
 

 

               

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA DEŽANOVAC 

                            NAČELNIK 

 
KLASA: 022-01/20-01/1 

URBROJ: 2111-03-02-20-1 

Dežanovac, 28.svibanj 2020. godine  
 

 

Na temelju članka 52. Statuta općine Dežanovac („Službeni glasnik“ 1/18, 1/20 ), podnosim 

Općinskom vijeću Općine Dežanovac, sljedeće: 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 o radu općinskog načelnika Općine Dežanovac za razdoblje od 01. srpanj do 

31.prosinac 2019. godine 
 

 

I. Uvodni dio 

 

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Dežanovac, Općinski 

načelnik obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o 
svom radu.  

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski 

načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, 

izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje 

upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog 

djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u 

vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa 

zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.  
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Dežanovac, 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, 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. 



II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

1. U području zaposlenosti- nositelja poslova: 

 

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra iskrena i kontinuirana  
suradnja sa suradnicima, kako sa upravnim odjelom i vijećnicima Općinskog vijeća Općine 

Dežanovac, tako i sa ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina i posebno sa 
predstavnicima resornih ministarstava .  

U Općini Dežanovac je na dan 31.12.2019.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 
bilo ukupno zaposleno 5 djelatnika , od toga: 

 
1.  Dužnosnici -  3 

                     - Općinski  načelnik 

                                  - Zamjenik i zamjenik iz reda Češke nacionalne manjine 

 

2.Jedinstveni upravni odjel : 2 

 

 

2. U području financija : 

 

U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove izradu proračuna 

Općine Dežanovac za 2019.g., izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s 

izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih 

poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Dežanovac kao i druge 

poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Dežanovac . 

 

1. Ukupni prihodi poslovanja Općine Dežanovac u 2019.g. bili su 8.338.191,96 kn 
 

2. Ukupni rashodi poslovanja Općine Dežanovac u 2019 g. bili su 6.408.397,87 kn 
 
 

Proračun Općine Dežanovac za 2019.godinu donesen je na  10.sjednici Općinskog 

vijeća Općine Dežanovac, 30 studenog 2018.godine, a objavljen je u Službenim novinama 

Općine Dežanovac 5/18. 

 

3. U području javnosti rada 

 

Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenim novinama Općine Dežanovac i 

na web stranici Općine Dežanovac www.dezanovac.hr , na oglasnoj ploči Općine Dežanovac , 

na sjednicama Općinskog vijeća Općine Dežanovac, u komunikaciji sa građanima te kroz 

medije. 

 

Općinski načelnik je u razdoblju od 01. srpanj do 31.prosinac 2019. godine.zaključio: 

 

2 ugovora o djelu  
 

 

 

 

 



4. U području zapošljavanja nezaposlenih osoba 

 

Od 01. srpanj do 31.prosinac 2019 kroz program javnih radova ukupno je bilo 
zaposleno 2 osobe na određeno vrijeme na provođenu slijedećih radova:  

Uređenje nerazvrstanih cesta 

Uređenje javnih površina  
Sudjelovanje u organizacijama javnih događanja 

Pomoć starijim osobama u nabavci lijekova 

 

Također, temeljem zaključenog ugovora s Ministarstvom socijalne politike i mladih, i 

Grada Daruvar, uz pomoć nositelja  udruge „Zaželi“ , provodi se projekt „Pomoć u kući 

starim i nemoćnim osobama“,  te je s područjua Općine Dežanovac zaposleno 5 osoba. 
 



III. REALIZACIJA PROJEKTA ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPANJ DO 31. 

PROSINAC 2019. GODINE 

 

1. Rekonstrukcija prilazne ceste prema groblju , parkirališta i nogostupa 

na groblju Dežanovac 

 

Izvor:  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 

319.000,00 kn 

Ukupna vrijednost projekta: 448.771,69 kn 

 

2. I. faza adaptacije krovišta društvenog doma i dijela škole u    

Dežanovcu 

 

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 

200.000,00 kn 

Ukupna vrijednost projekta 289.581,25 

 

3. Sustavi centralnog grijanja u društvenim domovima u Trojeglavi, 

Gornjim Sređanima i Goveđem Polju 

4. Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 

100.000,00 kn 

Ukupna vrijednost projekta 265.425,00 

 

5. Ugovor o kupoprodaji Traktora, bočnog malčera MB200 LW, 

malčer Rousseau RL 851 i ralice za snijeg RGP 280 

Ukupna vrijednost: 355.485,56 kn, financirano u potpunosti iz Proračuna  

Općine 

 

6. Sanacija mrtvačnice na groblju Dežanovac 

Ukupna vrijednost: 213.126,25 kn, u potpunosti financirano iz Proračuna 

Općine Dežanovac 

 

7. Adaptacija krovišta na domu u Gornjem Dežanovcu 

Ukupna vrijednost projekta: 252.903,00 kn, u potpunosti financirano iz 

Proračuna Općine Dežanova 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



IV. ZAKLJUČAK 

 

Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled aktivnosti od 01. srpanj do 31.prosinac 2019. 

  
Pozivam vijećnike Općine Dežanovac i sve građane da kad god imaju potrebu, 

nekakav prijedlog ili problem, dođu kako bi smo zajednički pokušali rješavati naše probleme 
i ostvariti naše planove.  

Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem na 
razumijevanju, pomoći , povjerenju i suradnji. 
 
 
 
 

S poštovanjem,  
 
                                                                                                    Načelnik Općine Dežanovac 
 
                                                                                                            Josip Stjepanović 
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S poštovanjem,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dostaviti: 
 

1. Vijećnicima Općinskog vijeća 

2. Arhiva-Ovdje 


