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IZVJEŠĆE O RADU  NAČELNIKA OPĆINE  KRAVARSKO  ZA RAZDOBLJE OD 

01.07.2017. DO 31.12.2017.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  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 2017. godinu, prijedlogu  

Proračuna i Programa za 2018. 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 četiri održane sjednice  Općinskog vijeća sudjelovao sam u  izradi  45 prijedloga 

akata: 

 

1. II izmjene i dopune Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2017. godinu 

2. II izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Kravarsko u 2017.godini 

3. II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kravarsko za 2017. godinu 

4. II izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2017.godinu sa projekcijom za 

2018. i 2019. godinu 

5. Odluka o IV izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

6. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu 

7. Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja sa neupisanim psima, napuštenim i 

izgubljenim životinjama  

8. Odluka o zaduženju Općine Kravarsko 

9. Zaključak o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu 

samoupravu 

10. Zaključak o imenovanju Odbora za financije 

11. Zaključak o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, 

vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

12. Zaključak o imenovanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova 

13. Zaključak o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe 

građana 

14. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za razdoblje 01.01.-30.06.2017., 

obrazloženje, te zaključak o prihvaćanju istoga 

15. Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko 

16. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 

01.01.2017.-30.06.2017 

17. Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja  

18. Odluka  o davanju suglasnosti  za provedbu ulaganja u projekt Izgradnja višenamjenskog 

objekta u Općini Kravarsko 

19. Odluka o davanju suglasnosti za provedu ulaganja u projekt Rekonstrukcija i uređenje 

groblja u Kravarskom 

20. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna 

Općine Kravarsko za 2018.g.  

21. Odluka o izvršenju proračuna za 2018. godinu  

22. Odluka o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova izvanrednog 

i redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje 

od dvije godine  

23. Plan davanja koncesija u 2018. godini 

24. Program građenja u 2018. godini  
25. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2018. godini 

26. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 

27. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2018. godini 

28. Proračun Općine Kravarsko  za 2018. godinu  i projekcija za 2019. i 2020. godinu 

29. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za 

razdoblje od 2018. do 2020. godine. 

30. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017. godinu i 

Zaključak o prihvaćanju iste 

31. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu i Zaključak o prihvaćanju 

istog 

32. I. izmjene i dopune   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  

u   2017. g. 

http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/ana.pdf


33. II. izmjene i dopune    Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine   

Kravarsko za 2017. g. 

34. III. izmjene i dopune    Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. g. 

35. III. izmjene i dopune   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima   

Općine    Kravarsko   u   2017. g 

36. III. izmjene i dopune   Proračuna  Općine   Kravarsko  za   2017. g.  sa  projekcijom    

za    2018. i 2019. g 

37. III. izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području  

Općine Kravarsko  za 2017. g. 

38. Odluka  o davanju na upravljanje doma kulture Barbarići Kravarski 

39. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko iz proračuna Općine 

Kravarsko za  2017.g. 

40. Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine              

Kravarsko 

41. Odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade za razdoblje do 2007.               

godine 

42. Odluka o prodaji zemljišta 

43. Odluka o stjecanju / primitku nekretnina 

44. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

45. Odluka o V.  izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 

 

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. Odluka o dodijeli financijskih sredstava Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko 

2. Odluku o dodijeli financijskih sredstava  Udruzi branitelja Vukomeričke Gorice 

3. Odluku o   dodijeli financijskih sredstava Društvu športske rekreacije Kravarsko 

4. Odluka o dodijeli financijskih  sredstava KUD-u Kravarsko 

5. Odluka o dodijeli financijskih sredstava KUD-u Kravarsko 

6. II. izmjene i dopune plana nabave za 2017. 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) 

7. Zaključak o prihvaćanju ponude  za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara 

Kravarsko – školska godina 2017./2018. 

8. Zaključak o financiranju programa Predškole u školskoj godini 2017./2018. 

9. Zaključak o odobrenju pozajmice Udruzi branitelja „Vukomeričke gorice“ 

10. Zaključak o podmirenju troškova osiguranja Doma kulture u Kravarskom i imovine u 

Domu 

11. Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje osoba na stručnom osposobljavanju bez 

zasnivanja radnog odnosa 

12. Odluku o   dodijeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Vepar“ 

13. Zaključak o nabavci poklon paketa i slatkiša 

14. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Plana gospodarenja otpadom 

15. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Plana gospodarenja otpadom  

16. Zaključak o odobrenju sredstava za radove u  društvenom domu Donji Hruševec 

17. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Polugodišnjeg izvješća o nepravilnosti 

http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/reb5.pdf
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/reb5.pdf
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/domk.pdf
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/art.pdf
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/art.pdf
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/art.pdf
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/kod.pdf
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/kod.pdf
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/otpis.pdf
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/otpis.pdf
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/nek.pdf
http://www.kravarsko.hr/images/vijesti/javnd.pdf


18. Zaključak o odobrenju sredstava za troškove reprezentacije (dom kulture Barbarići 

Kravarski) 

19. Zaključak o podmirenju troškova osiguranja Doma kulture u Kravarskom i imovine u 

Domu  

20. Zaključak o odobrenju sredstava za premještanje autobusne čekaone i izradu nosača 

21. Zaključak o prihvaćanju ponude za hidroizolaciju dom kulture Barbarići Kravarski  

22. Zaključak o prihvaćanju ponude za Internet izdanje – Nova poslovna.hr – Risk 

Predictor paket 

23. Zaključak o prihvaćanju ponude za cijevi Vargon 

24. Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevisnkih radova na izradi 

termoizolacije i glazure u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim 

25. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu elektro opreme  

26. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za šk.godinu 2017./2018. 

27. Odluka o sufinanciranju prijevoza studenata sa područja Općine Kravarsko za 

razdoblje od  01.10.2017. do 31.07.2018.  

28. Zaključak o prihvaćanju  ponude za zakup stranice u Reporteru 

29. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu promotivno-edukativnog filma 

30. Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za 

2017./2018. godinu  

31. Zaključak o imenovanju Stožera zimske službe za 2017./2018. godinu 

32. Zaključak o odobrenju sredstava za učeničku zadrugu Breza 

33. Odluka o popisu i osnivanju  povjerenstva za popis  

34. Odluka o načinu prikupljanja ponuda i provedbi postupka nabave za radove: 

Izvanredno i redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko u 

razdoblju od 01. prosinca 2017. – 30. studenog 2019. 

35. Zaključak o obilježavanju dana Sv. Martina 

36. Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu 

37. Zaključak o prihvaćanju ponude za objavu oglasa  

….. i ostali   

 

U drugom polugodištu 2017. pokrenuo se postupak donošenja Plana gospodarenja otpadom te 

je u tom periodu odrađena javna rasprava i započet je postupak ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom na okoliš.  

I dalje se radilo na legalizaciji objekata. 

Krajem godine aktivno se krenulo sa ažuriranjem baze podataka obveznika komunalne 

naknade.  

 

Redovno su po proračunskim mogućnostima održavane  prometnice na području  Općine 

Kravarsko, te iskopan i očišćen dio  odvodnih jaraka i izrađeni cijevni propusti. Navedeni 

radovi odrađivani su  preko poduzeća Pugar d.o.o.  sa kojim smo imali sklopljen Ugovor do 

11. mjeseca i  Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o.   

Redovno je održavana i javna rasvjeta.  

U drugom polugodištu  radilo se na dovršetku radova na domu kulture Barbarići Kravarski 

(termoizolacija, glazura, vodovodne instalacije i sanitarije, keramičarski radovi, priključak na 

električnu mrežu…) 

 

Na javni poziv za dodjelu financijskih sredstava Udrugama i drugim neprofitnim 

organizacijama iz proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu  u razdoblju od 01.07. – 

31.12.2017.  prijavljeno je 6 projekata Udruga  koje djeluju na području Općine Kravarsko, te 

je 5  projekata financirano ili sufinancirano.  

 



Tijekom drugog polugodišta ponovno je prijavljen projekat  na raspisani  natječaj Zagrebačke 

županije:  izgradnja doma kulture u Barbarićima Kravarskim, te  su na kraju godine odobrena  

i isplaćena sredstva od 100.000,00 kn za navedeni projekat.  

 

Za prijavljene projekte u 1. polugodištu 2017.  u drugom polugodištu su nam isplaćena 

sredstva  Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 200.000,00 kn za cestu 

Pustike, te 7.500,00 kn iz državnih sredstava za izradu Strateškog razvojnog programa Općine 

Kravarsko.   

 

U drugom polugodištu 2017. odobrena su i isplaćena sredstva za elementarne nepogode 

fizičkim osobama i OPG-ovima  u 2017. godini u ukupnom iznosu od 20.054,00 kn. 

 

U listopadu je raspisan natječaj za redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, 

proveden je postupak nabave je potpisan Ugovor. 

 

 U prosincu je u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje objavljen natječaj za 

zapošljavanje 5 osoba, te je do kraja godine sklopljen Ugovor o radu na 6 mjeseci  sa 5 osoba.  

 

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 

subvencije prijevoza učenika srednjih škola  ,  sufinanciranjem  prijevoza  studenata,  

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

predškole ...  Proveden je postupak nabave i financiran je dio udžbenika za sve učenike OŠ 

Slavka Kolara Kravarsko.  

 

 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.  

 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  protekle  22 godine 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  2017. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti 

Načelnika kao izvršnog tijela općine Kravarsko. 

 

 

 

        NAČELNIK  

                  Vlado Kolarec  


