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IZVJEŠĆE  O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE  KRAVARSKO  ZA 

RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016.g 

 

Uvodni dio 

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 i 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  Programa za 2016. godinu,  usmjeravao djelovanje 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine, nadzirao njegov rad, te obavljao i 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 prethodne godine  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, poljoprivrede i 

ostalog.  U tom smislu za tri održane sjednice  Općinskog vijeća (22. – 24.) sudjelovao sam u  

izradi  23 prijedloga akata. 

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. Plan nabave za 2016. godinu grupe predmeta pojedinačne vrijednosti iznad 

200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno,  iznad 500.000,00 kuna za radove (bez 

pdv-a) 

2. Plan nabave za 2016. godinu grupe predmeta pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 

kuna za robu i usluge i 500.000,00 kuna za radove (bez pdv-a) 

3. Pravilnik o unutarnjem ustroju i poslovanje Vlastitog pogona Općine Kravarsko 

4. Zaključak o obilježavanju dana sv. Vinka 

5. Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2015/2016 

6. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Općine 

Kravarsko u 2016. godini  

7. Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta tamburaškog orkestra HRT-a u 

Kravarskom 

8. Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih 

mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih člankonožaca čije je 

planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 

2016.g. 

9. Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne preventivne DDD  

kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2016. godinu        

10. Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke inventurne komisije  

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća korisnika proračuna za trošenje sredstava 

dobivenih u 2015. godini 

12. Program stručnog osposobljavanja polaznika programa stručnog osposobljavanja 

za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko  

13. Zaključak o nabavci uredskih stolica 

14. Zaključak o financiranju tepisona i zaštitne ogradice za potrebe predškole 

15. Zaključak o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Kravarsko 

16. Odluka o imenovanju upravitelja Vlastitog pogona 

17. Zaključak o podmirenju troškova za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

18. Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu kratkoročnog kunskog kredita za 

sufinanciranje projekata Općine Kravarsko (Broj nabave: 1/26/16) 

19. Zaključak o uređenju okoliša mjesnog groblja u Donjem Hruševcu 

20. I Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu. Grupe predmeta pojedinačne 

vrijednosti od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 

kuna za rad (bez pdv-a) 

21. I Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu. Grupe predmeta pojedinačne 

vrijednosti iznad 200.000,00 kuna za robu i usluge odnosno iznad 500.000,00 kuna 

za rad (bez pdv-a) 

22. Zaključak o geodetskim radovima za sportski teren u Barbarićima Kravarskim¸ 

23. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i 

Godišnjeg izvješća 

24. Izmjena Plana prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Općine 

Kravarsko u 2016. godini  

25. Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu električne energije  (Broj nabave: 2/27/16) 
26. Zaključak o financiranju pedagoške dokumentacije, didaktike i namještaja za 

potrebe predškole 

27. Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Zavičajnom društvu  „Kravarske 

gorice“ 



28. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa 

29. Odluka o izmjeni i dopuni  Odluke o  subvencioniranju  prijevoza  redovitih 

učenika srednjih škola  sa područja Općine Kravarsko 

30. Zaključak o nabavci računala 

31. Zaključak o nabavi materijala za uređenje općinskih prostorija 

32. Pravilnik o II Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Općine 

Kravarsko 

33. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  otvaranje prijava i provjeru 

ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva  za financiranje udruga i drugih 

neprofitnih  organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2016. Godinu 

(Povjerenstva za otvaranje prijava) 

34. Zaključak o nabavi PE cijevi i spojnica 

35. Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske radove 

36. Zaključak o tekućoj donaciji MO Pustike 

37. Zaključak o tekućoj donaciji MO Pustike 

38. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  ocjenjivanje prijava – prema 

Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih  organizacija iz 

Proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu (Povjerenstva za ocjenjivanje) 

39. Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Udruzi žena Općine Kravarsko“ 

40. Zaključak o tekućoj donaciji MO Donji Hruševec 

41. Zaključak o prihvaćanju ponude NI-AL za arhitektonski snimak i elaborate za 

društveni dom u Donjem Hruševcu 

42. Zaključak o nabavci samohodne benzinske kosilice 

43. Zaključak o odobrenju sredstava MO Novo Brdo 

44. Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Društvu športske rekreacije Gornji 

Hruševec “ 

45. Odluku o određivanju službenika za informiranje 

46. Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova 

47. Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup 

informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kravarsko 

48. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kravarsko 

49. Zaključak o nabavi  materijala i izvođenju radova u Domu kulture Donji Hruševec 

50. Zaključak o financiranju škole u prirodi, M. Levačić 

51. Zaključak o nabavci pisača  

52. Zaključak o odobrenju sredstava MO Barbarići Kravarski 

53. Zaključak o odobrenju sredstava MO Donji Hruševec 

54. Zaključak o izvođenju radova  na održavanju  uredskih prostorija  u općinskoj 

zgradi 

55. Zaključak o prihvaćanju ponude za dijelove za stroj rovokopač  i servisiranje stroja  

56. Zaključak o priključenju objekta Mrtvačnice Donji Hruševec  na    električnu 

mrežu 

57. Zaključak o prihvaćanju ponude  za izradu II Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine 

58. Zaključak o nabavci reflektora 

59. Zaključak o prihvaćanju ponude  za izradu radova priprema na rekonstrukciji 

sportskih terena (višenamjenskog igrališta, pristupne staze i gledališta) 

60. Odluka o dodjeli financijskih sredstava Društvu sportske rekreacije Kravarsko 

61. Zaključak o podmirenju troškova osnivanja Komunalnog poduzeća Kravarsko 

d.o.o. 

 

 

 

U prvom polugodištu 2016. godine sklopljen je  Ugovor za izradu II  izmjena i dopuna  

prostornog plana uređenja Općine Kravarsko sa Zavodom za prostorno uređenje Zagrebačke 

županije te su poduzete  sve mjere i radnje potrebne  za izradu II izmjena i dopuna prostornog 

plana.  



Isto tako vezano za II izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kravarsko , 

prijavili smo se na javni poziv za sufinanciranje istog od strane Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja.   

Paralelno sa izradom prostornog plana pokrenut je  i  postupak ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš II izmjena i dopuna prostornog plana . 

U prvih šest mjeseci proveli smo dvije bagatelne nabave :  nabava električne energije i  

nabava  kratkoročnog kunskog kredita koji istječe u 12. mjesecu ove godine.  

U drugom mjesecu imali smo inspekciju  zaštite okoliša uslijed koje smo imali pozitivan 

zapisnik i ocjenu nadležne inspektorice kojim su ocjenjene  naše radnje, evidencije i Plan 

gospodarenja otpadom koji je pripremljen i samo čeka na suglasnost Ministarstva zaštite 

okoliša i prirode.  

Proveden  je jedan natječaj  za zapošljavanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela te tri 

natječaja za stručno osposobljavanje, jedan za SSS, drugi za VŠS i  treći  ponovno za SSS. 

Donesena  je Strategija upravljanja i raspolaganja  imovinom ,   godišnji program upravljanja 

imovinom te je izrađen  Registar imovine.  

U 3. mjesecu prijavili smo se na javni poziv za prijavu programa  za financiranje izgradnje i 

održavanje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Proračuna Zagrebačke županije za 

2016. godinu u  kojem smo tražili sufinanciranje projektne dokumentacije i održavanje cesta.  

Krajem 3. mjeseca prijavljen je  Koncert Tamburaškog orkestra HRT-a  za dodjelu financijske 

potpore Zagrebačke županije  manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke 

županije.  

U travnju je raspisan  javni poziv za dodjelu financijskih sredstava Udrugama i drugim 

neprofitnim organizacijama iz proračuna Općine Kravarsko,  na temelju kojeg se do 

30.06.2016. javilo  4 udruge na javni poziv, te su im dodijeljena sredstva iz Proračuna Općine 

Kravarsko. 

I ove godine su dodijeljena sredstva Mjesnim odborima za obilježavanje njihovog dana , kao i 

dodatne pomoći i donacije za održavanje i popravljanje njihovih objekata.  

U prvom polugodištu pogodila nas je elementarna nepogoda – mraz , te smo imali prijave 

štete nastale uslijed mraza.  

U 5. mjesecu kandidirali  smo na natječaj Zagrebačke županije naše izuzetno talentirane 

mještanke   Mariju Horvačić u području sporta i  Josipu Gvozdanić u području kulture  na 

temelju čega je Marija Horvačić dobila povelju Zagrebačke županije a Josipa Gvozdanić 

zahvalnicu predsjednika Županijske skupštine.  

U prvom polugodištu nastavljeni su radovi na sanaciji groblja u Kravarskom  koji su  uspješno 

privedeni kraju.  

Radilo se i na mrtvačnici Donji Hruševec, priključku električne mreže i rješavanju imovinsko-

pravnih odnosa za što je izdvojeno 28.170,00 kn  te   uređenju  okoliša groblja (ograde i 

ostalo)  financirano u iznosu  7.868,00 kn.  

U prvom polugodištu započeti su i radovi  na unutarnjem i vanjskom uređenju Općinske 

zgrade.  

Isto tako sudjelovao sam u  dopuni  dokumentacije za Reviziju Zagrebačke županije, a za  

odobrena sredstva  za sanaciju štete od elementarne nepogode na groblju i cestama. 

Jos uvijek se očekuju sredstva u iznosu do cca 1.330.000,00 kn.    

 

U suradnji sa Lagom Valis Colapis održana su dva predavanja gdje smo pokušali našim 

poduzetnicima i poljoprivrednicima približiti način korištenja  sredstava iz EU fondova  te 

njihove mogućnosti u korištenju županijskih potpora za poduzetnike i poljoprivrednike.  

Redovno su po proračunskim mogućnostima održavane i sve  prometnice na području  Općine 

Kravarsko, te iskopano i očišćeno nekoliko kilometara odvodnih jaraka i izrađeno cijevnih 

propusta.  

I dalje se radi na legalizaciji objekata.  

 



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; 

subvencije prijevoza učenika srednjih škola ,  sufinanciranjem  prijevoza  studenata, te 

sufinanciranjem prehrane svim učenicima nižih razreda (1.do 4. raz.) 

 

U prvoj polovici ove godine dodatno je sufinancirana  i oprema  za predškolu, te je u većem 

iznosu od prijašnjih godina sufinancirana škola u prirodi.  

Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju kroz 

sufinanciranje djelatnosti prehrane učenika osnovne škole slabijeg imovinskog stanja, pravo 

na  pomoć korisnicima zajamčene minimalne naknade pri podmirenju troškova stanovanja, 

pravo na jednokratnu pomoć rodiljama.  

 

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).  

 

Redovno je financiran rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva prema Zakonu o 

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

općine. Osigurana su i dodatna sredstva za nabavu osobne i vatrogasne opreme.  

 

Kao i svake godine od kulturnih događanja  organiziran je i održan Koncert Tamburaškog 

orkestra  HRT-a, te je  obilježen dan sv. Vinka.   

 

 Zaključak  

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

siječnja do 30. lipnja 2016. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika 

kao izvršnog tijela općine Kravarsko. 

 

        NAČELNIK  

                  Vlado Kolarec 

 

 

 


