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IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA 

OPĆINE VELIKI BUKOVEC 

 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ovo izvješće odnosi se na godišnje razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2015. godine. Zakonom 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom općine Veliki Bukovec („Službeni 

vjesnik Varaždinske županije“ 18/13) utvrđeno je da načelnik priprema prijedloge općih akata, 

izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, utvrđuje prijedlog Proračuna 

Općine i izvršenje Proračuna, upravlja imovinom u skladu sa Zakonom, Statutom i općim 

aktima Općinskog vijeća, odlučuje o stjecanju i otuđenju nekeretnina i pokretnina i 

raspolaganju ostalom imovinom Općine Veliki Bukovec ako je stjecanje i otuđivanje planirano 

u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, a najviše do 70.000 kuna, upravlja 

raspoloživim sredstvima na računu Općine, donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Veliki Bukovec, imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela i 

unutarnjeg revizora, utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela općine, predlaže izradu 

prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 

sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, usmjerava i nadzire djelovanje 

upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu, daje mišljenje o prijedlozima koje 

podnose drugi ovlašteni predlagatelji te ostale poslove koji su mu Zakonom i Statutom stavljeni 

u nadležnost. 

Kroz nadležnosti načelnika u obavljanju poslova iz zakonom određenog samoupravnog 

djelokruga, u nastavku ovog izvješća daje se pregled izvršenih poslova koji se odnose na: 

komunalnu problematiku, socijalni skrb i odgojno obrazovni sustav, zaštitu od požara i civilnu 

zaštitu, sport, kulturu te ostala pitanja u čije je rješavanje bio uključen načelnik kao nositelj 

izvršne vlasti u Općini te Jedinstveni upravni odjel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

 

Radovi predviđeni redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta u 2015. godini, a odnose se na 

održavanje nerazvrstanih cesta, tekuće održavanje, čišćenje jaraka na poljskim putevima, 

započeti su početkom mjeseca svibnja poravnanjem oko __% poljskih puteva zasipavanjem 

šljunkom na najpotrebnijim mjestima za što je odvojeno oko 50.000,00 kuna. Uz pomoć 

korisnika socijalne pomoći i radnika za opće dobro bez naknade te provedeno je čišćenje i 

redovito održavanje groblja kao i ostalog okoliša  u čitavoj Općini. Osigurano je novih 16 

grobnih mjesta za koje je izdvojeno oko 30.000,00 kuna. 

U društvenom domu u Dubovici uredili su se sanitarni prostori i kupljen je novi sudoper sa 

radnim stolom za kuhinju na što je izdvojeno također oko 30.000,00 kuna. 

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec obavljeno je sljedeće: 

- ukupno je otvoreno 22 zahtjeva za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada, 

- 10-tak izdanih suglasnosti za izvođenje radova na groblju, 

- 2 suglasnosti za korištenje javne površine, 

- 10 obračuna komunalnog doprinosa, 

 

Komunalno redarstvo: 

Komunalno – poljoprivredna redarka počela je s radom za Općinu Veliki Bukovec od mjeseca 

ožujka te je napravljeno sljedeće: 

- SVIBANJ: obavljen 1 očevid na čk.br. 135 i 136 – Veliki Bukovec 

- LIPANJ: obavljena su 2 očevida na čk.br. 2080/8, 2029, 2030 – Kapela Podravska 

                  na čk.br. 2210/2, 2211/4, 2208, 2209, 2116/2 – Kapela Podravska 

 

 

SOCIJALNA SKRB I  ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV 

 

Od programa iz  područja socijalne skrbi i dalje odvajamo sredstva za prehranu učenika 

Osnovne škole Veliki Bukovec kao i troškove škole vožnje bicikla. Općina je u izvještajnom 

razdoblju nastavila sufinancirati boravak djece s područja Općine Veliki Bukovec koji pohađaju 

vrtić izvan naše Općine. Planira se zaposliti i geronto- domaćica  preko Crvenog križa koja bi 

obilazila starije i nemoćne i pomagala im u obavljanju svakodnevnih životnih potreba. 

 

 

ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 

 

Iz općinskog proračuna sve redovne aktivnosti vatrogasne zajednice, a time i  dobrovoljnih 

vatrogasnih društava, financiraju se prema Zakonu o vatrogastvu. Izrađena je nova Procjena i 

Plan zaštite od požara te Procjena i Plan zaštite i spašavanja koji su usklađeni sa zakonskim 

normama. 

 

 

SPORT I REKREACIJA 

 

Općina je dobro surađivala sa svim sportskim udrugama na području Općine te im redovito 

isplaćivala donacije i pomoći. 



 

KULTURA, INFORMIRANJE I UDRUGE GRAĐANA 

 

Općina Veliki Bukovec dobro je surađivala sa medijima i informirala mještane oko događaja u 

općini sukladno mogućnostima, što je potrebno svakako poboljšati radi bolje informiranosti 

mještana Općine. 

Odluke koje donosi Općinsko vijeće redovito su se objavljivale u službenom glasilu. 

Za sve Udruge s područja Općine Veliki Bukovec organizirani su sastanci na kojima su 

stručnjaci tumačili nove obveze iz Zakona o udrugama, nove financijske obveze prema 

poraznoj upravi te mogućnosti koje će Udruge imati za prijavu vlastitih programa i projekata 

na Program ruralnog razvoja. 

Ove godine ostali smo bez jedne udruge koja je prestala sa svojim radom, a to je Udruga mladih 

„Tri rijeke“. 

Svim Udrugama isplaćivane su redovite donacije. 

 

PROGRAMI I PROJEKTI 

 

Općina Veliki Bukovec predala je zahtjev za dobivanje bespovratnih sredstava od strane 

Ministarstva gospodarstva za rekonstrukciju javne rasvjete, te je u ožujku potpisan ugovor o 

dodijeli istih u iznosu od 186.000,00 kuna. 

Također Općina se javila na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je 

dobila sredstava za energetski pregled javne rasvjete. 

Općina Veliki Bukovec predala je i zahtjev za odobravanje sredstava kapitalne pomoći za 

poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda prema Ministarstvu 

graditeljstva  i prostornog uređenja – projekt uređenja šetnih staza na groblju, koja su nam 

također odobrena u iznosu od 90.000,00 kuna. 

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju donio niz akata (zaključaka, odluka koji se 

odnosili na odobravanje financijske pomoći sukladno osiguranim sredstvima u proračunu i 

politici izvršavanja proračuna). U izvještajnom razdoblju sklopljeno je ukupno 18 ugovora i 2 

sporazuma. 

Osim navedenih poslova načelnik redovito surađuje s državnim tijelima i tijelima drugih 

jedinica lokalne samouprave i Varaždinskom županijom, a obuhvaća redovitu komunikaciju s 

tijelima državne vlasti u smislu slanja poziva, dopisa i zamolbi. 

Općinski načelnik prisustvovao je  na nekoliko kulturnih i sportskih manifestacija održanih u 

Varaždinskoj županiji. Obveze protokolarne naravi obuhvaćale su i prisustvovanje proslavama 

Dana gradova i općina. 

Osim navedenih aktivnosti načelnik je tijekom izvještajnog razdoblja redovito primao stranke 

te rješavao probleme vezane uz Općinu. 

 

                                                                       

                                                                                                    Općinski načelnik 

                                                                                                      Zvonko Hlebar 
 


