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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 i 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 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 2017. 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, 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 i ostalog. U tom smislu za tri
održane sjednice Općinskog vijeća (29. – 31.), sudjelovao sam u izradi 26 prijedloga akata.
U izvještajnom razdoblju održano je niz sastanaka na kojima su razmatrani prijedlozi i
donijeti zaključci i druga pravna očitovanja kojima su rješavana pitanja iz nadležnosti
općinskog načelnika, te sam donio slijedeće akte:

1. Odluku o prihvaćanju nalaza i preporuke povjerenstva za popis
2. Odluku o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih
člankonožaca (arthropoda), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i
sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno
zdravstvene važnosti za republiku hrvatsku na području općine kravarsko za razdoblje
2017. –2021. Godine
3. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete
4. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete
5. Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete
6. Zaključak o izdavanju suglasnosti na izmjenu cjenika za obavljanje javne usluge
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine
Kravarsko
7. Zaključak o jednokratnoj pomoći
8. Zaključak o jednokratnoj pomoći
9. Zaključak o nabavi projektora
10. Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka
11. Zaključak o odobrenju sredstava za servis/popravak fotokopirnog stroja CANON IR2016
12. Zaključak o odobrenju sredstava za Mjesni odbor Novo Brdo
13. Zaključak o odobrenju sredstava za
nabavu ukrasnog bilja za uređenje javnih
površina i materijala za uređenje groblja u Donjem Hruševcu
14. Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta tamburaškog orkestra HRT-a u
Kravarskom
15. Zaključak o potvrđivanju Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika postrojbe
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kravarsko
16. Zaključak o prihvaćanju ponude
17. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i tisak plastificiranih slika sa aluminijskim
ramama
18. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i umješavanje propilen glikol mješavine
19. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete
20. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta
21. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg
izvješća o nepravilnosti
22. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu izmjene i dopune glavnog i izvedbenog
projekta rekonstrukcije sportskih terena u Kravarskom
23. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete
24. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu e-punionice
25. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne klupe
26. Zaključak o prihvaćanju ponude za prvi energetski pregled i izradu energetskog
certifikata
27. 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 2017.g.
28. Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2016/2017
29. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza
30. Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne preventivne DDD
kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2017. godinu
31. Zaključak o prihvaćanju ponude za odobrenje kratkoročnog kredita u iznosu od
185.000,00 kn
32. Pravilnik o jednostavnoj nabavi
33. Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava – prema
Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna
Općine Kravarsko za 2017. godinu (Povjerenstva za ocjenjivanje)
34. Odluku 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 2017. Godinu
(Povjerenstva za otvaranje prijava)
35. Odluku o dodijeli financijskih sredstava „Društvu sportske rekreacije Kravarsko“
36. Odluku o dodijeli financijskih sredstava „Društvu sportske Gornji Hruševec“
37. Odluku o dodijeli financijskih sredstava „Društvu sportske Gornji Hruševec“
38. Odluku o dodijeli financijskih sredstava „Zavičajnom društvu Kravarske gorice“
39. Odluku o dodijeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi „Lijeska“
40. Odluku o dodijeli financijskih sredstava „Udruzi žena Općine Kravarsko“
41. Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave - Izrada i montaža drvene kuće mjesni dom (dom kulture) u Barbarićima Kravarskim Ev.br. nabave: BN-04/17
42. Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave – nabava električne energije Ev.br. nabave: BN-06/17
43. Odluku o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko
44. Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave – izrada temelja za dom u
Barbarićima Kravarskim - Ev.br. nabave: BN-05/17
45. Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji
Hruševec - Ev.br. nabave: BN-10/17
46. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Izrada i montaža drvene kuće mjesni dom (dom kulture) u Barbarićima Kravarskim
47. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – izrada temelja za dom u
Barbarićima Kravarskim
48. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Nabava električne energije na
području Općine Kravarsko
49. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – usluga obavljanje poslova prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Kravarsko
50. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji
Hruševec – građevinski i ostali radovi
51. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora na građevini
“Mjesni dom u Barbarićima Kravarskim- zemljani radovi, A.B. radovi – izrada
betonskih temelja”
52. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora na građevini
“Građevinski radovi na mrtvačnici u Donjem Hruševcu”
53. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Kravarsko
54. Aneks broj II Ugovora Ruc – 04.05/2017 o subvencioniranju javnog prijevoza učenika
srednjih škola i redovitih studenata s područja Općine Kravarsko
55. Aneks II Ugovora o koncesiji
56. Aneks III Ugovora o koncesiji za sakupljanje, odvoza i deponiranje komunalnog
otpada s Općine Kravarsko
57. Ugovor br. UP-28/17. u svezi nastupa Tamburaškog orkestra HRT-a
58. Ugovor o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja
miješanog komunalnog otpada sa područje Općine Kravarsko
59. Zaključak o visini naknade tijelima za provedbu izbora za mjesnu samoupravu
60. Zaključak o nabavi pisača
61. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Pustike
62. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Novo Brdo
63. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Barbarići Kravarski
64. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Donji Hruševec
65. Zaključak o jednokratnoj pomoći
66. Zaključak o prihvaćanju ponude za projektiranje i izradu potrebne dokumentacije za
ishođenje građevinske dozvole za Dom u Barbarićima Kravarskim
67. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete
68. Ugovor o kratkoročnom kreditu
69. Ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna
Općine Kravarsko

70. Ugovor br. 15-17-4-17 o financiranju radova izvanrednog održavanja prometne
infrastrukture
71. Ugovor o potpori br. 08-11-8-17 o dodjeli bespovratnih potpora za provedbu mjere emobilnosti u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini
72. Ugovor o financiranju programa udruga i drugih neprofitnih organizacija Općine
Kravarsko (7) – sukladno zaključcima
73. Ugovor o sufinanciranju (br. 06-F-R-0445/17-01) radova i usluga za dovršetak
mrtvačnice u Donjem Hruševcu
74. Ugovor o potpori br. 35-11-8-17 (geodetska snimka sportski terena)
75. Ugovor o potpori br. 34-11-8-17 (geomehanički izvještaj sportskih tereni)
76. Ugovor o dodjeli sredstava kapitalnih pomoći gradovima i Općinama za poticanje
razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda za 2017.
godinu (cesta Pustike)
77. Ugovor o poslovnom savjetovanju br. 05042017 za Natječaj za provedbu podmjere
7.4.1
78. Ugovor o opskrbi električnom energijom
79. Ugovor o priključenju br. 400102-170170-00110103 građevine kupca na lokaciji
Barbarići Kravarski
80. Aneks Ugovora o opskrbi električnom energijom kupca br. RWE-16634-B
81. Ugovor o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog
odnosa
82. Ugovor o izvedbi priključka na javni vodoopskrbni sustav br. 132/17 Mjesnog doma u
Barbarićima
83. Ugovor o dodjeli financijske potpore Zagrebačke županije za 2017. godinu
manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije br. 46-06-4-17
U prvom polugodištu 2017. godine dovršene su II izmjene i dopune prostornog plana uređenja
Općine Kravarsko te se u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije
radilo na izradi Strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko koji je donesen u ožujku
ove godine.
Proveden je jedan natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i
provedena su četiri postupka Jednostavne nabave (nabava električne energije, radovi na
mrtvačnici Donji Hruševec, izrada temelja za mjesni dom Barbarići Kravarski i izgradnja
kuće – mjesnog doma u Barbarićima Kravarskim).
U veljači je raspisan javni poziv za dodjelu financijskih sredstava Udrugama i drugim
neprofitnim organizacijama iz proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu.
Dovršen je i postupak davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko.
U prvom polugodištu 2017. prijavili smo 11 projekata na otvorene natječaje i pozive od
strane Zagrebačke županije, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova europske unije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju.
U Zagrebačku županiju prijavljeni su sljedeći projekti:
 „Povećanje energetske učinkovitosti zgrade Općine Kravarsko“
 „ Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine
Kravarsko“
 Manifestacija „ 26. koncert Tamburaškog orkestra HRT-a u čast hrvatskim
braniteljima „
 Projektna dokumentacija „ Geomehanički izvještaj za rekonstrukciju sportskih terena“
- Projektna dokumentacija „ Geodetska snimka sportskih terena“
 „E-mobilnost – solarna klupa“
 „E-mobilnost – E-punionica“
U Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja prijavljeni su sljedeći projekti:
 „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pustike, NC PU-08“

 „Izrada idejnog i glavnog projekta vodovoda u Gornjem Hruševcu“
U Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavili smo projekt
 „Dovršetak mrtvačnice u Donjem Hruševcu“
Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kroz mjeru 7.4.1 prijavljen
je projekat
 „Rekonstrukcija sportskih terena u Kravarskom“ u vrijednosti preko 2.000.000,00 kn.
Kroz prijavljene projekte u prvom polugodištu dobili smo iznos od 200.000,00 kn za radove
na mrtvačnici Donji Hruševec od MRRFEU, 400.000,00 kn od Zagrebačke županije za
održavanje nerazvrstanih cesta i rekonstrukciju ceste u Pustikama, 15.975,00 kn za pametnu
klupu u centru Kravarskog, 24.999,98 kn za E-punionicu kod doma kulture Kravarsko.
Početkom godine primili smo sredstva u iznosu od 49.700,00 kn za izradu Glavnog projekta
„Rekonstrukcija sportskih terena u Kravarskom“ koji je sufinanciran također od Zagrebačke
županije, a na temelju prošlogodišnje prijave na natječaj.
U prvom polugodištu potpisani su i Ugovori sa županijom o potpori za izradu
geomehaničkog izvještaja u iznosu sufinanciranja od 24.300,00 kn i Ugovor o potpori za
pokriće dijela troškova izrade geodetske snimke sportskih terena u Kravarskom u iznosu od
8.000,00 kn. Također je krajem lipnja potpisan Ugovor sa Ministarstvom graditeljstva i
prostornog uređenja za dodjelu kapitalne pomoći u iznosu od 200.000,00 kn za
rekonstrukciju ceste u Pustikama, i Ugovor o dodjeli financijske potpore Zagrebačke županije
za 2017.godinu manifestacijama značajnim za turističku ponudu za dodjelu potpore u iznosu
od 18.000,00 kn za troškove koncerta.
Napominjemo da od prijavljenih projekata u prvom polugodištu nisu još donesene sve odluke
po prijavama i da se očekuju rezultati u drugoj polovici 2017. godine.
I ove godine su dodijeljena sredstva Mjesnim odborima za obilježavanje njihovog dana , kao i
dodatne pomoći i donacije za održavanje i popravljanje njihovih objekata.
Na temelju javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava Udrugama i drugim neprofitnim
organizacijama iz proračuna Općine Kravarsko, do 30.06.2017. prijavljeno je 9 projekata od
kojih je 7 financirano.
U prvom polugodištu pogodila nas je elementarna nepogoda – mraz , te smo imali prijave
štete nastale uslijed mraza.
Krajem lipnja podnesen je i zahtjev za proglašenjem elementarne nepogode – tuča.
U prvom polugodištu 2017. dovršeni su radovi na mrtvačnici u Donjem Hruševcu (uređeni su
unutarnji prostori mrtvačnice, sanitarije, stavljeno novo krovište i fasada).
Dovršena je projektna dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola za društveni dom u
Barbarićima Kravarskim. Drvena kuća - dom je izgrađen od temelja do krova, izvršen je
priključak struje i vode.
U centru Kravarskog ugrađena je pametna klupa, postavljena je nova autobusna nadstrešnica
te je ugrađena E-punionica.
U Pustikama je asfaltirana cesta u dužini od cca 800 metara, Kompesi u dužini od cca 350
metara i dionica Luka – Donje Selo cca 1000 metara.
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
Pugar d.o.o. sa kojim imamo sklopljen ugovor i Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o.
Radilo se i na proširenju mreže javne rasvjete, javna rasvjeta postavljena je u naselju Panižići
i Milatovići. U prvom polugodištu 2017. na području Općine Kravarsko nastavljeni su
radovi na postavljanju podzemnih kablova visokonaponske mreže u naseljima Kravarsko ,
Novo Brdo i Žitkovčica.
Iako u manjoj mjeri u odnosu na prošle dvije godine, i dalje se radi na legalizaciji objekata.
U suradnji sa Lagom Vallis Colapis održano je predavanje gdje smo pokušali našim
poduzetnicima, poljoprivrednicima i udrugama približiti način korištenja sredstava iz EU
fondova te njihove mogućnosti prijave projekata na pojedine natječaje.

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
financiranje 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).
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.
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 2017. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika
kao izvršnog tijela općine Kravarsko.

NAČELNIK
Vlado Kolarec

