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Saborsko, 29.srpnja  2022. 

      

 
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 ţupanije broj 17/13, 4/18 , 12/18 i 11/21), općinski načelnik Općine Saborsko podnosi 

 

IZVJEŠĆE 

o radu načelnika za  razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2022. 

 

I. 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 raspolaţe 

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 odrţano je 3 sjednice Općinskog vijeća na koje je općinski načelnik u suradnji sa 

sluţbenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje niz akata, odluka, zaključaka i suglasnosti. 

 

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

a)  U p o d ručj u zaposlenosti u Op ć in i  

U izvještajnom razdoblju u Općini Saborsko stanje zaposlenosti na dan 30.06.2022. godine je slijedeće: 



 u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo je ukupno zaposleno  šest  osoba, s time da su tri 
sluţbenika na nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno) zaposlena u komunalnom poduzeću Sabkom. 

  

b) 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 2021. godinu, sastavljanje f inancijskih 

izvještaja ,  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. 

 

c) 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 raspoloţivih financijskih sredstava u 2022. godini donosio sam 

odluke za unapređenje komunalne infrastrukture, razvoju zajednice i poboljšanje uvjeta ţivota i 

rada mještana Općine Saborsko.  

Komunalna infrastruktura vezana je za odrţavanje komunalne infrastrukture, i to u okviru 

komunalnih djelatnosti koje su se obavljale na području općine Saborsko, kao što je odrţavanje 

javnih površina, nerazvrstanih cesta, uređivanje površina na grobljima, čišćenje snijega, 

komunalne usluge, deratizacija i dezinsekcija,, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama.  

Ulagalo se je u javnu rasvjetu, izradu betonskog zida na groblju Lička Jesenica 

 
U p o d ručj u poreza općina Saborsko ostvaruje prihode kroz poreze na kuće za odmor, poreze na 
promet nekretninama, porez na potrošnju i porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, 

uključujući fiskalno izravnanje.  

Općina je ostvarila pomoći iz drţavnog proračuna u obliku kompenzacijske mjere, kapitalne pomoći 
iz drţavnog proračuna (za opremanje vatrogasnog doma), a od izvanproračunskog korisnika dobiva 

sredstva za potporu lokalnog razvoja u sklopu inicijative LEADER, odnosi se na izradu parkirališta 

na groblju u 2021. godinu, gdje smo utrošili vlastita sredstva za izradu.  

U tijeku su u radovi na sanaciji vodovoda Saborsko. 
 

     d)  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  

 

Općina  u izvještajnom razdoblju nije raspisala javni natječaj za dodjelu potpora za rad udruga sa područja 

Općine Saborsko. 
Isto tako nije izdvojila sredstva za  financiranje  javnih potreba u sportu. 

 

Kod obiljeţavanja značajnijih dana, Općina je simbolično obiljeţila 16.svibnja Dan Općine Saborsko. 
 
 

 

e) U p o d ručj u so c ij a ln ih p o tre b a  
 

Općina Saborsko kroz socijalni program sudjeluje u davanju pomoći osobama slabijeg imovinskog statusa, kroz 

isplatu jednokratne novčane pomoći ili kroz podmirivanje troškova stanovanja, a za novorođeno dijete na 
području Općine Saborsko, daje se novčana pomoć. 
 

f) U p o d ručj u šk o ls tv a i predškolskog odgoja  

U području školstva poduzete su aktivnosti kako bi se osigurala prehrana u Područnoj školi Saborsko i OŠ 

Plaški.  

Za učenike koji su u učeničkim domovima, Općina sudjeluje u financiranju tih domova.  



Na temelju natječaja za stipendije koji je raspisan u listopadu 2021. godine, dodijeljene su stipendije na temelju 

ugovora koji je sklopljen sa stipendistima.  

Poduzete su aktivnosti kako bi se organizirao rad vrtića u sklopu  Područne škole Saborsko, i to kroz 

sufinanciranje prehrane, radnog materijala, plaća zaposlenicima vrtića i ostalih potreba.  
 

 

 

g) 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,  

zaduţeno  12.152,44 kn naplaćeno 9.499,50 kn   

 

komunalna naknada - izdano je 35 rješenja,  

zaduţeno 252.155,47 kn, naplaćeno 172.306,20 kn 

 

odvoz komunalnog otpada- 

zaduţenje 16.071,00 kuna, naplaćeno 700,00 kuna 

 

grobna naknada   

zaduţenje 394,76  kn, naplaćeno  30,00 kn 

 

naknada za zadrţavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 

izdano je 10 rješenja,      naplaćeno je 4.033,33 kn 

 

naplata vode –zaduţenje  61.109,49  kn ,a naplaćeno 56,76 kn 

 

      najam  - zaduţenje  83.524,89 kn naplaćeno 47.285,89 kn 

      prihod od  kamata 1.501,46 kuna   

   prihod od  troškova ovrha 471,65  kn 

     

 

prihod od naknade za pravo sluţnosti  43.935,08 kuna 

          

        Izdano je 0 rješenja o ovrsi. Iz prijašnjih godina naplaćene su 2 ovrhe.  

 

         Izdana je 1 opomena obvezniku i plaćeno je dugovanje po opomeni. 

 

 

 
h) 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 ţupanije i na 
web-stranici Općine Saborsko www.saborsko.hr, 

 

U izvještajnom razdoblju je  bilo zaprimljeno  3 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama. 

http://www.saborsko.hr,/


i) 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  34 akta na  tri odrţane sjednice u tom razdoblju. 

 
j)  U p o d ru čj u d on oš en ja a ka ta iz n a d le ţn 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  26 akta (odluke, programi, planovi) 

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju zaključio  7 ugovora. 

Ugovor  o sufinanciranju linijskog prijevoza, Ugovor o korištenju sredstava za sufinanciranje zimske sluţbe u 

2022.g., Autorski ugovor o umjetničkom nastupu, Ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora, 

Ugovor o poslovnoj suradnji, Ugovor o darovanju, Ugovor o obavljanju poslova certificiranja-FINA. 

 

k) 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 s područja Općine Saborsko obavlja  

prijevoznik KNEŢEVIĆ.  

 

l) Komunalno redarstvo 

 

Aktivnosti : 

1. Provedba odredbi Zakona o zaštiti ţivotinja. Dopunjavanje i ispravak  očevidnika  pasa  kućnih 

ljubimaca s provjerom mikročipiranja  i cijepljenja te prilaganjem  fotografija  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. 

Oglašavanje na oglasnim pločama te na sluţbenoj stranici Općine. 

 

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

organizacijska pripomoć 

3. Djelomična kontrola agrotehničkih mjera te postupanje u smislu upozorenja vlasnicima radi 

nepravovremenog  uređenja zapuštenih površina. 

4. Kontrola te izmjera kuća za odmor s provjerom obračunskih veličina kao i kontrola i evidentiranje 

komunalne infrastrukture te očevidi za Poreznu upravu. 

 

5. Odlukom o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš na području Općine Saborsko, obvezan sam provoditi mjere te kontrolirati 

aktivnosti a u vezi s otpadom. 

Očevidom na području Općine Saborsko evidentirao sam lokacije te postupio sukladno odluci i 

mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u 

okoliš na području Općine Saborsko. 

  

Konstantno praćenje i upozoravanje kao potpora u primjeni ovlasti izostaju radi neadekvatnih uvjeta i 

aktivnosti. 

6. Postupanja temeljem Zakona o gradnji i građevinskoj inspekciji. 

Od značajnijih građevinskih zahvata u ovom izvješću uvidom u dokumentaciju za izvođenje radova 

dostupno je ; 



- Dom kulture i vatrogastva Općine Saborsko , izgradnja je dovršen,  tehnički pregled obavljen 

,uporabna dozvola ishođena,   potrebno je izraditi Plan odrţavanja i organizirati njegovu provedbu 

sukladno  zakonu i pravilnicima                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Izgradnja Auto kampa „Potok“ značajno usporavanje investicije prouzročio je COVID -19  ,traju 

pripreme za  početak rada.                                                                                                                              

-  Kod izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture nedostaje transparentno planiranje a onda i 

zakonito  postupanje u smislu redoslijeda aktivnosti ( obavijest o investiciji, prijava početka  građenja-

radova i ostalo). 

 U naselju Begovac  Plaščanski, ulica Vezmari , Zapisnikom o očevidu te kontrolom i savjetima 

ubrzavam  postupak  ozakonjenja  kupljenih  i  obnovljenih  kuća  za novog  vlasnika  većinom  

stranih drţavljana, prestankom epidemije aktivnosti se ubrzavaju. 

 U postupku je  proces  uređenja  okućnice  te  uklanjanje  ruševine  iz  ratnih  razaranja na adresi  

Borik 8, Saborsko, suvlasnica  (nasljednica) izbjegava  postupanje  sukladno zakonu i odlukama 

općine Saborsko. 

 Završni radovi na   privatnoj  investiciju  na k.č.br.3772, vlasnice Katarine  Hrupec . 

 Nastavak postupka uređenja  okućnice i  uklanjanja  ruševine  iz rata na adresi  Lička Jesenica 21 i 

22b, suvlasnici  vješto  izbjegavaju  svoju zakonsku  obvezu  odrţavanja nekretnina. 

 

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 duţnost trajati i 

dalje. 

Konstantno praćenje i upozoravanje kao potpora u primjeni ovlasti izostaju radi neadekvatnih uvjeta i 

aktivnosti, protok  informacija i suradnička potpora slabo su zastupljeni,  ipak  s tendencijom  napretka 

od  prethodnog  izvješća.  

             Radi ograničenja koja je prouzročio  COVID-19  aktivnosti  su  usporene . 

7. Rad u stoţeru civilne zaštite , zaprimanje obavijesti  na  e-mail te iste prosljeđujem. 

 

m) JAVNA NABAVA 

 

 

U izvještajnom razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja proveden je jedan postupak javne nabave čija 

procijenjena vrijednost ne prelazi iznos od 200.000,00kn za robe i usluge, odnosno 500.000,00 za 

radove. 

 

1/22 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Saborsko  

Postupak  je proveden sukladno Pravilniku o provedbi postupaka javne nabave Općine Saborsko . 

 

III. ZAKLJUČAK 

Ovo Izvješće o mom radu u svojstvu općinskog načelnika Općine Saborsko za p r v o  p o l u g o d i š t e  2022. 
godine sadrţi kumulativni prikaz poslova i zadataka iz nadleţnosti načelnika kao izvršnog tijela Općine 

Saborsko, a samim time i zadovoljavanje potreba mještana Općine. 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Marko Bićanić 

 



                                                                    

 

 



 


