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OPĆINA STRIZIVOJNA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Strizivojna, 08.07.2013. 

 

IZVJEŠĆE NAČELNIKA ORADU 
( za period 01. 01. do 30. 06. 2013. god. ) 

U vremenskom periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2013 . godine proveden je niz aktivnosti u 

životu i radu općine Strizivojna koje su bitne za unapređenje i razvoj uvjeta života u 

otežanim općim uvjetima 

Aktivnosti koje su u proteklom periodu provedene: 
1. Izvođenje radova na odvodnji II etape-I faza (ulica B. Radića-M. Bosna) -radovi 

od strane izvoditelja prekinuti zbog teškoća u kojima se isti našao. Dovršene su 
aktivnosti od strane: nadzora, nadležnog Ministarstva i općine za raskid ugovora jer 
izvoditelj radova, (KERA-KAMEX d. o. o.), nije bio u stanju dokazati da radove može 
nastaviti i dovršiti. 

2. Naručen i izrađen Troškovnik za izvođenje preostalih radova na odvodnji II etape - I 
faza (ulica B. Radića-M. Bosna) potreban za ponovno raspisivanje javne nabave za 
predmetne radove. 

3. Raspisana javna nabava za izvođenje preostalih radova na odvodnji II etape -1 faza 
(ulica B. Radića - M. Bosna) preko nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja. 

4. Izvršena izrada i postavljanje vanjskih otvora i zidanje pregradnih zidova na objektu 
vatrogasnog spremišta DVD-a sa pratećim sadržajima 

5. Izvršeni radovi postavljanja nogostupa ispred općine, uređenja zelenog pojasa i sadnje 
drvoreda. 

6. Pripremljen i izdan INFOLIST Strizivojna - broj 2 - sa osnovnom temom : dvadeset 
godina općine Strizivojna i ponovnim pozivom za legalizaciju bespravno izgrađenih 
građevinskih objekata 

7. Aktivnosti i suradnja pri izradi izmjena prostornog plana općine te izrade izvješća o 
stanju u prostoru u skladu sa zakonskim odredbama i potrebama općine 

8. Izvršeno bojanje unutrašnjosti Hrvatskog doma 
9. Aktivnosti uređenja - bojanja fasade zgrade općine i Hrvatskog doma. 
10. Obilježen Dan Općine postavljanjem cvijeća kod centralnog križa na groblju, 

paljenjem svijeća na grobovima branitelja, održavanjem svete Mise za općinu, 
održavanjem svečane sjednice općinskog vijeća i otvorenjem ljetne lige malog 
nogometa. 

11. Završne aktivnosti postupaka izvođenja premjera poljoprivrednog zemljišta-table na 

Jaši nj u 

12. Pripremljena i provedena izrada aneksa Ugovora sa zakupoprimcima državnog 

poljoprivrednog zemljišta nakon postupaka izvođenja premjera poljoprivrednog 

zemljišta - table na Jasinju 

13. Održan niz sastanaka sa relevantnim službama u Županiji i ostalim ustanovama, te 

izvođačima radova, službama i organizacijama u svrhu realiziranja gore navedenog, 

odnosno pripreme za provođenje daljnjih planiranih aktivnost. 
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