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 I.     UVOD 

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenih i Statutom Općine Nuštar, općinski načelnik je obvezan 

dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o svom radu (u daljnjem tekstu izvješće). 

 

Kao nositelj izvršne vlasti općinski načelnik obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine 

Nuštar, sukladno ovlaštenjima utvrđenim zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

kao i odredbama drugih zakona, kojima se uređuje prostorno i urbanističko planiranje, uređenje 

naselja, stanovanje, komunalno gospodarstvo,briga o djeci, predškolskog uzrasta, odgoj i osnovno 

obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, tjelesna kultura i šport,zaštita 

potrošača, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna zaštita i civilna zaštita, te ostali 

poslovi sukladno posebnim zakonima. 

 

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

 

1. U PODRUČJU FINANCIJA 

 

 

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i 

izvršenje proračuna proteklog financijskog razdoblja, odnosno za period od 01.01.2014. do 

30.06.2014. godine 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 o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o 

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom 

Općine Nuštar. 

 

Iz području  praćenja i unapređivanja izvršavanja Proračuna izdvajam: 

 

PRIHODI 

Općinski proračun izvršavao se na temelju Odluke o izvršavanju proračuna, te se sa raznim 

mjerama nastojalo osigurati likvidnost proračuna i pravodobno podmirivanje obveza.  Mjerama 

učinkovite naplate prihoda i uvođenjem fiskalnog reda osigurava se potrebna masa sredstava za 

pravovremeno i učinkovito podmirivanje javnih potreba u svim oblastima u nadležnosti Općine. 

 

LIKVIDNOST 

Općina Nuštar sve obveze plaćala je u ugovorenim rokovima te se nije kreditno zadužila. 

 

UNUTARNJA REVIZIJA I PRORAČUNSKI NADZOR 

Nastavljene su aktivnosti razvoja poboljšanja financijskog upravljanja i kontrola kako zbog 

usklađenosti poslovanja s propisima i planovima, zaštite imovine i drugih resursa, tako i zbog 

ekonomičnog, djelotvornog i učinkovitog korištenja proračunskih sredstava pri ostvarivanju ciljeva 

i jačanju odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća. U sklopu propisanog godišnjeg izvješćivanja  
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o funkcioniranju, djelotvornosti i učinkovitosti financijskog upravljanja i kontrola izrađeno je 

izvješće o aktivnostima vezanim za uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrole. Planirano 

je kontinuirano savjetovanje prema nalogu i smjernicama načelnika, a sukladno potrebama 

korisnika, prvenstveno vodeći računa da se poveća poslovanje Općine Nuštar, suradnja  s Državnim 

uredom kroz razmjenu iskustava. 

 

     2. U PODRUČJU URBANIZMA, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA 

Kao 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 uređivanje okoliša.  

      

- Potpisan ugovor sa FZOEU za sufinanciranje energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata 

za zgradu Općine i Dom kulture 

     - Izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju javne rasvjete za sva naselja (glavni 

projekt i energetski pregled javne rasvjete) 

     - dobivena odluka FZOEU za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta 

- zatražena sredstva FZOEU za sufinanciranje poticanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na 

području Općine Nuštar 

- zatražena sredstva od FZOEU za sufinanciranje nabavke komunalne opreme (plave kante za papir) 

- ŽUC odobrio 150.000,00 kuna za izgradnju autobusnog ugibališta u Marincima 

- prihvaćena ponuda za proširenje vodovodne mreže u Nuštru i Ceriću (260.000,00 kuna) 

- napravljeno spajanje na regionalni vodovod 

Obavljanje komunalnih djelatnosti 

     -održavanje čistoće 

     -odlaganje komunalnog otpada 

     -stanje javne rasvjete 

     -uređenje groblja 

     -održavanje javnih površina 

- posađena stabla u Nuštru, Ceriću i Marincima 

- posađeno ukrasno bilje na groblju u Nuštru 

- uređenje trgova sa cvijećem 

- bila su dva posjeta predstavnika Hrvatskih voda te se krenulo u sanaciju kanala Ervenica od 

cerićkog groblja do ulaska u Vuku. 

- napravljena nastrešnica za kombinirku 

- u Nuštru iza Doma kulture pripremljen teren za postavljanje zabavnih radnji u sklopu kirbaja 

odnosno pojačane su radnje i aktivnosti u svezi s prihodom koji se stječe temeljem obavljanja 

navedenih komunalnih djelatnosti a sve u svrhu učinkovitog i odgovornog upravljanja financijama, 

pojačan je nadzor nad naplatom naknada za koncesiju.  

Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvori prihoda Općine namijenjeni za gradnju i 

održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, praćene su potrebe 

za održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg naplate ovih prihoda. Razmatrani su 
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zahtjevi obveznika u pogledu oslobađanja od plaćanja, odgode plaćanja, načina plaćanja komunalne 

naknade. 

 

        3.     GOSPODARSTVO 

Od Elektre Vinkovci dobivena suglasnost za priključak na distribucijsku mrežu za tvrtku Formica 

d.o.o. Vinkovci. 

Pripremaju se nove izmjene i dopune Zakona o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu RH. Održan radni sastanak s pomoćnikom ravnateljice Agencije za poljoprivredno 

zemljište i dogovorena daljnja suradnja. 

Poslovi razminiranja su privedeni kraju na području Općine. 

Zbog poplava u svibnju na području Vukovarsko-srijemske županije proglašena je elementarna 

nepogoda zbog poplava, ukupna procijenjena šteta na području Općine Nuštar iznosi 3.398.317,56 

kuna. 

 

4.ODGOJ I OBRAZOVANJE, PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ŠKOLSTVA 

Vodila se briga o osiguranju uvjeta za zadovoljenje lokalnih potreba stanovnika Općine u području 

brige o djeci, obrazovanju i odgoju.  

Općina je nastavila sufinancirati rad dječjeg vrtića i prijevoz učenika za školsku godinu 2013/2014 

god. također je i osigurala sredstva i isplatila stipendije 18 studenata i 7 učenika srednje škole. 

 

5. ŠPORT  I  KULTURA 

Općina je zadržala jednake uvjete, iznose i načine financiranja neovisno o lošijim fiskalnim 

pokazateljima, a sve u svrhu zadržavanja jednake razine ulaganja u udruge naspram prijašnjih 

godina. 

 

6. SOCIJALNA SKRB 

Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe građana u području 

socijalne skrbi i zaštite zdravlja i primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene građane. 

Socijalni program obuhvaćao je pomoć za opremanje novorođenčadi. Također, prema novom 

Zakonu o socijalnoj skrbi dužni smo financirati troškove stanovanja samo korisnicima zajamčene 

minimalne naknade što je regulirano Odlukom o pravima iz socijalne skrbi na području Općine 

Nuštar. Program pomoći u kući koji se dugo godina provodio na području Općine Nuštar i 

Bogdanovci ugašen je s 30.04.2014. godine zbog promjene zakona te novim uvjetima koje je 

propisalo Ministarstvo socijalne politike i mladih. Za Uskrs su podijeljeni paketi za korisnike 

socijalnog programa koje smo dobili od Crvenog križa.  

Potpisan je ugovor  sa Ministarstvom, Udruga Budi uz mene  je dobila licencu, ali korisnici ne 

dobivaju rješenja od Centra za soc. skrb, tako da se još ne ide u obilazak korisnika kojih je 70 u 

Bogdanovcima i 20 u Nuštru. 26 Korisnika dobiva hranu i to financira Općina. 

 

7. OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

Od prigodnih događaja imali smo gostovanje delegacije Gradišćanskih Hrvata iz Mađarske. 

Za vrijeme katastrofalnih poplava u svibnju 2014. godine Općina Nuštar je organizirala prikupljanje 

hrane i higijenskih potrepština te dostava istih na poplavljena područja, kao i organiziranje 

volontera za pomoć pri obrani od poplava i sanaciji šteta. Predstavnici Općine Nuštar posjetili su 
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prijateljsku Općinu Baška povodom obilježavanja dana Općine Baška. U Marincima je otvoren 

Dom kulture za mađarsku zajednicu. 

 

8. ZAKLJUČAK 

U svom izvješću o radu u prvoj polovici 2014. godine naveo sam i važnije aktivnosti i poslove koje 

sam obavljao u suradnji sa svojim zamjenikom gosp. Dragom Mrkonjićem, a koji su bili u funkciji 

uspješnog ostvarivanja postavljenih ciljeva Općine Nuštar. 

Strateški razvojni ciljevi ne ostvaruju se kampanjski i odjednom, već kroz duže vremensko 

razdoblje ostvarivanjem pojedinačnih izvedenih ciljeva. Cijelo to vrijeme potrebno je donositi 

analize i smjernice te provoditi konkretne odluke koje će tome doprinositi.  Naravno pri tome je 

važno voditi računa o promjeni objektivnih okolnosti i uvjeta te se tome prilagođavati.  Planirane 

ciljeve ostvarujemo provođenjem konkretnih mjera, programa i projekata koje smo usvojili 

donošenjem općinskog proračuna za 2014. godine a koje provode administrativna tijela Općine 

Nuštar.  Stoga, bilo je potrebno, a i dalje će biti potrebno donijeti veliki broj zaključaka i odluka 

koje su omogućile ili će omogućavati izvršavanje zadataka i ostvarivanje postavljenih kratkoročnih 

i dugoročnih, strateških ciljeva. 

 

Dužnost načelnika , kao nositelja izvršne vlasti ,obnašam na način da sam dužan i odgovoran brinuti 

se da se osiguraju potrebni uvjeti da Općina Nuštar djeluje kao cjelovit sustav koji uspješno 

ostvaruje planirane i prihvaćene ciljeve, u konačnici na korist svih žitelja naše Općine Nuštar. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NUŠTAR 

OPĆINSKI NAČELNIK 

HRVOJE DRINOVAC 

 

 

  

   


