti općinskog načelnika kao
izvršnog tijela Općine kao jedinice lokalne samouprave, a samim time i zadovoljavanje potreba
građana.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog
odjela i pojedinih tijela imenovanih za pojedinačne potrebe, a u okviru financijskih mogućnosti
planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti
na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine
te je nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova u izvještajnom
razdoblju.
OPĆINAKI NAČELNIK
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE
KLASA: 022-05/15-01/01
URBROJ: 2137/24-15-1
U Podravskim Sesvetama, 19. ožujka 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Derežić
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