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IZVJEŠĆE O RADU  NAČELNIKA OPĆINE  KRAVARSKO  ZA RAZDOBLJE OD 

01.07.2016. DO 31.12.2016.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 izmjena i dopuna Proračuna i Programa za 2016. godinu, prijedlogu  

Proračuna i 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, 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 četiri održane sjednice  Općinskog vijeća 

sudjelovao sam u  izradi  36 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. Odluku o dodijeli financijskih sredstava  Udruzi branitelja „Vukomeričke Gorice“ 

2. Odluku o dodijeli financijskih sredstava „Udruzi dragovoljaca veterana domovinskog rata 

RH” 

3. Odluku o isticanju plakata i drugog promidžbenog materijala te održavanju predizbornih 

skupova na javnim površinama na području Općine Kravarsko  
za vrijeme održavanja izborne promidžbe 

4. Odluku o subvencioniranju  prijevoza  redovitih  učenika srednjih škola  sa područja Općine 

Kravarsko 

5. Odluku  o subvencioniranju prijevoza  studenata sa područja Općine Kravarsko 

6. Odluku o zatvaranju prometnice – ulica Gromići 

7. Zaključak  o prihvaćanju ponude za isporuku PE cijevi, spojnica, brtvi i račvi 

8. Zaključak  o prihvaćanju ponude za nabavu govornice 

9. Zaključak  o prihvaćanju ponude za dijelove za stroj rovokopač 

10. Zaključak o prihvaćanju ponude za isporuku PE cijevi, spojnica i račvi 

11. Zaključak o prihvaćanju ponude za isporuku  račve 

12. Zaključak  o prihvaćanju ponude za nabavu mikrofona 

13. Zaključak o imenovanju nadzora za radove i usluge Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o. 

14. Zaključak o odobrenju sredstava MO Donji Hruševec 

15. Zaključak o odobrenju sredstava za  MO Gladovec Kravarski 

16. Zaključak o odobrenju sredstava za  MO Pustike 

17. Zaključak o podmirenju troškova geodetske snimke sportskog terena u Kravarskom 

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

19. Zaključak o podmirenju troškova utovara i odvoza  betonskih blokova na  klizište ceste Čačići 

u Donjem Hruševcu 

20. Zaključak o podmirenju troškova za instaliranje programa Printfil 

21. Zaključak o prihvaćanju ponude  za isporuku ograde i vrata 

22. Zaključak o prihvaćanju ponude za isporuku  račve 

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

24. Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje općinske zgrade i imovine u zgradi 

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

zasnivanja radnog odnosa 

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

zasnivanja radnog odnosa 

27. Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje zaposlenih 

28. Zaključak o prihvaćanju ponude za skicu i izradu zajedničke grobnice 

29. Zaključak o prihvaćanju ponude  za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara Kravarsko – 

školska godina 2016./2017. 

30. Zaključak o prihvaćanju ponude  za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara Kravarsko – 

školska godina 2016./2017. – dopuna  

31. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti  za Općinu  

Kravarsko za 2016. godinu 

32. Zaključak o sklapanju  Ugovora o najmu poslovnog prostora i opreme 



33. Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom honoraru 

34. Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu 

35. II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. 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) 

36. II. Izmjene i dopune plana nabave za 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti iznad  

200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad  500.000,00 za radove (bez pdv-a)  

37. III. izmjene i dopune plana nabave za 2016. 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) 

38. III. Izmjene i dopune plana nabave za 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti iznad  

200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad  500.000,00 za radove (bez pdv-a)  

39. IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2016. 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) 

40. Izmjena i dopuna Odluke o subvencioniranju prijevoza  studenata sa područja Općine 

Kravarsko 

41. Odluku o   dodijeli financijskih sredstava „Društvu športske rekreacije Gornji Hruševec“ 

42. Odluku o   dodijeli financijskih sredstava „Društvu športske rekreacije Gornji Hruševec“ 

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

44. Odluku o   dodijeli financijskih sredstava  Udruzi branitelja „Vukomeričke Gorice“ 

45. Odluku o   dodijeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi „Lijeska“ 

46. Odluku  o   dodijeli financijskih sredstava „Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko“ 

47. Odluku o   dodijeli financijskih sredstava „Udruzi žena Općine Kravarsko“ 

48. Odluku o   dodijeli financijskih sredstava Župi „ Uzvišenje Svetog Križa Kravarsko“ 

49. Odluka o dodijeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Kuna Kravarsko – Ključić Brdo“ 

50. Odluku  o odabiru ponuditelja za Sanaciju dijela klizišta u naselju Donji Hruševec  (Broj 

nabave: 3/24/16) 

51. Odluku  o popisu i osnivanju povjerenstva za popis 

52. Odluku o subvencioniranju  prijevoza  redovitih  učenika srednjih škola  sa područja Općine 

Kravarsko 

53. Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za 2016./2017. 

godinu 

54. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i 

izradu parcelacijskog elaborata 

55. Zaključak o  nabavci božićnog nakita za uličnu rasvjetu 

56.  Zaključak o financiranju namještaja za potrebe programa Predškole u školskoj godini 

2016./2017. 

57. Zaključak o financiranju programa Predškole u školskoj godini 2016./2017. 

58.  Zaključak o financiranju sanacije oštećenog  nadgrobnog spomenika  

59. Zaključak o imenovanju nadzora za radove i usluge Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o. 

60. Zaključak o imenovanju Stožera zimske službe za 2016./2017. godinu 

61. Zaključak o nabavci poklon paketa i slatkiša 

62. Zaključako nabavci reflektora  

63. Zaključak o obilježavanju dana Sv. Martina 

64. Zaključak o odobrenju sredstava MO Donji Hruševec 

65. Zaključak o odobrenju sredstava MO Donji Hruševec 

66. Zaključak o odobrenju sredstava za  MO Donji Hruševec 

67. Zaključak o prihvaćanju ponude za izgradnju armiranobetonskog zida za ogradu i 

armiranobetonske šahte  

68. Zaključak o prihvaćanju ponude za objavu oglasa  

69. Zaključak o prihvaćanju ponude za  nabavu i ugradnju toplinske pumpe   

70. Zaključak o prihvaćanju ponude za pružanje konzultantskih usluga za pripremu i prijavu 

projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Općine Kravarsko” 



71. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije 

sportskih terena u Kravarskom 

72. Zaključak o prihvaćanju ponude za kotizaciju na 8. susretu gradonačelnika, načelnika i 

poduzetnika  

73. Zaključak o prihvaćanju ponude za pregled dimnjaka i ložišta sa izdavanjem nalaza 

74. Zaključak o prihvaćanju ponude za Program izobrazbe  u području javne nabave  

75. Zaključak o prihvaćanju ponude za trakaste zavjese VG-Grupa d.o.o.  

76. Zaključak o sufinanciranju nabave rabljenog putničkog kombi vozila 

77. Zaključak o prihvaćanju ponude za konzultantske usluge Aurora Consulting 

78. Plan prijema u službu za 2017. godinu 

79. Odluka o otvaranju prometnice- Gromići 

80. Odluka o zatvaranju prometnice - Gajevo 

81. Odluka o otvaranju  prometnice - Gajevo 

82. Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija 

83. Odluku o početku postupka nabave – Sanacija dijela klizišta u naselju Donji Hruševec – 

Gromići 

84. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Kravarsko 

85. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Kravarsko za ponovnu Javnu raspravu 

 

U drugom polugodištu 2016. provodio se  postupak II izmjena i dopuna Prostornog plana 

Općine Kravarsko te je u tom razdoblju  doneseno i koordinirano  ukupno 51 pismeno (akti i 

podnesci). 

Dovršen je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II izmjena i dopuna 

plana , te je u  12. mjesecu održana 1. javna rasprava a vezano za  II izmjene i dopune 

prostornog plana uređenja Općine Kravarsko.  

 

U 7. mjesecu u Donjem Hruševcu u naselju Gromići je   zbog klizišta  zatvorena cesta za sav 

promet, te  se kontinuirano radilo na rješavanju tog problema.  

Upućeni su brojni dopisi resornim ministarstvima , Zagrebačkoj županiji, Hrvatskim cestama i 

ostalim nadležnim tijelima. U listopadu je pokrenut  postupak bagatelne nabave :  nabava 

radova za sanaciju dijela klizišta u Donjem Hruševcu – Gromići na temelju kojeg je sklopljen 

Ugovor o izvođenju radova te je cesta u studenom  stavljena u funkciju za prometovanje 

jednim trakom . 

 

Redovno su po proračunskim mogućnostima održavane i sve  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 imamo sklopljen ugovor i 

Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o.   

 

Radilo se i na proširenju mreže javne rasvjete.  U drugom polugodištu 2016. na području 

Općine Kravarsko vršeni su radovi  na postavljanju podzemnih kablova visokonaponske 

mreže u naseljima Podvornica, Barbarići Kravarski , Pustike  te su u ovoj godini nastavljeni 

radovi prema Kravarskom , Novom Brdu i Žitkovčici.   

I dalje se radi na legalizaciji objekata. 

Na mrtvačnici Donji Hruševec , izvršen je priključak na električnu mrežu, te se radilo na 

legalizaciji objekta mjesnog doma u Donjem Hruševcu.  

Za mrtvačnicu  u Kravarskom izrađen je geodetski elaborat za rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa.  

Krajem godine u općinsku zgradu ugrađena je dizalica topline iz ranije doznačenih sredstava 

Zagrebačke županije i dijelom iz sredstava Općinskog proračuna.  



Završeni  su i radovi na unutarnjem i vanjskom uređenju općinske zgrade (bojanje fasade, 

ugradnja  dijela PVC stolarije , bojanje preostalog dijela stolarije koji nije mijenjan te ostali 

radovi).  

I u drugom polugodištu  dodijeljena su sredstva Mjesnim odborima kao  dodatne pomoći i 

donacije za održavanje i popravljanje njihovih objekata.  

Na javni poziv za dodjelu financijskih sredstava Udrugama i drugim neprofitnim 

organizacijama iz proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu  u razdoblju od 01.07. – 

31.12.2017 prijavljeno je 11 projekata Udruga  koje djeluju na području Općine Kravarsko, te 

je isto toliko projekata financirano ili sufinancirano.  

 

Tijekom drugog polugodišta prijavljeno je nekoliko projekata na raspisane natječaje i pozive 

Zagrebačke županije:  Poboljšanje sustava zbrinjavanja otpada na području Općine Kravarsko 

(mobilno reciklažno dvorište , tri zelena otoka i kontejner) , Završetak gradnje mrtvačnice u 

Donjem Hruševcu, Adaptacija domova kulture na području Općine Kravarsko (Donji 

Hruševec, Novo Brdo, Podvornica) , izrada projektne dokumentacije – rekonstrukcija 

sportskih terena u Kravarskom i  Sanacija dijela klizišta u naselju Donji Hruševec – Gromići.   

 

Za prijavljene projekte u 1. polugodištu 2016.  u drugom polugodištu su nam odobrena 

sredstva od  Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  za sufinanciranje Izrade II 

izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko ,  dio sredstava za održavanje 

tradicionalog koncerta održanog u ožujku 2016.  , te dio sredstava za financiranje izgradnje i 

održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, tj. za izradu projektne dokumentacije 

za komunalnu infrastrukturu i  održavanje nerazvrstanih cesta.  

Za projekte prijavljene u drugom  polugodištu odobren nam je dio sredstava za sanaciju dijela 

klizišta u Donjem Hruševcu – Gromići, te sredstva za izradu projektne dokumentacije – 

glavni projekt za rekonstrukciju sportskih terena u Kravarskom.   

 

U drugom polugodištu 2016. dobivena su preostala sredstva za sanaciju štete od elementarne 

nepogode na groblju i cestama u iznosu cca 1.334.000,00 kn. 

 

U prosincu 2016. Prijavili smo na natječaj mjera 7.2.2. (Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju ) nerazvrstanu cestu NC-KR-02 , projekt vrijedan 6.856.650,00 

kn za koji još uvijek nisu objavljeni rezultati natječaja.  

U svrhu prijave na mjeru 7.2.2. radilo se na izradi glavnog projekta za navedenu cestu, 

odnosno ishođena je građevinska  dozvola, a paralelno se radilo na izradi projektne 

dokumentacije i ishođenju građevinskih dozvola  za još sedam nerazvrstanih cesta.  

 

U 8. mjesecu službeno je formirano Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o.  

 

Tijekom drugog polugodišta u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom  Zagrebačke 

županije kontinuirano se radilo na izradi Strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko. 

 

Krajem godine pokrenut je postupak davanja koncesije za obavljanje javne usluge  

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine 

Kravarsko. 

 

 

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 te 

financiranjem namještaja za program predškole.  

U drugoj  polovici ove godine dodatno je sufinanciran i školski kombi  te su financirana dva 

bicikla za rad u školi.  

 

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. Doznačena su  i dodatna sredstva za nabavu vozila za prijevoz vatrogasaca i opreme.  

 

Obilježili smo Dan Općine uz mnogobrojne uzvanike i goste gdje sam se na svečanoj 

sjednici osvrnuo na postignute rezultate u  protekle  21 godine naše općine. Na Dan Općine  

blagoslovljeno je obnovljeno groblje u Kravarskom čiji završetak sanacije je i svečano 

obilježen.  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  2016. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti 

Načelnika kao izvršnog tijela općine Kravarsko. 

 

 

 

        NAČELNIK  

                  Vlado Kolarec  


