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Uvodni dio 

Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19), Načelnik Općine Kravarsko u obvezi je Općinskom vijeću i zainteresiranoj javnosti 

podnositi polugodišnja izvješća o svom radu. Ovo se izvješće odnosi na razdoblje od 1. srpnja 

2019. do 31.  prosinca  2019. godine. 

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 

upravnog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju 

poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže 

nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) 

samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te 

obavlja  druge poslove utvrđene statutom.  

        U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Kravarsko, 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, radio 

na izmjenama i dopunama Proračuna i Programa za 2019. godinu, prijedlogu  Proračuna i 

Programa za 2020. godinu, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u 

obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njegov rad, te obavljao  

druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 

            Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i 

konzultacijama, radnim dogovorima, kroz aktivnosti načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine. 

Djelovanje općinskog načelnika 



   
 

I u ovom izvještajnom razdoblju nastavio sam sa realizacijom programa, kao i radom 

na realizaciji nezavršenih obveza iz prvog polugodišta kao i novih prispjelih obveza. 

Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću podnošeni su razni prijedlozi akata 

financijske prirode te niz prijedloga iz područja komunalnih djelatnosti i ostalog.  U tom 

smislu za tri održane sjednice  Općinskog vijeća sudjelovao sam u  izradi 32 prijedloga akata: 

 

1. Izvješće Mandatne komisije  o  prestanku mandata općinskoj vijećnici i početku 

obnašanja dužnosti zamjeniku/ci općinskog vijećnika 

2. Zaključak o prestanku mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti   

      zamjenika općinskog vijećnika 

3. Odluka  o usvajanju  Procjene rizika od velikih nesreća 

4. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2019. god. i 

donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga 

5. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2019. g. i donošenje 

Zaključka o prihvaćanju istoga 

6. Donošenje Zaključka o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja 

7. Odluka o potrebi ustroja predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine 

Kravarsko  

8. Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima na 

području Općine Kravarsko  

9. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine 

Kravarsko za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

10. Donošenje Plana davanja koncesija u 2020. godini 

11. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz 

proračuna Općine Kravarsko za 2020.g.  

12. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova 

održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od 12 

mjeseci 

13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Hrvatskom 

poštom 

14. Donošenje Odluke  o  pristupanju Općine Kravarsko Udruzi Kupa rijeka života 

15. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  na 

području Općine Kravarsko  

16. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2019. 

godinu 

17. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko 

za 2020. godinu 

18. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Kravarsko za 2020. godinu  

19. Donošenje Odluke o promjeni granice  između  Općine Kravarsko i Općine Pokupsko  

20. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020. godini 

21. Donošenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

22. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini  

23. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini 

24. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko  za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. 

godinu 

25. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu  

26. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2020. godinu  

27. Donošenje I izmjena i dopuna  Odluke o koeficijentima  za obračun place                        

službenika i namještenika Općine Kravarsko  



   
28. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 

2019. godini 

29. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini 

30. Donošenje  II izmjena i dopuna  Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini  

31. Donošenje  I  izmjena i dopuna  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2019. 

godini 

32. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu  

 

 

U izvještajnom razdoblju održano je niz sastanaka na kojima su razmatrani prijedlozi i 

donijeti zaključci kojima su rješavana pitanja iz nadležnosti općinskog načelnika, te sam 

donio slijedeće akte: 

 

1. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu potpornih zidova 

2. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu stepenica mrtvačnice u Kravarskom 

3. Zaključak o nabavi  radne odjeće zaposlenih po Programu javnih radova 

4. Zaključak o prihvaćanju ponude za objavu oglasa 

5. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog snimka i parcelacijskog 

elaborata 

6. Zaključak o prihvaćanju ponude za radove na priključku javne rasvjete u Pustikama  

7. Zaključak o prihvaćanju ponude za energetski pregled i izradu izvješća javne rasvjete 

na području Općine Kravarsko  

8. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu didaktičkog materijala za program 

predškole 

9. Zaključak o prihvaćanju ponude za košarkaške ploče  

10. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog elaborata 

11. Zaključak o  o odobrenju  financijskih sredstava za program usavršavanja  

12. Zaključak o nabavi  mikrofona 

13. Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje društvenog doma Kravarsko 

14. Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje zaposlenih po programu Zaželi 

15. Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje zaposlenih 

16. Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje općinske zgrade  i imovine 

17. Zaključak o nabavi računala  

18. Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje geodetskih radova 

19. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Procjene rizika od velikih nesreća i Plana 

djelovanja civilne zaštite 

20. Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis 

21. Zaključak  o  nabavci promidžbenog materijala  

22. Zaključak o financiranju programa Predškole u pedagoškoj godini 2019/2020 

23. Zaključak  o odobrenju  financijskih sredstava za pohađanje konferencije  

24. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu kratkog dokumentarnog filma 

25. Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje doma u Barbarićima Kravarskim 

26. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku lopti i pehara za turnir povodom Dana 

Općine 

27. Zaključak o odobrenju sredstava za troškove reprezentacije povodom Dana Općine 

28. Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje zaposlenih po Programu javnih radova 

29. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Gladovec Kravarski  

30. Zaključak o obilježavanju dana Sv. Martina 

31. Zaključak o  nabavci poklon paketa 



   
32. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Održavanje nerazvrstanih cesta na 

području Općine Kravarsko na razdoblje od 12 mjeseci  

33. Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Društvu sportske rekreacije Kravarsko“ 

34. Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Župi uzvišenja Svetog Križa u Kravarskom  

35. Odluka  o dodijeli financijskih sredstava „Vukomeričke Gorice“ udruzi branitelja 

36. Odluka o   dodijeli financijskih sredstava „Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko“ 

37. Odluka o   dodijeli financijskih sredstava „Pčelarskoj udruzi Lijeska“ 

38. Odluka o   dodijeli financijskih sredstava „Vukomeričke Gorice“ udruzi branitelja 

39. Odluka o   dodijeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Vepar“….. 

 

 

Nastavno na izvješće za  1. polugodište 2019. godine o prijavljenim projektima,  u drugom 

polugodištu nastavilo se raditi na prijavi projekata, te su potpisani  i realizirani ugovori za 

pojedine projekte.  

 

Prijavljeni projekti na javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 

2019. godini  za projekte  koji će se financirati  iz fondova i programa EU otvoren u 

Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke 

županije u drugom polugodištu 2019. rezultirali su potpisivanjem ugovora i isplatom pomoći:  

1.“Izvedbeni projekt-sanacija klizišta NC KR-02“  –iznos sufinanciranja 69.800,00 kn. 

2.“Izrada geodetskog elaborata“ nerazvrstana cesta u Gornjem Hruševcu u svrhu izgradnje 

vodovoda u Gornjem Hruševcu  – iznos sufinanciranja 20.000,00 kn.  

 

Na javni poziv za prijavu programa/projekta za financiranje/sufinanciranje izgradnje i 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na 

području Zagrebačke županije u 2019. godini  Upravnom odjelu za promet i komunalnu 

infrastrukturu  Zagrebačke županije Općina Kravarsko je u prvom polugodištu  prijavila 

projekt sanacije klizišta na NC KR-02, tri lokacije. U  srpnju 2019. potpisan je Ugovor o 

sufinanciranju u iznosu od 350.000,00 kn., te je projekt do kraja kolovoza realiziran.  

 

Prijavljen je projekt  Postavljanje WiFi mreže na području Donjeg  Hruševca na Javni 

poziv za sufinanciranje razvoja mreže WiFi pristupnih točaka na području Zagrebačke 

županije u 2019. godini –WiFi 4 Smart Green Ring. Dobivena je pozitivna odluka, potpisan je 

ugovor  te je do kraja godine projekt i realiziran. Vrijednost  projekta financiranog iz 

Zagrebačke županije iznosila je 79.993,03 kn.  

 

Prijava na javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku 

ponudu Zagrebačke županije za 2019. godinu, Upravnom odjelu za gospodarstvo, rezultirala 

je potpisivanjem Ugovora. Za manifestaciju "28. koncert Tamburaškog orkestra HRT-a u čast 

hrvatskim braniteljima"   u listopadu 2019. potpisan  je  ugovor o sufinanciranju u iznosu od 

15.000,00 kn.  

 

Na drugi krug javnog poziva  za dodjelu sredstava programima/projektima za 

izgradnju i uređenje infrastrukture ruralnih prostora na području Zagrebačke županije za 

2019. godinu Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke 

županije Općina je još jednom u drugom polugodištu podnijela zahtjev za sufinanciranjem 

projekta Izgradnja dječjih igrališta, zbog nedostatka sredstva od strane Zagrebačke županije, 

projekt nije realiziran.  

 

Nastavno na predloženi Program javnih radova, u  rujnu  2019.  je potpisan ugovor sa 

Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o zapošljavanju 4 osobe u sklopu Mjere zapošljavanja 

na javnim radovima na rok od 6 mjeseci.  



   
 

Nastavno na potpisane Ugovore u prvom polugodištu u drugom dijelu 2019.godine, ali 

i na tekuće obveze Općine provedeno je i dovršeno  nekoliko postupaka nabava: 

Proveden je postupak jednostavne nabave za Sanaciju klizišta NC KR-02. Ugovoren je 

izvođač radova za instalaciju WiFi opreme. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i 

propisima javne nabave proveden je postupak jednostavne nabave za održavanje 

nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko na razdoblje od dvije godine. 

Za društveni dom u Gladovcu Kravarskom u kolovozu 2019. ishodovana je 

pravomoćna građevinska dozvola.   

Nastavno na  potpisani  Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova 

europske unije, projekt izrada projektne dokumentacije za izgradnju višenamjenskog objekta, 

sukcesivno prema ugovoru i gotovosti dokumentacije podnesena su i realizirana dva zahtjeva 

za isplatu. Do kraja godine ishodovana je građevinska dozvola, te su nastavljene aktivnosti na 

izradi izvedbenog projekta.   

U sklopu III Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko radilo se 

na usklađivanju i dostavi podataka izrađivaču plana, Zavodu za prostorno uređenje 

Zagrebačke županije.  

Krajem kolovoza dovršeni su radovi na izgradnji NC KR-02, podnesen je drugi 

zahtjev za isplatu APPRRR, izvršen je  tehnički pregled, te je dobivena uporabna dozvola. 

Na temelju  javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim 

neprofitnim organizacijama iz proračuna Općine Kravarsko, u razdoblju od 1.07. – 

30.11.2019. prijavljena su 3 projekta od kojih su sva tri financirana ili sufinancirana.    

I ove godine su dodijeljena sredstva Mjesnim odborima za obilježavanje njihovog 

dana, kao i dodatne pomoći i donacije za održavanje i popravljanje njihovih objekata.  

Aktivno su se održavali sastanci sa VG Vodoopskrbom na temu rješavanja izgradnje 

vodovoda. Potpisan je ugovor sa Vg vodoopskrbom  o osnivanju prava služnosti radi gradnje 

vodoopskrbne mreže naselja Gornji Hruševec. Krajem godine sa VG Vodopskrbom d.o.o.  

potpisan je i Ugovor o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama.   

Kontinuirani sastanci i pregovori sa Hrvatskim vodama rezultirali su potpisivanjem 

Ugovora o sufinanciranju radova na sanaciji klizišta.  

Redovno su po proračunskim mogućnostima održavane i sve  prometnice na području  

Općine Kravarsko, te je iskopano i očišćeno nekoliko kilometara odvodnih jaraka i izrađeno 

cijevnih propusta. Navedeni radovi na rekonstrukciji i održavanju cesta odrađivani su  preko 

poduzeća Zagorac građevinski radovi i prijevoz  sa kojim imamo sklopljen ugovor o 

održavanju na dvije godine  i Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o.   

Aktivno se nastavilo sa ažuriranjem baze podataka obveznika komunalne naknade. U 

drugom polugodištu, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu izrađena je 

Evidencija komunalne infrastrukture.  

 Redovito su provođena sva  financijska izvještavanja i obveze, te je Općina Kravarsko 

i ove godine po treći put zaredom dobila maksimalnu ocjenu , odnosno priznanje Instituta  za 

javne financije za transparentnost Općinskog proračuna.  

 Nastavio sam održavati sastanke sa mjesnim odborima, gospodarstvenicima, 

udrugama i stanovništvom, koje i dalje primam svakodnevno i koje mi se u izvještajnom 

razdoblju nastavilo obraćati radi rješenja svojih problema, od komunalnih, prostornih do 

socijalnih, kulturnih sportskih i ostalih. I dalje se kontinuirano održavaju sastanci sa 

županijom i čelnicima Zagrebačke županije, Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, 

predstavnicima Hrvatskih cesta, održano je i niz sastanaka u raznim ministarstvima, 

Fondovima, Hrvatskim vodama, elektroprivredi, a sve u cilju daljnje podrške i realizacije  

naših projekata.  

Prisustvovao sam svečanim sjednicama Općinskih vijeća, kao i koordinacijama i 

susretima sa čelnicima susjednih gradova i općina naše županije. 



   
U svom radu potičem i zalažem se za razvoj  obrazovno-kulturnog, športskog, 

društvenog kao i sigurnosnog života na području općine. 

 U programu predškolskog i  školskog obrazovanja  nastojalo se doprinijeti što 

kvalitetnijem predškolskom, osnovno i srednje školskom obrazovanju  kroz  financiranje 

predškole, sufinanciranje škole u prirodi,  sufinanciranje  prijevoza učenika srednjih škola ,  

sufinanciranjem  prijevoza  studenata, te financiranjem  prehrane svim učenicima nižih 

razreda (1.do 4. raz.), i posebnim kategorijama 5.-8. raz. sukladno odluci.  

 Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju kroz 

sufinanciranje prehrane učenika osnovne škole slabijeg imovinskog stanja, pravo na pomoć 

korisnicima zajamčene minimalne naknade pri podmirenju troškova stanovanja, pravo na 

jednokratnu pomoć rodiljama.  

 U suradnji sa Crvenim križom i Centrom za socijalnu skrb radilo se na pomoći 

socijalno ugroženoj skupini stanovnika na području Općine Kravarsko.  

Nastavkom i financijskom podrškom u provođenju programa javnih potreba u sportu 

osiguravaju se djeci, mladima i ostalim stanovnicima općine preduvjeti za bavljenje tjelesnim 

aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i poticanje i promicanje sporta kao zdravog 

načina života. Tako se podupire rad sportskih klubova i kroz sufinanciranje njihovog 

redovnog rada kao i razne aktivnosti sportaša i mještana  kroz mjesne odbore (nabavkom 

razne sportske opreme za igrališta  kao i same pomoći oko uređenja sportskih objekata).  

U nadležnosti Načelnika je i sigurnost građana i imovine, te u tom pravcu se 

kontinuirano radi na donošenju akata iz sustava civilne zaštite. 

Redovno je financiran rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva prema Zakonu o 

vatrogastvu, kojim se osigurava kvalitetnije izvršavanje ovoga programa na području naše 

općine.  

Obilježili smo Dan Općine uz mnogobrojne uzvanike i goste gdje sam se na svečanoj 

sjednici osvrnuo na postignute rezultate u  proteklim godinama  naše općine.  

Martinje je postalo tradicija u našoj općini pa smo tako i ove godine uz vinare i 

vinogradare iz našeg područja svečano obilježili i taj dan. 

  

 

Zaključak  

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01. 

srpnja do 31. prosinca  2019. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika 

kao izvršnog tijela općine Kravarsko. 

 

KLASA: 021-01/20-01/03 

URBROJ: 238-17-20-19-01 

Kravarsko, 11. ožujka 2020.  

 

         NAČELNIK  

                   Vlado Kolarec  


