
Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi Narodne novine br. 33/01, 60/01 i 129/05.), članka 47. Statuta općine Skrad 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/13, 28/13 i 8/14), donosim 
 
 
 

I Z V J E Š Ć E 
o radu općinskog načelnika Općine Skrad za period                                                     

od 1. srpnja  do 31. prosinca 2013. godine 
 
 
I. UVODNI DIO 
 
 Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' br. 19/13-pročišćeni tekst ), utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove 
lokalne samouprave. Sukladno članku 48. spomenutog Zakona, općinski načelnik priprema 
prijedloge općih akta, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, 
usmjerava djelovanje upravnih 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, odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne,odnosno područne (regionalne) 
samouprave čija pojedina 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, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje 
nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a  stjecanje i otuđivanje pokretnina i 
nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, obavlja i druge poslove utvrđene 
statutom. 
  
 U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Skrad, 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 koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, 
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,  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, 
zamjenika načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 
 
 
II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela koji je 
tehnička osnova rada Općinskog načelnika  u 2013 godini.   
 



1. U području financija  
 
Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz 
izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, 
vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda 
koji pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a 
koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
Zakonom o proračunu i Statutom Općine Skrad. 
 
Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja Proračuna 
izdvajam: 
 
Proračun 
 
Po tom pitanju obavljeni su svi potrebni razgovori ali do relizacije na županijskom nivou i  
državnom nivou nisu osigurana sredstva koja smo predvidjeli kao pomoći iz županijskog i 
državnog proračuna. Tim razgovorima uspijeli smo uprihoditi oko 300 000 tisuća kuna iz 
županijskog i državnog proračuna. 
 
 

2. U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša 
 
Kao načelnik obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora, 
gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se 
odnose na skrb i unapređivanje okoliša.  
 
Ucrtano 4,6 kilometara ceste Ravna gora -Hlevci   
Izvršena izmjera dijela ulice Vladimira Nazora zbog uređenja iste.  
Pripremljena sva dokumentacija za rekonstrukciju ceste G. Dobra – Sleme. 
Podnesen zahtjev za sređivanje katastarskog stanja oko škole u Divjakama  
Podnesena sudska tužba prema Šumarskom fakultetu iz Zagreba za sređivanje imovinskog 
stanja seoskog doma u selu Rogi 
Izrađen odvodni kanal u ulici Školska – Vladimira Nazora  

 
 

3. U području komunalnog gospodarstva  
 
Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti:  

- izvršeni  radovi na izgradnji kolektora H1, H2, G2, G1, dioK2 
- izrađene bankine na trasama postojećih kolektora nakon asfaltiranja postojećih 
- završen vodovod Hlevci 
- odlaganje komunalnog otpada 
- održavanje javnih površina 
- obavljanje dimnjačarskih usluga  
- stanje javne rasvjete 
- stanje sustava odvodnje oborinskih voda 
- uređenje groblja Rogi  
- uređenje groblja Divjake 
- uređenje čestice na Šileru 



- nabavljen traktor za čišćenje snijega 
- nabavljena kosilica 

 
 

4. U području prometa 
 
U drugih šest mjeseci 2013. godine nastojali smo unaprijediti prometnu infrastrukturu na 
području Općine Skrad kroz: 

- održavanje nerazvrstanih cesta za naselja Rasohe,  Sleme, Rogi, Buzin, Mala Dobra 
- izvršeno tamponiranje ceste Gornja Dobra- Pečišće-Divjake 
- održavanje pješačkih staza, nogostupa  
- održavanje sustava odvodnje oborinskih voda na dijelu zatvorenog  i otvorenog 

sustava odvodnje 
- praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava 
- sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta. 

     -    ugradnja rešetkastih propusta u ulici Šiljar 
 
 

5. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog 
školstva 

 
Vodio sam brigu o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika 

Općine u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju. Djelatnost društvene brige o djeci 
predškolske dobi utvrđena je Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi. Navedena 
djelatnost financirana je iz općinskog proračuna. Za učenike sa područja općine donirane su 
knjige, a učenicima prvog razreda i đačke torbe. Raspisan je natječaj za dodjelu redovnih 
stipendija, socijalnih i za deficitarna zanimanja. 

 
 

6. U području turizma 
 

Počišćene su sve izletničke staze. Završeno uređenje izletničke staze Zeleni Vir –
Ložac (kompletno izmijenjene podnice na dva mosta, popravljeni rukohvati i složen 
kompletno most koji je bio razvaljen,  kompletno uređenje staze od željzničke postaje prema 
slapu. 

Završeno je unutrašnje uređenje mlina na rijeci Dobri. 
Izrađene su i popravljene kameno-betonske stepenice od slapa do centrale. 
Izvršeno je geološko ispitivanje Zelenog Vira i sada slijedi kartiranje i izlaganje na           

poučnim panoima (radove izvršili studenti i profesori  rudasko geološkog fakulteta iz 
Zagreba). 

Organizirana je izložba „Rođenje Skrada“. 
Organizirana je proslava dočeka Nove Godine. 
  
 

7. U području socijalne skrbi i zdravstva 
 

Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potreba građana u 
području socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Programa socijalne skrbi za 2013. godinu 
primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene gađane. 



 Socijalni program 
 

Nastavili  smo sa prijevozom nemoćnih i bolesnih žitelja naše općine koji imaju potrebu za 
odlazak liječniku, te na specijalističke kontrole posebno u zimskim mjesecima. 
 
 
III. ZAKLJUČAK 
 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Skrad za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2013. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika 
kao izvršnog tijela Općine Skrad, lokalne samouprave, a samim time i zadovoljavanje potreba 
građana. 
  

Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini 
Skrad, 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 Skrad. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


