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

(„Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 244/12 i 19/13 – 

pročišćeni tekst) i članka 47. stavka 1. Statuta Općine Draganić („Glasnika Karlovačke županije “, br. 

18/13i 59/13 ), („Glasnik Općine Draganić „ kao Općinski načelnik Općine Draganić podnosim 

 

 

POLUGODIŠNJE  IZVJEŠĆE  
O  RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DRAGANIĆ 

za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine 

 

I. UVODNI DIO  

Kako je već uobičajeno, na početku svake sjednice Općinskog vijeća prije „aktualnih pola 

sata“, podnosio sam usmeno izvješće o radu i aktivnostima Općine između dviju sjednica Općinskog 

vijeća, pa ću u ovom Polugodišnjem izvješću čije podnošenje je propisano Zakonom i Statutom, dati 

detaljnije izvješće o svom radu u razdoblju srpanj prosinac 2015. godine. 

 

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 upravnih tijela jedinice lokalne 

samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, 

upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne 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 Draganić, 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, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, 

usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine, nadzirao njihov 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 djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, kao i 

kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 

 

 

 



 

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

 U izvještajnom razdoblju održano je niz sastanaka na kojima su razmatrani prijedlozi i 

donijeti zaključci kojima su rješavana pitanja iz nadležnosti općinskog načelnika. Sukladno 

ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi akata, izvješće o izvršenju 

proračuna za 2014.godinu, izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2015. godinu, prijedlozi 

izmjena i nadopuna proračuna za 2015. godinu 

U području  zaposlenosti-nositelja poslova: 

 

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra iskrena i kontinuirana suradnja  sa 

suradnicima, kako sa upravnim odjelom i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Draganić,tako i sa 

ovlaštenim osobama na razini županije, gradova, općina i posebno sa predstavnicima resornih 

ministarstava .    

 

U Općini Draganić je na dan 31.12.2015.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo 

ukupno zaposleno 4 djelatnika , od toga: 

 

1.Dužnosnici  

 (općinski načelnik i njegov zamjenik) 

 

2.Jedinstveni upravni odjel  

   (3 službenika) 

 

U izvještajnom razdoblju, objavljen je Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa u upravnim tijelima Općine Draganić za vježbenike – volontere, kao jedna od mjera za 

poticanje zapošljavanja. Temeljem Javnog poziva u 1. srpnju  2015. godine u Općini Draganić su 

počela raditi dva vježbenika Za njihov rad za vrijeme stručnog osposobljavanja vježbenici - volonteri 

primaju naknadu od 2.400,00 kn mjesečno po djelatniku, a naknadu financira i uplaćuje im HZZ, 
U izvještajnom razdoblju u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine, dao sam više 

izvješća te pripremio prijedloge općih akata i ostalih dokumenata, a od važnijih spomenuo bi: 

 

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – 

crpenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Draganić,  

- Odluka o izboru članova Savjeta mladih, 

- Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad  vijećnika, predsjednika 

Općinskog vijeća, članova radnih tijela i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dra-

ganić.  

- Usklađivanje Programa s izmjenama i dopunama Proračuna općine Draganić za 2015. godinu i to: 

1. Program održavanja komunalne infrastructure, 

2. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

3. Program kapitalnih ulaganja u 2015 

4. Program javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima   Općine 

Draganić 

- Odluka o raspodjeli sredstava komunalne naknade 

- Donošenje  Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu glavnog projekta  rekonstrukcije   

nerazvrstanih cesta  

- Donošenje Proračuna Općine Draganić za 2016.g., te uz Proračun i  



 Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za   2016.g.  

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić    

za 2016.g. 

 Program kapitalnih ulaganja na području Općine Draganić  za 2016.g. 

 Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Draganić 

 za 2016.g. 

 Program javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima na području 

Općine Draganić za 2016.g. 

 Socijalni program Općine Draganić  za 2016.g. 

 Odluka o raspoređivanju sredstava komunalne naknade  

 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka    

i izabranih članova s liste birača za 2016.g. 

 Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. g.   

 Program potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 2016. g. 

 Donošenje  Odluke o izvršenju proračuna Općine Draganić za 2016 .g 

 Donošenje  Pravilnika o utvrđivanju kriterija i za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i 

studentima s područja Općine Draganić 

 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece u usta 

novama predškolskog odgoja 

 Donošenje  Odluke o istupanju iz trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom    

Karlovačke županije d.o.o. i prijenosu poslovnih udjela u korist Karlovačke županije 

 

Od samog početka obavljanja dužnosti općinskog načelnika započeo sam sa intenzivnim 

sastancima i razgovorima sa 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, gospodarskih i ostalih.  

 Sudjelovao sam na sastancima koje je sazivao župan Karlovačke  županije na kojima je najviše 

bilo riječi o projektu regionalnog razvoja županije. Također sam održao čitav niz sastanaka sa 

članovima Uprave Hrvatskih cesta, direktorom Županijske uprave za ceste Karlovačke županije, 

sastancima sa odgovornim osobama iz  Hrvatskih voda. 

Prisustvovao sam svečanim sjednicama Gradskih i Općinskih vijeća susjednih gradova i općina, 

kao i koordinacijama i susretima sa čelnicima gradova i općina naše Županije. Općina Draganić je i 

članica LAG-a Vallis Colapis, a kao član u upravnim tijelima redovito prisustvujem sjednicama. 

Posebnu pažnju posvećivao sam u ovom periodu civilnom društvu te sam ostvario kvalitetnu 

suradnju sa udrugama koje djeluju u našoj Općini.  

 

U području obrazovanja i društvenih djelatnosti izvršeno je sljedeće: 

U izvještajnom razdoblju Općina je kontinuirano vodila brigu i o društvenim djelatnostima 

nad kojima ima ingerenciju (predškolski odgoj, dijelom socijalna skrb, sport i kultura), pa je tako 

osigurala potrebna sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene Dječjeg vrtića, pomagala socijalno 

ugroženim osobama. 

U programu školstva nastojalo se doprinijeti što kvalitetnijem osnovno školskom obrazovanju 

iako Općina nije vlasnik odnosno osnivač osnovne škole. 

Tako su OŠ „Draganić“  doznačena sredstva za sufinanciranje asistenta u nastavi , 

sufinancirana je  „Škole u prirodi“, a općina je i pokrovitelj obilježavanja 60-te obljetnice opstojnosti 

OŠ Draganić koja je obilježena nizom manifestacija i aktivnosti koje se nastavljaju i u  koja se 2016 

godini.  



Također, iz  proračuna osigurana su sredstva  za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca. 

Program zadovoljavanja javnih potreba u kulturi bio je također vrlo opsežan i sadržajan. Tako 

je nastavljeno sufinanciranje  udruga. Sredstva su bila osigurana i za rad KUD-a „Sv. Juraj“.  

 Mjesec prosinac obilježen je i kroz kulturno-zabavne manifestacije prigodom obilježavanja 

blagdana S. Nikole,  božićnih i novogodišnjih blagdana  na kojoj su nastupala djeca iz dječjeg vrtića i 

škole,  udruge „Tradicija Draganića“,  članovi drugih udruga. 

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 drugih sportskih institucija kroz sufinanciranje 

njihovog redovnog rada. S tim u vezi sufinanciran je rad  u NK „Draganić“ te  rad  Šahovskog kluba 

Draganić.  

U sklopu razvoja civilnog društva nastavljeno je i u ovom periodu sufinanciranje svih udruga 

koje djeluju na području općine Draganić pa tako podupire se rad udruge Zraka, udruge vinogradara, 

vinara i voćara „Draganićki bregi“,  Počasni Bleiburški vod, UDVDR Draganić, Lovačko društvo 

„Draganić“ . 

 

U području socijalne skrbi i zdravstva učinjeno je sljedeće: 

 

Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju programom 

pomoći koji obuhvaća, pravo na stalnu pomoć socijalno ugroženim  osobama, pravo na jednokratnu 

pomoć, pomoći za troškove boravka djece u vrtiću, pomoći za troškove ogrijeva,  pomoći za 

podmirenje troškova stanovanja, pravo na pomoć pogrebnih troškova osoba bez bližih srodnika i 

ostalo. 

Nastavljena je i mjera posvećena demografskoj obnovi  i nastojanju zadržavanja mladih 

obitelji na našem područja, a to je pomoć  posvećena  novorođenoj djece u iznosu od 1.500,000 kuna 

po djetetu. U ovom izvještajnom razdoblju rođeno je 36 djece. 

 

Vatrogastvo: 

Načelnik općine sudjelovao je na sastancima VZO Draganić na kojima se upoznao sa svim 

relevantnim podacima koji se tiču vatrogasne problematike na području općine Draganić. Redovno je 

financiran rad Vatrogasne zajednice općine Draganić prema Zakonu o vatrogastvu, kojim se osigurava 

kvalitetnije izvršavanje ovoga programa na području naše općine.  

 

Gospodarstvo i poljoprivreda: 

Iako Općina nema ingerencije na području gospodarstva, Općina i dalje nastoji na razne 

načine pomoći gospodarstvenicima i svim mještanima općine. Zazo  a uvijek ističemo da još nisu 

uvedeni općinski prirezi, povećanje komunalne naknade, grobne naknade, a propisane se i olakšice u 

postupcima legalizacije objekata. 

U poljoprivredi su se prema programu subvencioniranja umjetnog osjemenjivanja krava  

plotkinja isplatila sredstva poljoprivrednicima s našeg područja, a uplaćena su sredstva i za osiguranje 

usjeva do kraja 2015. godine za 3  tri korisnika. 

 

Realizirane Investicije i započeti projekti u izvještajnom razdoblju: 

Započeti su izgradnje Trga u  Draganiću, Izgradnja parkirališta uz mrtvačnicu, nastavljen je 

višegodišnji  projekt izgradnje nogostupa u  općini Draganić. 



U tijeku je ishođenje projektne dokumentacije  za rekonstrukciju nerazvrstanih  cesta u sklopu 

provedbe mjere 7.  iz „ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE“ za 

razdoblje 2014-2020. Navedena mjera 7.2.1. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta uključuje; usluge 

izrade projektno-tehničke dokumentacije, geodetske podloge i izrada elaborata.   

1. Izvedeni radovi na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) na svim nerazvrstane 

cestama na području općine Draganić. 

5. Izvedeni radovi na rekonstruirukciji  mosta u Franjetićima 

2. Predana je  dokumentacija za dobivanje Potvrde  glavnog projekta za MJERU 7.2.1. 

3. Izrađeno idejno rješenje za  Trg u Draganiću 

4. Započeti u  radovi na  uređenju prostorija u zgradi  Draganići 10 

 

Napominjem da su prenesena sva javna dobra u općoj uporabi na općinu Draganić, sve 

nerazvrstane ceste upisane kao vlasništvo općine Draganić, a posebno obje zgrade u centru Draganića 

dobile su akt nadležnog tijela o uporabi. 
Pokrenut je postupak uvođenja registra nekretnina. 

 

 

III. ZAKLJUČAK 

 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Draganić za razdoblje srpanj-prosinac  

2015. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela općine 

Draganić, a samim time i zadovoljavanje potreba građana. 

Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službe u Općini Draganić te 

u suradnji sa svojim zamjenikom gospodinom Ivicom Vrbanićem, a u okviru financijskih mogućnosti 

planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na 

način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine 

Draganić te je stoga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova 

općine Draganić kao jedinice lokalne samouprave, u 2015. godini. 

Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled  aktivnosti u 2015.godini. Treba napomenuti da plaće 

zaposlenih u općinskoj upravi u 2015.g. nisu rasle u odnosu na plaće iz prethodnih godina. One su 

ograničene i usklađena  sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi  

(„Narodne novine“, broj 28/10) . 

Nadalje napominjem da u upravi rade trenutno  samo dvije zaposlenice. Prioritet je donošenje 

Pravilnika o unutarnjem redu te zapošljavanje na slobodna radna mjesta. Poseban problem predstavlja 

i sada već višegodišnje bolovanje službenice na zaposlene na poslovima računovodstva i financija.  

  

 Pozivam vijećnike Općine Draganić, predsjednike i članove mjesnih odbora i sve građane da 

kad god imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, dođu kako bi smo zajednički pokušali rješavati 

naše probleme i ostvariti naše planove.  
 Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i namještenicima u općinskoj upravi, 

zahvaljujem na razumijevanju, pomoći, povjerenju i  suradnji.  

    

  

  

OPĆINSKI NAČELNIK 

                      mr. Stjepan Bencetić, dr. vet. med. 

  
. 
 


