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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 2019. 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 četiri
održane sjednice Općinskog vijeća (12., 13. 14, i 15. .) sudjelovao sam u izradi 36
prijedloga akata.
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Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj
jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za
robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko
Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018.
godine i donošenje zaključka o prihvaćanju istog
Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na
području Općine Kravarsko za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju
istoga
Izvješće o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za
2018.godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Kravarsko
Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda
Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2018.
godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama
Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za
mladež za Općinski sud u Velikoj Gorici
Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za
mladež za Županijski sud u Velikoj Gorici
Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za
Općinski sud u Velikoj Gorici
Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za
Županijski sud u Velikoj Gorici
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Kravarsko za 2019.godinu
Donošenje Odluke (suglasnosti) o zaduženju Općine Kravarsko
Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Kravarsko za 2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Kravarsko za 2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Kravarsko za 2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g. i donošenje
Zaključka o prihvaćanju istoga
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2018.g.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o zajedničkoj
suradnji grada Velika Gorica te općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i
Rugvica na projektu “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža
sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima
Donošenje Odluke o komunalnom redu
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Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu
Donošenje I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima u 2019.
Donošenje I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture u
2019.
Donošenje I. izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture u
2019.
Donošenje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu sa
projekcijom za 2019. i 2020. g.
Donošenje Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za
provođenje zadataka tijekom požarne sezone u 2019.g.
Donošenje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području
Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2019. godini
Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti
opasnost od nastajanja i širenja požara
Donošenje Zaključka o određivanju lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih
mjesta za koordinaciju gašenja požara
Donošenje Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog
gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili
katastrofa na području Općine Kravarsko za 2019.g.

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. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu električne energije
2. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave- nabava električne energije, Ev. br.
nabave : BN-02/19
3. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za Radove na izgradnji potporne
konstrukcije od bušenih armirano-betonskih pilota (sanacija klizišta NC KR-02 lokacija 1,2,3)
4. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – Radovi na izgradnji potporne
konstrukcije od bušenih armirano-betonskih pilota (sanacija klizišta NC KR-02 lokacija 1,2,3)– Ev. br. nabave : BN-15/19
5. Odluka o početku postupka jednostavne nabave - Nabava opreme, instaliranje i
implementacija bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU
6. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – Nabava opreme, instaliranje i
implementacija bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU - Ev. br. nabave : BN14/19
7. Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke povjerenstva za popis
8. Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka
9. Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta Tamburaškog orkestra HRT-a u
Kravarskom

10. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog elaborata NI-AL (Gornji
Hruševec)
11. Odluka o dodijeli financijskih sredstava Zavičajnom društvu Kravarske gorice
12. Odluka o dodjeli financijskih sredstava Udruzi žena Općine Kravarsko
13. Odluka o dodjeli financijskih sredstava KUD Kravarsko
14. Odluka o dodjeli financijskih sredstava Udruzi žena Barbarić
15. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Donji Hruševec
16. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Pustike
17. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Barbarići Kravarski
18. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava – prema
Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna
Općine Kravarsko za 2019. godinu ( Povjerenstava za ocjenjivanje )
19. 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 2019. godinu
(
Povjerenstva za otvaranje prijava )
20. Plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko 2019.G.
21. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jed. upr. odj.
Općine Kravarsko 2019.G.
22. Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi 2018 – 2019
23. Zaključak o prihvaćanju ponude Geos-info – izrada projekta za sanaciju klizišta NC
KR-02
24. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko
25. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš za Izradu III izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Općine Kravarsko
26. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu III Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja uređenja Općine Kravarsko
27. Zaključak o prihvaćanju ponude Denona – tisak Monografije
28. Zaključak o nabavi stručne literature
29. Zaključak o nabavi soli za posipanje ceste
30. Zaključak o osiguranju sredstava za servisiranje uredske opreme
31. Zaključak o osiguranju sredstava za protokol
32. Zaključak o osiguranju sredstava za ispitivanje električnih instalacija
33. Zaključak o osiguranju sredstava za revitalizaciju kopanog zdenca u Pustikama
34. Zaključak o osiguranju sredstava za uređenje doma u Donjem Hruševcu
35. Zaključak o osiguranju sredstava za ugradnju električnih instalacija na sportski teren u
Gornjem Hruševcu
36. Zaključak o osiguranju sredstava za ugradnju električnih instalacija u dom u Donjem
Hruševcu
37. Zaključak o osiguranju sredstava za tiskano izdanje brošure "Koliko je važno da je
dijete odvažno?"
38. Zaključak o osiguranju sredstava za izradu natpisne ploče

39. Zaključak o osiguranju sredstava za izvedbu predstave Svoga tela gospodar Pučkog
kazališta Ogranka Seljačke sloge Buševec u društvenom domu Kravarsko
40. Zaključak o osiguranju sredstava za izvođenje građevisko - obrtničkih radova u
Društvenom domu Donji Hruševec
41. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu kaljenog stakla za MO Pustike
42. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu cvjetnih sadnica za uređenje okoliša
43. Zaključak o prihvaćanju ponude za mjerenje Q-H linije na hidrantima
44. Zaključak o nabavi stolica za opremanje doma u Barbarićima Kravarskim
45. Zaključak o odobrenju sredstava za opremanje sportskog objekta Kravaršćica u
Gornjem Hruševcu
46. Zaključak o odobrenju sredstava za servis toplinske pumpe
47. Zaključak o nabavci zastava
48. Zaključak o odobrenju sredstava za produljenje antivirusne zaštite
49. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu kontrole glavnog projekta konstrukcije
višenamjenske građevine javne namjene u Kravarskom
i ostali….

U prvom polugodištu 2019. godine Općina Kravarsko prijavila je sljedeće projekte:
„Pokrenimo KOK!“
Prijavljen je projekt „Pokrenimo KOK!“ (Kultura u Općini Kravarsko)“ za sufinanciranje
sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz javni poziv „Prostori sudjelovanja“. Projekt
„Pokrenimo KOK!“, prijavljen je u suradnji odnosno partnerstvu sa Udrugom Pet Plus ,
Udrugom umirovljenika Kravarsko, KUD-om Kravarsko i LAG-om Vallis Colapis. Cilj
projekta je osnažiti javno-civilno partnerstvo i praksu sudjelovanja članova zajednice u
upravljanju i donošenju odluka kroz širenje raspona socijalnih, kulturnih, obrazovnih i
gospodarskih sadržaja i usluga koje se pokreću ili već provode u lokalnom društvenom centru
te jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnih društava.
Ukupna vrijednost projekta je 1.999.200,00 kuna,
Na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
prijavljen je Projekt
"Izgradnja dječjih igrališta u Općini Kravarsko“ (nabava i ugradnja opreme za dječja
igrališta)", koji nažalost nije realiziran zbog malog iznosa sredstava predviđenog za područje
Zagrebačke županije.
Na javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2019. godini za projekte
koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora otvoren u Upravnom
odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije
Općina Kravarsko prijavila je dva projekta:
1. Prijava projektne dokumentacije “Izrada izvedbenog projekta- Izvedbeni projekt – sanacija
klizišta NC KR-02 „
2. Prijava projektne dokumentacije “Izrada tehničkog elaborata – Geodetski elaborat za
izgradnju vodovoda u Gornjem Hruševcu „
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 prijavila je dva projekta:
„Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko" i
„ Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC KR-02 na području Općine Kravarsko“
Na javni poziv 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 prijavljen je projekt
"Nabava i ugradnja opreme za dječja igrališta na području Općine Kravarsko" za pet lokacija
na području Općine.
Na javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu
Zagrebačke županije za 2019. godinu, Upravnom odjelu za gospodarstvo, Općina Kravarsko
prijavila je manifestaciju "28. koncert Tamburaškog orkestra HRT-a u čast hrvatskim
braniteljima".
Podaci o realiziranim i potpisanim Ugovorima biti će navedeni u idućem izvješću obzirom da
je većina Ugovora potpisana u drugom polugodištu ove godine.
Sudjelovalo se aktivno na projektu Aglomeracija Mala Buna.
Završen je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III Izmjena i
dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko kao radnja koja je bila uvjet za
pokretanje postupka izrade III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Kravarsko, a imajući u vidu aktivnosti na projektu Aglomeracja Mala Buna odnosno
usklađenju sa zahtjevima projekta.
Nastavno na navedeno nakon donošenja Odluke o izradi III Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Kravarsko, pokrenut je postupak odnosno sve aktivnosti u cilju
realizacije istog. Postupak je u tijeku.
Od postupaka nabave pokrenuta su i završena tri postupka jednostavne nabave: za uslugu
opskrbe električnom energijom , za nabavu opreme, instaliranje i implementaciju bežičnog
interneta prema natječaju WiFi4EU i za radove na izgradnji potporne konstrukcije od
bušenih armirano-betonskih pilota (sanacija klizišta NC KR-02 - lokacija 1,2,3)
U veljači je raspisan javni poziv za dodjelu financijskih sredstava Udrugama i drugim
neprofitnim organizacijama iz proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu.
Na temelju javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava Udrugama i drugim neprofitnim
organizacijama iz proračuna Općine Kravarsko, do 30.06.2019. zaprimljeno je i obrađeno 7
projekata.
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 dovršena je projektna dokumentacija za izgradnju društvenog doma u
Gladovcu Kravarskom kao preduvjet za izdavanje građevinske dozvole.
Nakon ustrajnih zahtjeva uspješno su realizirani postupci rješavanja imovinsko-pravnih
odnosa u Ministarstvu državne imovine te je dobiveno zemljište u Gladovcu Kravarskom i
zemljište sa vojnim objektom u Pustikama. Radilo se i na rješavanju ostalih imovinskopravnih odnosa.

U prvom polugodištu aktivno se radilo na Izradi projektno - tehničke dokumentacije za
izgradnju višenamjenskog objekta u Općini Kravarsko, započeto krajem prošle godine.
Izrađen je geodetski elaborat ceste u Gornjem Hruševcu u svrhu izrade
dokumentacije za vodovod u Gornjem Hruševcu.

projektne

Završen je projekt WiFi4EU (nabava opreme, instaliranje i implementacija bežičnog interneta
prema natječaju WiFi4EU) kojim se je uveo besplatni Wi-Fi za građane na javnim prostorima
od osnovne škole Kravarsko pa do društvenog doma Kravarsko i centra Kravarskog. Za
provedbu projekta, Općini je dodijeljen vaučer u iznosu od 15.000,00 eura od Izvršne agencije
za inovaciju i mreže, a u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF).
Program ZAŽELI sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda započet u drugom
polugodištu prošle godine uspješno se provodi te djeluje punim kapacitetom sa dvije
zaposlene osobe na provedbi projekta te 14 zaposlenih žena koje brinu o 70 krajnjih
korisnika.
Početkom ove godine aktivno se krenulo sa ugovorenim radovima na Rekonstrukciji
nerazvrstane prometnice KR-02, projekt sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja RH, Mjera
07, te su se radovi odvijali tijekom cijelog prvog polugodišta.
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.
Redovno se održava i javna rasvjeta.
Iako u manjoj mjeri u odnosu na prošle dvije godine, i dalje se radi na legalizaciji objekata.
Aktivno se nastavilo sa ažuriranjem baze podataka obveznika komunalne naknade.
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.
Intenzivno su se vodili sastanci sa VG Vodospkrbom i Hrvatskim vodama u cilju
rješavanja vodovoda u Gornjem Hruševcu.
Isto tako održano je nekoliko sastanaka sa Hrvatskim vodama u cilju rješavanja
klizišta Gajevo i Gromići.
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 2019. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika
kao izvršnog tijela općine Kravarsko.

NAČELNIK
Vlado Kolarec

