
              

 

REPUBLIKA HRVATSKA     

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BOSILJEVO            

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 022-05/19-01  

URBROJ: 2133/12-02-19-02 

Bosiljevo, 21.08.2019. 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BOSILJEVO ZA 

RAZDOBLJE 1-6 MJESEC   2019. GODINE 

 

 

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. 

 

Zadaće Općinskog načelnika utvrđene Statutom i Zakonom o lokalnoj i područnoj 

samoupravi. 

 

Pored zadaća i poslova 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 prvom polugodištu 2019. godine održane su 3 sjednice Općinskog vijeće na kojima se 

raspravilo i usvojilo 21 dokument. 

Treba istaknuti da su donesena dva najvažnija dokumenta za razvoj Općine: III izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo sa cjelovitim sadržajem i Strategija 

razvoja Općine Bosiljevo 2018-2021. godine, koji osiguravaju mogućnost prijave i provedbe 

projekata financiranih iz fondova Europske unije i drugih izvora koji su na raspolaganju 

lokalnoj samoupravi. 

Ispunjene su obaveze temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i donesene nove Odluke 

o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu. 

 

U nastavku se navodi informacija o stanju započetih projekata i dinamika provođenja:  

 

JLS VRSTA ULAGANJA IZNOS IZVOR 
 

OPĆINA BOSILJEVO UREĐENJE 
NERAZVRSTANIH CESTA 
NA PODRUČJU OPĆINE 

170.000,00 
 
 

ODOBRENA SREDSTVA -
MINISTARTSVO 
REGIONALNOG 



Većina planiranih radova 
realizirat će se tijekom 
srpnja i kolovoza  

 
 

440.000,00 

RAZVOJA I FONDOVA 
EU 
VLASTITA SREDSTVA 

OPĆINA BOSILJEVO PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA –
REKONSTRUKCIJA 
VODOOPSKRBNOG 
CJEVOVODA SA KUĆNIM 
PRIKLJUČCIMA I 
RAZDJELNE KANALIZACIJE 
NA PODRUČJU OPĆINE 
BOSILJEVO 
 
Izrađen idejni projekt, 
elaborat zaštite okoliša I 
hidrološka analiza potoka 
Petrovac za provođenje 
postupka procjene 
utjecaja zahvata na okoliš 

170.000,00 
 
 
 
 
 

74.955,00 

MINISTARTSVO 
REGIONALNOG 
RAZVOJA I FONDOVA 
EU 
 
 
VLASTITA SREDSTVA 

OPĆINA BOSILJEVO STRATEGIJA RAZVOJA 
OPĆINE BOSILJEVO 2018-
2021 
Dokument je završen i 
usvojen na 18. sjednici 
Općinskog vijeća 

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 
 
Izrađen idejni projekt i 
elaborat zaštite okoliša za 
provođenje postupka 
procjene utjecaja zahvata 
na okoliš 

135.000,00 
 
 
 

77.250,00 

RAZVOJNI FOND 
KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
 
 
VLASTITA SREDSTVA 

OPĆINA BOSILJEVO PROJEKT „ZAŽELI“ 
Projekt se uspješno 
provodi, odobrena su dva 
zahtjeva za nadoknadu 
sredstava i uplaćena 
sredstva za plaće 
zaposlenih i nastavak 
rada na projektu 

1.923.200,00 MINISTARSTVO RADA I 
MIROVINSKOG 
SUSTAVA –EUROPSKI 
SOCIJALNI FOND 

OPĆINA BOSILJEVO 
 

WIFI 4EU 
Odabran je izvođač 
radova i potpisan ugovor 
sa tvrtkom Optima d.d 
Uspostava besplatnog 
interneta na četiri točke – 
Grabrk, Bosiljevo, Kasuni, 
Pribanjci planirana je za 
mjesec rujan 

110.000,00 EU KOMISIJA 



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 

Projekt prijavljen na natječaj MJERA: 19.2 

OPĆINA BOSILJEVO OBNOVA I OPREMANJE 
GROBLJA BOSILJEVO I 
FAZA  
Izrađen idejni projekt, 
proveden postupak 
ocjene prihvatljivosti za 
ekološku mrežu i 
prijavljen na natječaj  
 

VRIJEDNOST 
ULAGANJA                 
624.150,00 

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

 

U prvom polugodištu ostvareni su prihodi  Proračuna 2.687.605,02 kn, što je u odnosu na isto 

razdoblje 2018. godine povećanje za 40 %, i realizirani rashodi u iznosu 1.861.753,95 kn, što 

je povećanje za 100% u odnosu na isto  razdoblje 2018. godine. Višak prihoda iznosio je 

825.851,07.   

Prihodi Proračuna uplaćuju se planiranom dinamikom, u drugom polugodištu očekujemo 

povlačenje svih  ugovorenih sredstava za navedene projekte.  

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu na neodređeno vrijeme zaposlena su 3 službenika i 1 

namještenik: pročelnik, viši upravni referenta – komunalno-poljoprivredni redar, referent za 

računovodstvo i financije i komunalni radnik – čistačica i dva službenika na određeno vrijeme 

za provođenje projekta „ZAŽELI“, voditelj projekta i administrator. 

Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu u prvom polugodištu, pored svakodnevnih 

kontakata sa strankama i stanovnicima Općine i ostalim javnim službama i državnom 

upravom, riješili su 163 neupravna  predmeta (zahtjevi, dopisi, odluke, opomene, potvrde, 

izvještaji) i 806 upravnih predmeta (rješenja) iz nadležnosti samoupravnog djelokruga 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

U ostalim poslovima i aktivnostima potrebno je istaknuti poslove knjigovodstva, plana i 

analize, provođenje postupka javne nabave koje provodi viši upravni referent sa položenim 

certifikatom te izrada prijedloga akata i dokumenata za raspravu i usvajanje na sjednicama  

Općinskog vijeća.  

Projekta „ZAŽELI“ uspješno se provodi, u projektu je uključeno 50 korisnika o kojima se 

brine 10 zaposlenih žena. Posredničko tijelo na provođenju projekta, Hrvatski zavod za 

zapošljavanje odobrio je 2 zahtjeva za nadoknadu  sredstava sa prihvatljivim  troškovima u 

prošloj godini, te je u skladu s tim izvršena doznaka za sljedeće razdoblje u iznosu 317.696,06 

kuna. 

U ovoj godini Općini Bosiljevo je odobreno zapošljavanje dva radnika na javnim radovima na 

vrijeme od 6 mjeseci, koji su započeli sa radom 20.05.2019. na komunalnim poslovima 

čišćenja javnih površina u vlasništvu Općine.  

                         Načelnik 

                     Josip Kasun  


