OPĆINA RAKOVEC

IZVJEŠĆE
O RADU OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE RAKOVEC
za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine

Rakovec, srpanj 2021.
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Na temelju članka 35.b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Rakovec („Glasnik Zagrebačke
županije“ broj 7/20) općinska načelnica Općine Rakovec, podnosi dana 15. srpnja 2021. godine,
Općinskom Vijeću Općine Rakovec

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKE NAČELNICE
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021.

I.
UVOD
Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20), propisana je obveza načelnice kao čelnika jedinice lokalne
samouprave da dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu
sukladno odredbama statuta jedinice lokalne samouprave.
Ovim se Izvješćem ispunjava navedena zakonska kao i statutarna obveza izvješćivanja Općinskog
Vijeća kao predstavničkog tijela Općine Rakovec od strane općinske načelnice koji u okvirima
propisanim odredbama članaka 42. i 48. Zakona ima nadležnosti, kako slijedi:
- zastupa Općinu;
- obavlja izvršne poslove u Općini;
- odgovara središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave
prenijetih u djelokrug Općine;
- priprema prijedloge općih akata;
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela;
- usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog
djelokruga, te nadzire njihov rad;
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i
rashodima u skladu sa zakonom i statutom;
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i raspolaganju ostalom
imovinom u skladu sa zakonom, statutom i posebnim propisima;
- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
Uz nadležnosti propisane Zakonom, Općinska načelnica u obnašanju dužnosti, između ostalih,
obavlja i sljedeće poslove utvrđene Statutom Općine Rakovec:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom
imovinom, u skladu s Zakonom, Statutom i posebnim propisima
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom
imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna, ako je
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stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima.
upravlja prihodima i rashodima Općine,
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine.
odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom
izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje
ustanova kojih je osnivač Općina,
donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
imenuje i razrješava pročelnika upravnog tijela,
imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih
društava i drugih pravnih osoba, u kojima Općina ima udjele ili dionice i kojih je
osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije rečeno. Odluku o imenovanju i
razrješenju dostavlja Općinskom vijeću, u roku od 8 dana od dana donošenja i
objavljuje u Glasniku Zagrebačke županije.
utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti,
sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
do kraja ožujka tekuće godine podnosi Vijeću izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture i Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Vijeća,
organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i
poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine rada u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općina, odnosno poslova državne uprave, ako su
preneseni na Općinu,
nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne
uprave,
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
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II.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Gradnja i održavanje komunalne infrastrukture
U izvještajnom razdoblju pokrenuto je ili provedeno nekoliko postupaka nabave radi gradnje i
održavanja komunalne infrastrukture.
III.
UPRAVLJANJE IMOVINOM
U tijeku je gradnja Društvenog doma u Dropčevcu i uređenje parkirališta, te su u tijeku nabave za
izvođenje radova uređenja dječjeg igrališta u Hudovu i Dvorišću, a uređenje dječjeg igrališta je pri
samom kraju.
IV.

ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT, PREDŠKOLSKI ODGOJ

Kultura i sport
U izvještajnom razdoblju općina je sufinancirala i pomagala rad Udruga na svom području, te je
sanirala kulturno sakralne objekte.
Školstvo i predškolski odgoj
U izvještajnom razdoblju Općina je sufinancirala smještaj djece s područja Općine Rakovec u
dječjim vrtićima. Također, financirala je provođenje Programa predškole za djecu s područja općine
Rakovec u Područnoj školi u Rakovcu. Osigurana su sredstva za nabavu radnih bilježnica za svu
djecu od 1. do 8. razreda. Sufinancirana je škola plivanja za djecu 4. razreda područne škole
Rakovec. Ishođena je lokacijska dozvola, izrađen idejni projekt, te parcelacijski elaborat za gradnju
dječjeg vrtića u Rakovcu.

V.
SOCIJALNA SKRB
Na temelju Programa o zbrinjavanju socijalno ugroženih osoba Općine Rakovec u izvještajnom
razdoblju Općina Rakovec sufinancirala je logopedsku terapiju djeci, davala jednokratnu novčanu
pomoć za novorođenčad.
Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/2010) kojim je
propisana obveza financiranja društva Crvenog križa svih razina, Gradskom društvu Crvenog križa
Vrbovec u izvještajnom razdoblju doznačena su potrebna sredstva, te su u Proračunu osigurana
sredstva za sufinanciranje kombi vozila za prijevoz starijih osoba u organizaciji CK Vrbovec.

VI.
VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
U razdoblju od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine iz Proračuna Općine Rakovec doznačivana su
sredstva za redova rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakovec.

VII.
RAD OPĆINSKE NAČELNICE KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI
U izvještajnom razdoblju razmatrani su prijedlozi akata iz nadležnosti Općinske načelnice i
Općinskog Vijeća.
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Između akata što ih je donijela Općinska načelnica u razmatranom razdoblju najveći dio usvojenih
prijedloga su akti iz nadležnosti Općinske načelnice kao izvršnog tijela Općine koje prema
područjima i namjenama možemo razvrstati na akte što se odnose na: provedbu odluka
predstavničkog tijela i usvojene politike razvoja Općine, odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda,
odluke o postupcima javne nabave, te akte što se odnose na unutarnje ustrojstvo upravnih tijela.
Razmatranje i donošenje akata u izvještajnom razdoblju kronološki se odvijalo kako slijedi:
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.2020. do
31.12.2020. godine,
- Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini,
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovec za 2020. godinu,
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2020. godini na području Općine
Rakovec,
- Izvješće o izvršenju Programa o zbrinjavanju socijalno ugroženih osoba u 2020. godini,
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Rakovec za 2020.
godinu,
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području
Općine Rakovec za 2020. godinu,
- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Rakovec za 2020. godinu,
- Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
otpada,
Na temelju zakona i podzakonskih propisa, u izvještajnom razdoblju, tj. od 01.01.2021. do
30.06.2021. godine, načelnica utvrđuje te upućuje na raspravu i usvajanje Općinskom vijeću Općine
Rakovec prijedloge slijedećih akata:
- Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Rakovec,
- Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovec,
- Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima Općine Rakovec,
Prijedlog I izmjena i dopuna Programa o zbrinjavanju socijalno ugroženih osoba u 2021.
godini,
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Rakovec,
- Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Izgradnja
dječjeg igrališta u Dropčevcu,
- Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za
Izgradnju dječjeg igrališta u Brezanima,
Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih
koronavirusom na gospodarstvo,
- Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za uređenje sakralnog obilježja u Hruškovcu,
Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge provođenja deratizacije u 2021,
- Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge provođenja dezinsekcije
komaraca u 2021.,
- Prijedlog Odluke o nabavi lampi za javnu rasvjetu u Hruškovcu,
- Prijedlog Odluke o asfaltiranju ulice u Valetiću,
- Prijedlog Odluke o asfaltiranju ulice Kirin u Kolenici,
- Prijedlog Odluke o uređenju djela nerazvrstane ceste kod Raspela u Mlaki,
- Prijedlog Odluke o uređenju parkirališta pored malonogometnog igrališta u Baničevcu,
- Prijedlog Odluke o uređenju dječjeg igrališta u Dvorišću,
- Prijedlog Odluke o uređenju dječjeg igrališta u Lipnici,
- Prijedlog I izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu,
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Prijedlog II izmjene i dopune programa o zbrinjavanju socijalno ugroženih osoba u 2021.
Godini,
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu,
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2021. godinu,
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Usluge
čišćenja prostorija Općine Rakovec,
Prijedlog Odluke o plaćanju razlike DEC-a i stvarnih troškova PŠ Rakovec,
Prijedlog Odluke o sufinanciranju dječjeg vrtića
Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude Geo Legin d.o.o.,
Prijedlog Odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave: dobava i ugradnja
kamenog materijala za nerazvrstane ceste u općini Rakovec,
Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći,
Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći,
Prijedlog Odluke o nabavi radnih bilježnica i ostalih radnih materijala,
Prijedlog Očitovanja na pravo prvokupa kulturnog dobra,
Prijedlog Odluke o stjecanju nekretnine za gradnju vrtića,
Prijedlog Odluke o stjecanju nekretnina za formiranje čestica na mjesnom groblju

Također, postupala je po svim ostalim donesenim odlukama Općinskog vijeća koje su u domeni i
ovlastima funkcioniranja Općine Rakovec.
VIII.
JAVNOST RADA OPĆINSKE NAČELNICE
Kako bi informacije o Općini Rakovec i radu općinske načelnice bile dostupne javnosti, u razdoblju
siječanj – lipanj 2021. godine na web stranicama Općine, objavljuju se novosti vezane uz rad
Općine Rakovec.
KLASA: 022-05/21-01/03
URBROJ: 238/25-03-21-02
Rakovec, 15. srpnja 2021.
Općinska načelnica:
Brankica Benc, dipl.oec.
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