REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/16-01/04
URBROJ: 2137/24-16-1
U Podravskim Sesvetama, 1. rujna 2016.
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine broj 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 50/11 144/12,
19/13. – pročišćeni tekst. i 137/15. - ispravak) 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. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
I. UVODNI DIO
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), izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, provođenje
Prostornog i drugih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama
u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima 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
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
Djelovanje općinskog načelnika u naznačenom periodu, odvijalo se je kroz samostalni rad i rad
Jedinstvenog upravnog odjela koji pruža tehničku potporu rada općinskom načelniku:
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
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:
1.1.Proračun
Praćenje realizacije Proračuna obavljeno je u zadanim rokovima.
Nastojalo se transparentno prikazati kvartalna izvršenja Proračuna.
1.2. Prihodi
U izvještajnom razdoblju, znatno su smanjeni prihodi tako da smo kroz preraspodjelu prihoda
od rente koja se bazira na dijelu prihoda od prometa eksploatacije nafte i zemnog plina, zapravo ostali
bez 3/4 dosadašnjih prihoda. Aktivnost općinskog načelnika znatno je bila ogranićena i smanjena
uvjetovana smanjenjem prihoda.
1.3. Likvidnost
Posebnu pozornost posvetio sam likvidnosti Općine. Nedostatkom obrtnih sredstava pojedina
potraživanja nisu plaćena od početka godine, te se bojim da će zbog uvjetovanih nemogućnosti
plaćanja u buduće biti problema s isporukom roba i dobara neophodnih za nastavak redovitog
poslovanja. Zbog svega navedenog bit će potrebno prići drastićnom smanjenju prava pojedinih vrsta
kategorija stanovništva kao što su poljoprivrednici, učenici, studenti gospodrstrvenici pa ćak i rodilje.
1.4. Imovina
Tijekom izvještajnog razdoblja, na zahtjev Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda
Koprivnica koji je vršio reviziju imovine, izrađen je Registra imovine Općine Podravske Sesvete.
Procjena imovine radi utvrđivanja početne knjigovodstvene vrijednoseti tek predstoji, za što će trebati
osnovati posebno povjerenstvo i imenovati članove koji će izvršiti naloženu zadaću.
1.5. Unutarnja revizija i proračunski nadzor
Svakodnevni se vrši nadzor svih akata koji su predmetom razmatranja općinskog načelnika ili
su predmet donošenja odluka i to sa stajališta proračunskog financiranja.
1.6. Suradnja s drugim organizacijama i zajednicama
Tijekom izvještajnog razdoblja suradnja se odvijala sa susjednim i ostalim općinama.
- Općinski načelnik aktivno je sudjelovao u radu Udruge općina.
- Općinski načelnik sudjelovao je u ostvarivanju dioničkih prava Općine u Društvu „Segrad“ d.d.
- Vršeno je sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac kojoj je Općina suosnivač.
Općinski načelnik je bio inicijator i organizator izrade aplikacija za sudjelovanje na natječajima
za privlačenje sredstava iz evropskih fondova, koje su raspisivala pojedina ministarstva. Tako se je
prišlo izradi:
- Općinske razvojne strategije, za koje su osigurana sredstva iz navedenih izvora,
- podnošenju aplikacija za dogradnju i izgradnju Dječjeg vrtića,
- izradu aplikacije za rekonstrukcije i dogradnje Vatrogasnog doma,
- izradu aplikacije za izgradnju i uređenje dijela ulice Ivana Mažuranića, (oko crkve).
Provođene su i druge aktivnosti vezane za realizaciju označenih aktivnosti.
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.
Tijekom izvještajnog razdoblja donesena je Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog
plana Općine Podravske Sesvete,
Organizirani su javni radovi na održavanju zelenih površina, groblja, TRC Karaula i ostalih
zelenih površina.
Na javnim radovima zaposleno je 10 osoba s područja Općine, a sve u cjelokupnom
financiranju neto plaća, poreza i doprinosa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
3. U području komunalnog gospodarstva
- Provedi se Program javnih radova na uređenju javnih površina i okoliša društvenih domova,

- Izvedeni su završni radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda, a isti je u postupku pokusnog
rada, nakon kojeg očekujemo izdavanje vodopravne dozvole za početak rada.
- Podmirene su sve obveze koje su proizašle iz potraživanja prema nositelju investicije izgradnje
pročistača otpadnih voda – Komunalne usluge d.o.o. Đurđevac.
Nastavljeno je organizirano skupljanje, odvoz i skladištenje komunalnog otpada s područja
Općine.
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.
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.
Tako je Trgovačko društvo Ceste d.o.o. Bjelovar izvršilo krpanje udarnih otvorenih rupa na
svim cestama na području Općine.
5. 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
Proračuna Općine, a naobrazba se provodila u Područnoj osnovnoj školi u Podravskim Sesvetama.
Prema odlukama Općinskog vijeća organizirao sam i sklopio ugovore o sufinanciranju
prijevoza učenika osnovne i srednjih škola za školsku 2015/16. godinu. Također, Općina stipendira
studente sa kojima su sklopljeni ugovori o stipendiranju u akademskoj 2015/2016. godini, te izdvaja
značajna sredstva za program javnih potreba u športu.
6. U području sustava civilne zaštite
Općina se aktivno uključila u opremanje vatrogasnih postrojbi kroz nabavu novih vatrogasnih
odjela i opreme. Praćena je organizacija spremnosti, popune i gotovosti postrojbe civilne zaštite opće
namjene i opremljenost osnovnom opremom. Sufinancirana je proslava jubilarne 90. godišnjice
postojanja DVD-a Podravske Sesvete.
7. U području športa
Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta na području
Općine. Zbog pomanjkanja prihoda nismo bili u mogućnosti izdvajati sredstva za rad udruga unutar
izvještajnog razdoblja.
8. U području socijalne skrbi i zdravstva
Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potreba građana u području
socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Programa socijalne skrbi primjenom mjera i brigom za socijalno
ugrožene građane.
Socijalni program Općine obuhvaća pomoći obiteljima i pojedincima, pomoć za opremanje
novorođenčeta, sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva
crvenog križa Đurđevac.

III. Z A K L J U Č A K
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2016. godine, sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti općinskog načelnika kao izvršnog tijela
Općine, a samim time i zadovoljavanje potreba građana.
Izvještajno razdoblje obilježeno je kroničnim smanjenjem izvornih prihoda Proračuna tako da
su i aktivnosti općinskog načelnika bile izražene u daleko manjem opsegu nego li su to bile prije.
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 Općine, 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.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Derežić

