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Stankovci, 25. listopada 2018
PREDMET: Izvješće općinskog načelnika o polugodišnjem radu
za razdoblje 1.1. do 30.6.2018.
Poštovane gospođe vijećnice i gospodo vijećnici !
Podnosim izvješće o svom radu za razdoblje 1. 1. 2018 do 30.6.2018. godine.
U navedenom vremenskom periodu od pola godine održao sam ukupno šest sjednica Ureda
načelnika , na kojima su donijete mnogo brojne odluke koje su utjecale na rad i život naše općine. Točnije ,
donijete su ukupno 54 razne odluke.
Prvo ću Vas upoznati sa financijskim izvješćima koja smo dužni temeljem Zakona o proračunu
donositi .
Kao prvo želim istaknuti utvrđivanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine
Stankovci za 2017. g, koji sam poslije proslijedio Vama , Općinskog vijeću na usvajanje. Donio sam odluku
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017 , odluku o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2017, odluku o gradnji objekata komunalne infrastrukture za , odluku o izvršenju potreba u
socijalnoj skrbi , odluku o izvršenju programa javnih potreba u sportu , kulturi.
Također sam utvrdio prijedlog Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stankovci za
razdoblje 1.1.1 do 30.6.2018., a koji je danas na dnevnom redu ove sjednice Općinskog vijeća.
Dalje Vas želim upoznati sa odlukama koje se odnose na učenike, studente, socijalno ugrožene
građane itd.
Donio sam odluku o raspisu javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu
2018/19 . Visina mjesečne stipendije će biti 1.000.- kuna. Općina je u Proračunu za stipendije osigurala oko
350.000.- kn.
Donio sam odluku o sufinanciranju nabavke školskih udžbenika za učenike OŠ Petar Zoranić za ovu
školsku godinu . Općina je za implementaciju ove odluke osigurala u Proračunu cca. 105.000.- kuna.
Općina će i ove godine sufinancirati prijevoz srednjoškolskih učenika sa prostora naše općine. Za tu
odluku je osigurano cca. 40.000 .- kn.
Općina je financijski pomogla 15 socijalno najugroženijih građana .
Općina je u navedenom periodu po 7.000.- kuna financijski pomogla osmero obitelji novorođenčadi.
Kao što Vam je poznato, na prostoru katastarske općine Stankovci se provodi postupak nove
katastarske izmjere.
Temeljem Vaše odluke kojom je utvrđen i paušalni iznos od 1.000.- kuna za nositelja prava na
nekretnini, izdano je preko 460 rješenja fizičkim osobama.
U ovom razdoblju je izgrađen nogostup od Budaka do groblja u Stankovcima .
U predjelu Brdine u Banjevcima izgrađena je i puštena u rad javna rasvjeta .
Općina se je prijavila na natječaj : Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskih
ustanovama – dječjim vrtićima kod Ministarstva za demografiju , obitelj , mlade i socijalnu politiku . Kao
što vam je od ranije poznato , naša općina je dobila cca. 1.790.000.00 kuna za izgradnju novog dječjeg
vrtića.
Također se je u veljači ove godine općina prijavila na natječaj za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta
kod Ministarstva za regionalni razvoj i Fondove EU .Općina je dobila 250.000
Isto tako kod istog ministarstva smo se nominirali na natječaj za modernizaciju javne rasvjete.
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