
 

                                                           
 

     REPUBLIKA  HRVATSKA 
 SISAČKO–MOSLAVAČKA  ŽUPANIJA 

 O PĆ IN A   L EK E N IK  
      OPĆINSKI NAČELNIK 
     LEKENIK, Zagrebačka 44, Tel.044/527-811,              
                          Fax.044/527-818,      
         e-mail:opcina-lekenik@sk.t-com.hr 

 

 

Na  temelju članka 49. stavka 1. Statuta Općine Lekenik („Službeni vjesnik“ broj 5/13 i 

13/13), podnosim 

 

IZVIJEŠĆE 

o radu općinskog načelnika Općine Lekenik za razdoblje lipanj-prosinac 2013. 

 
I. UVODNI DIO 

 

 Statutom Općine Lekenik utvrđeno je da je općinski načelnik  nositelj izvršne vlasti i 

da ima jednog zamjenika, koji u našem slučaju svoju dužnost obnaša profesionalno, te da 

sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik obavlja izvršne 

poslove lokalne samouprave utvrđene zakonom. 

 U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Lekenik uredno je obavljao sve  izvršne 

poslove koji su mu povjereni zakonom, a posebice:  

-utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Lekenik, 

-iznošenje prijedloga i mišljenja, preporuka i stavova o prijedlozima i mišljenjima 

bitnim za  raspravljanje Općinskog vijeća Općine Lekenik i donošenje odluka, 

-izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih i drugih akata općinskog vijeća, 

-upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, 

-upravljanje prihodima i rashodima Općine Lekenik, 

-utvrđivanje proračuna te izmjena i dopuna proračuna za 2013. i prijedloga proračuna 

za 2014.g., 

-utvrđivanje prijedloga za ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine 

Lekenik, 

-donošenje odluka o investicijama, 

-donošenje odluka o izradi projekata i nominiranje istih odgovarajućim izvorima 

financiranja,  

-usmjeravanje i djelovanje na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik i 

Komunalnog pogona, 

-donosi odluku o provedbi javnih radova  radi zapošljavanja nezaposlenih osoba na 

evidenciji   Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a u cilju povećanja kvalitete održavanja 

javnih površina, 

-brine o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i  dr., 

-brine o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, 

-brine o suradnji s tijelima državne uprave-ministarstvima,fondovima i dr. 

  

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra, iskrena i kontinuirana suradnja  

sa vijećnicima Općine Lekenik , zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Lekenik , sa ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina, posebno 

sa predstavnicima resornih ministarstava,te sredstvima javnog priopćavanja.  

mailto:opcinalekenik@sk.htnet.hr
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II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

1.U području  zaposlenosti-nositelja poslova: 

 

U Općini Lekenik je na dan 31.12.2013.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 

bilo ukupno zaposleno  djelatnika , od toga: 

 

1.Dužnosnici:………………………………………………………. 2   

 (općinski načelnik i njegova zamjenica) 

 

2.Jedinstveni upravni odjel:………………………………………. 8 

   Treba napomenuti da je jedan djelatnik na dužem bolovanju i da su poslovi 

preraspoređeni na dvoje djelatnika- Viktoriju Majcen i Dinka Severa 

 

 

2.U području financija : 

 

U izvještajnom razdoblju načelnik je  inicirao i nadzirao poslove pripreme izrade 

izmjena i dopuna Proračuna Općine Lekenik za 2013.g.,  i izradu Proračuna Općine Lekenik 

za 2014.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 Lekenik kao i  druge  poslove i aktivnosti vezane 

za financijsko poslovanje Općine Lekenik. 

 

1. Ukupni prihodi poslovanja Općine Lekenik u 2013.g., bili su: 10.271.096,00 kuna 

od toga:  

-Prihodi poslovanja 10.271.096,00 kuna 

-Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina:0,00 kuna 

 

2. Ukupni rashodi poslovanja  
Općine  Lekenik u 2013.godini, bili su: rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

678.711,00 kuna,  

- Rashodi poslovanja u 2013. godini bili su: 8.554.338,00 kuna 

 

Proračun Općine Lekenik  za 2013.godinu donesen je na 2. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Lekenik,  a objavljen je u „Službenom vjesniku“,broj 24/2013.). Proračun Općine 

Lekenik za 2013.g. imao je jednu izmjene i dopune, i to: 

-I. izmjene i dopune Proračuna Općine za 2012. donesene su na 26.sjednici Općinskog 

vijeća Općine Lekenik, 14.08.2012. , a objavljene su u „Službenom vjesniku “ 

 

3.U području javnosti rada 

 

 Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom vjesniku  i na web stranici 

Općine Lekenik  www.lekenik.hr , na oglasnoj ploči Općine Lekenik , na sjednicama 

Općinskog vijeća Općine Lekenik,  objavama u glasilu Leken i u komunikaciji sa građanima 

itd.  

 

4.U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Lekenik 

 

Na inicijativu i na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti 

Općinsko vijeće Općine Lekenik donijelo je u 2013.g. slijedeće odluke: 
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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  

Općine Lekenik za 2012. godinu  

 Proračun općine Lekenik za 2013. god.  I Projekcija proračuna za 2014 i 2015. godinu 

 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lekenik za 2013. godinu 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lekenik za 2013. godinu 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lekenik za 2013. godinu 

 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lekenik za 2013. godinu  

 Proračun Općine Lekenik za 2014 .godinu i Projekcija proračuna za 2015.  

 Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lekenik  

 Plan gospodarenja otpadom Općine Lekenik 

 Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju u članstvo LAG-a Zrinska gora  

 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih  

primanja radnika Dječjeg vrtića Lekenik 

 Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu 

 Odluka o izmjenama Odluke obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora 

 Odluka o dodjeli sredstava iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu 

obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2013. godinu 

 Odluka  o  osnivanju  jasličke  odgojne skupine u Dječjem vrtiću Lekenik       

 Odluka o cijeni programa odgoja i naobrazbe djece u jasličkoj odgojnoj skupini  u Dječjem vrtiću 

Lekenik   

 Odluka o osnivanju Stožera zaštite i  

spašavanja Općine Lekenik  

 Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća Lekenik d.o.o.  

 Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik  

 

 Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik 

 Odluka o jednokratnim novčanim potporama učenicima srednjih škola i studentima 

 Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije 

 Odluka o organizaciji i načinu obavljanja  dimnjačarskih poslova                    

 Odluka  o  priključenju  na  komunalne vodne građevine    

 Odluka o nerazvrstanim cestama   

 Odluka o uvjetima i mjestima za prodaju robe  izvan  prodavaonica  na  području  Općine Lekenik                             

 Odluka o subvencioniranju dijela troškova prometovanja  autobusne  linije  Sisak  - Stari Farkašić - 

Sisak u 2014. godini 

 Odluka   o   određivanju   predstavnika  Općinskog  vijeća  Općine  Lekenik  u Povjerenstvu   za  

dodjelu poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake     

 Odluka o davanju prethodne suglasnosti   na  prijedlog  Izmjena  i  dopuna  Statuta  Dječjeg vrtića 

Lekenik                  

 Odluka o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg  vrtića Lekenik   

 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Lekenik 

 

5.U području predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika 
 

 Općinski načelnik je u 2013. donio slijedeće odluke , akte i dokumenta: 

 
1. Odluka o imenovanju člana Skupštine društva Sisački vodovod d.o.o. 

2. Odluka o imenovanju člana Skupštine društva Vodoopskrba Kupa d.o.o. 

3. Odluka o imenovanju člana nadzornog  odbora Vodoopskrba Kupa d.o.o. 

4. Odluka o određivanju predstavnika Općine Lekenik u Povjerenstvo za dodjelu  zakupa na 

poljoprivrednom zemljištu u  vlasništvu Republike Hrvatske         

5. Odluka o određivanju predstavnika Općine Lekenik u Povjerenstvo za dodjelu  zakupa na 

poljoprivrednom zemljištu u  vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake 

 

 Općinski načelnik je u 2013.g. zaključio: 

            -  ugovora o djelu - 0 

 -    ugovor o autorskom djelu - 0 

 -   ugovora o donaciji - 0 

 -    ugovora o javnim radovima - 0 
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 -    ugovora o suradnji – 1- SIMORA  

 -  ugovora o financiranju izrade projektne dokumentaciji, izvođenju radova itd.- 13 

 

6. U području zapošljavanja nezaposlenih osoba 

 

 U 2013.godini kroz program javnih radova ukupno je bilo zaposleno 3 osoba na 

određeno vrijeme  na provođenu slijedećih projekata: 

 -Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama    

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

Općine Lekenik,  provodio se projekt „Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama“ na 

području Općine Lekenik. 

  

 

7. U području zaštite i spašavanja 

 

Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja donesena je na sjednici Općinskog 

vijeća Općine Lekenik  a objavljena u „ Službenom vjesniku“. 

Kontinuirana je suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Općine Lekenik u cilju zaštite 

ljudi i imovine kroz rad DVD-a (Lekenik, Letovanić, Dužica i Žažina). 

 

 

III. REALIZIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI U 2013.GODINI 

  

U 2013 godini nastavljene su aktivnosti oko; 

-projektiranja nogostupa u D. Vukojevcu i Žažini 

-uređenju domova u vlasništvu Općine Lekenik 

-nastavku izgradnje višenamjenskog objekta-svlačionice uz nogometno igralište Lekenik 

-završetak projektne dokumentacije za infrastrukturu na poslovnoj zoni ¨Marof“ Lekenik 

-redovnom održavanju i proširenju javne rasvjete 

-završetku izgradnje vodovoda u Brežanama Lekeničkim 

-uređenju nerazvrstanih cesta 

-uređenju javnih površina 

-uređenju groblja i uređenju grobnih puteva i staza 

-rad na programu socijalne skrbi kroz Program 

-nastavljeni radovi sufinanciranje projekta katastarsko geodetske izmjere k.o Lekenik 

-obnovljen rad jsličke skupine u Dječjem vrtiću Lekenik 
 

V. AKTUALNI PROBLEMI: 

 
 1.Broj nezaposlenih je u porastu.  

2 Veliki je broj samaca i obitelji korisnika prava na socijalnu pomoć. 
3. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na projektima nogostupa D. Vukojevac i Žažina 

4. Loše socijalno ekonomsko stanje građana uzrokuje slabu naplatu komunalnih usluga i 

komunalnih naknada , te su prihodi s tog naslova manji  

 5.Opskrba električnom energijom je uglavnom dobra, uz prekide u snabdijevanju kod 

vjetra i slično, što  zahtjeva bržu i sveobuhvatniju obnovu električne mreže na području cijele 

Općine Lekenik 

  

 

III. ZAKLJUČAK 

 

 Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled  aktivnosti u 2013.godini. Treba napomenuti 

da plaće zaposlenih u općinskoj upravi u 2013.g. nisu rasle u odnosu na plaće iz prethodnih 

godina.  
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 Pozivam vijećnike Općine Lekenik, predsjednike i članove mjesnih odbora 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 i namještenicima u općinskoj upravi, 

zahvaljujem na razumijevanju, pomoći , povjerenju i  suradnji.  

    

 

 Općinski načelnik 

 

                                                                                             Ivica Perović, ing.prom.                                                              

  
KLASA: 013-05/14-01/01 

URBROJ:2176/12-02-14-01 

U Lekeniku, 12. lipnja 2014. godine 


