REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA
Načelnik
KLASA: 021-05/13-01/
URBROJ: 2186/03-02-13-1
Cestica, 12.12.2013.

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA
OPĆINE CESTICA
za razdoblje od 01. lipnja do 01. prosinca 2013. godine

Ovo izvješće odnosi se na polugodišnje razdoblje od lipnja do prosinca 2013. godine.
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Cestica
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 8/13) utvrđeno je da načelnik priprema prijedloge
općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje njegovih općih akata Općinskog vijeća,
utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i izvršenje Proračuna, upravlja imovinom u skladu sa
Zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća, odlučuje o stjecanju i otuđenju
nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Cestica do pojedinačne
vrijednosti 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu, upravlja
prihodima i rashodima Općine, upravlja raspoloživim sredstvima na računu Općine, donosi
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica, imenuje i
razrješava pročelnike upravnih tijela i unutarnjeg revizora, utvrđuje plan prijema u službu u
upravna tijela općine, predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, sklapa ugovor o koncesiji za
obavljanje komunalnih djelatnosti, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih odjela i službi u
samoupravnom djelokrugu, daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni
predlagatelji, i ostale poslove koji su mu Zakonom i Statutom stavljeni u nadležnost.
Sukladno navedenim zakonskim ovlastima, Statutom je precizirana nadležnost
općinskog vijeća i nadležnost načelnika, te je provedeno usklađivanje s ostalim zakonima
koji su do tada bili usklađeni sa zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kroz nadležnosti načelnika u obavljanju poslova iz zakonom određenog
samoupravnog djelokruga u nastavku ovog izvješća daje se pregled izvršenih poslova koji se
odnose na: komunalnu problematiku, poljoprivredu, sport i kulturu, vatrogastvo, promet i
prometno infrastrukturu, gospodarstvo, prostorno i urbanističko planiranje, obrazovanje,
socijalnu problematiku, te ostala pitanja u čije rješavanje je bio uključen načelnik kao nositelj
izvršne vlasti u Općini te Jedinstveni upravni odjel.
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KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Realizirana je većina radova predviđena redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta u
drugoj polovici 2013. godine, a odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, tekuće
održavanje, čišćenje, košnja trave. Redovito su održavana groblja na području Općine
Cestica, obavljeno je prskanje protiv korova na grobljima na području općine, na groblju
Cestica izgrađen je prostor za kontejnere za otpad, kupljen je razglas za groblje Natkrižovljan,
u Gornjem Vratnu u Varaždinskoj ulici postavljeno je prometno zrcalo i pješački prijelaz sa
prometnom signalizacijom, uređivani su putevi u Križovljangradu – Rodeš, Lovrečanbreg –
Škrinjar, rad na porezivanju ceste Jarki – Ljubić, uređivanje odvojka Ljubić – Škornik i
odvojka Dobrotić, ugradnja rubnjaka i asfaltne baze u Viničkoj ulici u Gornjem Vratnu,
uređenje autobusne stanice Vratno Otok. Nadalje realizirani su radovi na zacjevljenju potoka
– iskop jaraka, i to radovi na lokaciji kod odlagališta otpada Gornje Vratno i naselje Roma,
iskopi i uređenje prilaza Kumer – Veliki Lovrečan, odvodnja i izrada odvodnje za odvojak
Kostanjevec u Selcima Križovljanskim, iskop odvodnog Jarka – Kolarovec i odvodnog jarka
Gornje Vratno – Virje Križovljansko. Kod tekućeg održavanja zemljanih radova vršili su se
iskopi odvodnih jaraka, odvoz zemlje, čišćenje jaraka, priprema zemlje i izrada prilaznih
puteva i vađenje i postava cijevi. Izvršena je dezinsekcija Romskog naselja. Gospodarska
zona se kontinuirano održava, čisti – košnja trave. Započeta je sanacija odlagališta
komunalnog otpada Gornje Vratno čiji radovi još uvijek traju u skladu sa terminskim planom,
a u tijeku je vađenje građevinske dozvole za Gospodarsku zonu Otok Virje A2 za prometnicu,
kanalizaciju i vodovod.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica zaprimljeno je:
- 71 predmet za naplatu i obračun komunalnog doprinosa, u izvještajnom razdoblju
naplaćeno je 76.340,54 kune,
- 81 predmet za naplatu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, u
izvještajnom razdoblju naplaćeno je 19.369,43 kuna (30% obračunatog iznosa JLS)
Tijekom rujna izvršeno je zaprimanje prijava za elementarnu nepogodu – sušu, sveukupno su
zaprimljene 224 prijave, a ukupna prijavljena procjena štete na području općine Cestica je
3.461.286,16 kuna.
GOSPODARSTVO
Općina Cestica vodi računa o razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području
Općine Cestica pa se tako redovito plaćaju kamate za subvencionirane kredite koje su naši
poduzetnici uzeli, a što u 2. polovici 2013. godine iznosi 12.731,74 kune.
SOCIJALNA SKRB
U izvještajnom razdoblju nastavilo se s provedbom programa socijalne skrbi te su
osigurana sredstva za troškove stanovanja što ukupno iznosi za drugih šest mjeseci 20.760,00
kn. Za prehranu učenika Osnovne škole Cestica utrošeno je 7.805,00 kn, a za ostale naknade
iz proračuna utrošeno je 36.418,09 kuna što uključuje jednokratne novčane pomoći za
podmirenje troškova stanovanja, plaćanje komunalne naknade i grobne naknade, plaćanje
električne i plinske energije, i smještaj osoba koje su prilikom poplave ostale bez kuća u Dom
za starije i nemoćne „Matija“ u Babincu. Isplaćene su jednokratne pomoći za novorođenu
djecu u iznosu od 32.000,00 kuna.
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ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
Iz općinskog proračuna sve aktivnosti vatrogasne zajednice kao i dobrovoljnih
vatrogasnih društava odvajaju se po planu, tj. Općina je pratila zahtjeve Vatrogasnih društava.
Također je ažurirani Plan zaštite od požara. Tekuće donacije za vatrogasnu zajednicu Općine
Cestica iznosile su 75.500,00 kn u što ulazi financijska pomoć za pokroviteljstvo, za nabavu
sadnica, za sponzorstvo za općinsko natjecanje, za održavanje javne vježbe te kvartali.
KULTURA , INFORMIRANJE I UDRUGE GRAĐANA
Općina Cestica dobro je surađivala sa medijima i informirala mještane oko događaja
na području Općine Cestica, a prije svega oko izglasanih odluka Općinskog vijeća. Svim
udrugama isplaćivani su redoviti kvartali, a u 2. polovici 2013. godine isplaćeno je bilo
116.900,00 kuna udrugama koje djeluju na području Općine Cestica te ostalim udrugama
(vjerska zajednica, udruga umirovljenika, KUD Cestica, udruga vinogradara i vinara, lovačka
društva, ŠRD Općine Cestica, udruga ručnih radova „Vezilje“, udruga slijepih, Crveni križ,
udruga „Konj, moj prijatelj“ , klub „Kolibri“, a osnovane su udruga mladih Hiperaktivni
Cestica i udruga Život i radost (ŽIR).
SPORT I REKREACIJA
Općina je dobro surađivala sa svim sportskim udrugama s područja Općine Cestica te
je redovito isplatila donacije i pomoći klubovima. Poznato je da je vrlo teška situacija u
klubovima, ali zahvaljujući radu predsjednika svih klubova i njihovih suradnika sve sportske
udruge još uvijek se natječu u svojim ligama, a u 2. polovici 2013. godine isplaćeno je
sportskim udrugama 373.680,00 kuna.
ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV
Općina Cestica sufinancirala je boravak djece u dječjem vrtiću „Zeko“ Cestica u
iznosu od 267.850,00 kn. Sufinanciran je i trošak prijevoza učenika srednjoškolcima s
područja Općine Cestica koji pohađaju srednju školu Arboretum Opeka u Marčanu u iznosu
od 4.110,00 kuna.
U izvještajnom razdoblju za dodjelu stipendija šk. god. 2013/2014, nakon izvršenog
pregleda dostavljenih dokumenata studenata, dodijeljeno je ukupno 10 stipendija studentima s
područja Općine Cestica. Općina Cestica stipendira slijedeće studente: Gerić Jasmina iz
Gornjeg Vratna, Varaždinska 39a, Andreja Mihin iz Gornjeg Vratna, Matije Gupca 20, Marija
Ivančić iz Gornjeg Vratna, Varaždinska 61, Petra Kokot iz Selci Križovljanskih 34, Majhen
Nikolina iz Gornjeg Vratna, Varaždinska 218, Vočanec Maja iz Gornjeg Vratna, Varaždinska
68, Valentina Horvatić iz Virja Križovljanskog, Gajeva 20, Sabina Kos iz Babinca,
Varaždinska 2, Katarina Milec iz Cestice, Varaždinska 37 i Maja Težak iz Selci
Križovljanskih 10. Za stipendije je utrošeno 9.600,00 kn.
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PROGRAMI I PROJEKTI
U izvještajnom razdoblju nastavilo se sa Programom javnih radova Općine Cestica i
odobreno je zaposlenje 10 osoba koje su bile na javnom radu do 31. listopada 2013. godine, a
Općina Cestica sudjelovala je i na Sajmu poslova 2013 godine, sa promotivnim materijalima
Gospodarskih zona, te promocijom turizma.
U izvještajnom razdoblju završeno je asfaltiranje 6 dionica prema Programu IPARD I.
Mjera 301.2.1 Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica,
izvršene su kontrole tamponskog sloja te debljine položenog asfalta. Trenutno je u izradi
izmjena Rješenja za građenje zbog identifikacije katastarskih čestica sa stvarnim stanjem ruba
katastarskih čestica, te prikupljanje dokumentacije za podnošenje zahtjeva za isplatu
sredstava.
Općina Cestica nastavlja sa provedbom Programa IPARD Mjera 301.1 Sektor sustava
kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda – Gospodarska zona Cestica , zbog izmjene pravila
Europske komisije usklađivana je dokumentacija, i pokreće se postupak javne nabave po
hrvatskom zakonodavstvu čija je dokumentacija za nadmetanje trenutno u izradi. Program
IPARD II Mjera 301.2.1. Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta na području Općine
Cestica / dionica Falinić breg – Kužnarica i dionica Gunzi – Križanče također se radilo na
usklađenju cjelokupne dokumentacije sa hrvatskim zakonodavstvom, dokumentacija za
nadmetanje po hrvatskom sustavu javne nabave je sastavljena i poslana u Agenciju za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na odobrenje, a sve zbog ulaska
Republike Hrvatske u Europsku uniju i stupanja na snagu novih odredbi Zakona.
U tijeku je izrada Programa izgradnje bungalova na području Općine Cestica.
Aplicirali smo dobivanje statusa projekata od regionalnog značaja zajedno sa Gradom Mursko
Središće, općina Sv. Martin, općina Selnica i općina Petrijanec. Sudjelovali smo u
provedbama projekata „Razmjena iskustava LAG-ova“ zajedno sa Mađarskom i projekt
INVESTTrategy Razvoj strategije za privlačenje izravnih stranih ulaganja u prekograničnom
području“, europski program za cjeloživotno učenje Leonardo DaVinciMobility.
Osim prijave projekata za sredstva iz Europske unije, Općina Cestica je prijavila
ostale projekte:
- Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova Europske unije, prijavljen je Program
pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz Fondova Europske
unije Potprogram „ PRIPREMA LOKALNIH PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM
PODRUČJIMA“ Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Kulturno poslovnog
(turističkog centra Općine Cestica) – vrijednost programa 310.000,00 kuna - program
odobren
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine konzervatorski odjel – prijavljeno
9 projekata ; Kapela Radovec, Toranj Radovec, Župni dvor, Trg Ivana Pavla 2., Sveti
Lovro – Lovrečan, Pil u Dubravi, Pil u Kolarovcu, Toranj Sv. Barbara, Kapela u Križanču,
sveukupne vrijednosti 1.214.105,66 kuna.
- Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova Europske Unije, prijavljen je projekt za
program održivog razvoja lokalne zajednice, rekonstrukcija 7 dionica cesta u vrijednosti od
1.996,731,94 kuna
- Ministarstvo gospodarstva, odobren projekt Državne potpore za energetsku učinkovitost i
obnovljive izvore energije „Program poticanja razvoja energetskog sustava – zamjena
građevinske stolarije i toplinska zaštita zgrade Općine“ – 162,908,00 kuna
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ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA
U izvještajnom razdoblju 18. lipnja 2013. godine održana je konstituirajuća sjednica
Općinskog vijeća i izvršen je izbor Mandatne komisije, usvojeno je izvješće Mandatne
komisije i verifikacija mandata vijećnika, određivani su članovi predstavničkog tijela koji će
predsjedati sjednici do izbora predsjednika Općinskog vijeća, svečana prisega članova
predstavničkog tijela, izvršen je izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje,
izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća. Na 2. sjednici Općinskog vijeća
Općine Cestica 18. lipnja 2013. godine donesene su odluke o izboru članova Komisije za
statutarno-pravna pitanja, Povjerenstva za gospodarstvo, Povjerenstva za društvene
djelatnosti, Povjerenstva za sport, Povjerenstva za suradnju na međudržavnoj razini,
ministarstvima i državnim tijelima, Povjerenstva za socijalnu skrb, Povjerenstva za procjenu
od elementarnih nepogoda, Povjerenstva za komunal, Povjerenstva za poljoprivredu, lov i
ribolov. Na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Cestica donesene su Odluka o imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Cestica, Odluka o osnivanju Vijeća za
prevenciju Općine Cestica, Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Cestica u 2013. godini i
Odluka o dodjeli nagrade za najbolje uređeni mjesni park, okućnicu, balkon, poslovni prostor
i turističku ponudu ili zanimljivost. Na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Cestica usvojeno
je izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za
2012. godinu, donesena je Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica,
Odluka o prestanku prihvata otpada na odlagalište komunalnog otpada „Gornje Vratno“,
Odluka o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Cestica, Odluka o stavljanju van snage
Odluke o visini naknade za priključenje na vodovodnu mrežu na području Općine Cestica. Na
izvanrednoj sjednici 31. kolovoza 2013. godine Općinsko vijeće donijelo je Odluku o
prestanku prihvata otpada na odlagalište komunalnog otpada „Gornje Vratno“. Na 5. sjednici
Općinskog vijeća Općine Cestica donesene su sljedeće odluke: prihvaćanje Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Cestica za razdoblje do 30.06.2013. godine, Odluka o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Cestica, Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa načelnika Općine Cestica,
Odluka o visini naknade za rad zamjenika načelnika Općine Cestica, Odluka o visini naknade
troškova predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Cestica , Odluka o saniranju
poljoprivrednog zemljišta oštećenog u elementarnoj nepogodi – poplavi 2012. godine. Na
izvanrednoj sjednici 03. listopada 2013. godine donesene su Odluka o stavljanju van snage
Odluke o prestanku prihvata otpada na odlagalište komunalnog otpada ''Gornje Vratno'' i
Odluka o visini naknade za zbrinjavanje komunalnog otpada na odlagalištu ''Gornje Vratno''
Općina Cestica.
Isto tako načelnik je donio niz akata (zaključaka koji su se odnosili na odobravanje
financijskih sredstava, sukladno osiguranim sredstvima proračunu i politici izvršavanja
proračuna). Osim navedenih poslova načelnik redovito surađuje s državnim tijelima i tijelima
drugih jedinica lokalne samouprave i Varaždinskom županijom, a obuhvaća redovitu
komunikaciju s tijelima državne vlasti u smislu slanja poziva, dopisa i zamolbi upućenih
predsjedniku RH, predsjedniku i članovima Vlade RH i drugim čelnicima državne uprave u
kojima je zatražena u rješavanju problema koji su se pojavili u pojedinim djelatnostima ili je
predložena suradnja u realizaciji određenih projekata.
Također, prisustvovali su svim važnim kulturnim i sportskim manifestacijama
održanim u Varaždinskoj županiji, susjednim općinama i Općini Cestica. Obveze
protokolarne naravi obuhvaćalo je i prisustvovanje proslavama Dana gradova i općina
Varaždinske županije, te prijem predstavnika udruga i ostalih fizičkih i pravnih osoba.
Javnost rada organizirana je putem komunikacije s javnošću, putem medija slanjem
priopćenja te davanjem izjava i direktnim pružanjem informacija građanima.
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Organizirano je više nastupa načelnika u programima lokalne televizije i radija u
kojima su predstavljeni najznačajniji projekti Općine Cestica.
U nastavku su navedene neke od značajnih aktivnosti: operativni takmičenje DVD
Križovljan Cestica 3. Memorijal Franjo Vunderl, proslava Republike Hrvatske u Europsku
uniju, Dan Doma Sv. Ane, podizanje Klampotica u Selcima, malonogometni turnir u Vratno
Otoku, Općinski kup Općine Cestica u Gornjem Vratnu, Dan Općine Ljubeščica, Dan grada
Varaždinske Toplice, malonogometni turnir „Mlaka“, natjecanje VZO Cestica, Dan Doma
Novi Život, Zeljarijada 2013, dan Varaždinske županije, javna pokazna vježba DVD-a
Križovljan Cestica, Dan općine Jalžabet.
Osim navedenih aktivnosti načelnik je tijekom izvještajnog razdoblja redovito primao
stranke te rješavao probleme vezanu uz Općinu, a ovim izvješćem obuhvaćeni su najvažniji
poslovi koje je obavljao načelnik.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CESTICA
Jedinstveni upravni odjel osnovan je za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te neposredno
izvršavaju i nadziru provođenje općih akata svojih predstavničkih tijela.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela donosi pojedinačne
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba
(upravne stvari).
Upravni odjel obavlja sljedeće grupe poslova:
− uređenje naselja i stanovanje,
− prostorno i urbanističko planiranje,
− komunalno gospodarstvo,
− brigu o djeci,
− socijalnu skrb,
− primarnu zdravstvenu zaštitu,
− odgoj i osnovno obrazovanje,
− kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
− zaštitu potrošača,
− zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
− protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području,
− priprema programe rada, te osigurava praćenje njegovih izvršenja,
− priprema materijale i osigurava druge uvjete za održavanje sjednica,
− pruža stručnu pomoć predsjedniku Općinskog vijeća i općinskom načelniku,
− daje pravna i stručna mišljenja u vezi s radom Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
− sudjeluje u izradi akata koje donosi Općinsko vijeće i općinski načelnik,
− obavlja stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga općinskih tijela,
− obavlja stručne i administrativne poslove u okviru samoupravnih prava i dužnosti
Općine u području opće uprave,
− opće poslove evidencije iz područja rada i radnih odnosa službenika Upravnog odjela,
− vodi uredsko poslovanje, urudžbeni zapisnik, prijem i otpremu pošte, arhivu spisa,
− obavlja poslove ekonomata, upravljanja, održavanja, čuvanja, zagrijavanja i čišćenja
zgrade i prostorija u kojima djeluje Upravni odjel i službe Općine,
− obavlja stručne i računovodstvene poslove, kao što su poslovi vezani za planiranje
prihoda za potrebe Općine,
− pripremanje odgovarajućih akata za financiranje potreba u Općini, priprema proračun i
zaključni račun Općine, prati realizaciju proračuna, te obavlja druge poslove iz
nadležnosti Općine.
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Rad upravnih tijela usmjerava i nadzire načelnik. U obavljanju poslova, načelnik nalaže
izvršavanje zadaća iz djelokruga Upravnog odjela te mu daje smjernice za postupanje.
Službenici i namještenici povjerene poslove moraju obavljati savjesno, pridržavajući se
Ustava, zakona, drugih propisa, općih akata i pravila struke, te su dužni postupati po uputama
načelnika i nadređenog službenika, u skladu sa zakonom. Osim poslova radnih mjesta na koja
su raspoređeni, službenici i namještenici dužni su sudjelovati u izvršavanju poslova koji su
neophodni, po nalogu nadređenih službenika, sukladno svojem znanju i sposobnostima.
Službenici i namještenici, u svom radu, dužni su se pridržavati etičkog kodeksa za državne
službenike i namještenike, odnosno etičkog kodeksa za službenika i namještenike u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi. Godine 2013. u pisarnici je zaprimljeno preko 1500
pismena (ponude, zaključci, rješenja, izvješća, zamolbe)
IZVJEŠĆE KOMUNALNOG REDARA ZA 2013. GODINU – DO 28.11.2013.
OPOMENE
- izdano je 9 opomena za zapuštena poljoprivredna zemljišta, 6 riješenih, 3 slučaja u
postupku
- izdano je 13 opomena za nanošenje zemlje na put, svi očistili, 2 naplaćene kazne po
500 kn za nanošenje zemlje, također očišćeno i jedno kažnjavanje u postupku
- nedozvoljeno odlaganje otpada 5 slučaja, jedan preuzela policija (kraj
Romskog naselja), u jednom naplaćena kazna od 500 kn i pokupljen otpad, u tri
slučaja nisu pronađeni dokazi o počinitelju, javni radovi pokupili taj otpad, te je
deponiran na odlagalištu
- zapuštene okućnice 5 opomena, sve riješene
- jedna opomena za nedozvoljeno parkiranje na javnoj površini, u postupku
- jedna opomena za paljenje otpada na dvorištu
- dvije opomene radi puštanja domaćih životinja na javnu površinu
NALOZI
- izdao dva naloga za rušenje drveća uz nerazvrstane ceste, oba riješena
- dva naloga za rezanje grana uz cestu, oba riješena
- jedan nalog za asfaltiranje oštećene ceste, riješeno
- izdao jedan nalog za rušenje ograde, stranka zagradila javni put, riješeno
IZVRŠENI OČEVIDI
Izvršeno sedam očevida kuća za odmor radi zaduživanja odnosno smanjivanja obveza
plaćanja poreza – izmjera i slikanje
Izvršeno dvanaest očevida kuća, pet zbog ponovne izmjere radi zaduživanja za
komunalnu naknadu, te sedam zbog naknadne prijave šteta od posljedica poplave
Izvršen očevid ograde na zahtjev stranke, oštećivanje iste prilikom čišćenja snijega
Izvršeno pet očevida odvodnih kanala na zahtjev stranke, radi sanacije istih
izvršen očevid zbog nedozvoljenog odlaganja otpada na privatnu parcelu, prijavio
slučaj Ministarstvu za okoliš
izvršeno pet očevida novih klizišta
izvršeno sedam očevida nerazvrstanih cesta na zahtjev stranke, zbog oštećenja nastalih
prilikom većih oborina
izvršen očevid svih putova u Lovrečan Otoku radi sanacije od strane Hrvatskih voda
izvršeno jedanaest očevida zapuštenih poljoprivrednih zemljišta na zahtjev stranki
izvršen očevid autobusne stanice na G. Vratnu, slomljeno staklo, prijava policiji
izvršio jedan očevid odnosno nadzor nad sakupljanjem olupine auta
izvršio jedan očevid nadgrobnog križa na zahtjev stranke, oštećenje od nepoznatog
počinitelj
7

OSTALO : svakodnevno vaganje kamiona na odlagalištu G. Vratno, te nadzor i održavanje
pripadajućeg postrojenja na odlagalištu, vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada za
ukupni otpad, te za svaku Općinu posebno, svakodnevno zadavanje radnih zadataka javnim
radovima i njihov nadzor, nadzor i održavanje radnih strojeva u vlasništvu Općine Cestica
(dvije kosilice, dvije flakserice, trimer i moped), nadzor triju groblja, te briga o košnji i
odvozu otpada, nadzor nad korištenjem javnih površina- razni štandovi, pokretne trgovine i
sl., postavljanje i rad sa Općinskim razglasom, te nadzor i održavanje pripadajuće opreme
(lemljenje kablova i sl.), nadzor ispravnosti javne rasvjete, prijavljivanje veterinarskoj stanici
životinjskih lešina na cestama, raznošenje dopisa, pismena, rješenja, poziva, oglašavanje po
oglasnim pločama.
Načelnik:
Mirko Korotaj
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