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IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE BOSILJEVO U 2018. GODINI 

 

 

Temeljem članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(,,Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15 i 123/17) i članka 48. Statuta Općine Bosiljevo Općinski načelnik dva puta godišnje 

podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće 

godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-

lipanj tekuće godine. 

 

Obzirom u prošloj godini nije izrađeno polugodišnje izvješće u nastavku se daje cjelovito 

godišnje  izvješće o radu u 2018. godini. 

 

Zadaće Općinskog načelnika utvrđene Statutom i Zakonom o lokalnoj i područnoj 

samoupravi su sljedeće: 

 

 priprema prijedloge općih akata; 

 izvršava i osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća; 

 utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna; 

 upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima 

općinskog vijeća; 

 odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna 

vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, 

ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim 

propisima, a najviše do 1.000.000,00 kuna; 

 upravlja prihodima i rashodima Općine; 

 upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine; 

 donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine; 

 imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela; 

 imenuje i razrješava unutarnjeg revizora; 

 utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine; 

 predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune; 

 razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana; 

 imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona; 



  donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti; 

  sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti; 

  donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova; 

  daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga; 

  imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih 

osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je 

Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu; 

  do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju 

programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za prethodnu godinu; 

  provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 

  poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku općinskog vijeća 

o poslovnim prostorima; 

 donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine; 

 organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 

poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;  

 usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni 

Općinu; 

 nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 

uprave; 

 daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji; 

 obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora te 

 obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

 

Pored aktivnosti koje se odnose na neposredno izvršavanje zakona, odluka i drugih općih i 

pojedinačnih akata, provedeno je i niz aktivnosti kojima se u okviru samoupravnog 

djelokruga obavljaju poslovi od značaja za Općinu s ciljem neposrednog ostvarivanja potreba 

stanovnika i ostalih pravnih subjekata. 

 

U 2018. godini održano je 8 sjednica Općinskog vijeće na kojima se raspravilo i usvojilo 61 

dokument. Od značajnijih dokumenata treba istaknuti novi Statut Općine, II Izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo, Urbanistički plan uređenja poslovno industrijske 

zone Bosiljevo, Plan gospodarenja otpadom, Proračun za 2019. godinu te  niz programa za 

2019. godinu koji se financiraju iz Proračuna - Socijalni program, Programi javnih potreba u 

kulturi i sportu, Programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture. 

Pored usvojenih dokumenata pokrenuti su postupci izrade III Izmjena i dopuna Prostornog 

plan  uređenja sa cjelovitim sadržajem i Strategije razvoja Općine kao ključnih dokumenta za 

razvoj Općine i financiranje projekata iz fondova Europske unije i drugih izvora koji su na 

raspolaganju lokalnoj samoupravi. 

 

U prošloj godini, pored svakodnevnih rješavanja problema i kontakata sa stanovnicima 

Općine, aktivnosti su bile usmjerene na pripremi projekata i prateće dokumentacije za 

natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva poljoprivrede, drugih 

tijela državne uprave  i Karlovačke županije. 

 

U nastavku se navodi pregled projektnih ideja i projekata podijeljenih u tri grupe ovisno o 

stupnju pripremljenosti i faze provedbe: 

 



 

Projekti u provedbi – odobrena sredstva u 2018. godini  

JLS VRSTA ULAGANJA IZNOS IZVOR 
 

OPĆINA BOSILJEVO UREĐENJE 
NERAZVRSTANIH CESTA 
NA PODRUČJU OPĆINE 

100.000,00 
 
 
 

510.000,00 
 

MINISTARTSVO 
REGIONALNOG 
RAZVOJA I FONDOVA 
EU 
VLASTITA SREDSTVA 

OPĆINA BOSILJEVO PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA –
REKONSTRUKCIJA 
VODOOPSKRBNOG 
CJEVOVODA SA KUĆNIM 
PRIKLJUČCIMA I 
RAZDJELNE KANALIZACIJE 
NA PODRUČJU OPĆINE 
BOSILJEVO 

170.000,00 
 
 
 
 

74.955,00 

MINISTARTSVO 
REGIONALNOG 
RAZVOJA I FONDOVA 
EU 
 
VLASTITA SREDSTVA 

OPĆINA BOSILJEVO STRATEGIJA RAZVOJA 
OPĆINE BOSILJEVO 2018-
2021 

43.250,00 AGENCIJA ZA PLAĆANJA 
U POLJOPRIVREDI, 
RIBARSTVU I 
RURALNOM RAZVOJU 

OPĆINA BOSILJEVO PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA ZA 
NERAZVRSTANU CESTU 
PODUMOL-GRABRK-
MATEŠE-OTOK NA 
DOBRI-AK. JEZERO LEŠĆE 

135.000,00 
 
 

77.250,00 

RAZVOJNI FOND 
KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
 
VLASTITA SREDSTVA 

OPĆINA BOSILJEVO PROJEKT „ZAŽELI“ 1.923.200,00 MINISTARSTVO RADA I 
MIROVINSKOG 
SUSTAVA –EUROPSKI 
SOCIJALNI FOND 

OPĆINA BOSILJEVO 
 

WIFI 4EU 110.000,00 EU KOMISIJA 

OPĆINA BOSILJEVO 
 
 

UREĐENJE DVORCA 
BOSILJEVO 

100.000,00 
 

10.000,00 

MINISTARSTVO 
KULTURE 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

 

Projekt prijavljen na natječaj MJERA: 7.4.1. 

JLS VRSTA ULAGANJA IZNOS IZVOR 
 

OPĆINA BOSILJEVO UREĐENJE I OPREMANJE 
DRUŠTVENOG DOMA I 
TURISTIČKO-
INFORMATIVNOG 
CENTRA 

1.214.515,00 AGENCIJA ZA PLAĆANJA 
U POLJOPRIVREDI, 
RIBARSTVU I 
RURALNOM RAZVOJU 
VLASTITA SREDSTVA 

 

 



Projekti u pripremi za prijave na natječaje u 2019. godini 

JLS VRSTA ULAGANJA IZNOS IZVOR 
 

OPĆINA BOSILJEVO IZGRADNJA 5,5 KM 
NERAZVRSTANE CESTE: 
PODUMOL-GRABRK-
MATEŠE-OTOK NA 
DOBRI-AK. JEZERO LEŠĆE  

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 
ULAGANJA                
7.000.000,00 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA 
U POLJOPRIVREDI, 
RIBARSTVU I 
RURALNOM RAZVOJU 
 

OPĆINA BOSILJEVO REKONSTRUKCIJA 
VODOOPSKRBNOG 
CJEVOVODA SA KUĆNIM 
PRIKLJUČCIMA I 
RAZDJELNE KANALIZACIJE 
NA PODRUČJU OPĆINE 
BOSILJEVO 

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 
ULAGANJA                 
5.300.000,00 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA 
U POLJOPRIVREDI, 
RIBARSTVU I 
RURALNOM RAZVOJU 
 

OPĆINA BOSILJEVO IZGRADNJA SPORTSKE 
DVORANE  

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 
ULAGANJA                 
8.000.000,00 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA 
U POLJOPRIVREDI, 
RIBARSTVU I 
RURALNOM RAZVOJU 
 

OPĆINA BOSILJEVO ENERGETSKA OBNOVA 
ZGRADE OPĆINSKE 
UPRAVE I VATROGASNOG 
DOMA U GRABRKU 

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 
ULAGANJA                    
300.000,00 

MINISTARSTVO 
GRADITELJSTVA I 
PROSTORNOG 
UREĐENJA-FOND ZA 
ZAŠTITU OKOLIŠA I 
ENERGETSKU 
UČINKOVITOST 

OPĆINA BOSILJEVO UREĐENJA GROBLJA – 
KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA I 
PRATEĆI OBJEKTI 

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 
ULAGANJA                 
4.000.000,00 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA 
U POLJOPRIVREDI, 
RIBARSTVU I 
RURALNOM RAZVOJU 
VLASTITA SREDSTVA 

OPĆINA BOSILJEVO REKONSTRUKCIJA I 
UREĐENJE 
NERAZVRSTANIH CESTA 
NA PODRUČJU OPĆINE 

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 
ULAGANJA                    
600.000,00 

MINISTARTSVO 
REGIONALNOG 
RAZVOJA I FONDOVA 
EU 
 

 

U 2018. godini, temeljem prijavljenih projekata, Općini Bosiljevo ukupno je odobreno 

2.591.450,00 kuna, dio je uplaćen u Proračun u 2018. godini , a dio će biti tijekom 2019. 

ovisno o fazama izrade projekata i rokovima provedbe. 

 

Priprema projektne dokumentacije i provođenja postupaka strateške  procjene utjecaja na 

okoliš za planove i strategije, odnosno procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu  za 

zahvate u prostoru kao preduvjet za ishođenje potrebnih dozvola, vremenski dugo traju, ali su 

ključni za prijave na natječaje i povlačenje sredstava iz fondova Europske unije i drugih 

izvora financiranja. 

 

Ulazni promet na žiroračunu Proračuna u 2018. godini iznosio je 6.397.667,00 kuna sa 

prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja,  sredstava na žiroračunu Proračuna na kraju 

godine iznosila su 2.292.341,00 od toga sredstva rezervirana za provođenje  programa 



ZAŽELI u 2019. godini iznose 484.263,40, ostala sredstva raspoređena su u Proračunu za 

2019. godinu. 

 

Izvješće o izvršenju Proračuna će biti detaljnije obrazloženo u posebnom dokumentu, 

međutim ovdje je bitno naglasiti visinu sredstava namijenjenih za provedbu 7 mjera za djecu i 

mlade definiranih Socijalnim programom Općine Bosiljevo. 

 

Općina Bosiljevo u 2018. godini ukupno je izdvojila 367.153,97 kuna  za potrebe djece i 

mladih.  

 

Općina Bosiljevo roditeljima, te samohranim roditeljima za svako novorođeno dijete na 

području općine Bosiljevo dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna.  

 

Sufinancirani su troškovi  pohađanja «Male škole» na području Općine Bosiljevo, temeljem 

zahtjeva i izvješća OŠ «Ivan Goran Kovačić» o broju polaznika «Male škole», sufinanciran je 

smještaj  djece sa područja Općine Bosiljevo, u dječjim vrtićima u gradovima Duga Resa i 

Karlovac i Općini Generalski Stol u visini 50 % cijene smještaja, temeljem ispostavljenih 

računa vrtića u kojima su djeca smještena. 

Sufinancirani su troškovi školske kuhinje za svu djecu koja pohađaju osnovnu školu u PŠ 

Bosiljevu i PŠ Grabrku u iznosu  50,00 kn mjesečno po djetetu.  Povodom Sv. Nikole Općina 

je financirala kupnju poklona školskoj djeci koja pohađaju osnovnu školu na području Općine 

Bosiljevo u iznosu do 30,00 kuna po poklonu. Općina Bosiljevo sufinancirala je cijenu 

mjesečne karte prijevoza srednjoškolaca od mjesta stanovanja do mjesta školovanja u 

vrijednosti razlike cijene koju financiraju Vlada Republike Hrvatske i Karlovačka županija. 

Za srednjoškolce sa područja Općine Bosiljevo koji ne putuju u srednje škole već su smješteni 

u đačke domove na području Republike Hrvatske, Općina Bosiljevo je sufinancirala cijenu 

smještaja u đački dom u vrijednosti 50% od cijene smještaja. 

Općina Bosiljevo je u  2018. godini  u potpunosti financirala nabavu udžbenika za sve 

učenike osnovnih škola sa svog područja koji nastavu pohađaju u Republici Hrvatskoj. 

Općina Bosiljevo je u 2018. godine dodijelila jednokratne financijske potpore svim redovitim 

studentima sa područja Općine Bosiljevo. 

Iznos potpore ovisi o broju prijavljenih redovitih studenata u tekućoj akademskoj godini 

 

 U nastavku se navode ukupno isplaćena sredstva po pojedinim mjerama potpora: 
 

1. Oprema novorođenčadi           35.000,00 

 

2.Subvencioniranje pohađanja «Male škole» 

 i pokloni  za Sv. Nikolu                   10.034,97 

 

3.Sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće i igraonice           114.180,00

        

4.Sufinanciranje školske kuhinje           29.150,00 

 

5.Sufinanciranje nabave knjiga za osnovnoškolce               48.863,10 

 

6.Sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca        50.026,00 

 i smještaja u đačke domove srednjoškolaca       

    

7.Potpore studentima            79.900,00 

 
UKUPNO u 2018. godini                    367.153,97  



Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela sistematizirano je 7 radnih 

mjesta, od kojih je popunjeno 5. 

Popunjena su radna mjesta: pročelnik sa stručnim uvjetima magistar struke, viši upravni 

referenta – komunalno-poljoprivredni redar sa stručnim uvjetima prvostupnik javne uprave, 

referent za računovodstvo i financije sa stručnim uvjetima srednje stručne spreme ekonomske 

struke i komunalni radnik – čistačica sa stručnim uvjetima niže stručne spreme. 

Nisu popunjena 3 radna mjesta: savjetnik za financije i gospodarstvo sa stručnim uvjetima 

magistar struke, komunalni radnik-vozač sa stručnim uvjetima srednje stručne spreme i 

komunalni  radnik sa stručnim uvjetima niže stručne spreme. 

 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu u prvih sedam mjeseci 2018. godine bilo je zaposleno 2 

službenika i 1 namještenik, a od 20.08. 2018. 3 službenika i 1 namještenik. 

Pored svakodnevnih kontakata sa strankama i stanovnicima Općine i ostalim javnim službama 

i državnom upravom, službenici su ukupno riješili 216 neupravnih  predmeta i 188 upravnih 

predmeta iz nadležnosti samoupravnog djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela. 

U okviru planiranja,  praćenja i analize izvršenja proračuna odvijaju se sljedeće aktivnosti: 

kontrola dokumentacije, praćenje likvidnosti proračuna, izrada polugodišnjih  izvješća o 

izvršenju proračuna, te godišnjeg obračuna proračuna,  naplata prihoda. 

Računovodstveni poslovi podrazumijevaju vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna: 

glavne knjige, analitičkih knjigovodstvenih evidencija kupaca i dobavljača, te evidentiranje 

svih transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, kao i  analitičku evidenciju 

imovine odnosno osnovnih sredstava i sitnog inventara, izjave o fiskalnoj odgovornosti. 

U ostalim poslovima i aktivnostima potrebno je istaknuti provođenje postupka javne nabave 

koje provodi viši upravni referent sa položenim certifikatom, izdavanje rješenja o visini 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, izdavanje rješenja o obvezi plaćanja 

komunalne naknade i komunalnog doprinosa, provođenje postupaka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš planova, programa i strategija, postupak izrade i usvajanja 

prostornih planova, izrada izvješća, izdavanje potvrda, suglasnosti i drugih dokumenata.  

 

Na projektu ZAŽELI financiranom iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu, na 

određeno vrijeme zaposleno je 10 žena temeljem ugovora o radu na dvije godine, a voditelj i 

administrator projekta  na određeno vrijeme 2 godine i 6 mjeseci. 

Voditelju i administratoru projekta  je u Jedinstvenom upravnom odjelu osigurana stručna i 

administrativna pomoć u provođenju aktivnosti potrebnih za uspješnu realizaciju projekta. 

Tijekom prošle godine Općini Bosiljevo je odobreno zapošljavanje dva radnika na javnim 

radovima na vrijeme od 6 mjeseci, koji su bili angažirani na komunalnom čišćenju javnih 

površina u vlasništvu Općine. 

 

 

 

 

 

           Načelnik 

           Josip Kasun  

  

 

 

   

 

 


