REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/17-01/01
UR.BROJ: 2133/22-01-18-05
Kamanje, 09.07.2018. godine

Na temelju članka 45. stavak 1. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“
br. 03/09, 04/11, 01/13 i 01/18) 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.-30.06.2018. 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 2018.,
 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
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ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina, posebno sa predstavnicima resornih
ministarstava, te sredstvima javnog priopćavanja.
II.
1.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
U Općini Kamanje je na dan 30.06.2018.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo
ukupno zaposleno 3 djelatnika, na određeno vrijeme bilo ukupno 2 radnika, od toga:
a) Jedinstveni upravni odjel (neodređeno)………………………………………. 3

2.
U području financija :
U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove pripreme izrade izmjena i dopuna
Proračuna Općine Kamanje za 2018.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………………………………………………………….10.420.798,60 kuna
-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine...................................................
20.000,00 kuna
-Primici od financijske imovine i zaduživanja……………………………......2.300.000,00 kuna
b)
Ukupni rashodi i izdaci poslovanja Općine Kamanje planirani su:
-Rashodi poslovanja………………………..………………………………..3.129.000,00 kuna
-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine………………………………..10.126.000,00 kuna
-Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova……………………………...125.000,00 kuna
c)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina…………………...

639.201,40 kuna

Proračun Općine Kamanje za 2018. godinu donesen je na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine
Kamanje, 21.12.2017. godine, a objavljen je u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 05/2017).
Proračun Općine Kamanje za 2018. godinu imao je jedne izmjene i dopune, i to:
- I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2018. donesene su na 8. sjednici Općinskog
vijeća Općine Kamanje, 11.06.2018. godine, a objavljene su u „Glasniku Općine Kamanje“, broj
03/2018,
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 od 01.01.-30.06.2018. godine, održane su 3. sjednice Općinskog
vijeća na koje je općinski načelnik u suradnji s službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio
na donošenje slijedeće akte, odluke, zaključke, informacije i rješenja.
06. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kamanje
2. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje
3. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2018.
godinu
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4. Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018.
godinu
5. Odluka o načinu i uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama
6. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kamanje
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
8. Odluka o visini naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste
9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Kreditno
zaduženje u svrhu predsufinanciranja Projekta “Iskustvo tajne voda”, akronim
MISTERION, ev.br. 01/18 VV
Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:
1. Plan nabave za 2018. godinu
2. Izmjene i dopune Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine
Kamanje
07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kamanje za 2017. godinu
2. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne
infrastrukture u 2017. godini
3. Zaključak o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2017. godini
4. Zaključak o usvajanju Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2017. godinu
5. Zaključak o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na
području Općine Kamanje za 2017. godinu
6. Zaključak o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Kamanje za 2017. godinu
7. Zaključak o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Kamanje za 2017. godinu
8. Zaključak o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području
Općine Kamanje za 2017. godinu
9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01.01. – 31.12.2017. te
Jedinstvenog upravnog odjela za razdoblje od 01.01. – 31.12.2017. godine
10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Kamanje u 2018. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara u 2017. godini za Općinu Kamanje
12. Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Kamanje u 2017. godini
13. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu
14. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kamanje za razdoblje 2017.2022. godine
15. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu Procjene rizika od velikih
nesreća na području Općine Kamanje
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga čije aktivnosti doprinose
zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Kamanje za 2017. godinu
17. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Kamanje
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18. Odluka o II izmjenama i dopunama Odluke o visini zakupnine za poslovne prostore
19. Izmjene i dopune Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u najam poslovnog
prostora Odluka o partnerstvu u provedbi Programa izobrazno informativnih aktivnosti o
održivom gospodarenju otpadom
20. Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva
21. Izmjene i dopune Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine
Kamanje za 2018. godinu
22. Odluka o početku postupka prikupljanja ponuda – održavanje javne rasvjete na području
Općine Kamanje
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
24. Odluka o modelu financiranja u Programu razvoja širokopojasnog interneta na području
Općine Kamanje
25. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu otvorenog postupka
javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice
– Vinska cesta – odvojci I-V na području Općine Kamanje, ev.br. JN – 01-2018
26. Odluka o kreditnom zaduženju
27. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne nabave za
privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne
mreže sljedeće generacije, na području provođenja Projekta II. (Gradova Duge Rese i Ozlja
te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja,
Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje
28. Odluka o osnivanju turističke zajednice
29. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa
ili Projekata udruga sa područja Općine Kamanje
30. Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Kamanje za razdoblje 2017.-2022
Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:
1. Izmjene i dopune Jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama a području općine
Kamanje
2. I Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
3. Zaključak o financiranju logopedske radionice za učenike PŠ Kamanje
4. Zaključak o donaciji OŠ Žakanje povodom organizacije „Škole u prirodi“
5. Odobrenje za isplatu proračunskih sredstava za troškove umjetnog osjemenjivanja, Spudić
Dragutin
6. Odobrenje za isplatu proračunskih sredstava za troškove uzgoja ovaca, Mateljan Ljubica
7. Odobrenje za isplatu proračunskih sredstava za troškove uzgoja ovaca, Ribarić Marija
8. Odobrenje za isplatu proračunskih sredstava za troškove uzgoja ovaca, Lugar Blaž
9. Odobrenje za isplatu proračunskih sredstava za troškove uzgoja ovaca, Prahović Ivan
10. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
Plan gospodarenja otpadom Općine Kamanje za razdoblje od 2017. do 2022. godine
11. Odluka o načinu izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Kamanje
12. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu Procjene rizika od velikih
nesreća na području Općine Kamanje
13. Zaključak o isplati sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Ozalj
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08. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu
2. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu sa
projekcijama za 2019. i 2020. godinu
3. Izmjene i dopune Programa gradnje i uređaja i komunalne infrastrukture za 2018. godinu
4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
6. Ispravak Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu
7. Izmjene i dopune Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu
8. Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
9. Odluka o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za
Općinu Kamanje
10. Odluka o kreditnom zaduženju u svrhu financiranja projekta ,,Doživetje skrivnosti voda/Iskustvo
tajane voda'' , akronim MISTERION
11. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
12. Odluka o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru
13. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje
protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskog požara
14. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara
15. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za koordinaciju i provođenje Programa aktivnosti u
Karlovačkoj županiji
16. Odluka o prihvaćanju inicijative osnivanja Turističke zajednice područja
17. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja javne
rasvjete na temelju ugovora na području Općine Kamanje
18. Izvješće o provedenim izborima za članove Mjesnih odbora na području Općine Kamanje
19. Zaključak o prihvaćanju cijena dimnjačarskih usluga na području Općine Kamanje
20. Odluka o sufinanciranju dokumentacije za energetsku obnovu župnog dvora u Kamanju
21. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u zgradi mrtvačnice u
vlasništvu Općine Kamanje
22. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne
nabave male vrijednosti u predmetu nabave „Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma –
prenamjena djela zgrade u dječji vrtić“
23. Odluka o početku postupka prikupljanja ponuda – popravak i asfaltiranje nerazvrstanih cesta,
iscrtavanje pješačkih prijelaza i parkirališta na području Općine Kamanje
Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:
1. Zaključak o izdavanju suglasnosti postave elektroenergetske objekta JSTS 10(20)/0,4 kV „Donji
Durlinci“
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine
Kamanje
3. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
4. Odluka o odabiru osobe „ Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice Vinska cesta – odvojci od I-V
na području općine Kamanje“
5. Plan prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kamanje
6. Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni
upravni odjel Općine Kamanje za 2018. godinu
7. Program mjera za otklanjanje manjka iz 2017. godine
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8. Program mjera za pokriće dospjelih obveza iz 2017. godine
9. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili
projektima udruga u 2018. godini
10. Izmjene i dopune Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje javnih potreba na području Općine Kamanje u
2018. godini
11. Izmjene i dopune Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kamanje
Općinski načelnik je u 2018.godini zaključio:

Redni
broj
ugovo
ra
1.

Datum

Klasa

Urudžbeni broj

1.
19.06.2018.

2.
231-01/18-01/01

3.
2133/22-01-18-03

19.06.2018.

310-01/18-01/01

2133/22-01-18-09

02.05.2018.

340-03/16-01/02

2133/22-01-18-72

03.07.2018.

350-02/17-01/02

2133/22-01-18-20

10.07.2018.

351-01/18-01/01

2133/22-01-18-10

.
2.
.
3.
.
4.
.

5.

Pravna ili fizička
osoba s kojom je
zaključen ugovor
i OIB
4.
ODRED IZVIĐAČA ,,JAVOR“, Aleja
javora 23, Zagreb-Dubrava,
OIB: 70448873682
BIG obrt za elektroinstalacije i ugradnju
građevinske bravarije, Vrškovac 13,
Vivodina, OIB: 01676750466
MINISTARSTVO
REGIONALNOG
RAZVOJA
I
FONDOVA
EU,
Miramarska cesta 22, Zagreb,
OIB: 69608914212
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U
POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I
RURALNOM RAZVOJU, Ulica grada
Vukovara 269d, Zagreb
OIB: 99122235709
Grad Ozalj, Kurilovac 1, Ozalj, OIB:

Predmet
ugovora
5.
Ugovor o zakupu
Ugovor o održavanju javne rasvjete na
području Općine Kamanje
Ugovor o sufinanciranju,
Broj: 08-F-I-0201/18-04
Ugovor o financiranju
7.1.1.
Broj: 920334/2018

Operacija

Sporazum o udruživanju u provedbi

.

6.

24.05.2018.

361-02/14-01/06

2133/22-01-18-68

12.07.2018.

363-02/18-01/01

2133/22-01-18-19

19.06.2018.

372-03/17-01/01

2133/22-01-18-13

12.06.2018.

372-01/18-01/01

2133/22-01-18-06

10. 19.04.2018.
.

402-08/18-01/01

2133/22-01-18-18

11. 19.04.2018.
.

402-08/18-01/01

2133/22-01-18-19

12. 19.04.2018.
0

402-08/18-01/01

2133/22-01-18-20

.

7.

8.
.
9.
.

45123683624
Općina Žakanje, Žakanje 58, Žakanje,
OIB: 22280655264
Općina Draganić, Draganići 10,
Draganić, OIB: 45803800853
Općina Ribnik, Ribnik 4a, Netretić,
OIB: 76454200013
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U
POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I
RURALNOM RAZVOJU, Ulica grada
Vukovara
269d,
Zagreb,
OIB:
99122235709
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU
UČINKOVITOST,
Radnička cesta 80, Zagreb
OIB: 85828625994
TERRA obrt za pogrebne usluge,
trgovina
pogrebnom
opremom,
Kamanje 106/a, Kamanje,
OIB: 71539562123
PRIVREDNA BANKA ZAGREB –
DIONIČKO DRUŠTVO, Radnička
cesta 50, Zagreb, OIB: 02535697732

projekta ,,PoKupi, iskorisiti, očisit“

Ugovor o financiranju Mjera 07
Šifra: L2_PYD_01 _7

Ugovor br. 2018/001340 o nabavi
spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada
Ugovor o zakupu poslovnih prostorija

Ugovor o ustupanju na korištenje
prostora bez nakande u Kamanju,
Kamanje 106 za potrebe postavljanja
bankomata
DVD REŠTOVO, Reštovo 13, Kamanje Ugovor o financijskoj potpori
OIB: 61677736968
programu/projektu udruge iz sredstava
proračuna Općine Kamanje za 2018.
godinu
DVD REŠTOVO, Reštovo 13, Kamanje Ugovor o financijskoj potpori
OIB: 61677736968
programu/projektu udruge iz sredstava
proračuna Općine Kamanje za 2018.
godinu
UDRUGA PČELARA ŽAKANJE, Ugovor o financijskoj potpori
Žakanje 58, Žakanje
programu/projektu udruga iz sredstava

.

OIB: 84656196869

13. 19.04.2018.
1
.

402-08/18-01/01

2133/22-01-18-21

DVD ORLJAKOVO, Orljakovo 12B,
Kamanje, OIB: 95098364705

14. 19.04.2018.
2
.

402-08/18-01/01

2133/22-01-18-22

KUD KAMANJE, Kamanje
Kamanje, OIB: 51680196774

15. 19.04.2018.
.

402-08/18-01/01

2133/22-01-18-23

NK VRLOVKA, Kamanje 1d, Kamanje
OIB: 47214267430

16. 19.04.2018.
4
.

402-08/18-01/01

2133/22-01-18-24

DRUŠTVO
UMIROVLJENIKA
KAMANJE, Kamanje 111, Kamanje
OIB: 11526084240

17. 19.04.2018.
5
.

402-08/18-01/01

2133/22-01-18-25

DRUŠTVO
UMIROVLJENIKA
KAMANJE, Kamanje 111, Kamanje
OIB: 11526084240

18. 18.02.2018.
6
.
19. 13.06.2018.
.

602-02/18-01/01

2133/22-01-18-03

UP/I 361-03/18- 2133/22-01-18-02
01/20

106,

proračuna Općine Kamanje
godinu
Ugovor o financijskoj
programu/projektu udruga iz
proračuna Općine Kamanje
godinu
Ugovor o financijskoj
programu/projektu udruga iz
proračuna Općine Kamanje
godinu
Ugovor o financijskoj
programu/projektu udruga iz
proračuna Općine Kamanje
godinu
Ugovor o financijskoj
programu/projektu udruga iz
proračuna Općine Kamanje
godinu
Ugovor o financijskoj
programu/projektu udruga iz
proračuna Općine Kamanje
godinu
Ugovor o poslovnoj suradnji

za 2018.
potpori
sredstava
za 2018.
potpori
sredstava
za 2018.
potpori
sredstava
za 2018.
potpori
sredstava
za 2018.
potpori
za 2018.

LOG-IN obrt za logopedsku djelatnost,
Fraterščica 81a, Zagreb
OIB: 83387997833
Ured ovlaštenog inženjera strojarstva vl. Ugovor o izradi dokumentacije
Duško Borojević, Đure Basaričeka 6, energetske obnove župnog dvora
OIB: 26640499090

f)

U području zapošljavanja nezaposlenih osoba

U razdoblju od 01.01. do 12.06.2018. godine kroz program javnih radova ukupno je bilo
zaposleno 2 osobe na određeno vrijeme aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih
mjera zaštite od požara i bujičnih poplava.
 Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i
bujičnih poplava obuhvaća poslove:
- Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju krčenje samoniklog
grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovi na uređenju kanala uz
nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza
slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala
- Održavanje poljskih puteva obuhvaća pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i
puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke
pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale
preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite
od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo
održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog
posljedica bujičnih poplava
- Radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada obuhvaćaju poslove sakupljanja
otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina te sprečavanje
njihova širenja
- U vremenu kada zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput bure/ kiše/ snijega,
nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada,
moguće je osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput nadzora
područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i
nemoćnima, čišćenje snijega i slično.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I JAVNIH POVRŠINA
Cestovna infrastruktura
Proveden je postupak javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju nerazvrstane prometnice
Vinska cesta – odvojci I-V na području Općine Kamanje i to:
- Rekonstrukcija odvojka u k.o. Brlog Ozaljski, kčbr. 2554/1, duljine 993,09 m
- Rekonstrukcija odvojka u k.o. Brlog Ozaljski, kčbr. 2508/1, duljine 576,55 m
- Rekonstrukcija odvojka u k.o. Brlog Ozaljski, kčbr. 2512/3, duljine 533,23 m
- Rekonstrukcija odvojka u k.o. Brlog Ozaljski, kčbr. 2474/1, duljine 199,81 m
- Rekonstrukcija odvojka u k.o. Police Pirišće, kčbr. 2365/1, duljine 720,12 m
Ugovor je potpisan sa najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom ARKADA d.o.o. i to na iznos
3.051.318,75 kuna sa PDV-om.
Stručni nadzor nad radovima provodit će tvrtka ULJANIK d.o.o.
Održavali smo nerazvrstane ceste, za što je iz Proračuna Općine Kamanje u izvještajnom razdoblju
utrošeno ukupno 29.776,50 kuna.
U svibnju 2018. godine naručili smo kameni materijal od tvrtke ML GRADNJA koja sukladno
potpisanom Ugovoru iz 2016. godine za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta ima obvezu isporuke
i prijevoz kamenog materijala te je sukladno tome naručena:
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-

Nabava i prijevoz materijala - agregat 16-60 mm, kamion 10 m3, mjesto:
Brloggrad kupalište,
- Nabava i prijevoz materijala - agregat 16-32 mm, kamion 10 m3, mjesto:
Brloggrad kupalište,
- Nabava i prijevoz materijala – agregat 16-32 mm, kamion 40 m3, mjesto:
Orljakovo,
- Nabava i prijevoz materijala – agregat 16-32 mm, kamion 10 m3, mjesto: Veliki
Vrh – stijena,
U lipnju 2018. godine naručili smo kameni materijal i to:
- Nabava i prijevoz materijala - agregat 16-32 mm, kamion 60 m3, mjesto:
spremište Reštovo kčbr. 727 Brlog Ozaljski
- Nabava i prijevoz materijala - agregat 16-32 mm, kamion 20 m3, mjesto:
vatrogasni dom DVD Reštovo kčbr. 877 Brlog Ozaljski
Radove na održavanju nerazvrstanih cesta izvodio je obrt TERRA i to temeljem Ugovora o
obavljanju komunalne djelatnosti – vršenje usluge rada građevinskim strojevima, iskop kanala i
razgrtanje zemlje na području Općine Kamanje sklopljenog dana 16.08.2016. godine na rok od četiri
godine, na temelju prethodno provedenog javnog natječaja.
Javna rasvjeta
Proveden je postupak bagatelne nabave za održavane javne rasvjete na području Općine Kamanje i to
na vrijeme od 4 godine od dana potpisivanja Ugovora.
Na temelju provedenog javnog natječaja ugovor je sklopljen sa obrtom BIG iz Vivodine, koja je bila
jedini ponuditelj. Ugovor o održavanju javne rasvjete sklopljen je dana 19.06.2018. godine.
PROGRAMI I PROJEKTI
 Na temelju Javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za raspoređivanje
i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja
komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2018. godinu, prijavili
smo projekt „Uređenje prometnice i trga u Kamanju“ i sukladno tome odobrena su sredstva u
iznosu od 289.000,00 kuna
 Na temelju javnog poziva MRRFEU za 2018. godinu, prijavili smo projekt „Uređenje
prometnice i trga u Kamanju“ i sukladno tome odobrena su sredstva u iznosu od 100.000,00
kuna
 Radili smo na pripremama za prijavu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Kamanje na natječaj kroz Mjeru 7, Podmjera 7.1. – provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i
ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" sukladno smjernicama Agencije
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Odluka o prihvatljivosti za ulaganje
u izmjene i dopune PPUO Kamanje, sredstva odobrena u iznosu od 111.250,00 kuna.
Poljoprivreda
Objavili smo Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018.
godinu i to za:
 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda (postupak osjemenjivanja)
 Sufinanciranje uzgoja ovaca (nabava rasplodnih životinja starijih od 1. godine)
 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krmača (postupak osjemenjivanja)
 Unapređenje biljne proizvodnje -Kalcizacija kiselih tala, Sustavi za navodnjavanje, Sustavi za
obranu od tuče, Ograde i armature u voćnjacima i vinogradima, Oprema za proizvodnju
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povrća, cvijeća i jagoda u zaštićenom prostoru, Folija za proizvodnju jagoda i povrća na
otvorenom
Javni poziv objavljen je na web stranici Općine Kamanje a zahtjevi za sve oblike potpora mogu se
podnijeti najkasnije do 15. prosinca 2018. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za
proračunsku godinu. Do dana 30. lipnja 2018. godine isplaćeno je 1.200,00 kn na osjemenjivanje
goveda i iznos od 11.600,00 kn.
ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT
Školstvo
Sukladno odluci Općinskog vijeća Općine Kamanje o sufinanciranju prijevoza učenika osnovne
škole Kamanje redovito smo podmirivali troškove prijevoza učenika, koji su za izvještajno razdoblje
tj. od 01.01. do 30.06.2018. godine iznosili ukupno 25.920,00 kuna.
Kultura i sport
Proveden je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa
za Općinu Kamanje u 2018. godini. Javni natječaj objavljen je na web stranici Općine Kamanje, a na
mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade RH objavljena je informacija o objavljenom javnom
natječaju. Na natječaj koji je bio objavljen pristiglo je 9 prijava projekta, a odobreno je 8 prijava i to:
Odobrava se korištenje sredstava Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu, Udrugama iz
područja – Promicanje kulture: Program 1012: Promicanje kulture, Aktivnost A1012 01: Donacije
neprofitnim organizacijama koje promiču kulturu, u iznosu od 60.000,00 kuna i to kako je navedeno
u tablici:
Redni broj
Udruga-Nositelj

Naziv
Projekta/Programa
Prezentacija kulturne
baštine kamanjskog
zavičaja iseljenicima u
Kanadi

Odobreni iznos

1.

Kulturno umjetničko društvo
Kamanje

2.

Društvo umirovljenika
Kamanje

Razvoj sporta i rekreacije

8.000,00 kn

3.

Društvo umirovljenika
Kamanje

Razvoj civilnog društva

2.000,00 kn

UKUPNO:

50.000,00 kn

60.000,00 kn

Odobrava se korištenje sredstava Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu, Udrugama iz
područja – Razvoj sporta i rekreacije: Program 1008: Razvoj sporta i rekreacije, Aktivnost
A100801: Donacije sportskim društvima, u iznosu od 43.200,00 kuna i to kako je navedeno u tablici:
Redni broj

Udruga-Nositelj

Naziv
Projekta/Programa

Odobreni iznos
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1.

NK Vrlovka

Vođenje i organiziranje
sportskih natjecanja

43.200,00 kn

UKUPNO:

43.200,00 kn

Odobrava se korištenje sredstava Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu, Udrugama iz
područja – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Program 1011: Organiziranje i
provođenje zaštite i spašavanja, Aktivnost A1011 01: Protupožarna i civilna zaštita, u iznosu
55.000,00 kn i to kako je navedeno u tablici:
Redni broj
1.
2.
3.

Udruga-Nositelj
Dobrovoljno vatrogasno
društvo Reštovo
Dobrovoljno vatrogasno
društvo Reštovo
Dobrovoljno vatrogasno
društvo Orljakovo

Naziv
Projekta/Programa
Obnova vatrogasnog
doma DVD-a Reštovo

Odobreni iznos
35.000,00 kn

Kestenijada u Reštovu

3.000,00 kn

Obnova krovišta
vatrogasnog doma
Orljakovo

17.000,000 kn

UKUPNO:

55.000,00 kn

Odobrava se korištenje sredstava iz Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu, Udrugama
iz područja – Razvoj civilnog društva: Program 1016: Razvoj civilnog društva, Aktivnost A1016
02: Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija, u iznosu od 2.000,00 kn i to kako je
navedeno u tablici:
Redni
broj

Udruga-Nositelj

1.

Udruga pčelara Općine
Žakanje

Naziv
Projekta/Programa
Posadimo biljčicu za
našu pčelicu
UKUPNO:

Odobreni iznos
2.000,00 kn
2.000,00 kn

Odluka o dodjeli sredstava javno je objavljena na web stranici Općine Kamanje, a sa prijaviteljima
su potpisani ugovori o dodjeli sredstava kojim su regulirane obveze korisnika u korištenju sredstava i
izvještavanju o projektima.
Prisustvovao sam na raznim sastancima na općinskom, županijskom i državnom nivou, te rješavao
tekuću problematiku.
Redovito sam održavao kontakte sa predsjednicima mjesnih odbora.
NAČELNIK:
Damir Mateljan
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