Stranica 11



,0
file_0.png

file_1.wmf


REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA  OPĆINA SABORSKO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-06/20-01/1
URBROJ: 2133/15-02-20-1
Saborsko,  31.ožujka  2020.

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, 19/13,137/15 i 123/17), i članka 47. Statuta Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije broj 17/13, 4/18 i 12/18), općinski načelnik Općine Saborsko podnosi

IZVJEŠĆE
o radu načelnika za  2019.g. 

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 održano je 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 31.12.2019. godine je sljedeće:
	u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo je ukupno zaposleno  5 osoba, te 1 osoba na određeno vrijeme kao zamjena za vrijeme porodiljnog dopusta i bolovanja

U srpnju 2019. je prestao radni odnos službenici na radnom mjestu referenta za računovodstvo i financije.

	u radnom odnosu na određeno vrijeme bilo je ukupno 9 djelatnika, od toga:


	1 službenik ( zamjena za vrijeme porodiljnog dopusta i bolovanja)


	 8 djelatnika (u Programu javnih radova iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju  od 6 mjeseci)



 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 2019. 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.
Proračun Općine Saborsko za 2019. godinu donesen je na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Saborsko, 19.12.2018. godine, u iznosu od 12.643.000,00 kn, a objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ 51a/18 i na službenoj internetskoj stranici Općine. 


	Ukupni višak prihoda po Godišnjem obračunu sa stanjem 31.12.2019. g. iznosi 1.285.583,00


U 2019.g. je riješen dug po sporu s tvrtkom Olid uz zaključenje nagodbe, te  uz financijsku pomoć Karlovačke županije koja je sudjelovala  s 2.000.000,00 kuna, dok je Općina Saborsko podmirila ostatak duga od 200.000,00 kuna.
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 siječanj –prosinac 2019. godine donosio sam odluke za unapređenje komunalne infrastrukture i poboljšanje uvjeta života i rada mještana Općine Saborsko.  
U redovnom održavanju nerazvrstanih cesta u zimskom periodu uloženo je ukupno 54.325,00 kn.
Čišćenje i održavanje javnih površina- 77.987,50 kn, 
Održavanje vodoopskrbnog sustava -190.477,50 kn
Odvoz kom. otpada -111.137,50 kn 
- uplaćeno kom.poduzeću „Sabkom“  533.027,50 kn

 U p o d ručj u poreza

	porez na kuće za odmor – 83.402,00 naplaćeno 
	porez na potrošnju – 13.939,00 kn naplaćeno
	porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada -  1.164.826,00 kn (od toga fiskalno izravnanje 976.718,00kn) 












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  0  rješenja, 

 zaduženo  3.523,66 kn naplaćeno 1.932,24 kn,   

	komunalna naknada - izdano je 555 rješenja, 
         zaduženo 350.732,55 kn, naplaćeno 261.726,70 kn


	odvoz komunalnog otpada-

zaduženje 30.406,80 kuna, naplaćeno 3.829,80 kuna

grobna naknada - izdano je 33 rješenja 
              zaduženje 28.822,50  kn, naplaćeno  21.845,00 kn

	naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada –

           izdano je 5 rješenja,      naplaćeno je 4.137,37 kn

	naplata vode –zaduženje  350.525,59 kn ,a naplaćeno 221.334,39 kn


Vode je obračunato ukupno  16533 m³, od toga Saborsko  13274 m³, a Lička Jesenica i Begovac 3259 m³.

Hrvatskim vodama doznačeno: naknada za zaštitu voda =22.985,96 kuna, naknada za korištenje voda =47.320,43 kuna

Vodoopskrba –obavljene sve potrebne predradnje i aktivnosti kako bi se izvršio prijenos poslova vodoopskrbe na tvrtku Vodovod i kanalizacija Ogulin sa 1. siječnja 2020.

	najam  -zaduženje  115.504,33 kn naplaćeno 69.863,33 kn


	prihod od  troškova ovrha 400,00  kn


	prihod od šumskog doprinosa, 678.852,42 kuna



	naknada za područja zaštićenih vrijednosti od Minist.prirode i zaštite okoliša 

2.271.028,76 kuna










Izdano je 13 rješenja o ovrsi, od čega je  1 ovrha  naplaćena.

Izdano je 47 opomena obveznicima.



            
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,Pčelarska udruga Medun , HVIDR-a Saborsko i Lovačko društvo Kuna.

U 2019. godini Općina Saborsko  je u skladu s Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa / projekata udruga za 2019. godinu, odobrila sredstva za rad udruga i to:

	Udruga Ženska akcija Saborsko – 10.000,00 kn
	HVIDR-a Saborsko-10.000,00 kuna

Pčelarska udruga „Medun“ Saborsko -10.000,00 kuna
	LD Kuna Saborsko-10.000,00 kuna

Sredstva su isplaćena temeljem Ugovora o financiranju  udruga. 

 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 

Dodijeljeno je:
	 Jednokratnih novčanih pomoći   u iznosu od 32.443,00 kn 
	Novorođene djece:  3 ,  isplaćeno  7,500,00 kn.


-ogrjev korisnicima socijalne skrbi u iznosu  14.250,00kn  za 15 korisnika
   ( to je pomoć od Karlovačke županije koja se isplaćuje preko računa Općine Saborsko)U p o d ručj u šk o ls tv a i predškolskog odgoja 
Poduzimane  su aktivnosti kako bi se organizirao predškolski odgoj  u sklopu  Područne škole Saborsko uz pomoć Karlovačke županije. Očekivani početak je planiran za proljeće 2020.
 Organiziran je predškolski odgoj u Područnoj školi Saborsko –sklopljen je ugovor o djelu sa učiteljicom Danijelom Matijević-Šimić  u listopadu 2018., a financira se iz Proračuna Općine Saborsko u cijelosti.

	za  sufinanciranje  prehrane  u Područnoj školi Saborsko  i Osnovnoj školi Plaški  - 22.562,00 kn



	za  12 učenika sufinanciran je smještaj i prehrana  u učeničkim domovima (86.300,00 kn)


Raspisan je natječaj za dodjelu studentskih stipendija u listopadu 2019.  
Dodijeljene su 2 stipendije  i sa studentima su sklopljeni ugovori – isplaćeno 17.000,00 kn 

	Kupnja bilježnica  za sve učenike od 1.-4. razreda osnovne škole- 8.805,00 kn.





u području poljoprivrede i šumarstva 
- subvencije poljoprivrednicima – 21.320,00 kn 


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

Javnost rada u izvještajnom razdoblju osigurana je objavom akata u Glasniku Karlovačke županije i na web-stranici Općine Saborsko www.saborsko.hr,

U izvještajnom razdoblju je  bilo zaprimljeno  4 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Izvješće o zaprimljenim zahtjevima za informiranje u 2019.g.   je službenik za informiranje dostavio Povjereniku za informiranje i objavio na službenoj stranici.






 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  62 akta.

 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 donio  54 akta (odluke, programi, planovi)
Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju zaključio    31 ugovor.
Ugovor  o sufinanciranju linijskog prijevoza, Ugovor o održavanju i ažuriranju web stranice, Ugovor o uslugama ispitivanja i praćenja ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, ugovor o korištenju i održavanju računalnih programa, Ugovori o sufinanciranju i opremanju javnih radova, Ugovor o sufinanciranju zimske službe, ugovori o djelu, ugovori sa udrugama za financiranje, ugovori za medijsko oglašavanje,ugovori o korištenju stipendije.




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., ( 2.000 kn mjesečno), s time da se prijevoz obavlja samo tri puta u tjednu.   Prijevoz učenika OŠ Plaški sa područja Općine Saborsko obavlja prijevoznik KNEŽEVIĆ.








Komunalno redarstvo

Aktivnosti :


	Provedba odredbi Zakona o zaštiti životinja. Izrađen je očevidnik pasa kućnih ljubimaca s provjerom mikročipiranja i cijepljenja te priloženim fotografijama pasa i potrebnih uvjerenja, posebno za naselje Saborsko te za Ličku Jesenicu, Begovac i Blata. U naselju  Saborsko kao i Ličkoj Jesenici, Begovcu i Blatima nastavljeno je evidentiranje kućnih ljubimaca te educiranje vlasnika s pravima i obvezama koje zahtijeva posjedovanje kućnog ljubimca.


	Stručna pripomoć kod rješavanja ili komuniciranja problematike iz građevinske struke te organizacijska pripomoć.

Djelomična kontrola agrotehničkih mjera te postupanje u smislu upozorenja vlasnicima radi nepravovremenog uređenja zapuštenih površina.
 
	Kontrola te izmjera kuća za odmor s provjerom obračunskih veličina kao i kontrola i evidentiranje komunalne infrastrukture te očevidi za Poreznu upravu.


	Očevidom na području Općine Saborsko evidentirane lokacije te postupanje sukladno Odluci i mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Saborsko.


	Postupanja temeljem Zakona o gradnji i Građevinskoj inspekciji.







Od značajnijih građevinskih zahvata uvidom u dokumentaciju za izvođenje radova dostupno je ; - Izgradnja Auto kampa „Potok“, Izgradnja  Općinskog doma kulture i vatrogastva  te dvije kuće za odmor u Saborskom(Borik).
Primijećeni su i manji građevinski zahvati u okviru obnove u ratu uništenih građevina, radi opsega posla komunalnog redara a malih mogućnosti provjere svih mogućih prava iz obnove i stambenog zbrinjavanja te izdavanja uporabnih dozvola nije moguće sve provjeriti, te će ta dužnost trajati i dalje.
Postupanje prema ruševnim građevinama, u okviru ovlasti komunalnog redara koordinirano je pri postupku uklanjanja ruševnih građevina (Dom za mlade i pokrenut je postupak za uklanjanje građevina u ratu stradalih a koje su prijetnja sigurnosti prolaznika i susjeda).



o)
JAVNA NABAVA
U izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2019. g. su provedena ukupno 8 bagatelnih nabava čija procijenjena vrijednost ne prelazi iznos od 200.000,00kn za robe i usluge, odnosno 500.000,00 za radove, te 2 postupaka nabave male vrijednosti.
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.
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vidakovići
JN 7/19
08.07.
299.981,25
50 dana
Rudar d.o.o., Tounj


2.
Rekonst. ner. cesta Alan, Kuselj - Kovačići
JN 8/19
18.07.
394.681,25
50 dana
Rudar d.o.o. Tounj


3.
Rekonst. ner. Ceste Potpolje
JN 15/19
22.10.
262.468,75
50 dana
Rudar d.o.o. Tounj


4.
Dom kulture i vatrogastva
NVV 1/19
20.09.
5.973.804,99
2 god. 
Građevinski obrt Špelić


5. 
Uređenje ceste Vukelić Poljana
NVV 2/19

952.370,00 (250.000,00 MRRFEU)

Rudar d.o.o, Tounj


6. 
Usluge građ. nadzora
JN 10/19
10.10.
180.000,00 
- do završetka radova
Uljanik d.o.o., Petrinja


7. 
Opremanje vat. doma
JN 9/19
28.11.
462.668,75 
2 mj. 
Invent oprema, Karlovac


8. 
Nadstrešnica za vozila
JN 12/19
29.08.
218.041,25
50 dana
Kirasić d.o.o., Ogulin


9. 
Wifi4eu 
JN 14/19
19.09.
111.607,50
60 dana
Optima telekom, Zagreb


10.
E-punionica
JN 13/19
25.07.
127.156,94 (29.434,00 Fond)
12 mj.
FZO, Zagreb
















Nabava po narudžbenicama- u ukupnom iznosu od              368.358,00 kn
Seminari savjetovanja          - 29.670,00                                                            
Uredski materijal                  - 33.454,00                                                       
Literatura, časopisi           - 16.176,00                                                                
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje    - 1.552,00                              
Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje     -31.309,00                    
Sitni inventar   - 1.265,00                                                                                     
Ostale usluge za kom. i prijevoz   - 10.800,00                                                   
Usluge za tekuće i invest. održavanje         - 14.462,00                                     
Usluge promidžbe i informiranja  - 24.219,00                                                    
Deratizacija i dezinsekcija     - 5.271,00 kn                                                              
Usluge odvjetnika     - 1.250,00                                                                         
Geod. katast. usluge i izrada projekt. dokument.  – 22.651,00 kn                       
Ostale računalne usluge            - 90.556,00 kn                                                       
Grafičke i tiskarske usluge          - 1.872,00 kn                                                        
Usluge registracije prijevoznih sredstava     - 13.727,00 kn                                 
Premije osiguranja – 15.329,00 kn                                                                            
Reprezentacija    - 47.699,00 kn                                                                                
Javnobilježničke usluge – 2.262,00 kn                                                                      
22.Rashodi protokola     - 4.834,00 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 2019. 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

