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REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA  OPĆINA SABORSKO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-06/17-01/2
URBROJ: 2133/15-02-17-1
Saborsko,  20. ožujka  2017.

Na temelju članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13), i članka 47. Statuta Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije broj 17/13), općinski načelnik Općine Saborsko podnosi

IZVJEŠĆE
o radu za 2016.

OPĆE ODREDBE

Sukladno zakonskim obvezama i Statutu Općine Saborsko, općinski načelnik obvezan je podnijeti općinskom vijeću izvješće o svom radu.
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 njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Saborsko, 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.
U izvještajnom razdoblju održane su 6 sjednica Općinskog vijeća na koje je općinski načelnik u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje niz akata, odluka, zaključaka i suglasnosti.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
 U p o d ručj u zaposlenosti u Op ć in i 
U izvještajnom razdoblju u Općini Saborsko stanje zaposlenosti na dan 31.12.2016. godine je sljedeće:
	u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo je ukupno zaposleno 4 osobe:
	Jedinstveni upravni odjel:…………… 4  službenika



	u radnom odnosu na određeno vrijeme bilo je ukupno 10 djelatnika, od toga:


	1 dužnosnik (zamjenik općinskog načelnika)
	1 djelatnik ( stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa iz nadležnosti HZZ u trajanju od 14. studenog 2016. do 13.studenog 2017.godine)


	9 djelatnika (u Programu javnih radova iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od  01. travnja  2016. do 30.studenog 2016.godine)



 U p o d ručj u fin a n c ij a
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik je nadzirao izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s izvršenjem Proračuna za 2016. godinu, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Saborsko kao i druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Saborsko.
	Ukupni  prihodi  i  primici  Općine  Saborsko u  2016.  godini  ostvareni  su  u  iznosu  od: 4.693,048,00 kn
	Ukupni  rashodi  i  izdaci  Općine  Saborsko  u  2016.  godini  ostvareni  su  u  iznosu  od: 3.901,838,00 kn
	Ukupni višak prihoda po Godišnjem obračunu sa stanjem 31.12.2016. g. iznosi 

791.210,00 kn.
Proračun Općine Saborsko za 2016. godinu donesen je na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Saborsko, 14.12.2015. godine, u iznosu od 3.064.500,00 kn, a objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ i na službenoj internetskoj stranici Općine. Proračun Općine Saborsko  za 2016. godinu imao je dvije izmjene i dopune;
	I. izmjene i dopune Proračuna Općine Saborsko za 2016.g. usvojene su na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Saborsko, 30.06.2016.g. na iznos od 4.874,516,00 kn
	II. izmjene i dopune Proračuna Općine Saborsko za 2016.g. usvojene su na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 16.12.2016. g. u visini od 4.705.408,00 kn


U p o d ručj u radova na kom un a ln oj in fra s tr u k tu ri u Op ć in i 
Na temelju zakonskih ovlasti i raspoloživih financijskih sredstava u razdoblju srpanj – prosinac 2016. godine donosio sam odluke za unapređenje komunalne infrastrukture i poboljšanje uvjeta života i rada mještana Općine Saborsko. U redovnom održavanju nerazvrstanih cesta nakon zimskog perioda uloženo je ukupno 334.990,00 kuna 
Čišćenje i održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i čišćenje snijega -589.061,80 uplaćeno kom.poduzeću „Sabkom“:

 U p o d ručj u poreza

	porez na kuće za odmor – , naplaćeno  65.731,28 kn ; trenutno imamo 140 obveznika, od čega je u 2016. utvrđeno 62 nova obveznika
	porez na potrošnju – , naplaćeno 11.330,25 kn
	porez na tvrtku –  naplaćeno 8.123,00 kn
	porez na dohodak- naplaćeno 241.087,17 kn

U p o d ručj u kom un a ln ih d o p rin o s a , naknada  i dr. naknadi i renti 

	komunalni doprinos - izdano je 18 rješenja, zaduženo  23.666,63 naplaćeno 16.938,97 kn


	komunalna naknada - izdano je 37 rješenja, zaduženje 227.839,68 kn, naplaćeno 209.582,34



	odvoz komunalnog otpada-zaduženje 118.320,00, naplaćeno 87.398,95
	grobna naknada - izdano je 50 rješenja što je najveći odaziv korisnika od kad je uvedena obveza plaćanja ; zaduženje 23.040,00 kn, naplaćeno 20.010,00 kn
	naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - izdano je 25  rješenja
	naplata vode –zaduženje 240.144,00, naplaćeno 177.224,27. 


Vode je obračunato ukupno 17950 m3, od toga Saborsko 14303 m3, a Lička Jesenica i Begovac 3647 m3.


	najam  -zaduženje 87.818,25, naplaćeno 78.581,25
	prihod od  troškova ovrha 3.764,86


	šumski doprinos, naplaćeno 221.733,87 kn
	naknada za područja zaštićenih vrijednosti od Minist.prirode i zaštite okoliša 

1.352.797,97 kn
Izdano je 43 rješenja o ovrsi, od čega je 27  naplaćeno, dok je 16 predmeta ostalo nenaplaćeno odnosno poduzete su mjere prisilne naplate i čeka se naplata. 
Izraženo u postocima radi  se o naplati od 63%.
Izdano je 67 opomena obveznicima u 2016.
U p o d ručj u j av n ih p o tre b a u k u ltu r i i s p o rt u 

U području društvenih djelatnosti udruga građana temeljem Zakona, Općina je raspisala javni natječaj za dodjelu potpora na koji se javila Udruga Ženska akcija Saborsko. 

U 2016. godini Općina Saborsko  je u skladu s Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa / projekata udruga za 2016. godinu, odobrila sredstva za rad udruga i to:

	Udruga Ženska akcija Saborsko – 10.000,00 kn


Sredstva su isplaćena temeljem Ugovora o financiranju, udruga do 31.12.2016. godine.

 U p o d ručj u so c ij a ln ih p o tre b a i s t im u la c ij a 

Kroz program socijalne skrbi i brige o starim i nemoćnima dodijeljeno je:
	7 jednokratnih novčanih pomoći (5.956,11 kn),
	2 jednokratnih novčanih pomoći za novorođeno dijete (5.000,00 kn)

	za ogrjev korisnicima socijalne skrbi u iznosu 22.50000 kn ( 25 korisnika)U p o d ručj u šk o ls tv a 

Organiziran je predškolski odgoj u Područnoj školi Saborsko –sklopljen je ugovor o djelu sa učiteljicom Danijelom Matijević-Šimić , a financira se iz Proračuna Općine Saborsko u cijelosti.

	za  sufinanciranje  prehrane  u Područnoj školi -8.689,36 kn


	za 11 učenika sufinanciran je smještaj u učeničke domove (16.065,00 kn)


	stipendije -4.500,00 kn za jednog studenta 


u području poljoprivrede i šumarstva 
-subvencije poljoprivrednicima  3.493,30 kn 
-subvencije obrtnicima -2.500,00 kn


 U p o d ručj u j av n os ti ra d a Op ć in e 

Javnost rada u 2016. godini osigurana je objavom akata u Glasniku Karlovačke županije i na web-stranici Općine Saborsko www.saborsko.hr, dostavom u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske te objavom na oglasnoj ploči Općine Saborsko.
U siječnju 2016. godine izrađeno je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu i dostavljeno Povjereniku za informiranje.
U 2016. godini zaprimljena su i pravovremeno riješena 10 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i sva su riješena u roku ili ustupljena nadležnom tijelu.

 U p o d ručj u predlaganja akata koje donosi Op ć in s k o v ije će 
Na inicijativu i prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti, Općinsko vijeće Općine Saborsko donijelo je 59 odluka i akata u 2016. godini.

 U p o d ru čj u d on oš en ja a ka ta iz n a d le žn o s ti o p ć in s k o g n a če ln ik a 
Na temelju zakonskih ovlasti općinski načelnik je u  2016. godini donio 34 akta (odluke, programi, planovi)
Općinski načelnik je u 2016. godini zaključio 33 ugovora:
	7 ugovora o djelu

1 ugovor o linijskom prijevozu
7 ugovora po bagatelnom javnoj nabavi
1 ugovor o sufinanciranju udruge
3 ugovora o zakupu poslovnog prostora 
9 ugovora o radu na određeno
1 ugovor o stručnom osposobljavanju 
1 ugovor o stručnom nadzoru nad radovima
1 ugovor o zastupanju od odvjetnika
1 ugovor o održavanju i ažuriranju web stranice
1 ugovor o osnivanju prava služnosti
1 ugovor o poslovnoj suradnji 

U p o d ru čj u lin ij s k o g p rij ev o za 
Na području općine linijski prijevoznik je AUTOTRANS d.o.o., dok  prijevoz učenika OŠ Plaški obavlja prijevoznik KNEŽEVIĆ.
U p o d ru čj u p ros to rn og u re đe nj a 
Općina Saborsko je pokrenula 25. 08.2016.dan postupak II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Saborsko, te je potpisan ugovor sa izrađivačem tvrtkom CPA d.o.o., iz Zagreba. Javna rasprava i uvid  su provedeni u razdoblju od 03. do 17. listopada 2016. , prilikom koje je zaprimljeno 4 prijedloga , primjedbi i očitovanja fizičkih osoba i javnopravnih tijela,te je nakon toga objavljeno Izvješće o javnoj raspravi na stranici Općine i Ministarstva graditeljstva.

Općina Saborsko završila je postupak II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Saborsko, te su 07. veljače  o. g. izmjene usvojene na Općinskom vijeću.
o)
JAVNA NABAVA
 U 2016. G. su provedena ukupno 7 bagatelnih nabava čija procijenjena vrijednost ne prelazi iznos od 200.000,00kn za robe i usluge, odnosno 500.000,00 za radove, te 1 postupak nabave male vrijednosti za opskrbu električne energije.
Postupci su se provodili sukladno Pravilniku o provedbi postupaka javne nabave Općine Saborsko .


Redni broj


Predmet ugovora
Vrsta postupka i Evidencijski broj nabave

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora
s PDV-om (kn)
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
Naziv gospodarskog subjekta s kojim je sklopljen ugovor
Konačni datum isporuke roba, pružanja usluga, izvođenja radova
Konačni ukupan iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om (kn)




1.

Izrada dokumentacije
po natječaju za bespovratna sredstva i vođenju projekta



Bagatelna nabava Ev.br.1/1/2016




08.08.2016.




60.625,00







Uslužni obrt VEDECO TEAM, R.Matejčić 10, 
51 000 Rijeka









-




2.

Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Saborsko

Bagatelna nabava Ev.br. 5/16



05.09.2016.



86.250,00

90 dana od dana potpisa ugovora

CPA  d.o.o.,Odranska 2, Zagreb



05.12.2016.




75.000,00




3.

Kupnja kontejnera PEHD 1100L

Bagatelna nabava
Ev.br. 2/1/2016



29.08.2016.



56.868,75


30 dana od dana potpisa ugovora

GRADATIN d.o.o., Livadarski put 19
Sesvete



29.09.2016.



56.868,75



4.
Izgradnja parkirališta kod općinske zgrade 

Bagatelna nabava Ev.br. 01/16



08.08.2016.



273.787,50



1 mjesec
Obrt za iskop i odvoz Gavan-D, I.G.Kovačića 22, Ogulin



12.09.2016.



272.288,24

5.
Obnova i asfaltiranje cesta na području općine Saborsko 
Bagatelna nabava 
Ev.br. 03/16
17.08.2016.
334.990,63
2 mjeseca
RUDAR d.o.o., Tounj, Tounj 17
20.10.2016.
292.244,88
6.
Obnova pročelja zgrade Općine Saborsko 
Bagatelna nabava 
Ev.br. 04/16
01.09.2016.
192.436,25
2 mjeseca
KLINAC d.o.o., Klinac 2, Petrinja 
31.10.2016.
82.023,75
7.
Izgradnja ograde oko groblja u Saborskom
Bagatelna nabava 
Ev.br. 02/16
16.08.2016.
72.275,00
1 mjesec
Invest Ogulin d.o.o., Sv.Jakov 55, Ogulin
23.09.2016.
71.811,25
8.
Opskrba električnom energijom
NMV 1/15
09.02.2016.
229.833,13
12 mjeseci
HRVATSKI TELEKOM d.d.
09.02.2016.
202.185,31

Nabava po narudžbenicama:
	Izrada turističkih karata -31.962,50 kn 

Nadogradnja komunalnog vozila -16.933,23 kn
Geodetske usluge na groblju  -5.500,00 kn
Javna rasvjeta –Lička Jesenica-19.536,25 kn
	Izrada baze nerazvrstanih cesta-22.500,00 kn




Sukladno čl. 21. Zakona o javnoj nabavi , redovito je ažuriran Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji je dostupan građanima na našoj internetskoj stranici. 
ZAKLJUČAK
Ovo Izvješće o mom radu u svojstvu općinskog načelnika Općine Saborsko za  2016. godinu sadrži kumulativni prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti načelnika kao izvršnog tijela Općine Saborsko, a samim time i zadovoljavanje potreba mještana Općine.


OPĆINSKI NAČELNIK

Marko Bićanić

