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Satnica Đakovačka, 14. srpanj 2010.
Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine br. 33/01, 60/01,
129/05. 125/08. i 36/09) i članka 43. Statuta općine Satnica Đakovačka ("Službeni glasnik“ broj 1/09.), dostavljam

IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Satnica Đakovačka za 2009. godinu

I.

UVODNI DIO

Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01., 60/01. i 129/05. 109/07.,
125/08. i 36/09. ), utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 48.
spomenutog Zakona, općinski načelnik priprema prijedloge općih akta, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata
predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u
obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i
rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom, odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina jedinice lokalne,odnosno područne (regionalne ) samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina
planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, obavlja
i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju, u okviru svog djelokruga, obavljao sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su
mi povjereni zakonom, utvrđivao prijedloge općih akata koje donosi 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 u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov
rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, ostvarivao sam i na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje
radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, zamjenika načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
II.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Moje djelovanje kao Općinskog načelnika odvijalo se istovremeno na nekoliko polja.
S obzirom da u Općini Satnica Đakovačka postoji samo odluka o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela, ali koji do danas
nije u stvarnosti saživio, odmah po stupanju na dužnost Općinskog načelnika, a sukladno članku 41. Statuta pripremio sam
prijedlog općih akata,( Statuta i poslovnika) te njegovog usklađivanju sa Zakonom o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )
samoupravi.
Budući da nije bilo uvjeta za rad, prišlo se uređenju i opremanju prostora za rad Općinskog načelnika.
Također se, pristupilo uređenju prostorije za čuvanje arhivske građe, te izradi Pravilnika o arhivskoj građi.
Ukupni troškovi uređenja ureda i prostorijeza arhivu iznosili su 20.000 kuna

1.

U području financija

Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja Proračuna izdvajam:
Proračun
Praćenje realizacije kao i izmjene proračuna za 2009. godinu te donošenje proračuna za 2010.godinu obavljeno je u zadanim
rokovima.
Nastojalo se transparentno prikazati kvartalna izvršenja proračuna. koji je zbog opće recesije te elementarnih nepogoda na
području Osječko baranjske županije realiziran sa 60%.
Prihodi
U 2009. godini pojačan je nadzor na naplati prihoda za komunalni doprinos i komunalnu naknadu.
Likvidnost
Posebnu pažnju u 2009. godini posvetio sam likvidnosti Općine. Nastojali smo sve obveze platiti u ugovorenim rokovima, a
na kraju 2009. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu 1.000.000,00 kuna. Taj iznos je bio planiran za izgradnju odvodnje
otpadnih voda u naselju Satnica Đakovačka, a budući da nije došlo do realizacije istog, ta sredstva su prenešena u 2010.
godinu.

Imovina
Sa stanjem 31. 12. 2009. godine popisana je sva imovina od strane komisije koju je imenovalo Općinsko vijeće.
Informacijski sustav
Uspješno održavanje postojećeg informacijskog sustava, nabava dva nova računala i nadogradnja programa te njihovo
međusobno umrežavanje, pridonijelo je da se u 2009. godini poslovanje vodilo i pratilo na novoj, suvremenijoj opremi.
Troškovi nabave računala, nadogradnja programa, nabave novog printera, te njihovo umrežavanje iznosili su 20.000,00 kuna
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 unapređivanje okoliša.
U sklopu izrade projektne dokumentacije
Izrađen je projekat Javne rasvjete za naselje Satnica Đakovačka, a za njegovu izradu plačeno je 69.000,00 kuna.
Za geodetsko katastarske usluge- premjer zemljišta plaćeno je 67.000 kuna
Za izradu topografske karte plačeno je 25.000 kuna.
U području zaštite okoliša:
Sukladno dopisima iz županije,vezano uz uništavanje ambrozijena području Osječko-baranjske županije, sklopljena su dva
ugovora o djelu za košnju istih u ukupnom iznosu od 5.400,00 kuna.
Također je izrađena procjena ugroženosti i plan zaštite i spašavanja u iznosu od 19.000 kuna.
3.

U području komunalnog gospodarstva

Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti:

opskrbu pitkom vodom, nastavak gradnje vodovodne mreže u Gašincima te nastojao riješiti nabavu precrpne stanice
za naselje Gašinci,
održavanje čistoće
održavanje javnih površina,
obavljanje dimnjačarskih usluga,
stanje javne rasvjete,
uređenje groblja.
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. Razmatrani su zahtjevi obveznika u pogledu oslobađanja od plaćanja,
odgode plaćanja, načina plaćanja komunalne naknade.

4.

U području prometa

Tijekom 2009. godine nastojao sam unaprijediti prometnu infrastrukturu na području Općine Satnica Đakovačka kroz:
-

Izgradnju nerazvrstanih cesta

Uz sufinanciranje Ministarstva Regionalnor razvoja izgrađen je odvojak ceste u Gašincima u ulici S. Radića uz našu obvezu u
iznosu od 85.000,00 kuna.
-

Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta

Saniran je dio ceste S. Radića u Gašincima (Ilinac),
prilaz sa ceste S. Radića u Gašincima,
dio ceste u ulici K. Tomislava u Satnici Đakovačkoj.
Ukupan iznos za navedene radove iznosio je 69.000 kuna.
Također je sanirana makadamska cesta A. G. Matoša,u Satnici Đakovačkoj te prilazni poljski putevi (otresnice). Cijena tih
radova i materijala iznosila je 19.000 kuna.

-

Izgradnju pješačkih staza, nogostupa

Proveden je pozivni natječaj nakon čega su izgrađene su pješačke staze u sljedećim ulicama a za koje je plaćeno
69.000 kuna.
Satnica Đakovačka, K. Tomislava u dužini 220 metara
Satnica Đakovačka, B. Jelačića u dužini 700 metara.
Provedena je javna nabava za izgradnju pješačkih staza u sljedećim ulicama za koje je plačeno 85.000 kuna
Satnica Đakovačka, B. Radića, 140 metara,
Satnica Đakovačka, B. Jelačića u dužini od 261 metara,
Satnica Đakovačka, V. nazora u dužini 65 metara
Gašinci, S Radića u dužini 255 metara.

-

održavanje pješačkih staza, nogostupa

Popravljene su i sanirane staze i mostići u Satnici Đakovačkoj u ulici B. Radića i B. Jelačića za koje je plaćeno
10.000 kuna.
-

praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava

Provedeno je obilježavanje djela ceste te postavljen znak na križanju uluca K. Tomislava, S. Radića i M. Gupca u
Gašincima za što je plaćeno 4.500 kuna.

-

sanacija oštećenja lokalnih i regionalnih cesta

Nakon razgovora sa Županijskom upravom za ceste, saniran je dio ceste u ulici S. Radića u Gašincima prema „MIBLOK“-u, te postavljen novi sloj asfalta od početka ulice K. Tomislava u Satnici Đakovačkoj, u ukupnoj dužini od 2.500
metara.
5.

U području gospodarstva

U izvještajnom razdoblju u području gospodarstva obavljao sam poslove u svezi poticanja razvoja gospodarstva,
poduzetničkih aktivnosti i poljoprivrede. Nakon nekoliko kontakata dostavljeno nam je pismo namjere tvrtke „GEO“ sa ciljem
proizvodnje obnovljivih izvora energije iz biomase koju bi osiguravali naši poljoprivrednici.
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 u iznosu od 55.000 kuna.
Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi na području Općine Satnica Đakovačka provodi se u Područnoj školi u
Satnici Đakovačkoj i područnoj školi u Gašincima.
U Područnoj školi u Satnici Đakovačkoj postavljeni su trakaste zavjese koje su plaćene 15.000 kn.
U područnoj školi u Gašincima uređen je sanitarni čvor, a za njegovo uređenje je plaćeno 9.000 kuna.
Općina je sufinancirala i prijevoz učenika srednjih škola za školsku 2009./2010. Godinu u iznosu od 80.000 kuna.
7.

U području kulture

U 2009. g. organizirane su tri kulturne manifestacije na području općine, a u sklopu programa javnih potreba u kulturi
financiran je rad KUD-a „Sloga“ te KUD-a „Ledina“ u ukupnom iznosu od 70.000 kuna.
Završena je treća faza radova na Domu Kulture u Gašincima, priključena struja i voda.
Za navedene radove plaćeno je 632.000 kuna
8.

U području športa

Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta na području općine Satnica Đakovačka, a u
sklopu programa javnih potreba u sportu financiran je rad NK „Mladost“, Satnica Đakovačka i NK „Hošk“ Gašinci u ukupnom
iznosu 120.000 kuna.

9. Udruge
Aktivno i financijski smo pomagali ostale udruge:
Udruge protupožarne zaštite smo financirali u ukupnom iznosu od 230.000 kuna.
Ostale udruge smo financirali u ukupnom iznosu od 20.000 kuna.
10. Vjerske zajednice
Vjerske zajednice smo financirali u ukupnom iznosu od 40.000 kuna

11.

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 za 2009.godinu primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene gađane i tu je izdvojeno
130.000 kuna.
Socijalni program
Socijalni program općine Satnica Đakovačka obuhvaća pomoći obiteljima, pomoć za opremanje novorođenčadi.
III.

ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Satnica Đakovačka za razdoblje od 08. lipnja do 31. prosinca 2009.
godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela općine Satnica Đakovačka. lokalne
samouprave, a samim time i zadovoljavanje potreba građana.
Nastojao sam u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje
nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine Satnica
Đakovačka te nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova općine Satnica Đakovačka kao
jedinice lokalne samouprave, u 2009. godini.

Načelnik općine Satnica Đakovačka
Ivica Soldat

