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IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA
OPĆINE MALI BUKOVEC
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Ovo izvješće odnosi se na polugodišnje razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2018. godine.
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Mali
Bukovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 18/13) utvrđeno je da načelnik priprema
prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i izvršenje Proračuna, upravlja imovinom u skladu sa
Zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća, odlučuje o stjecanju i otuđenju
nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Mali Bukovec do
pojedinačne vrijednosti 20.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu,
upravlja prihodima i rashodima Općine, upravlja raspoloživim sredstvima na računu Općine,
donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mali Bukovec,
imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela i unutarnjeg revizora, utvrđuje plan prijema u
službu u upravna tijela općine, predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i
dopune, razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, sklapa ugovor o
koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih
odjela i službi u samoupravnom djelokrugu, daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji te ostale poslove koji su mu Zakonom i Statutom stavljeni u
nadležnost.
Sukladno navedenim zakonskim ovlastima, Statutom je precizirana nadležnost Općinskog
vijeća i nadležnost Općinskog načelnika te je provedeno usklađivanje s ostalim zakonima koji
su do tada bili usklađeni sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kroz nadležnosti načelnika u obavljanju poslova iz zakonom određenog samoupravnog
djelokruga, u nastavku ovog izvješća daje se pregled izvršenih poslova koji se odnose na:
komunalnu problematiku, gospodarstvo i poljoprivredu, socijalnu problematiku, vatrogastvo,
civilnu zaštitu, sport i kulturu, obrazovanje, promet i prometnu infrastrukturu, prostorno i
urbanističko planiranje te ostala pitanja u čije rješavanje je bio uključen načelnik kao nositelj
izvršne vlasti u Općini te Jedinstveni upravni odjel.

KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Tijekom lipnja izvršena je sustavna deratizacija na području cijele Općine, a sljedeće
provođenje planirano je za kraj listopada ili početak studenog ove godine.
Od ostalih komunalnih radova najvažnije je spomenuti:
- Održavanje javne rasvjete 9.953 kn
- Obnova i bojanje igrala na dječjim igralištima 12.125 kn
- Uređenje okoliša Dječjeg vrtića 7.525 kn
- Cvijeće za javne površine 8.634 kn
- Zaštitne mreže za asfaltirano igralište u Malom Bukovcu 3.596 kn
- Benzin za košnju javnih površina 6.469 kn
- Upojni bunar ispred Zdravstvene ustanove 25.000 kn (do sada isplaćeno)
- Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijsku mrežu 14.687 kn.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mali Bukovec obavljeno je sljedeće:
- otvoreno 50 predmeta upravnog postupka: naknade za ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada, komunalna naknada, naknada za uređenje voda, komunalni
doprinos, službenički odnosi, korištenje javnih površina, naplata poreza na korištenje
javnih površina – postupci pokrenuti po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke
rješavaju se ažurno u zakonskim rokovima,
- otvoreno je 104 neupravnih predmeta iz različitih područja,

Komunalno redarstvo:
- izdana 43 upozorenja u svezi obvezne kontrole i čišćenja dimnjaka
- provedena 2 očevida vezana za održavanje i čišćenje parcela unutar naselja,
- upozorenja vezana za čišćenje snijega i leda s nogostupa – svim mještanima
Harambašine ulice u Svetom Petru
- izdana 2 upozorenja o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.
POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO
Općina Mali Bukovec je i u ovoj godini nastavila sa subvencioniranjem poljoprivrednicima s
područja Općine, a u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene su subvencije za umjetno
osjemenjivanje goveda i svinja, dok subvencije polica osiguranja usjeva za sada nisu
ostvarene. U izvještajnom razdoblju izdano je ukupno 36 zaključaka kojima je odobreno
subvencioniranje navedenih mjera.
Osim toga već u prvoj polovici ove godine smo započeli sa rasčišćavanjem zapuštenih
površina koje su u vlasništvu Općine ili u vlasništvu Države unutar granica građevinskog
područja

SOCIJALNA SKRB
Iz područja socijalne skrbi i dalje odvajamo sredstva za prehranu učenika Osnovne škole
Veliki Bukovec u iznosu od 40 kn mjesečno po učeniku.
Od 1. srpnja 2018. godine provodi se program „Zaželi“ u kojem Općina Mali Bukovec
sudjeluje te trenutno četiri gerontodomaćice obilaze 20 korisnika koji su slabo pokretni i
slabog socio-ekonomskog statusa, a program je predviđen u trajanju od dvije godine. Osim
toga, Općina financira rad mobilnog tima za pomoć u kući Crvenog križa Ludbreg s
mjesečnim iznosom od 650,00 kuna.
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
Iz općinskog proračuna sve redovne aktivnosti vatrogasne zajednice, a time i dobrovoljnih
vatrogasnih društava, financiraju se prema Zakonu o vatrogastvu. Do sada je izdvojeno
35.000,00 kuna za redovito financiranje. Do kraja godine biti će izdvojeno preko 150.000
kuna.
U ovom izvještajnom razdoblju Općina Mali Bukovec također je bila pokrovitelj proslava 90.
obljetnice osnutka DVD-ova Veliki Bukovec, Kapela i Dubovica sa iznosima od po 2.500,00
kuna, dok je za DVD Novo Selo Podravsko za financijsku potporu organizaciji civilnog
društva iz redovnog programa izdvojeno 8.000,00 kn.

KULTURA, INFORMIRANJE I UDRUGE GRADANA
Općina Mali Bukovec dobro je surađivala sa medijima i informirala mještane oko događanja i
novosti na području Općine Mali Bukovec putem Radio Ludbrega, oglašavanja na web
portalima te putem promidžbe u televizijskom programu VTV televizije.
Odluke koje donese Općinsko vijeće ili načelnik objavljuju se u našem službenom glasilu ili
na našim web stranicama.

Povodom proslave Dana Općine organizirali smo razne manifestacije kao što je prvenstveni
nogometni derbi između NK Bukovčana 27 i NK Mladosti Sveti Petar, kulinarsko natjecanje
u kuhanju kotlića, likovnu koloniju u Križančiji, Prvenstvo županijske lige Varaždinske
županije u karateu te zabavni program pod šatorima sa slobodnim ulazom uz glazbene sastave
Tim, Profeel, Begini i Krunoslava Kiće Slabinca. Održana je svečana sjednica Općinskog
vijeća sa već tradicionalnom podjelom priznanja i zahvalnica ovogodišnjim laureatima koji su
svojim radom i uspjesima promovirali našu Općinu te pridonijeli kvaliteti javnog i društvenog
života u Općini Mali Bukovec.
Vezano uz rad i financiranje organizacija civilnog društva, raspisan je i proveden natječaj za
dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnog društva na koji je pristigla 20 prijava te
je odobreno ukupno 205.000,00 kuna za programe. Aktivnosti udruga s područja Općine Mali
Bukovec, a i s područja drugih JLS, financiraju se i jednokratnim financijskim potporama
temeljem odluka načelnika u okvirima zakona.

SPORT I REKREACIJA
Općina je dobro surađivala sa svim sportskim udrugama/klubovima s područja Općine Mali
Bukovec te je redovito isplaćivala transfere, donacije i pomoći klubovima. Teška situacija u
nogometnim klubovima zbog velikih financijskih obaveza i zakonskih ograničenja
samofinanciranja pa i nedostatak mladih koji bi trebali nastaviti tradiciju igranja nogometa u
našim naseljima u kojima klubovi još postoje, nastavlja se i u ovom izvještajnom razdoblju.
Za Karate klub Okinawa odnosno polaznike treninga, u ovom izvještajnom razdoblju
sufinanciramo roditelje sa 100 kuna mjesečno po polazniku za što smo do sada izdvojili
6.400,00 kuna.
ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV
Sukladno ugovoru sklopljenom s Osnovnom školom Veliki Bukovec, u drugom polugodištu
školske godine 2017/18. na sufinanciranje školske kuhinje učenicima s područja Općine Mali
Bukovec utrošeno je 28.400 kuna.
U ovom izvještajnom razdoblju prosječan broj polaznika programa Dječjeg vrtića
„Krijesnica“ bio je 42 djece u Malom Bukovcu te 16-ero djece u Podružnici DV Veliki
Bukovec, od čega je ukupno 21 predškolaca.
Djeca su sudjelovala na jednodnevnom izletu u Bio park Divlje vode i grad Samobor, posjetu
Gradskoj knjižnici i čitaonici Mladen Kerstner u Ludbregu, u priredbi povodom Majčinog
dana, u povorci maškara čemu je prethodila zajednička radionica djece i roditelja na kojoj su
se izrađivali kostimi za povorku maškara, sudjelovala su na dječjoj Olimpijadi u Varaždinu,
održala su i uskrsnu radionicu s roditeljima te su posjetila OPG mEden, Havaić Vladimira
koji se bavi pčelarstvom. Posjetili su i Osnovnu školu Veliki Bukovec te je održana završna
priredba za predškolce. U izvještajnom razdoblju Vrtić je ugostio stomatologinju Dr.
Dubravku Bajan-Međimurec, kazališnu skupinu „Mag teatar“, djelatnike Gradske knjižnice
Mladen Kerstner iz Ludbrega te kazališnu skupinu Šareni svijet, vatrogasce iz DVD-a Mali
Bukovec, karate klub Okinawa Mali Bukovec te učiteljice iz Osnovne škole Veliki Bukovec.
INFRASTRUKTURA
U izvještajnom razdoblju ulagalo se u objekte društvene infrastrukture i to: izvedeni su radovi
na krovištu Društvenog doma Lunjkovec, izvedeni su elektrostrojarski radovi u prostorijama
Sportskog objekta u Malom Bukovcu, radovi na priključku istog na vodovodnu mrežu te
radovi na sanaciji samog objekta, izrađena je i montirana nadstrešnica na mrtvačnicu u
Svetom Petru, izvedeni su građevinski radovi na stambenom objektu za socijalne skupine

građana u Župancu te je izrađena kompletna tehnička i projektna dokumentacija za
rekonstrukciju Zdravstvene ustanove u Malom Bukovcu.

PROGRAMI I PROJEKTI
Općina Mali Bukovec duže je vrijeme pripremala projektnu dokumentaciju i ishodila
nekoliko Građevinskih dozvola unatrag 3 godine te smo sve te projekte aplicirali na fondove
EU i nacionalne natječaje pojedinih Ministarstava. Rezultat toga svega su odobrena sredstva u
iznosu od 9.630.882,96 kuna iz natječaja, čemu još treba pridodati dio od ŽUC-a u iznosu od
oko 900.000,00 kn, a koje smo dobili za sljedeće projekte:
- Ugovor o financiranju Mjera 07, „Temeljene usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjere
7.2., operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta - Rekonstrukcija
nerazvrstane ceste NC047 - iznos potpore najviše 4.023.829,75 kn, sklopljen
8.02.2018.
- Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta - MUP Rekonstrukcija i uređenje centra naselja Mali Bukovec - 1.750.000,00 kn,
sklopljen 14.03.2018. Ovome treba dodati dio od ŽUC-a u iznosu od oko 900.000,00
kn, ovisno o rezultatu javne nabave.
- Ugovor o financiranju Mjera 07, "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. - 2020., podmjere
7.4., operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanja, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ - Rekonstrukcija društvenog doma Sv. Petar
- iznos potpore najviše 3.323.245,21 kn, sklopljen 30.05.2018.
- Ugovor o sufinanciranju radova i usluga s Ministarstvom regionalnog razvoja i
fondova EU za projekt Rekonstrukcija zdravstvene stanice u Malom Bukovcu radi
poboljšanja energetske učinkovitosti i uređenja potkrovlja – iznos potpore najviše do
200.000,00 kn, sklopljen 8.06.2018.
- Ugovor o sufinanciranju izrade projektno – tehničke dokumentacije s Ministarstvom
regionalnog razvoja i fondova EU za Izgradnju Društvenog doma Mali
Bukovec prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za
financiranje iz ESI fondova – iznos potpore najviše do 180.000,00 kn, sklopljen
8.06.2018.
- Ugovor o sufinanciranju radova i usluga s Ministarstvom za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku za Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića prema
Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima – iznos potpore
najviše do 153.808,00 kn, sklopljen 5. srpnja 2018.
Općina Mali Bukovec nastavlja sa pripremom dokumentacije za ostale projekte koje ćemo
aplicirati na fondove EU i nacionalne natječaje.
ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA
Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju donio niz akata (zaključaka koji su se odnosili
na odobravanje financijskih sredstava, sukladno osiguranim sredstvima proračunu i politici
izvršavanja proračuna). U izvještajnom razdoblju sklopljena su 48 ugovora ili sporazuma.
Osim navedenih poslova načelnik redovito surađuje s državnim tijelima i tijelima drugih
jedinica lokalne samouprave i Varaždinskom županijom, a obuhvaća redovitu komunikaciju s

tijelima državne vlasti u smislu slanja poziva, dopisa i zamolbi upućenih Vladinim
institucijama, ministarstvima, agencijama i drugim čelnicima državne uprave u kojima je
zatraženo rješavanje problema koji su se pojavili u pojedinim djelatnostima ili je predložena
suradnja u realizaciji određenih projekata.
Općinski dužnosnici su prisustvovali na nekoliko važnih kulturnih i sportskih manifestacija
održanih u Varaždinskoj županiji te našoj i susjednim općinama. Obveze protokolarne naravi
obuhvaćalo je i prisustvovanje proslavama dana gradova i općina te prijem predstavnika
udruga i ostalih fizičkih i pravnih osoba.
Javnost rada organizirana je putem komunikacije s javnošću, putem medija slanjem
priopćenja te davanjem izjava i direktnim pružanjem informacija građanima na našoj web
stranici.
Organizirani su nastupi načelnika u programima Radio Ludbrega i u programu VTV-a u
kojima su predstavljeni najznačajniji projekti Općine Mali Bukovec.
Osim navedenih aktivnosti načelnik je tijekom izvještajnog razdoblja redovito primao stranke
te rješavao probleme vezanu uz Općinu, a ovim izvješćem obuhvaćeni su najvažniji poslovi
koje je obavljao Općinski načelnik.
Općina Mali Bukovec
Općinski načelnik
Darko Marković, mag.ing.el.

