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         REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

        
 OPĆINA ŠTITAR 
OPĆINSKI  NAČELNIK  

 
KLASA: 022-05/19-01/02 
UR.BROJ: 2212/09-02-19/01 
Štitar, 29. kolovoza  2019. godine 
 
 
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 46. i 
članka 50. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije: 03/13 i 
05/18),  Općinski načelnik, donosi: 

 
Z A K L J U Č A K 

o podnošenju Izvješća o radu Općinskog načelnika 
Općine Štitar   

 
 

I. 
 
 Općinski načelnik Općine Štitar podnosi Općinskom vijeću Općine Štitar Izvješće o 
radu Općinskog načelnika Općine Štitar za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2018.godine. 
 

 
II. 

 
Potrebna obrazloženja na sjednici dati će Marko Bikić Općinski načelnik Općine 

Štitar.  
 
 
 
 
  
     Općinski načelnik 
                                                                                                                Marko Bikić 
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         REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

        
 OPĆINA ŠTITAR 
OPĆINSKI  NAČELNIK  

 
KLASA: 022-05/19-01/02 
UR.BROJ: 2212/09-02-19/02 
Štitar, 29. kolovoza  2019. godine 
 
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 46. i članka 50. Statuta 
Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije: 03/13 i 05/18),  Općinski načelnik, 
donosi: 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA  

OPĆINE ŠTITAR ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06 2019. GODINE 
 
I. UVODNI DIO 
 
 Člankom 44. 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, 19/13, 137/15 i 123/17), utvrđeno je da 
općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. 
 
            Sukladno članku 48. spomenutog Zakona, općinski načelnik :  

1. priprema prijedloge općih akata, 

2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, 

3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u 
obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad, 

4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, 

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave i drugom raspolaganju imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom 
jedinice i posebnim propisima, 

6. imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u 
tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. 
ovoga Zakona, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, 

7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom. 

            U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan 
može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, 
općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako 
je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i 
otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu 
jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. 
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            O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od 
vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave. 

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka općinski načelnik, 
gradonačelnik, odnosno župan dužan je objaviti u prvom broju službenoga glasila jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave koji slijedi nakon donošenja te odluke. 

 Sukladno članku 50. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije: 
03/13 i 05/18), Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 
31. ožujka tekuće godine za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje 
siječanj-lipanj tekuće godine. 
 
             U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Štitar, u okviru svog djelokruga, obavljao 
je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je 
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, u 
suradnji s Općinskim vijećem upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i 
prihodima i rashodima 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, Općinski načelnik je ostvarivao i na sastancima i radnim 
dogovorima  u prvom polugodištu 2019.  kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 
 O svim svojim aktivnostima Općinski načelnik je preko oglasne ploče kao i kroz radio emisije 
i pisana izviješća nastojao pružiti potpunu i  pravodobnu obavijest javnosti o svom radu. 
 
II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se je i kroz rad  Jedinstvenog upravnog odjela koji 
je bio  stručna i tehnička logistika rada Općinskog načelnika. 
 

1. U području financija  
Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN br. 147/14 i 123/17) i primjeni potpomognutih 

područja Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju  s opreznošću inicirao i nadzirao poslove 
vezane uz izvršavanje proračuna i namjenski utrošak sredstava, 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 Štitar. 

 
Prihodi  
Jedinstveni upravni odjel je u izvještajnom razdoblju bio angažiran i na redovnim 

djelatnostima, dok su nastojanja povećanja prihoda i naplate izostala iz razloga prekapaciranosti 
poslovanja. 

 
Likvidnost 
Posebnu pažnju u izvještajnom razdoblju Općinski načelnik je posvetio likvidnosti Općine. 

Sve obveze su plaćene u ugovorenim rokovima (30 dana).  
 
Imovina  

            Što se tiče imovine u izvještajnom razdoblju povećane su aktivnosti na usklađivanju katastra i 
gruntovnih knjiga u pravcu prenamjena k.č. i privođenja svrsi, kao i omogućavanje izrade projekata. 

           Sukladno Zakonu o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14N ), pristupilo se izradi 
Elaborata  izvedenog stanja nerazvrstane ceste u Školskoj ulici i Elaborata o 

Utvrđivanju nerazvrstanih cesta kao javnog dobra u općoj uporabi za kč.br. 3411/2 i kč.br. 3413/2 . 
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           U izvještajnom razdoblju od dugotrajne imovine provedena je nabava i kupovina: 
 računalo, monitor , oprema , MS  OFFICE 2016 – kom 1 
 stolni kalkulator – kom 1 
 audio oprema ( CD uređaj ) – kom 1 
 protupožarni aparati kom 12 

 
Ostali podaci o pojedinim iznosima vidljivi su u popisu i evidenciji imovine za 2019. godinu te 
izviješću o izvršenju proračuna Općine Štitar za prvo polugodište 2019. godine. 
              

Unutarnja revizija i proračunski nadzor 
            Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja obavljali su se  poslovi proračunskog nadzora od strane 
Općinskog načelnika i djelatnika JUO. 
 

2. U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša 
            U području urbanizma i graditeljstva, raspravljani su i utvrđeni prijedlozi akata koje je u 
izvještajnom razdoblju donijelo, usvojilo odnosno odobrilo Općinsko vijeće.  
            
 U dijelu legalizacije bespravno izgrađenih objekata zaprimljeno je 6 zahtjeva za izdavanje 
rješenja.  
            
 U dijelu izdavanja rješenja za komunalni doprinos zaprimljeno je 12  zahtjeva.  
 
           U sklopu prostornog planiranja: 

 nastavilo se s aktivnostima postupaka izmjene i dopune PPUO Štitar,  
 nastavilo se  s aktivnostima Stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Štitar. 

           U sklopu izrade projektne dokumentacije: 
 započet je postupak izrade projektne dokumentacije s troškovnicima za rekonstrukciju i 

sanaciju nogostupa, 
 nastavljene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju kolske vage, 
  nastavljene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju cestovne 

infrastrukture u ulici Stjepana Radića,  
 nastavljene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju pješačkog mosta -

Teča Bistra. 
 

            U sklopu katastarskih poslova: 
 izrada projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta u ulici Stjepana Radića, 
 ishođenje projektne dokumentacije za izgradnju kolske vage, 
 upis nerazvrstane ceste u ulicama J. Kozarca i J. B. Jelačića, 
 poslovi na uređenju čestica koje se dodjeljuju RU „Smuđ“ na korištenje 

             
            Aplicirani su sljedeći projekti: 

 izgradnja javne rasvjete – Ministarstvo graditeljstva,  
 izgradnja nogostupa – Ministarstvo graditeljstva 

      
  U pripremi za izgradnju su sljedeći projekti: 

 uređenje čestice Doma kulture (park i prostor ispred Doma), 
 zgrada u centru, 
 nastavak rekonstrukcije Doma kulture, 
 izgradnja staza na mjesnom groblju, 
 izgradnja nogostupa,  
 izgradnja javne rasvjete, 
 sanacija poljskih putova, 
 izgradnja i opremanje dječjih igrališta u ulici J.J. Strossmayera,  
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 izgradnja i opremanje dječjih igrališta u ulici M. Gupca.  
 
          Radovi izvedeni u izvještajnom razdoblju : 

 kanalizacija – sanacija,  
 završeni radovi na izgradnji nogostupa ( centar ), 
 dio radova na rekonstrukciji zgrade Doma kulture (kotlovnica), 
 izgradnja cestovne infrastrukture Školskoj ulici i ulici J.J. Strossmayera,  
 izrada metale ograde na mjesnom groblju. 

  
 U području zaštite okoliša, u izvještajnom razdoblju, obavljeni su sljedeći poslovi: 

 završen je postupak izrade Plana gospodarenja otpadom te su nastavljene aktivnosti na 
suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH za nabavu spremnika za 
odvojeno prikupljanje otpada  

 vršena je primarna reciklaža (postavljanje i pražnjenje eko otoka),  
 vodila se briga o općinskom zelenilu, park i ostale javne  travnate površine u naselju kao i na 

mjesnom groblju su redovno košene. 
 

3. U području komunalnog gospodarstva  
  Općinski načelnik je  utvrđivao i  predlagao akte koje je u izvještajnom razdoblju donijelo, 
usvojilo odnosno odobrilo Općinsko vijeće.    

 
Općinski načelnik je organizirao i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti: 

-           opskrbe pitkom vodom, 
-           održavanja čistoće, 
-           odlaganja komunalnog otpada, 
-           održavanja javnih površina, 
-           prodaje putem klupa na otvorenom, 
-           održavanja groblja, 
-           obavljanja dimnjačarskih usluga,  
-           stanja javne rasvjete. 
 
 Organiziralo se i pratilo aktivnosti na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
koji su nužni za razvoj i obavljanje navedenih komunalnih djelatnosti, uz napomenu da su isti doneseni 
krajem prvog tromjesečja, te da se po istima moglo postupati tek polovinom travnja. 
 Provodilo se razmatranje prijedloga i dokumentacije, pripremanje akata o suglasnosti za 
izgradnju i održavanje parkirališta i kolnih prilaza, obrađen je 1 zahtjev. 
 
 Skrb o zakupu zemljišta na javnim površinama: 
- sklapanju ugovora o zakupu zemljišta temeljem odluke, s vlasnicima odnosno korisnicima 

ugostiteljskih objekata glede postavljanja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga ispred 
poslovnih prostora ( 3 ugovora), 

- kontroli izvršavanja odredbi ugovora o zakupu zemljišta na javnim površinama i    slanju  
opomena  (1 ), 

- kontroli naplate zakupa glede korištenja zemljišta na javnim površinama. 
  

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  komunalnog doprinosa i komunalne naknade. 
Komunalna naknada se utvrđuje u upravnom postupku, donošenjem rješenja, obradom žalbi, 

praćenjem naplate, opomenama i donošenjem rješenja o prinudnoj naplati. 
a) Obveznici komunalne naknade 
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- donijeto 3  rješenja o obvezivanju plaćanja komunalne naknade, 
- izvršeno 3 promjena u stanju matične datoteke, 
- uspostavljeno 0  novih zaduženja, 
- obrađeno je 15 zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.   

b) Izdano rješenja za prinudnu naplatu komunalne naknade 
            - pravne osobe 0  rješenja, 
 - fizičke osobe  0 rješenja. 
c) Izvršeno 0  provjera podataka na licu mjesta. 
d) Poslano 0 opomena dužnicima komunalne naknade  

 
Komunalni doprinos se utvrđuje u upravnom postupku, donošenjem rješenja, obradom žalbi, 

praćenjem naplate, opomenama i donošenjem rješenja o prinudnoj naplati. 
a) Izdano 11 rješenja obveznicima komunalnog doprinosa. 
b) Obnovljeno 0 postupaka. 
c) Pokrenuto 0 ovršnih postupaka pljenidbom nekretnina i pokretnina ovršenika. 
d) Pokrenuto 0 ovršnih postupaka na primanjima ovršenika (fizičke osobe). 
e) Prinudna naplata pravne osobe-pljenidba žiro računa 0 postupaka. 
f) Poslane 0 opomene dužnicima komunalnog doprinosa (cca 0 komada). 
 
Pratilo se stanje sustava odvodnje otvorenih oborinskih kanala na području Općine, kako bi 

se poduzele potrebne aktivnosti za poboljšanje funkcioniranja mreže oborinske odvodnje. 
 
   U okviru poslova komunalnog redarstva, temeljem Odluke o komunalnom redu:  
            Za odlaganje građevnog materijala, šute i otpadnog građevnog materijala izvan predviđenih 
odlagališta osim opomena nije podnesena niti jedna prijava iako je bilo odlaganja. 
   

4. U području prometa 
 Jedinstveni upravni odjel prema odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika  tijekom 
izvještajnog razdoblja u 2019.g. vodio je brigu o unapređivanju prometne infrastrukture na području 
Općine Štitar kroz: 
- održavanje nerazvrstanih cesta,  
- održavanje pješačkih staza, nogostupa,  
- održavanje sustava odvodnje oborinskih voda na dijelu zatvorenog  i otvorenog sustava 

odvodnje, 
- praćenje stanja prometa u Općini i prometnog sustava, prijedloge promjene regulacije 

prometa, 
- izdavanje dozvola (rješenja) za raskopavanje javnih površina i nadzor javnih saniranih 

površina, 
- izdavanje posebnih uvjeta građenja (prometni uvjeti) potrebnih za ishođenje lokacijske 

dozvole, te suglasnosti na projektnu dokumentaciju prije ishođenja građevinske dozvole, 
- izdavanje suglasnosti na projektnu dokumentaciju. 
 
 U izvještajnom razdoblju aktivnost Općinske uprave  bila je usmjerena prvenstveno na 
održavanje postojeće prometne infrastrukture na području Općine Štitar, ogledno na razdoblje iz 
drugog polugodišta 2018. godine.  
 
            U pravcu smanjenja brzine kretanja i sigurnosti pješaka podnesen zahtjev Županijskoj upravi 
za ceste za postavljanje svjetlosne signalizacije upozorenja prilaza pješačkom prijelazu u ulici M. 
Gupca, te je izgrađen produžetak metalne ograde na pješačkom mostu u ulici M. Gupca. 
  
 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta u izvještajnom razdoblju obuhvatilo je: 

- čišćenje  i posipanje solju cesta u zimskom periodu, 
- održavanja kanalske mreže  i čišćenje cijevnih propusta u cestovnom koridoru,  
- označavanje pješačkih prijelaza, 
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- kontrola i zamjena prometnih znakova i signalizacije. 
 

Osim navedenih aktivnosti obavljali su se i poslovi vezani za zahtjeve fizičkih i pravnih 
osoba: 

- izdane su 3 dozvole za raskopavanje javnih površina, 
- obavljeno je 10  terenskih izvida po dojavama od strane građana, policije i dr. 

 

5. U području gospodarstva  
 U području gospodarstva u prvom polugodištu poslovanja nije bilo značajnih odluka i 
postupanja, osim nastojanja osiguravanja uvjeta potraživanjima za dodjelu zemljišta za poslovnu zonu 
Komarevo.  
 

Vezano uz poljoprivredno zemljište i poticanje poljoprivrede,  izdvajamo: 
- izdavanje potvrda u poljoprivredi, potvrde o nepostojanju dugovanja prema Općini s osnove 

zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, pomoć strankama pri izradi pismenog zahtjeva, 
-  sanaciju pojedinih dijelova poljskih putova izgradnjom cijevnih propusta (ćuprija). 
 

6. U području gospodarenja poslovnim prostorom 
             Izvršena je provjera provedbe ugovora o zakupu te je utvrđenje uredno izvršavanje istih. 
 

7. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog, osnovnog,  srednjoškolskog odgoja, te 
stipendiranja studenata  

 Kao i prethodnih razdoblja djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi na području 
Općine Štitar  provodi udruga Zlatni dani.  
          
 Temeljem planiranih sredstava u proračunu Općine Štitar za aktivnosti iz obrazovanja 
utrošeno je :  
-        predškolske aktivnosti (Udruga Zlatni dani)……..……………………….………..21.000,00 kn 
-        prijevoz učenika srednjih škola……………………………………………................7.501,83 kn 
-        stipendiranje studenata……………………………………………………………….43.200,00 kn 
 

8. U području kulture  
            Sukladno Zakonima RH proveden je natječaj i dodijeljena su sredstva udrugama s 
djelatnostima u kulturi. S predsjednicom KUD-a Josip Kozarac Štitar, održana je  manifestacija 
„Odavno smo graničari stari“, kao i manifestacija „Vrtičeva Srida“ u suradnji s KU „Žeravi“. 
 

9. U području športa 
            Sukladno Zakonima RH proveden je natječaj i dodijeljena su sredstva udrugama s 
djelatnostima u športu. 
 

10. U području socijalne skrbi i zdravstva 
   
           Socijalni program 
           Temeljem Zakona, Odluke o socijalnoj skrbi i Odluke o utvrđivanju osnovice za ostvarivanje 
prava po osnovi Odluke o socijalnoj skrbi i visini pomoći za podmirenje troškova stanovanja 
odobravana su sljedeća prava iz socijalne skrbi: 
 
Prava iz socijalne skrbi  broj korisnika 
 
1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
 (električna energija, plin, grijanje, voda, odvoz smeća,  
 najamnina, podnajamnina i dr.) …………….……………………………………………… 2  
2. Pravo na novčanu naknadu za ogrjev………………………………………………………. 0 



 7

4. Pravo na prijevoz učenika srednjih škola …………………………………...……………. 36 
5. Uz navedeno, Općina  je sufinancirala smještaj u vrtić djece  
 s posebnim potrebama………………………………………………………………………. 0 
6. Pomoć za opremanje novorođenčeta …………………………………….………................ 5 
7. Jednokratne pomoći……………………………………………….………………………… 4 
 
             U postupku iz područja socijalne skrbi u izvještajnom razdoblju izdano je 0  rješenje o 
prestanku prava iz socijalne skrbi. 
             Programske aktivnosti Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Županja, Općina Štitar je 
u izvještajnom razdoblju financirala djelatnosti Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva crvenog 
križa Županja sa 0,5 % izvornih prihoda Općine Štitar koji je dostavio izvještaj o poslovanju u 2018. 
godini. 
 
 Organiziranost i stanje civilnog društva u Općini Štitar 
            Sufinancirali su se programi udruga (u kojima su članovi mještani Općine Štitar,  proisteklih iz 
Domovinskog rata i zaštite potrošača ). 
 

11. U području javne nabave 
U izvještajnom razdoblju provedeni su postupci sukladno  Pravilniku o provedbi postupaka 
jednostavne nabave („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.   
14/2017),  kako slijedi: 

 JN-01/19 - Kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike - Program 
"Zaželi", 

 JN-18/19. -  Deratizacija kućanstva i mjesnog groblja, 
 JN-08/19. -  Nabava urbane komunalne opreme, 
 JN.03/19. -  Isporuka električne energije, 
 JN.21/19. -  Izrada geodetskog elaborate izvedenog stanja nerazvrstane ceste 
 JN-19/19. - Dezinsekcija komaraca - Adulticidni tretman, 

 
11. U području zapošljavanja.  
            U području zapošljavanja provedeni su natječaji i izvršeno je zapošljavanje sukladno 
odredbama primjenjivanih Zakona i uvjetima iz programa zapošljavanja Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, kako slijedi:  
 

 završen je postupak upošljavanja javnih radova ( pet djelatnika) 
 sukladno Programu stručnog osposobljavanja za rad u općini  Štitar bez zasnivanja 

radnog odnosa u 2019.-2020. , zaposlena je jedna osoba. 
 
           Zaključno na dan podnošenja izviješća u Općini Štitar ukupno je uposleno 15 radnika. 
 
III. ZAKLJUČNO 
 Podneseno Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Štitar za izvještajno razdoblje sadrži 
prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika (sa suradnicima),  kao izvršnog tijela Općine Štitar 
koji je uz potporu Jedinstvenog upravnog odjela u okviru financijskih mogućnosti planiranih 
Proračunom, nastojao osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana 
Općine Štitar  u prvom polugodištu 2019. godine. 
                                                                                      
                                                                                                                         Općinski načelnik                                                                                               
                                                                                                                               Marko Bikić                     
                    
 
                   



 8

                    
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ŠTITAR 
OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA: 022-05/19-01/02 
UR.BROJ: 2212/09-02-19/03 
Štitar, 10. prosinca  2019. godine 
 
 
        Temeljem članka 35. 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, 19/13, 
137/15, 123/17.), članka  35. i 79.  Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-
srijemske županije  br. 03/13. 05/18.), Općinsko vijeće Općine Štitar na 28. redovnoj sjednici 
održanoj 10. Prosinca 2019.  godine, donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika  

Općine Štitar za period od 01.01. do 30.06 2019. godine 
 
  

I. 
 Općinsko vijeće Općine Štitar prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 
Štitar za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 
 

II. 
            Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije 
 
                                                            
 
 
                                                           Predsjednik/ca općinskog vijeća 
                                                           Marina Pranjić, mag. educ.philol.croat.et mag.educ.hist        
 


