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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 izmjena i dopuna Proračuna i Programa za 2015. godinu, prijedlogu
Proračuna i 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.
Provedena su dva natječaja za zapošljavanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i jedan
za zapošljavanje domara –komunalnog izvidnika. Na mjesto pročelnice izabrana je Tamara
Stanišić no nakon tri mjeseca probnog roka ista nije zadovoljila, te smo raspisali drugi
natječaj.
Na mjesto domara-komunalnog izvidnika zaposlen je Stjepan Zagorac kao jedini kandidat te
je isti zadovoljio u izvršavanju zadanih obaveza.
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 prostornog planiranja , komunalnih
djelatnosti, poljoprivrede i ostalog. U tom smislu za pet održanih sjednica Općinskog vijeća
sudjelovao sam u izradi 45 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. II Izmjene i dopune plana nabave za 2015. grupe predmeta pojedinačne vrijednosti
iznad 200.000,00 za robu i usluge odnosno iznad 500.000,00 za radove (bez pdv-a)
2. II izmjene i dopune plana nabave za 2015. grupe predmeta pojedinačne vrijednosti
od 20.000,00 do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 za radove (bez pdv-a)
3. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu dopune projektne dokumentacije T.D.
TR-37/14 od lipnja 2014.god. za sanaciju klizišta mjesnog groblja u Kravarskom
4. Zaključak o nabavci golova i mreža za igralište u Barbarićima Kravarskim
5. Zaključak o nabavci zaštitnih mreža za golove
6. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi Branitelja Vukomeričke gorice
7. Zaključak o tekućoj donaciji Društvu športske rekreacije Kravarsko
8. III izmjene i dopune plana nabave za 2015. grupe predmeta pojedinačne
vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 za radove
(bez pdv-a)
9. Odluka o odabiru ponuditelja za izradu glavnih projekata izgradnje nerazvrstanih
prometnica sa oborinskom odvodnjom i ishođenje potvrda na glavne projekte na
području Općine Kravarsko
10. Odluka o odabiru ponuditelja za sanaciju klizišta mjesnog groblja u Kravarskom
prema dopunskom projektnom rješenju
11. Odluka o subvencioniranju prijevoza redovitih učenika sa područja Općine
Kravarsk
12. Odluka o subvencioniranju prijevoza studenata sa područja Općine Kravarsko
13. Zaključak o nabavci PE cijevi i spojnica
14. Zaključak o nabavci računala i monitora
15. Zaključak o nabavci radne odjeće za domara-komunalnog izvidnika
16. Zaključak o osiguranju radnika i osobe na stručnom osposobljavanju
17. Zaključak o osiguranju zgrada i imovina
18. Zaključak o osiguranju zgrada i imovine
19. Zaključak o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa
20. Zaključak o prihvaćanju ponude GEO-KOM d.o.o.
21. Zaključak o prihvaćanju ponude IV-IREN d.o.o.
22. Zaključak o prihvaćanju ponude za provedbu stručnog nadzora nad dopunskim
radovima na sanaciji klizišta „Groblje u Kravarskom“ i izmještanju oštećenih
grobnica
23. Zaključak o prihvaćanju ponude za zakup stranice u „Reporteru“
24. Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
25. Zaključak o tekućoj donaciji Župi Uzvišenja Svetog Križa
26. III izmjene i dopune plana nabave za 2015. grupe predmeta pojedinačne
vrijednosti iznad 200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad 500.000,00 kn za
radove (bez PDV-a)
27. Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za
razdoblje 2015./2016. godine
28. Zaključak o financiranju programa Predškole u školskoj godini 2015./2016.
29. Zaključak o imenovanju stožera zimske službe za 2015./ 2016. godinu
30. Zaključak o nabavci laminata

31. Zaključak o nabavci materijala za stol
32. Zaključak o nabavci službenog mobilnog telefona
33. Zaključak o nabavci uredskog namještaja
34. Zaključak o prihvaćanju dopune ponude br. 90/15 nad dopunskim radovima na
sanaciji klizišta „Groblja u Kravarskom“
35. Zaključak o prihvaćanju ponude za asfaltiranje površine unutar groblja Donji
Hruševec
36. Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova na uređenju
okoliša mjesnog groblja u Donjem Hruševcu
37. Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje novozaposlenih osoba
38. Zaključak o prihvaćanju ponude za servis stroja rovokopača
39. Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
40. Zaključak o sklapanju Ugovora o volontiranju
41. Zaključak o sufinanciranju školske prehrane
42. Zaključak o tekućoj donaciji u naravi Društvu sportske rekreacije Donji Hruševec
43. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi žena
44. IV izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu grupe predmeta pojedinačne
vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 za
radove (bez pdv-a)
45. IV izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu grupe predmeta pojedinačne
vrijednosti iznad 200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad 500.000,00 kn za
radove (bez pdv-a)
46. Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis
47. Odluka o subvencioniranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja
Općine Kravarsko
48. Zaključak o nabavci poklon paketa
49. Zaključak o nabavci promidžbenog materijala
50. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
51. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
52. Zaključak o prihvaćanju ponude o nadzoru održavanja nerazvrstanih cesta
53. Zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju programa odgoja i naobrazbe
djece s teškoćama u razvoju
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.
Isto tako sudjelovao sam u pripremi dokumentacije za Državni ured za reviziju, a za
reviziju imovine u vlasništvu Općine Kravarsko, te pripremao dokumentaciju za imovinu
Općine koja službeno nije naše vlasništvo da se putem odvjetničkog ureda prenese u
općinsko vlasništvo.

Gospodarstvo , komunalije , poljoprivreda:
Što se tiče realizacije poslova i projekata u ovom razdoblju mogu Vas izvijestiti sljedeće:

Kao što vam je poznato klizišta na našem području su i dalje glavni problem Općine
Kravarsko nažalost i najveći financijski izdatak. Iz EU fonda solidarnosti odobreno nam
je cca 2 250 000,00 kn za sanaciju klizišta na groblju i cestama što će nam olakšati
rješavanje ovog velikog problema.
U ovom razdoblju uplaćeno nam je 780.000,00 kuna, a isplatu ostalog dijela od
1.500.000,00 kuna očekujemo do 9 mjeseca 2016 godine. Za našu općinu tako dugo
čekanje tog novca je otežavajuća okolnost budući smo najveći dio troškova sanacije
klizišta isplatili u 2015 godini, te nam nedostaje sredstava za sve ostale programe koji su
predviđeni u 2016 godini.
Sanacija klizišta na groblju ušla je u završnu fazu ,završeni su svi drenažni kanali i
potporne konstrukcije te izvršene eskumacije i premještanja posmrtnih ostataka na nove
lokacije,uklonjeni su svi nadgrobni spomenicu na području zahvata te je već izgrađeno
veći broj novih okvira za nadgrobne spomenike. Preostali radovi izgradnje pješačkih
staza i izrada okvira te zajedničke grobnice, završit će se u roku 60 radnih dana,
naravno kad to dozvole vremenski uvjeti.
Izrađena je projekte dokumentacije za sanaciju klizišta u ulicama Gajevo u Kravarskom
i Gromići u D. Hruševcu. Vrijednost navedenih projekata je 245.750,00 koja je u cijelosti
isplaćena izvođaču. Procijenjena vrijednost sanacije ova dva klizišta iznosi 4.500.000,00
kuna, što sigurno ne možemo osigurati iz vlastitih sredstava, te slijede konzultacije i
pregovori sa Zagrebačkom županijom, Hrvatskim cestama i Ministarstvom regionalnog
razvoja kako bi se osigurala sredstva za sanaciju istih.
Nadalje, izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju 8 km nerazvrstanih
prometnica koje čemo kandidirati na EU fondove. Vrijednost ukupne investicije je cca
9. 000.000,00 kn. Upisivanje navedenih prometnica u katastar i gruntovnicu očekujemo
do kraja 03 mjeseca 2016. godina, a nakon toga sljedi ishođenje građevinske dozvole i
kandidiranje ovog projekta na EU fondove.
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.
Na žalost odaziv je bio jako slab iako smo pozvali stotinjak naših mještana.
Redovno su po proračunskim mogućnostima održavane i sve prometnice na području
Općine Kravarsko prilikom čega je navezeno 550 m3 šljunka i batude , te iskopano i
očišćeno nekoliko kilometara odvodnih jaraka i izrađeno cijevnih propusta.
Uređeno je i asfaltirano groblje u Donjem Hruševcu čiji troškovi su iznosili 50. 626,88
kuna.
Legalizacija nelegalno izgrađenih objekata na našem području ide
pojačanim tempom pa je tako u drugom dijelu godine izdano cca 170 rješenja za istošto
je iziskivalo veliki angažman svih zaposlenih u našoj općini. Na žalost i u ovom razdoblju
novac dobiven od legalizacije utrošen je uglavnom na sanaciju klizišta na našem području.
Školstvo,socijalna skrb,sport , sigurnost i društvene djelatnosti:
U svom radu potičem i zalažem se za razvoj obrazovno-kulturnog, športskog ,
društvenog kao i sigurnosnog života na području općine.
U programu predškolskog , školskog obrazovanja nastojalo se doprinijeti što
kvalitetnijem predškolskom, osnovno i srednje školskom obrazovanju kroz financiranje pred
škole; subvencije prijevoza učenika srednjih škola kao i sa sufinanciranjem prijevoza
studenata.
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.
Obilježili smo Dan Općine uz mnogobrojne uzvanike i goste gdje sam se na svečanoj
sjednici osvrnuo na postignute rezultate u proteklih 20 godina naše općine. Kao i svake
godine održan je tradicionalni malonogometni turnir između Mjesnih odbora.
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 2015. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika
kao izvršnog tijela općine Kravarsko.

