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u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Jedinstveni upravni odjel Općine
Štitar obavljao je poslove iz samoupravnog djelokruga na način utvrđen zakonom,
podzakonskim aktima, Statutom Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske
županije“, broj: 03/13, 05/18 i 08/20), te Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“, broj:
03/20 i 14/20);
obavljale su se zadaće i poslovi iz upravno – pravnih, računovodstvenih i administrativnih
područja koji proizlaze iz propisanih zakonskih i statutarnih normi kao i onih koje je pred
Jedinstveni upravni odjel postavilo Općinsko vijeće i Općinski načelnik, a posebno:
- poslovi zaprimanja pismena i pošte i otprema pošte,
- vođenje svih potrebnih službenih evidencija, vođenje urudžbenog zapisnika, knjige
pošte, narudžbenica, evidencije putnih naloga,
- za potrebe održavanja sjednica Općinskog vijeća Općine Štitar (7 sjednica), poštujući
zakonske propise te u suradnji sa nadležnim institucijama pripremali su se cjelokupni
materijali za održavanje sjednica. Nakon održavanja istih, prihvaćeni i usvojeni
materijali slali su se nadležnim tijelima na provjeru zakonitosti, te su isti objavljivani u
Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije i na internet stranici Općine
Štitar,
- slanje akata Općinskog načelnika na objavu Službenom vjesniku Vukovarskosrijemske županije i objava na internet stranici Općine Štitar,
- priprema i izrada potrebne dokumentacije za postupke i procedure provedene u
prethodnoj godini i to za:
- natječaj za dodjelu stipendija studentima,
- javni poziv za prijavu projekata u postupku dodjele sredstava udrugama,
- postupke jednostavne nabave za izgradnju dječjih igrališta u ulicama M. Gupca i
Bana Jelačića, dezinsekciju komaraca, opskrbu električnom energijom, održavanje
poljskih putova, odvoz i zbrinjavanje animalnog otpada, te popravak i izgradnju
vertikalne i horizontalne prometne signalizacije,

Stranica 1 od 3

IZVJEŠĆE O RADU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE ŠTITAR U RAZDOBLJU
OD 01. SIJEČNJA 2020. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

-

-

-

-

-

-

postupak provedbe obvezne preventivne sustavne deratizacije domaćinstava na
području Općine Štitar,

praćenje objavljenih natječaja Vukovarsko-srijemske županije i ministarstava, te
izrada projekata odnosno priprema natječajne dokumentacije i slanje potrebnih
izvješća,
suradnja sa Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije,
suradnja sa Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije po pitanju projekta
„Aktivne u zajednici – faza II“, gdje je u konačnici zaključen Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava za financiranje projekta u iznosu od 925.315,00 kuna i za
realizaciju kojega je zaposleno 10 radnica za potporu i podršku starijim osobama, te
prijavljeno 83 korisnika uz mogućnost prijave tijekom cijelog razdoblja provedbe
projekta,
izrađen je plan nabave za 2020. godinu, te redovito ažuriran,
vođenje evidencije svih sklopljenih ugovora Općine Štitar tijekom 2020. godine,
ispunjavanje i slanje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu uz upitnik o
fiskalnoj odgovornosti,
dostava planova koncesija ministarstvu financija,
dostava potrebnih obrazaca za upis promjene podataka u registar ugovora o
koncesiji,
suradnja sa turističkom zajednicom,
podnošenje izvješća nadležnim državnim i županijskim tijelima,
mjesečno ispunjavanje i dostavljanje JOPPD obrasca,
godišnje ispunjavanje i dostavljanje obrasca RAD1 G,
sudjelovanje u provedbi inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o vatrogastvu,
uspostava suradnje s Gradom Županja u pravcu rješavanja pitanja da se upravljanje
grobljem, te obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja groblja i krematorija
unutar groblja i djelatnosti usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar
groblja na području Općine Štitar povjeri društvu ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. Županja,
sukladno Zakonu o proračunu izrađen je i upućen prijedlog proračuna s projekcijama,
te potrebnim programima, kao i polugodišnja i godišnje izvješće o izvršenju
proračuna,
izrađene su jedne izmjene i dopune Proračuna Općine Štitar za 2020. godinu,
izrađeni su dokumenti sukladno zakonskoj regulativi iz područja zaštite i spašavanja
te zaštite od požara,
zaprimanje zahtjeva sukladno Zakonu za pristup informacijama,
ispunjavanje i dostava godišnjeg PPI izvješća,
ispunjavanje i dostavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima,
izrada financijskih izvješća – kvartalno, polugodišnje, godišnje,
izdavanje Rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
(ukupno 7 predmeta),
izdavanje Rješenja o komunalnom doprinosu (ukupno 6 predmeta),
izdavanje novih Rješenja o komunalnoj naknadi (ukupno 8 predmeta),
izdavanje opomena za dugovanja za komunalnu naknadu (391),
izdavanje Rješenja o oslobađanju od komunalne naknade (21),
izdavanje uplatnica za komunalnu naknadu (787 korisnika) i grobnu naknadu (534
korisnika) te praćenje naplate istih,
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izdavanje opomena za dugovanja za zakup poljoprivrednog zemljišta (17),
zaključeni ugovori o zakupu javnih površina za terase (3 ugovora),
zaprimanje ulaznih računa, vršenje kontrole te obrada istih (ulaznih računa u 2020.
godini bilo je 430),
knjiženje prihoda, primitaka te izdataka po proračunskoj klasifikaciji,
vođenje knjige blagajne,
vođenje popisa imovine,
vođenje grobnog očevidnika,
svakodnevno primanje stranki te pružanje pomoći i davanja informacija iz raznih
područja, zaprimanje zamolbi i zahtjeva i sl. (dodijeljeno 12 jednokratnih pomoći,
riješeno 15 zahtjeva za opremanje novorođenčeta),
u urudžbenom zapisniku za 2020. godinu registrirano je ukupno 168 predmeta, a u
upisniku predmeta upravnog postupka 762.
Pročelnica:
Katarina Curkić Stipica, mag.iur.

Stranica 3 od 3

