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 samo upravnog 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 01.01.2016. do
30.06.2016. 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
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
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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.
− Odradili ogradu na Nuštarskom groblju i parkinge iza i ispred groblja.
− Izradili projektnu dokumentaciju u za projekte energetske obnove Doma kulture Nuštar,
Mjesni odbor Cerić i dječji vrtić u Nuštru.
− Odrađena dokumentacija i dobivena građevinska dozvola za reciklažno dvorište u Nuštru.
− Sanirani prekopi vodovoda i kanalizacije u Frankopanskoj ulici u Nuštru i ulici braće Radić
u Nuštru.
− Proveli natječaj za opskrbu električnom energijom
− Na natječaju za obnovu dvorca odobreno nam je 400.000,00 kn odnosno 200.000,00 za
daljnje projekti 200.000,00 za obnovu.
− Odrađena revitalizacija zdenca i pripremali dokumentaciju za bušenje novog bunara
− Sa VVK potpisan ugovor za izgradnju spojnog cjevovoda i vodospreme za Općinu Nuštar.
− Na natječaju ministarstva graditeljstva prošli na natječaju za rekonstrukciju nogostupa 1000
metara , pametnu klupu i aplikaciju City Hub.
-održavanje čistoće
-odlaganje komunalnog otpada
-stanje javne rasvjete
-uređenje groblja
-održavanje javnih površina
- uređenje trgova sa cvijećem
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
zahtjevi obveznika u pogledu oslobađanja od plaćanja, odgode plaćanja, načina plaćanja komunalne
naknade.
2. GOSPODARSTVO
Imamo jako puno upita za povrat zemljišta, ali mi kao Općina nemamo predviđene zemlje za
povrat , a uredba vlade je da agencija je ta koja je dužna osigurati zamjensko zemljište.
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U stalnom smo kontaktu s pomoćnikom ravnateljice Agencije za poljoprivredno zemljište i
dogovorena daljnja suradnja.
3.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 sufinancirati nuštarsku djecu (32 djece) u
gradskim vrtićima te prijevoz učenika za školsku godinu 2015/2016 god. također je i osigurala
sredstva i nastavila isplate stipendije 18 studenata i 7 učenika srednje škole,
4. ŠPORT I KULTURA
Općina je izradila pravilnik za šport i kulturu provela natječaj ali 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.
5. 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 korisnicima minimalne
naknade , što je regulirano Odlukom o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Nuštar. Za
Uskrs su podijeljeni paketi za korisnike socijalnog programa koje smo dobili od Crvenog križa.

6. ZAKLJUČAK
U svom izvješću o radu u prvoj polovici 2016. 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 preko noći 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. A te iste mjere 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.
OPĆINSKI NAČELNIK
HRVOJE DRINOVAC
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