REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/12-01/01
UR.BROJ: 2133/22-01-17-16
Kamanje, 01.03.2017. godine

Na temelju članka 45. stavak 1. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br.
03/09, 04/11 i 01/13) i članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), propisana je obveza načelnika da dva puta
godišnje podnosi
IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2016. TE JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2016. GODINE
I.

UVODNI DIO

Izvješće se podnosi temeljem članka 45. stavak 1. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine
Kamanje“ br. 03/09, 04/11 i 03/14) prema kojem je načelnik dužan dva puta godišnje podnositi
izvješće o svom radu.
Statutom Općine Kamanje utvrđeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti i da ima jednog
zamjenika, koji u našem slučaju svoju dužnost obnaša volonterski, te da sukladno Zakonu o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave utvrđene
zakonom.
U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Kamanje uredno je obavljao sve izvršne poslove koji su
mu povjereni zakonom, a posebice:
 utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Kamanje,
 iznošenje prijedloga i mišljenja, preporuka i stavova o prijedlozima i mišljenjima bitnim za
raspravljanje Općinskog vijeća Općine Kamanje i donošenje odluka,
 izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih i drugih akata općinskog vijeća,
 upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,
 upravljanje prihodima i rashodima Općine Kamanje,
 utvrđivanje izmjena i dopuna proračuna za 2016.,
 donošenje odluka o investicijama,
 donošenje odluka o izradi projekata i nominiranje istih odgovarajućim izvorima financiranja,
 usmjeravanje i djelovanje na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kamanje,
 donosi odluku o prijemu u službu mladih obrazovanih nezaposlenih osoba za rad bez
zasnivanja radnog odnosa kako bi im se pružila prilika za stručno osposobljavanje i polaganje
državnog stručnog ispita,
 donosi odluku o provedbi javnih radova radi zapošljavanja nezaposlenih osoba na evidenciji
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a u cilju povećanja kvalitete održavanja javnih površina,
 brine o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i dr.,
 brine o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,



brine o suradnji s tijelima državne uprave-ministarstvima, fondovima i dr.

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra, iskrena i kontinuirana suradnja sa
vijećnicima Općine Kamanje, zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje, sa
ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina, posebno sa predstavnicima resornih
ministarstava, te sredstvima javnog priopćavanja.
II.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.

U Općini Kamanje je na dan 31.12.2016.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo
ukupno zaposleno 2 djelatnika, na određeno vrijeme bilo ukupno 6 radnika, od toga:
a) Jedinstveni upravni odjel (neodređeno)………………………………………. 2
b) Jedinstveni upravni odjel (određeno – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa)………………………………………………………..2
c) Jedinstveni upravni odjel (određeno – Javni radovi, Pomoć zajednici - Zaželi)………10

2.
U području financija :
U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove pripreme izrade izmjena i dopuna
Proračuna Općine Kamanje za 2016.g., nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje
propisanih poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Kamanje kao i
druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Kamanje.
a)
Ukupni prihodi i primici poslovanja Općine Kamanje planirani su:
-Prihodi poslovanja………………………………………………………….4.078.380,91 kuna
-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine...................................................
0,00 kuna
-Primici od financijske imovine i zaduživanja……………………………................ 0,00 kuna
b)
Ukupni rashodi i izdaci poslovanja Općine Kamanje planirani su:
-Rashodi poslovanja………………………..………………………………..3.240.000,00 kuna
-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine……………………………………555.000,00 kuna
-Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova……………………………...105.000,00 kuna
c)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina…………………... – 178.380,91 kuna

Proračun Općine Kamanje za 2016. godinu donesen je na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine
Kamanje, 22.12.2015. godine, a objavljen je u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 05/2015).
Proračun Općine Kamanje za 2015. godinu imao je tri izmjene i dopune, i to:
- I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2016. donesene su na 17. sjednici Općinskog
vijeća Općine Kamanje, 03.05.2016. godine, a objavljene su u „Glasniku Općine Kamanje“, broj
02/2016,
- II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2016. donesene su na 20. sjednici Općinskog
vijeća Općine Kamanje, 15.09.2016. godine, a objavljene su u „Glasniku Općine Kamanje“, broj
04/2016.
- III. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2016. donesene su na 21. sjednici Općinskog
vijeća Općine Kamanje, 19.12.2016. godine, a objavljene su u „Glasniku Općine Kamanje“, broj
05/2016.
d)

U području javnosti rada

Javnost rada osigurana je objavom akata u Glasniku Općine Kamanje, na web stranici
Općine Kamanje www.kamanje.hr , na oglasnoj ploči Općine Kamanje, na sjednicama Općinskog

vijeća Općine Kamanje, u komunikaciji sa građanima, putem Mjesnih odbora i medija.
e)

U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Kamanje i
Općinski načelnik Općine Kamanje

U izvještajnom razdoblju održano je 6. sjednica Općinskog vijeća na koje je općinski načelnik u
suradnji s službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje slijedeće akte, odluke,
zaključke, informacije i rješenja.
16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
Na sjednicu su upućene za donošenje slijedeće odluke, izvješća i suglasnosti:
1. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2016. godinu
2. Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2016. godinu
3. Pravilnik o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Kamanje
4. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji – Upravljanje i raspolaganje
nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Općine
Kamanje
5. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kamanje
6. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – održavanje javnih površina i groblja na
području Općine Kamanje
7. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – usluge čišćenja snijega na nerazvrstanim
prometnicama Općine Kamanje
8. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – usluga rada građevinskim strojevima, iskop
kanala i razgrtanje zemlje na području Općine Kamanje
9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
10. Odluka o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom
11. Provedbeni plan aktivnosti za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa za 2016. godinu
12. Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
13. Program javnih potreba u sportu Općine Kamanje za 2016. godinu
Odluka o prihvaćanju ekonomske cijene usluga dadiljanja za djecu sa područja Općine
Kamanje
Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:
1. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
2. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kamanje za razdoblje od 2016. godine
do 2021. godine
3. Odobrenje za isplatu proračunskih sredstava za troškove umjetnog osjemenjivanja – Razumić
Stjepan, Reštovo
4. Odobrenje za isplatu proračunskih sredstava za troškove umjetnog osjemenjivanja – Drago
Zmaić, Orljakovo
5. Zaključak o prihvaćanju ponude za darovanje nekretnine
6. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Kamanje za 2015.godinu
7. Odluka o imenovanju stožera civilne zaštite
8. Odluka o sufinanciranju pripreme špilje Vrlovke za posjetitelje davanjem sredstava pomoći
9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu izgrade geodetskih elaborata
17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
Na sjednicu su upućene za donošenje slijedeće odluke, izvješća i suglasnosti:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kamanje za razdoblje od 01.01. do
31.12.2015. godinu
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne
infrastrukture u 2015. godini
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2015. godini
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja javnih površina i groblja
na području Općine Kamanje za 2015. godinu
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2015. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na
području Općine Kamanje za 2015. godinu
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području
Općine Kamanje za 2015. godinu
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Kamanje za 2015. godinu
9. Odluka o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Kamanje za 2016. godinu
10. Izmjene i dopune Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.
godini
11. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Kamanje za
2016. godinu
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela
za 2015. godinu
13. Plan operativne provedbe programa aktivnosti na zaštiti od požara u 2016. godini na području
Općine Kamanje
14. Odluka o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
15. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara
16. Odluka o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru
17. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i
probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskog požara
18. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za koordinaciju i provođenje programa aktivnosti u
Karlovačkoj županiji
19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara na podrčju Općine Kamanje za 2015. godinu
20. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kamanje namijenjenih financiranju
političkih stranaka u 2016.godine
21. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine
Kamanje
22. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na
području Općine Kamanje
23. Odluka o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za
povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora
24. Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave usluga održavanja javnih površina i groblja
na području Općine Kamanje
25. Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave usluga rada građevinskim strojevima, iskop
kanala i razgrtanje zemlje na području Općine Kamanje
26. Odluka o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata članova Savjeta mladih Općine
Kamanje
27. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta

28. Zaključak o sklapanju Sporazuma o raskidu Ugovora o nabavci i prijevozu kamenog
materijala za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kamanje
29. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – nabava i prijevoz kamenog materijala za
potrebe održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kamanje
Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:
1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2015.
godini
2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja javnih površina i groblja na području Općine
Kamanje za 2015. godinu
4. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2015. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Kamanje za
2015. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Kamanje za 2015.
godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kamanje za 2015.
godinu
8. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. te Jedinstvenog upravnog odjela
za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. godine
9. Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na
području Općine Kamanje za 2015. godinu
10. Odluka o izvođenju radova izgradnje kamenog zida u Kamanju
11. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
12. Zaključak o dodjeli sredstava NK Vrlovka
13. Zaključak o dodjeli donacije izdavanja knjiga „Brazda prošlosti“ i „Pravutinski korijeni“
14. Zaključak o dodjeli sredstava Kulturnom društvu Reunion
15. Zaključak o donaciji OŠ Žakanje povodom organizacije „Škole u prirodi“
18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
Na sjednicu su upućene za donošenje slijedeće odluke, izvješća i suglasnosti:
1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata udruga
građana koje djeluju na području Općine Kamanje
2. Odluka o pristupanju Općine Kamanje Udruzi općina/gradova
3. Zaključak o imenovanju radne skupine za izradu Strategije razvoja Općine Kamanje
4. Zaključak o imenovanju Komisije za organizaciju i provedbu Dana Općine Kamanje
5. Izmjene i dopune Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Općine
Kamanje
6. Odluka o ukidanju statusa svojstva javnog dobra
7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge čišćenja snijega na nerazvrstanim
prometnicama Općine Kamanje
8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge nabave i prijevoza kamenog materijala za
potrebe održavanja nerazvrstanih prometnica
9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge rada građevinskim strojevima, iskop kanala
i razgrtanje zemlje na području Općine Kamanje
10. Odluka o poništenju bagatelne nabave za usluge održavanja javnih površina i groblja na
području Općine Kamanje

Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:
1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu izrade prikaza namjeravanog zahvata u
prostoru, ishođenje obavijesti o posebnim uvjetima i svih posebnih uvjeta, izrade Glavnog
projekta rekonstrukcije nerazvrstanih prometnica sa oborinskom odvodnjom na području
Općine Kamanje i ishođenje potvrda na Glavni projekt
2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu pružanja konzultantskih usluga za projekat
„Opremanje javne zgrade za potrebe doma kulture“
3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu pružanja konzultantskih usluga za projekat
„Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjeg vrtića“
4. Zaključak o dodjeli sredstava NK Vrlovka
19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
Na sjednicu su upućene za donošenje slijedeće odluke, izvješća i suglasnosti:
1. Odluka o osnivanju tvrtke u vlasništvu Općine Kamanje
20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
Na sjednicu su upućene za donošenje slijedeće odluke, izvješća i suglasnosti:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna na dan 30.06.2016. godine
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2016. godinu
3. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2016. godinu
4. Odluka o II izmjenama i dopunama Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. godini
5. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
6. Izmjene i dopune Programa održavanja javnih površina i groblja na području Općine
Kamanje za 2016. godinu
7. Odluka o II Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2016. godinu
8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu
10. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Kamanje za 2016. godinu
11. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje iz Proračuna Općine
Kamanje
Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:
1. Izmjene i dopune Odluke o visini osnovice za obračun plaće
2. Zaključak o sufinanciranju tiskanja zbirke pjesama
3. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – Modernizacija javne rasvjete na području
Općine Kamanje III. faza
4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova na projektu Modernizacija javne
rasvjete na području Općine Kamanje
5. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte udruga
6. Zaključak o donaciji OŠ Žakanje povodom organizacije «Škole u prirodi»
7. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kamanje za 2016. godinu
8. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju stožera civilne zaštite
9. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
Na sjednicu su upućene za donošenje slijedeće odluke, izvješća i suglasnosti:
1. Odluka o prihvaćanju Strateškog razvojnog programa Općine Kamanje za razdoblje 2016.
godine do 2020. godine
2. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2016. godinu
3. Odluka o III Izmjenama i dopunama Programa izgradnje građevine i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. godinu
4. Odluka o II Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.
godini
5. Odluka o III Izmjenama i dopunama Programa potreba u vatrogastvu za 2016. godinu
6. Odluku o II Izmjenama i dopunama Programa potreba u športu za 2016. godinu
7. II Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2016. godinu
8. Proračun Općine Kamanje za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
9. Program izgradnje građevine i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godinu
10. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godinu
11. Program potreba u vatrogastvu za 2017. godinu
12. Program potreba u športu u 2017. godinu
13. Program potreba u kulturi u 2017. godinu
14. Socijalni program za 2017. godinu
15. Program utroška šumskog doprinosa za 2017. godinu
16. Program utroška komunalne naknade u 2017. godinu
17. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.
godinu
18. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kamanje
19. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane
prometnice: Vinska cesta“ – odvojci I-V u Kamanju” unutar mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020. godine
20. Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2017. godinu
21. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kamanje u 2016. godini
22. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kamanje s financijskim
učincima za razdoblje 2017.-2019. godini
Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:
1. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – Usluga izrade projektne dokumentacije –
idejnog i glavnog projekta za gradnju pješačke staze u naselju Kamanje uz Državnu cestu
D228
2. Zaključak o dodjeli donacije izdavanja knjiga „Rano kršćanstvo u Pokuplju“
3. Zaključak o donaciji Učenički zadruzi „Brezik“
4. Zaključak o dodjeli sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Kamanje
5. Zaključak o dodjeli sredstava DVD-u Reštovo za održavanje javnih površina
6. Zaključak o dodjeli sredstava HGSS, Stanice Karlovac
7. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za popis i provođenje popisa imovine i obveza
8. Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Kamanje za 2017. godinu
9. Odluka o III Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016. godinu
Općinski načelnik je u 2016.godini zaključio:

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA
Redni
broj
ugovo
ra
1.
1.

Datum

Klasa

Urudžbeni broj

Pravna ili fizička
osoba s kojom je
zaključen ugovor
i OIB
5.
FRANKA UNKOVIĆ

2.
24.10.2016.

2.

01.04.2016

3.

01.04.2016.

4.

01.04.2016.

5.

01.04.2016.

6.

19.04.2016

3.
100-01/1501/03
100-01/1601/01
100-01/1601/01
100-01/1601/01
100-01/1601/01
100-01/1601/01

4.
2133/22-01-1667
2133/22-01-1609
2133/22-01-1610
2133/22-01-1611
2133/22-01-1612
2133/22-01-1614

7.

07.09.2016.

100-01/1601/02

8.

08.09.2016.

9.

24.10.2016.

Predmet
ugovora
6.
Ugovor o stručnom osposobljavanju

MARINA GUŠTIN

Ugovor o radu

KATICA SPUDIĆ

Ugovor o radu

MIRA BLAŽINA

Ugovor o radu

BLAŽENKA BOŠNJAK

Ugovor o radu

HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE

Ugovor o financiranju zapošljavanja
nezaposlenih
osoba u javnom radu

2133/22-01-1615

HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE

Ugovor o su/financiranju zapošljavanja
nezaposlenih osoba u javnom radu

100-01/1601/02

2133/22-01-1616

HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE

Ugovor o su/financiranju zapošljavanja
nezaposlenih osoba u javnom radu

100-01/1601/02

2133/22-01-1623

HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE

Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja
nezaposlenih osoba u javnom radu

10.

14.01.2016.

11.

09.02.2016.

12.

04.03.2016.

13.

04.03.2016.

302-01/1201/02
310-02/1601/01

2133/22-01-1624
2133/22-01-1602

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Ugovor o prijenosu poslovnih udjela

HEP-ODS d.o.o.

310-02/1601/01

2133/22-01-1604

HEP-Operator distribucijskog

Ugovor o korištenju mreže(kategorija
poduzetništvo-niski
napon) broj 4017-16-001355
Ugovor o opskrbi (kategorija
poduzetništvo) broj
4017-16-002608

310-02/1601/01

2133/22-01-1605

HEP-Operator distribucijskog

sustava d.o.o.

sustava d.o.o.

Ugovor o korištenju mreže(kategorija
poduzetništvo-niski napon) broj 4017-16002493

14.

14.03.2016.

310-02/1601/01

2133/22-01-1608

VESELA PANDA obrt za čuvanje djece

Ugovor o prijenosu ugovora o opsrbi
krajnjeg kupca broj
4017-16-002611
Ugovor o prijenosu ugovora o korištenju
mreže broj
4017-16-002496

15.

04.03.2016.

310-02/1601/01

2133/22-01-1609

VESELA PANDA obrt za čuvanje djece

16.

16.05.2016.

310-34/1601/01

2133/22-01-1602

MINISTARSTVO REGIONALNOG
RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE
UNIJE

Ugovor o sufinanciranju

17.

19.08.2016.

310-34/1601/01

2133/22-01-1618

ENA d.o.o.

18.

08.03.2016.
01.09.2016.

DOMAGOJ NOVOSEL

Ugovor o autorskom djelu

20.

23.05.2016

2133/22-01-1620
2133/22-01-1601
2133/22-01-1602

OBČINA ŽUŽEMBERK

19.

334-10/1601/01
334-10/1601/02
334-01/1601/03

Ugovor o izvođenju radova u sklopu
projekta
"Modernizacija javne rasvjete na području
Općine Kamanje III.faza"
Ugovor o partnerstvu

PD VRLOVKA

Ugovor o uređenju pješačke staze

21.

01.06.
2016.

340-03/1601/01

2133/22-01-1615

GEO-KOM d.o.o.

Ugovor o izradi geodetskih elaborata

22.

16.03.2016

340-03/1601/02

2133/22-01-1603

TEHNIVO d.o.o.

Ugovor o arhitektonskim i inženjerskim
uslugama te tehničkom savjetovanju br.

23.

12.10.2016

340-03/1601/02

2133/22-01-1607

TEHNOMODUS

Ugovor o arhitektonskim i inženjerskim
uslugama

24.

21.07.2016

340-03/1601/03

2133/22-01-1608

ULJANIK D.O.O.

25.

16.05.2016

350-01/1501/01

2133/22-01-1613

ZAJEDNICA IZVRŠITELJA (FINA I
ERICSSON NIKOLA TESLA)

Ugovor o uslugama izrade prikaza
namjeravanog zahvata u prostoru,...,
Glavnog projekta rekonstrukcije
neravrstanih prometnica
Ugovor o izradi strateškog razvojnog
programa Općine Kamanje

26.

12.07.2016.

350-01/1501/01

2133/22-01-1620

ZAJEDNICA IZVRŠITELJA (FINA I
ERICSSON NIKOLA TESLA)

Dodatak ugovoru o izradi Strateškog
razvojnog programa

27.

01.10.2016.

350-01/1501/01

2133/22-01-1625

ZAJEDNICA IZVRŠITELJA (FINA I
ERICSSON NIKOLA TESLA

Dodatak ugovoru o izradi Strateškog
razvojnog programa

28.

28.07.2016.

351-01/1201/02

2133/22-01-1652

NATURA VIVA

29.

27.06.2016.

360-01/1601/01

2133/22-01-1603

ZIDARSTVO PRISELAC

Dodatak ugovora o suradnji na
pripremama špilje Vrlovke za posjetitelje u
2016.
Ugovor o izvođenju radova izgradnje
kamenog zida u Kamanju

30.

08.09.2016

361-02/1401/06

2133/22-01-1636

EUFONDIA

Ugovor o pružanju konzultantskih usluga
za projekat
"Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje
dječjeg vrtića"

31.

16.08.2016.

363-01/1601/02
363-01/1601/03

2133/22-01-1609
2133/22-01-1618

ML GRADNJA

Ugovor o usluzi čišćenja snijega

32.

16.08.2016.

TERRA

18.04.2016.

372-01/1401/01

2133/22-01-1620

TERRA – obrt za pogrebne usluge,
trgovina pogrebnom opremom

Ugovor o vršenju usluga rada
građevinskim strojevima, iskop kanala i
razgrtanje zemlje
Aneks ugovora o zakupu poslovnog
prostora

33.
34.

01.02.2016.

Ugovor o isporuci toplinske energije

25.01.2016.

2133/22-01-1603
2133/22-01-1601

VESELA PANDA

35.

372-01/1501/01
373-01/1601/01

Javna ustanova – NATURA VIVA

Ugovor o suradnji na pripremama špilje
Vrlovke
za posjetitelje u 2016.,davanjem sredstva

36.

10.11.2016.

Ugovor o autorskom djelu

09.08.2016.

2133/22-01-1608
2133/22-01-1611

FERDINAND ŠIKIĆ

37.

373-01/1601/01
402-08/1601/02

NK VRLOVKA

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u sportu za 2016.

38.

09.08.2016.

402-08/1601/02

2133/22-01-1612

KUD KAMANJE

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2016.

39.

09.08.2016.

402-08/1601/02

2133/22-01-1613

KUD KAMANJE

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2016.

40.

09.08.2016.

402-08/1601/02

2133/22-01-1614

KUD KAMANJE

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2016.

41.

09.08.2016.

402-08/1601/02

2133/22-01-1615

DU KAMANJE

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2016.

42.

09.08.2016.

402-08/1601/02

2133/22-01-1616

DU KAMANJE

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2016.

43.

09.08.2016.

402-08/1601/02

2133/22-01-1617

DU KAMANJE

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2016.

44.

09.08.2016.

402-08/1601/02

2133/22-01-1618

PD VRLOVKA

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2016.

45.

09.08.2016.

402-08/1601/02

2133/22-01-1619

PD VRLOVKA

Ugovor o financiranju programa/projekata
javnih potreba u kulturi za 2016.

46.

01.02.2016.

551-01/1601/02

2133/22-01-1601

OBRT ZA ČUVANJE DJECE VESELA
PANDA

47.

12.10.2016.

602-02/1601/01

2133/22-01-1607

ČAZMATRANS PROMET d.o.o.

48.

10.08.2016.
18.04.2016.

50.

31.08.2016.

51.

05.09.2016.

52.

01.08.2016.

53.

01.08.2016.

54.

01.08.2016.

55.

01.08.2016

56.

01.08.2016

2133/22-01-1602
2133/22-01-1602
2133/22-01-1605
2133/22-01-1613
2133/22-01-1633
2133/22-01-1634
2133/22-01-1635
2133/22-01-1636
2133/22-01-1637

DJEČJI VRTIĆ ČAROLIJA

49.

601-01/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01

Ugovor o sufinanciranju djelatnosti dadilja
za djecu koja imaju prebivalište na
području OK
Ugovor o financiranju troškova posebnog
linij-skog prijevoza učenika osnovne škole
s područja Općine Kamanje- iznad
standarda
Ugovor o pružanju usluga predškolskog
odgoja, obrazovanja i skrbi
Ugovor o sufinanciranju manifestacije
„Dani Općine Kamanje“
Ugovor o izvedbi djela

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
TEATAR BINOCULAR
SIGURNOST KARLOVAC d.o.o.
SINIŠA LABROVIĆ

Ugovor o pružanju usluga tjelesne zaštite
osoba i imovine
Ugovor o autorskom djelu

DENIS STOŠIĆ

Ugovor o autorskom djelu

NIKOLA VUKMANIĆ

Ugovor o autorskom djelu

IVA LIPOVAC

Ugovor o autorskom djelu

GABRIJELA BARTOLOVIĆ

Ugovor o autorskom djelu

57.

01.08.2016

58.

01.08.2016

59.

01.08.2016

60.

01.08.2016

61.

01.08.2016

62.

01.08.2016

63.

01.08.2016

64.

01.08.2016

65.

10.11.2016.

66.

01.02.2016.

67.

610-02/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01
610-02/1601/01
911-02/1601/01
943-01/1601/01

2133/22-01-1638
2133/22-01-1639
2133/22-01-1640
2133/22-01-1641
2133/22-01-1642
2133/22-01-1643
2133/22-01-1645
2133/22-01-1646
2133/22-01-1615
2133/22-01-1604

LEONARD LESIĆ

Ugovor o autorskom djelu

MARIN BAKIĆ

Ugovor o autorskom djelu

JADRANKA ŽINIĆ MIJATOVIĆ

Ugovor o autorskom djelu

TONI STAREŠINIĆ

Ugovor o autorskom djelu

MILAN PRŠA

Ugovor o autorskom djelu

DARKO CAR

Ugovor o autorskom djelu

VIKTOR VIDOVIĆ

Ugovor o autorskom djelu

MARIJO PLESAC

Ugovor o autorskom djelu

OBČINA SEMIČ

Ugovor o partnerstvu

PERCAN ZORKA

Ugovor o darovanju

19.09.2016

SANDRA BLAŽINA

Ugovor o radu na određeno vrijeme

68.

16.08.2016.

PAPIĆ IVANA

Ugovor o radu na određeno vrijeme

69.

16.08.2016.

EVA GALOVIĆ

Ugovor o radu na određeno vrijeme

70.

16.08.2016.

PERAČIĆ ALEN

Ugovor o radu na određeno vrijeme

71.

16.08.2016.

LJUBICA RADELJA

Ugovor o radu na određeno vrijeme

72.

16.08.2016.

MARKUŠ BRANKO

Ugovor o radu na određeno vrijeme

f)

U području zapošljavanja nezaposlenih osoba

U 2016. godini kroz program javnih radova ukupno je bilo zaposleno 6 osoba na određeno
vrijeme i 4 osobe na određeno vrijeme pomoć zajednici.


Program javnih radova obuhvaća radove na:

1. Uređenje pristupnih puteva do špilje Vrlovke i održavanje istih za mogućnost posjeta turista
poslovi obuhvaćaju radove:
- na uređivanju pristupnih puteva kroz čišćenje i otklanjanje drveća i raslinja, popravak drvenih
stepenica za ulazak u samu špilju,
- održavanje uređenih puteva,
- popravak zaštitnih ograda i bojanje istih,
- isticanje info tabli i putokaza do špilje Vrlovke (obnova starih i dotrajalih info tabli, postavljanje
vidljivih tabli).
2. Uređenje prilznih puteva i okoliša barokne crkve Sv. Filipa i Jakova u Reštovu
poslovi obuhvaćaju radove:
- uređenja samog okoliša oko crkve (košnja trave, drveća i raslinja, sadnja cvjetnjaka uz prilazni put
do crkve, obnova prilaznog puta),
- čišćenje drveća i raslinja kako bi se osigurala bolja vidljivost crkve
3. Uređenje i održavanje kupališta (košnja trave, čišćenje), te izgradnja novih sadržaja za turiste i
izviđače
poslovi obuhvaćaju radove:
- košnje trave, čišćenje raslinja i drveća uz obalu, uređenje ulaza u vodu,
- održavanje ulazno – izlaznih mjesta i privezišta za čamce,
- postavljanje novih koševa za smeće, sakupljanje otpada,
- postavljanje novih turističkih sadržaja poput igrališta za odbojku ( postavljanje muljevite podloge,
ograđivanje igrališta, postavljanje mreže), obnova staze za bočanje
- obnova i održavanje klupa i stolova za turiste
4. Uređenje biciklističkih i planinarskih putova
poslovi obuhvaćaju:
- postavljanje info točaka s putokazima za bicikliste i planinare
- uređenje odmorišta i stajališta, postavljanje klupica i stolova
- uređenje vidikovca, postavljanje koševa
- postavljanje info tabli s prirodnim znamenitosti kamanjskog kraja
 Program pomoć zajednici obuhvaća poslove:
- dostava namirnica
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
- organiziranje prehrane
- održavanje čistoće stambenog prostora
- pomoć pri oblačenju i svlačenju
- briga o higijeni i osobnom izgledu
- pomoć u socijalnoj integraciji
- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava
pomagala i sl.)

II.

pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

REALIZIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI U 2016. GODINI

Vrsta poslova

Plan za
2016. godinu

Izgradnja i obnova mreže
javne rasvjete

Realizirano u
2016. godini

Indeks

200.000,00 kn

199.311,25 kn

99,65 %

35.000,00 kn

32.785,05 kn

93,67 %

245.000,00 kn

89.865,00 kn

36,68 %

10.000,00 kn

10.000,00 kn

100,00 %

490.000,00 kn

331.961,30 kn

67,75 %

Uređenje dječjih igrališta
Rekonstrukcija cesta i
izgradnja ostalih objekata
Opremanje poslovne i
pomoćne zgrade
UKUPNO
IV.

DJELOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KAMANJE

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje sistematizirana su 4 radna mjesta: pročelnik,
Stručni suradnik za računovodstvo i financije, Stručni suradnik za opće poslove i društvene
djelatnosti i komunalni radnik, od kojih nisu popunjena Pročelnik i komunalni radnik.
Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe
Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, također obavlja i poslove iz upravnih
područja; društvenih djelatnosti, gospodarstva, financija, komunalno stambenih djelatnosti, zaštite
okoliša te gospodarenja otpadom, prometa i veza, imovinsko pravnih odnosa, upravljanja
nekretninama na području Općine, kao i druge poslove koji su Zakonom, drugim propisima i općim
aktima stavljeni u nadležnost Općine kao jedinice lokalne samouprave.
a)

SOCIJALNI PROGRAM

Odjel je zadužen za provođenje Socijalnog programa za nabavku ogrijeva, oprema novorođenčadi,
sufinanciranje djece u vrtiću, sufinanciranje predškole, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih
škola, sufinanciranje stipendije. U razdoblju od 01.01.-31.12.2016. godine ukupno od planiranih
256.500,00 kuna za Socijalni program utrošeno je 234.110,78 kuna.
R/B
1. Novčana pomoć za opremanje
novorođenčadi
2. Sufinanciranje boravka djece u vrtiću i
dadiljanje
3. Sufinanciranje predškole

Plan za
2016. godinu

Realizirano u
2016. godini

Indeks

23.000,00 kn

22.500,00 kn

97,83 %

120.000,00 kn

115.985,00 kn

96,65 %

12.000,00 kn

9.600,00 kn

80,00 %

4. Sufinanciranje prijevoza učenika
osnovnih škola

80.000,00 kn

64.920,00 kn

81,15 %

5. Pomoći građanima u novcu - ogrijev

6.500,00 kn

6.300,00 kn

96,92 %

6. Ostala prava iz socijalnog programa

2.000,00 kn

2.980,78kn

99,36 %

12.000,00 kn

11.825,00 kn

98,54 %

7. Sufinanciranje aktivnosti učenika
UKUPNO:
b)

PRORAČUNSKO
IZVJEŠTAVANJE

256.500,00 kn

RAČUNOVODSTVO

I

234.110,78 kn
FINANCIJSKO

91,27 %

PLANIRANJE

I

U razdoblju od 01.01.-31.12.2016. godine, Jedinstveni upravni odjel pripremio je prijedlog
Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu, te sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2015. godini i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.
Vezano za proračun za 2016. godinu, Jedinstveni upravni odjel je donio prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu ( I. rebalans, II. rebalans i III. rebalans)
Što se tiče izmjena i dopuna proračuna provedenih u 2016. godini, Jedinstveni upravni
odjel je paralelno usklađivao, mijenjao i dopunjavao planske dokumente vezane uz Programski dio
proračuna: Program izgradnje građevina i objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini, Socijalni program za 2016. godinu,
Program održavanja javne rasvjete u 2016. godini, Program utroška komunalne naknade u 2016.
godini, Program održavanja javnih površina i groblja u 2016. godini, Program javnih potreba u
vatrogastvu na području Općine Kamanje za 2016. godinu, Program javnih potreba u športu na
području Općine Kamanje za 2016. godinu, Program javnih potreba u kulturi na području Općine
Kamanje za 2016. godinu i Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2016. godinu
U razdoblju od 01.01.-31.12.2016. godine, knjigovodstvo proračuna pratilo se je po načelu
dvojnog knjigovodstva kroz poslovne knjige: dnevnik i glavnu knjigu te kroz pomoćne knjige
(knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa i sl.). U glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i primici,
rashodi i izdaci te sve promjene vezane za imovinu, obveze i izvore financiranja.
U skladu sa odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju i proračunskom
računovodstvu, Jedinstveni upravni odjel je izradio četiri tromjesečna financijska izvješća za
razdoblje od 01.01.-31.03.2016. godine, za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godinu, za razdoblje
01.01.-30.09.2016. godine i za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine na obrascima:
Obveze – Izvještaj o obvezama,
PR_RAS – Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,
RAS funkcijski - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
P-VRIO – Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza
BIL - obrazac bilance,
Bilješke uz navedene obrasce.
U zakonskim rokovima navedene financijske izvještaje Jedinstveni upravni odjel je dostavio Fini i
Državnom uredu za reviziju, Karlovac.
Izrađeni su i konsolidirani financijski za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine i za razdoblje od

01.01.-31.12.2016. godine.
Osim navedenog, u odjelu računovodstva vođeno je i blagajničko poslovanje, vršeni su
obračuni plaća za djelatnike Općine Kamanje, vršen je obračun i isplata ostalih primitaka od
nesamostalnog rada izvan radnog odnosa, te su sastavljeni propisani obrasci vezani za isto
(blagajnički izvještaji, obrazac JOPPD).
c)
NAPLATA PRORAČUNSKIH PRIHODA
Jedinstveni upravni odjel prati naplatu proračunskih prihoda te usklađuje podatke o naplati istih sa
FINA-om i Poreznom upravom, koje vrše naplatu najvećeg dijela proračunskih prihoda Općine
Kamanje.
Jedan od značajnijih vlastitih prihoda Općine Kamanje je svakako prihod od komunalne naknade.
Osim komunalne naknade Jedinstveni upravni odjel je u 2016. godini vrši naplatu naknade za
čišćenje groblja.
ZAKLJUČAK:
Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled aktivnosti u godišnjem razdoblju. Treba napomenuti da
plaće zaposlenih u općinskoj upravi u godišnjem razdoblju nisu rasle u odnosu na plaće iz prethodnih
godina. One su usklađene sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 28/10) .
Pozivam vijećnike Općine Kamanje, predsjednike i članove mjesnih odbora i sve građane da kad god
imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, dođu kako bi smo zajednički pokušali rješavati naše
probleme i ostvariti naše planove.
Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i namještenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem na
razumijevanju, pomoći, povjerenju i suradnji.
NAČELNIK:
Damir Mateljan

