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Gradonačelnik 
Klasa:022-05/16-01/3 
Urbroj: 2186/016-01-16-1 
Lepoglava, 21. rujna 2016. 
 
 Na temelju odredba članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i 
članka 37. Statuta Grada Lepoglave  („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 
31/14 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Lepoglave Gradskom vijeću podnosi 
 

IZVJEŠĆE  
o radu gradonačelnika 

za razdoblje od 01. siječnja - 30. lipnja 2016. godine 
 

  
 Temeljem članka 37. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 
6/13, 20/13, 33/13 i 31/14 – pročišćeni tekst), a u skladu sa zakonskim obavezama gradonačelnik je u 
obvezi podnositi izvješća o svom radu. 
 Ovo izvješće odnosi se na razdoblje 01. siječnja - 30. lipnja 2016. godine. 
 Gradonačelnik u obavljanju izvršne vlasti priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava 
izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, utvrđuje prijedlog Proračuna Grada i izvršenje Proračuna, 
upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Lepoglave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi zakonom 
određen iznos te obavlja, upravlja prihodima i rashodima Grada, upravlja raspoloživim novčanim 
sredstvima na računu proračuna Grada, donosi pravilnik o unutarnjem redu, imenuje i razrješava 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela, usmjerava i 
nadzire rad upravnih tijela Grada u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave, ako su 
preneseni Gradu, obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, predlaže izradu 
prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga 
fizičkih i pravnih osoba, imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 
društava i drugih pravnih osoba koje obavljaju gospodarske, društvene, komunalne i druge djelatnosti 
od interesa za Grad. 
 Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost upravnih tijela Grada. 
 Gradonačelnik kao neposredno izabrani nositelj izvršne vlasti, predstavlja i zastupa Grad 
Lepoglavu i isključivi je nositelj izvršne vlasti. 
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 ODNOS GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA 
 
 U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine održane su ukupno 3 (tri) sjednice 
Gradskog vijeća, i to: 
 

 17. ožujka 2016. godine sa 17 točaka dnevnog reda 

 20. svibnja 2016. godine sa 17 točaka dnevnog reda 

 07. srpnja 2016. godine sa 14 točaka dnevnog reda 
 
 Gradonačelnik je za sjednice Gradskog vijeća utvrđivao prijedloge općih i drugih akata temeljem 
ovlaštenja koja proizlaze iz odredaba zakona i Statuta Grada, čime se ostvarivala njegova inicijativna 
uloga. 
 Predloženi akti temeljeni su na obvezama koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vodama, Zakona 
o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu, Zakona o cestama, Zakona o sprečavanju sukoba interesa, Zakona o pogrebničkoj 
djelatnosti, Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,  Zakona o proračunu, Zakona 
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona 
o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakona o prostornom uređenju te 
općih akata Grada Lepoglave. 
 
 U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je podnosio Izvješća te utvrdio prijedloge 
slijedećih akata koje je proslijedio na raspravu i donošenje Gradskom vijeću: 
 

  Odluke o izmjenama Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara kod loženja vatre i    
spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru na području grada Lepoglave 

 Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju 
poljoprivrednih rudina 

 Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada 
Lepoglave 

 Odluke o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti na području Grada 
Lepoglave 

 Odluke izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama 

 Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih voda na području grada 
Lepoglave 

 Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada 
Lepoglave 

 Rješenja o izboru i imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnog 
društva Grada Lepoglave  

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. 
godinu 

 Odluke o bratimljenju Grada Lepoglave i Občine Železniki 

 Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Lepoglavu 

 Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima 

 Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada 
Lepoglave 

 Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka  
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2016. godini 

 Odluke o prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Lepoglava 

 Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 
području Grada Lepoglave s prijedlogom Rješenja kojim se odbijaju nevaljane ponude 



 

 Odluke o korištenju namjenskih sredstva Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za 
financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave 

 Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Lepoglave 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2015. godinu 

   Izvješće o izvršenju Programa potreba u obrazovanju za 2015. godinu iznad školskog 
standarda 

 Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2015. 
godinu 

 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

 Izvješće o izvršenju Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje za razdoblje  
od 2013. – 2015. godine, za 2015. godinu 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2015. godinu 

 Izvješće o izvršenju Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih 
stranaka za 2015. godinu 

 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za 2015. godinu 

 Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama na području 
Varaždinske županije za Grad Lepoglavu 

 Izvješća o poslovanju groblja grada Lepoglave za 2015. godinu (Lepoglava, Kamenica, 
Višnjica) 

 Izvješće o radu gradonačelnika Grada Lepoglave za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 
2015. godine 
 

 
 POJEDINAČNI AKTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 
 
 U izvještajnom razdoblju, u okviru svoje nadležnosti, gradonačelnik je donosio pojedinačna 
rješenja, odluke i zaključke, kojima je rješavano o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i 
pravnih osoba. 
 Gradonačelnik je donosio odluke u upravnom i neupravnom postupku, osobito odluke temeljem 
ovlaštenja iz područja službeničkih odnosa, iz područja socijalne skrbi, rješenja o korištenju javnih 
površina, rješenja o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Lepoglave, 
odluke iz područja financiranja organizacija civilnoga društva, odluke o dodjeli stipendija te sklapao 
ugovore. 
 
JAVNI POZIVI I NATJEČAJI GRADONAČELNIKA 
 
U tijeku izvještajnog razdoblja gradonačelnik Grada Lepoglave je objavio: 
 

- Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnog 
društva Grada Lepoglave 

- Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode 
udruge na području grada Lepoglave u 2016. godini 

- Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Grada Lepoglave 

- Plan nabave Grada Lepoglave za 2016. godinu 
- Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji u 2016. godini 
- Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku 2015./2016. godinu. 

 
 
 
 



 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
 
 Program održavanja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju ostvarivao se prema 
raspoloživim financijskim sredstvima iz Programa održavanja komunalne infrastrukture, kojeg je po 
prijedlogu gradonačelnika usvojilo Gradskog vijeće, a odnosi se na obavljanje komunalne djelatnosti 
čišćenja i održavanja javnih površina, održavanje javne rasvjete, zimsko čišćenje, održavanje 
nerazvrstanih cesta i održavanje vodnih građevina  za javnu odvodnju oborinskih otpadnih voda. 
 Tako je u izvještajnom razdoblju za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno 120.107,16 
kuna, za održavanje i uređenje javnih površina iznos od 295.845,12 kuna, za održavanje sustava 
odvodnje utrošeno je 5.587,00 kuna, za čišćenje snijega iznos od 84.285,63 kune, za održavanje i 
popravke javne rasvjete iznos od 5.640,00 kuna, a trošak električne energije za javnu rasvjetu iznosio je 
386.210,87 kuna.  
 Rashodi za kapitalna ulaganja na području grada Lepoglave iznosili su 46.745,51 kunu i to za 
slijedeće investicijske aktivnosti:  
 

 za izgradnju nogostupa, odnosno uređenje javnih površina utrošeno je 16.003,55 kuna, od 
toga se rashod u iznosu od 6.875,00 kuna odnosi na geodetski projekt za izgradnju trga i parkirališta u 
Donjoj Višnjici 6.875,00 kuna, a rashod u iznosu od 9.128,55 kuna za ispostavljenu  situaciju za 
izvedene radove po Sporazumu sa Županijskoj upravom za ceste Varaždinske županije o zajedničkom 
financiranju radova izvanrednog održavanja – ŽC 2057 Žarovnica II – Mačeki.  
U izvještajnom razdoblju, prema predmetnom Sporazumu izvedeni su radovi izgradnje dijela sanitarne 
kanalizacije te cestovne odvodnje u pojasu između županijske ceste i potoka u Žarovnici. 
  
Predmetnim Sporazumom obuhvaćeno je financiranje izgradnje sanitarne, cestovne i oborinske 
odvodnje te izgradnja nogostupa uz županijsku cestu na području naselja Žarovnica (Mačeki-Sutinska), 
ukupne vrijednosti radova u iznosu od 651.939,75 kn, od čega Grad sudjeluje u financiranju u 
vrijednosti 25% odnosno do iznosa 217.313,27 kn.  
 

 
 

 za izgradnju sustava odvodnje u ovom razdoblju utrošeno je 6.929,46 kuna, i to za radove na 
izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda Grada Lepoglave – sustav odvodnje Lepoglava zapad – V. 
faza projekta – temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenim 01.04.2014. s Varkom d.d. Varaždin. 
Ugovorom je utvrđena obveza Grada za sufinanciranje 10% vrijednosti investicije. Vrijednost investicije 
je 8.469.727,99 kuna. Radovi su izvođeni tijekom 2014. i 2015. godine i ispostavljena situacija se odnosi 
na radove izvedene krajem prošle godine 

 

 za proširenje javne rasvjete u Kamenici, Žarovnici i Zlogonju  utrošeno je 17.312,50 kuna.  
 

 za uređenje sportskih igrališta utrošeno je 6.500,00 kuna. 
 

 



 

 U izvještajnom razdoblju Grad Lepoglava je sa tvrtkom Pre-Con d.o.o. iz Varaždina sklopio 
Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta sanacije cestovnog klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake 
NC 1-033, Ulica Adama i Katarine Patačić u Lepoglavi, na iznos od 30.000,00 kuna.  
 Po provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti sukladno gradskoj Odluci o provedbi 
postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/14), s 
odabranim najpovoljnijim ponuditeljem „Enigma“ d.o.o. Lepoglava, sklopljen je Ugovor br. 39/BN o 
izvođenju radova na sanaciji cestovnog klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-033 u ulici Adama i Katarine 
Patačić u Lepoglavi na iznos od 103.647,25 kuna. Poslovi stručnog i geotehničkog nadzora nad 
izvođenjem predmetnih radova na sanaciji klizišta povjereni su Uredu ovlaštenog inženjera 
građevinarstva Blaženko Premužić, Varaždin, a vrijednost ugovora iznosi 12.225,00 kuna (s PDV-om).  
 

 
 
 Grad Lepoglava je za predmetni kapitalni projekt sanacije klizišta podnio zahtjev za financiranje 
Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja povodom objavljenog Javnog poziva za raspoređivanje 
i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog 
gospodarstva za 2016. godinu. Prema objavljenoj Listi odobrenih zahtjeva, Gradu Lepoglavi odobren je 
iznos od 80.000,00 kuna, međutim u izvještajnom razdoblju kao niti do dana izrade ovog izvješća nije s 
Ministarstvom potpisan ugovor o financiranju, iako je predmetni projekt u cijelosti realiziran. 
 

 sa tvrtkom Pre-Con d.o.o. iz Varaždina sklopljen je Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog 
projekta sanacije cestovnog klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-081 Kameničko Podgorje Ježoviti-
Smontari u Kameničkom Podgorju. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 44.000,00 kuna. 
 

 sa tvrtkom Pre-con d.o.o. iz Varaždina sklopljen je Ugovor o izradi glavnog projekta uređenja 
vodotoka Šumec ukupne vrijednosti 33.800,00 kuna. 
 

 sa tvrtkom Holcim minerali agregati d.o.o. Očura, sklopljen je ugovor o nabavi drobljenog 
kamena raznih frakcija za nasipavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave ukupne 
vrijednosti 49.603,13 kuna sa PDV-om. 
 

 Tijekom ovog izvještajnog razdoblja gradonačelnik Grada Lepoglave uputio je Gradskom vijeću 
prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za 
financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za Grad Lepoglavu, poradi sklapanja Ugovora o 
financiranju s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.  
Naime, u Državnom proračunu za 2016. godinu (Narodne novine broj 26/16), na poziciji Fond za razvoj 
brdsko-planinskih područja, planirana su sredstva za razvoj kapitalnih projekata od interesa za razvoj 
područja brdsko-planinskih jedinica lokalne samouprave 3. i 4. skupine prema indeksu razvijenosti, a 
koja sredstva su osigurana povećanjem udjela u prihodima od poreza na dohodak u iznosu od 10%, 
temeljem članka 45. stavak 9. točka f. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 



 

samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 
147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15).   
Gradonačelnik je predložio financiranje najvećeg kapitalnog projekta Grada Lepoglave planiran u 
Proračunu  i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, a Gradsko 
vijeće prihvatilo i odobrilo korištenje namjenskih sredstava Fonda za kapitalni projekt: gospodarska i 
socijalna revitalizacija grada Lepoglave kroz modernizaciju cestovne infrastrukture (modernizacija i 
rekonstrukcija nerazvrstanih cesta), u iznosu od 650.000,00 kuna te ujedno ovlastilo gradonačelnika za 
sklapanje ugovora.  
 

Ostala ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Grada Lepoglave: 
 

- kod kapela Svetog Ivana u ulici Gorica u Lepoglavi i Svetog Florijana u Zlogonju zamijenjene su 
dotrajale reflektorske lampe koje osvjetljuju navedene kapele novim štedljivim LED reflektorima 
 - temeljem inicijative Grada Lepoglave, a zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji s Hrvatskom 
elektroprivredom – Elektra Varaždin,  u naselju Zlogonje su izgrađene tri nove trafostanice. One su dio 
novog elektroopskrbnog sustava koji će omogućiti sigurnu i kvalitetnu opskrbu električnom energijom 
tog područja 
 

     
 
- u naselju Crkovec, prema zaselku Šantalabi, zamijenjene su dotrajale lampe javne rasvjete  novim, 
energetski učinkovitim lampama u sklopu rekonstrukcije niskonaponske mreže koju na području grada 
Lepoglave realizirala Hrvatska elektroprivreda 
  
- izvršena je rekonstrukcija niskonaponske mreže u Lepoglavskoj Vesi, u dijelu Frankopanske ulice i 
Ulice braće Radića gdje su dotrajali stupovi niskonaponske mreže zamijenjeni novim betonskim.  
 
 
PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA  

 

 Nakon što je nadležno javnopravno tijelo Plinacro d.o.o., iniciralo izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja naselja Lepoglave (dalje u tekstu: Izmjene i dopune Plana) te ujedno predložilo i 
konkretnu trasu planiranog novog magistralnog plinovoda, tijekom ovog izvještajnog razdoblja 
odrađivani su zakonom propisani postupci za izradu predmetne prostorno planske dokumentacije:  

- Jedinstveni upravni odjel uputio je dopis Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za 
poljoprivredu i zaštitu okoliša, kojim se traži dostava mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene 
odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš  III. Izmjena i dopuna Plana, temeljem Zakona o zaštiti 
okoliša,   

- na temelju mišljenja Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, 
gradonačelnik je na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 
80/13,153/13 i 78/15) i članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na 
okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Plana, kojom je započeo  
postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta navedene odluke. Tijekom 



 

predmetnog postupka  je temeljem članka 70. st. 1. Zakona o zaštiti okoliša (''Narodne novine'' br. 
80/13, 153/13 i 78/15) od zakonski određenih subjekta zatraženo mišljenje o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš u okviru njihove nadležnosti. 

- po provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, gradonačelnik Grada Lepoglave 
je temeljem članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 23. 
stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN broj 64/08),  donio 
Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Nacrta odluke 
o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Lepoglave budući da je utvrđeno da 
predmetni Nacrt odluke neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš. 
 Po provedenoj zakonskoj proceduri, gradonačelnik je u ovom izvještajnom razdoblju uputio 
Gradskom vijeću Grada Lepoglave prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja grada Lepoglave, koji je u predloženom obliku i usvojen. 
 Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada Lepoglave omogućit će se izgradnja 
magistralnog plinovoda Lepoglava-Krapina (Đurmanec) DN 250/50, koje je temeljeno na razvojnim 
planovima plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske i to Desetogodišnjem planu razvoja 
plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2015. – 2024., a s ciljem optimizacije i podizanja 
sigurnosti postojećeg 50 barskog sustava. Predviđa se spajanje postojećeg magistralnog plinovoda  
Cerje Tužno - Varaždin – Lepoglava DN 150/50, koji je izveden do Mjerno redukcijske stanice u 
Lepoglavi, s magistralnim plinovodom u Krapinsko-zagorskoj županiji, a njegova izgradnja i stavljanje u 
uporabu predviđa se u razdoblju 2019.-2020. godine.  
 

 PROJEKTI GRADA LEPOGLAVE 
 

Projekt rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava 
 

Po tvrtki Majcen d.o.o. Vinica, temeljem ugovora sklopljenog prošle godine, izrađena je 
projektna dokumentacija za građevinu: rekonstrukcija (sanacija, adaptacija i nadogradnja) zgrade 
Dječjeg vrtića Lepoglava i to idejni, glavni i izvedbeni projekt, te je dobivena građevinska dozvola.  
 Budući da postojeći prostori u Dječjem vrtiću Lepoglava obzirom na starost zgrade, ne 
zadovoljavaju u potpunosti suvremene standarde za djelatnost predškolskog odgoja, kao ni standarde 
pristupačnosti osoba s posebnim potrebama i poteškoćama u kretanju, u sklopu zahvata rekonstrukcije 
predviđa se povećanje kapaciteta vrtića za jednu odgojno-obrazovnu skupinu (cca 20 djece) jasličke 
skupine, tako da bi po završetku projekta, zgrada dječjeg vrtića bila oblikovana i prostorno kapacitirana 
za funkcioniranje 5 odgojno-obrazovnih vrtićkih skupina djece od 13 mjeseci do 7 godina. 
Također, projektom rekonstrukcije predviđena je ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora 
energije i energetski učinkovite rasvjete, obnova fasade i stolarije te prilagodba cijelog prostora 
pedagoškim standardima. 
 Projekt adaptacije i rekonstrukcije Dječjeg vrtića Lepoglava jedan je od najvažnijih projekta 
Grada Lepoglave, kako po opsegu dokumentacije koju je trebalo pripremiti tako i u financijskom 
pogledu. Vrijednost investicije procijenjena je u iznosu od 8.376.625,00 kuna. 
 Grad Lepoglava sukladno svojim razvojnim programima planira navedeni projekt prijaviti na 
Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu“ 
  



 

 
 

 

Centar za posjetitelje ''Centar pavlina“ Lepoglava 
 
 Nakon što je Odlukom o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa 
razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske odobrilo 
sredstava za financiranje Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava, u promatranom izvještajnom 
razdoblju sklopljen je između Ministarstva turizma i Grada Lepoglave Ugovor o sufinanciranju, temeljem 
kojega će Gradu za predmetni projekt biti isplaćena sredstva u iznosu do 430.900,00 kuna. 
Sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) te troškove 
provođenja projekta. 
 
 

 
 

 Nakon što je prošle godine proveden postupak otvorenog natječaja iz članka 45. Zakona o 
javnoj nabavi i odabrano idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje, u izvještajnom razdoblju, a sukladno 
uvjetima iz natječaja, proveden je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s 
prvonagrađenim natjecateljem,  međutim kako je cijena ponude bila veća od planiranih sredstava za 
nabavu predmetnih usluga, to je postupak nabave poništen.  

Centar za posjetitelje ''Centar pavlina'' zamišljen je kao izložbeni prostor sa multifunkcionalnom 
dvoranom, uredima i radionicama, primjerenim ugostiteljskim sadržajem. To je projekt koji će objediniti 
bogatu materijalnu i duhovnu baštinu Lepoglave s ciljem unapređenja turističkog i gospodarskog razvoja 
grada Lepoglave i Varaždinske županije.  
 
 
Tehnološki centar drvne industrije 
 
 U tijeku ovog izvještajnog razdoblja gradonačelnik je sudjelovao na seminaru održanom u 
Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori u Varaždinu, gdje je predstavio  projekt 
Tehnološkog centra drvne industrije.  
Također su održani sastanci u Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu znanosti i obrazovanja te 
Zagrebačkoj županiji u vezi partnerstva na samom projektu, prikupljani su podaci o potencijalnim 
korisnicima Tehnološkog centra te je izrađena CB analiza. 
 



 

Projekt ''Mobilnost građana grada Lepoglave i općine Bednja'' 
 
 Tijekom ovog izvještajnog razdoblja gradonačelnik Grada Lepoglave sa predstavnicima 
Hrvatskih željeznica i Hrvatske elektroprivrede boravio je u službenoj posjeti austrijskom gradu 
Leibnitzu, gdje je održan sastanak sa tamošnjim gradonačelnikom u vezi njihovih dosadašnjih iskustava 
u projektu integriranog prijevoza, za koji je zainteresiran i Grad Lepoglava. 
 

 
 
 
EU FOND INTERREG V  

Na inicijativu grada Lepoglave i u suradnji s brojnim partnerima prijavljeni su sljedeći projekti: 

 Projekt Prekogranični put zajedničke kulturne baštine - Između plemića i seljaka  

Projekt je prijavljen u partnerstvu s općinom Rogatec, Majšperk te općinom Bednja. Ukupna 
vrijednost projekata je 5.753.098,67 kn. Grad Lepoglava je prijavio aktivnosti za 995.767,00 kuna. 
Glavna aktivnost projekta je uređenje organizacija sajma UNESCO-ove baštine, postavljanje info točke 
za turiste te snimanje dokumentarnog filma o utjecaju pavlina na razvoj lepoglavskog kraja.  Kroz 
projekt je predviđeno zapošljavanje 2 osobe na 2 godine. Projekt sufinancira EU s 85%, a grad 
Lepoglava s 15%. 
 

 Projekt „HALO SI ZA BIKE“ 

Projekt je prijavljen u partnerstvu s 10 općina i gradova iz Slovenije i Hrvatske. Ukupna 
vrijednost projekata je 15.627.880,00 kn. Grad Lepoglava je prijavio aktivnosti za 491.064,00 kn. Glavna 
aktivnost je označavanje biciklističkih staza te uređenje odmorišta za bicikliste na području grada 
Lepoglave, otvorene drvene kučice s solarnim panelima za punjenje mobitela.  Kroz projekt je 
predviđeno zapošljavanje jedne osobe na 3 godine. Projekt sufinancira EU s 85%, a Grad Lepoglava s 
15%. 
 
 
 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 
 
 Sa tvrtkom EcoMission d.o.o. Varaždin sklopljen je Ugovor o izradi Plana gospodarenja 
otpadom za područje Grada Lepoglave za razdoblje od 2016. do 2022. godine, ukupne vrijednosti 
ugovora 9.187,50 kuna sa PDV-om. 
 Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13), prijedlog Plana 
gospodarenja otpadom proslijeđen je nadležnom upravnom odjelu Varaždinske županije na prethodnu 
suglasnost, međutim kako na razini Republike Hrvatske nije donijet Plan gospodarenja otpadom nije 
provedivo niti davanje prethodne suglasnosti na planove jedinica lokalne samouprave koji moraju biti 
usklađeni s Planom gospodarenja otpadom na državnoj razini. Grad Lepoglava se u dopisu očitovao na 
nacrt Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2016.-2022. godine, u smislu da su na isti 
stavljene određene primjedbe, prije svega u dijelu koji se odnosi na obvezu financiranja provedbe 
pojedinih mjera iz Plana  izravno iz proračuna gradova i općina. 

Nadalje, u izvještajnom razdoblju gradonačelnik je Gradskom vijeću Grada Lepoglave uputio 
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za 2015. godinu, sa zaključkom da 



 

se intenzivno radi na usklađivanju postojećeg sustava sakupljanja i zbrinjavanja otpada na području 
Grada, a temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i drugim provedbenim propisima iz 
područja gospodarenja otpadom, kao i izvršavanju obaveza koje za Grad proizlaze iz navedenih 
propisa. 
 Temeljem Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada („Službeni 
vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15), komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Grada 
Lepoglave sastavio je Izvješće o postavljanju znakova upozorenja i kontrole lokacija na kojima se 
provode posebne mjere sprečavanja odbacivanja otpada, te su postavljeni znakovi o zabrani 
odbacivanja otpada s kontakt podacima za prijavu. 
  
 
ZELENA ČISTKA 

 Akcija Zelena čistka uspješno je provedena 25. travnja. Uz logističku podršku Grada Lepoglave 
u akciji je sudjelovalo preko 600 sudionika koji su vrijedno čistili okoliš na području grada Lepoglave. 
Aktivni su bili mjesni odbori i udruge s gradskog područja, a najviše učenici osnovnih škola s 
lepoglavskog područja. Uspješno su očišćena dva divlja deponija koja su bila prijavljena na globalnu 
interaktivnu kartu divljih odlagališta čime je Lepoglava postala jedna od rijetkih zona bez divljih deponija. 

 

 

     
 
 KOMUNALNO REDARSTVO 
 
 Tijekom ovog izvještajnog razdoblja komunalni redar je kako po službenoj dužnosti tako i na 
temelju zahtjeva stranaka kontinuirano postupao na provedbi gradskih akata iz njegovog djelokruga. 
Predmeti se uglavnom odnose na problematiku održavanja zemljišta uz javne površine, nepropisnog 
odlaganja otpada, paljenja korova i slično, izrađivani su razni dopisi i izvještaji prema državnim i drugim 
institucijama, koordinirano je sa ovlaštenim geodetom i strankama u postupku prilikom geodetskih 
izmjera na terenu,  izdavana su rješenja i prekršajni nalozi i to: 

 136 naloga za čišćenje parcela -  temeljem Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i 
održavanju poljoprivrednih rudina 

 43 naloga za kante za smeće – temeljem Odluke o komunalnom redu 

 12  naloga za uređenje naselja - temeljem Odluke o komunalnom redu 

 4 naloga za zaštitu nerazvrstanih cesta – temeljem Odluke o nerazvrstanim cestama  

 4 zahtjeva ministarstvu i inspekciji  

 1 zahtjev za prisilnu naplatu - temeljem Odluke o komunalnom redu 

 30 usmenih upozorenja  na temelju  službenih bilježaka  

 122  službenih bilješka kod  izlaska na teren te ponovni zapisi kod pregleda terena poslije 
izdanog naloga ili upozorenja. 



 

 8 nabava i podjela kućnih brojeva  

 8 rješenja i suglasnosti temeljem Odluke o komunalnom redu 

 4 nadzora nad početkom prijavljene gradnje 

 7 upozorenja zbog nedopuštenog kretanja kućnih ljubimaca 
 

 U periodu od 01.01.- 30.06. 2016. godine izdavane su razne obavijesti i upozorenja preko 
medija i oglasnih ploča  vezano uz problematiku održavanja nerazvrstanih cesta u rano proljeće 
(naročito za vrijeme poljoprivrednih radova,  oranja, čišćenje granja iz profila cesta, paljenje korova), 
obavijesti vlasnicima-posjednicima poljoprivrednog i ostalog zemljišta posebno za čišćenja 
poljoprivrednih  parcela  od ambrozije,  košnja trave te opasnost od požara, obavijest vlasnicama kućnih 
ljubimaca te obavijesti vezano uz zbrinjavanje kućnog otpada i postupanje s istim, provođeni su nadzori 
nad obavljanjem komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova i održavanja groblja i drugo. 
 
 Također je nastavljeno zbrinjavanje napuštenih i izguljenih životinja, prema Ugovoru 
zaključenom sa Veterinarskom stanicom Ivanec i Udrugom za zaštitu životinja „Spas“. 
 
  
JAVNA NABAVA 

 
Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, gradonačelnik je u funkciji odgovorne osobe 

naručitelja u izvještajnom razdoblju donio Plan nabave Grada Lepoglave za 2016. godinu, koji je ujedno 
i objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave i Službenom vjesniku Varaždinske 
županije broj 6/16. 
 U izvještajnom razdoblju nisu provođeni postupci javne nabave. Proveden je jedan postupak 
nabave bagatelne vrijednosti sukladno Odluci o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti 
(''Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/14) i to za radove na sanaciji cestovnog klizišta na 
nerazvrstanoj cesti NC 1-033 u ulici Adama i Katarine Patačić u Lepoglavi. S odabranim najpovoljnijim 
ponuditeljem - tvrtkom Enigma d.o.o. Lepoglava, sklopljen je Ugovor br. 39/BN o izvođenju radova na 
sanaciji cestovnog klizišta na nerazvrstanoj cesti (NC 1-033) u ulici Adama i Katarine Patačić u 
Lepoglavi, ukupna vrijednost ugovora 103.647,25 kuna (s PDV-om). 
 Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi, Grad Lepoglava kao javni naručitelj vodi registar 
ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji se ažurira najmanje svakih šest mjeseci i objavljuje na 
internetskim stranicama Grada.  
 
  
 POSLOVI UPRAVLJANJA PRIHODIMA I RASHODIMA I IMOVINOM GRADA 

 Temeljem članka 36. Statuta Grada Lepoglave gradonačelnik u obavljanju izvršne vlasti 
upravlja prihodima i rashodima Grada te upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu 
proračuna Grada. 
 Ova normativna nadležnost obuhvaća i odgovornost za zakonito i pravilno planiranje i 
izvršavanje proračuna, odnosno odgovorno preuzimanje i potvrđivanje obaveza, izdavanje naloga za 
plaćanje na teret proračunskih  sredstava, utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u 
korist proračunskih sredstava. 
 S tim ciljem, gradonačelnik je u stalnoj komunikaciji s Odsjekom za proračun i financije, u čijem 
je djelokrugu upravljanje prihodima/primicima i rashodima/izdacima Grada Lepoglave, kontinuirano 
nadzirao uravnoteženost proračuna. 
 U okviru financijskog poslovanja obavljani su poslovi blagajničkog poslovanja, poslovi obračuna 
i isplata plaća za službenike, obračuni naknada, izvršavanje plaćanja, vođenje evidencije ulaznih računa 
te evidentiranje i pohranjivanje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja. 



 

 Uredno su vođeni poslovi koji se odnose na naplatu potraživanja s osnova ugovora o 
sufinanciranju nerazvrstanih cesta, komunalne naknade i naknade za uređenje voda te komunalnog 
doprinosa, pokretani su postupci ovrhe te su izdavana rješenja o ovrsi. 

Gradonačelnik je predložio Gradskom vijeću, sljedeće akte koji su ujedno i usvojeni: 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2015. godinu  

 Izvješća o izvršenju programa javnih potreba za 2015. godinu i  

 Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe – u ovom izvještajnom razdoblju sredstva 
proračunske zalihe nisu bila korištena. 

Na početku ovog izvještajnog razdoblja, u skladu sa zakonskim obvezama, Ministarstvu 
financija i Državnom uredu za reviziju dostavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 
2015. godinu te su u zakonom propisanom roku izrađeni su i predani svi financijski izvještaji Grada. 

Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 5.805.819,29 kuna što 
iznosi 33,96% od plana na godišnjoj razini. 
 Direktan utjecaj na izvršenje prihodne strane proračuna imale su sljedeće zakonske 
promjene: 

- temeljem Zakona o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine 
broj 147/14, stupio na snagu 01.01.2015. godine), jedinice lokalne samouprave sa 
statusom brdsko-planinskog područja u cijelosti ostaju bez poreza na dobit ostvaren na 
njihovom području, a koji se isplaćivao kao pomoć iz državnog proračuna temeljem 
Zakona o izvršavanju  državnog proračuna Republike Hrvatske. 

- temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne 
novine broj 143/14) povećan  je neoporezivi dio, tj. osnovni osobni odbitak za zaposlene 
te su promijenjeni porezni razredi  

- temeljem Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 147/14) jedinicama lokalne 
samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja smanjen je  udio u raspodjeli 
prihoda od poreza na dohodak sa 90% na 60% uz istovremeno nametnutu obvezu 
vraćanja poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana iz svojeg proračuna. 

 
Po završetku proračunske 2015. godine, koja je ujedno prva godina koja u cjelini pokazuje 

utjecaj navedenih zakonskih reformi, evidentno je značajno smanjenje prihoda proračuna pojedinih 
gradova i općina u Republici Hrvatskoj i to prije svega s osnova poreza na dohodak u jedinicama 
lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskih područja za čak više od 50%  u odnosu na 2014. 
godinu. 
 Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14) propisano 
je da će se gradovima i općinama koje ne ispunjavaju uvjete za zadržavanje statusa potpomognutog 
područja osigurati u prijelaznom razdoblju pomoć iz državnog proračuna u trajanju od najdulje tri godine 
od dana stupanja na snagu odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
prema stupnju razvijenosti, odnosno od 1. siječnja 2014. godine, kao i da se visina i način ostvarivanja 
pomoći u prijelaznom razdoblju propisuju zakonom kojim se uređuje izvršavanje državnog proračuna. 
 U 2015. godini na temelju članka 36. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2015. godinu (NN 148/14), osigurana su sredstva državne pomoći za jedinice lokalne 
samouprave sa statusom područja posebne državne skrbi i brdsko-planinskih područja, i to 70 % za III. 
skupinu, 45 % za IV. skupinu i 25% za V. skupinu, time da je osnovica za izračun navedene pomoći 
prihod od poreza na dobit ostvaren u 2013. godini i uvećanog udjela u porezu na dohodak, dok 
Državnim proračunom odnosno Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2016. godinu („Narodne novine“ 26/16) za jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskih 
područja nisu predviđena sredstva tzv. „prijelazne pomoći“. 
 Zbog nepovoljne financijske situacije u kojoj su se Grad Lepoglava i druge jedinice sa statusom 
brdsko – planinskom područja našle, gradonačelnik se konstantno zalaže i trudi ukazati nadležnim 
institucijama  na spomenutu problematiku, osvijestiti o potencijalnim problemima koje prijete tim 



 

gradovima i općinama poput gospodarske stagnacije i još jače depopulacije, te predlaže mjere za 
ublažavanje negativnih posljedica na punjenje lokalnih proračuna.  
Primjerice, u više navrata su upućivani dopisi Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova europske 
unije i Ministarstvu financija, održani sastanci s njihovim predstavnicima, no bez ikakvog rezultata. 
 Također, gradonačelnik je sudjelovao na sjednici Predsjedništva Udruge gradova 
Republike Hrvatske na kojoj se između ostaloga raspravljalo o učincima porezne reforme u 2015. 
godini, u kojom prilikom je također ukazao na spomenuti problem i ukazao na potrebu zajedničkog 
nastupa prema nadležnim državnim institucijama. 
   
 
GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA  
 
 Grad Lepoglava potiče razvoj gospodarstva na svom području ulaganjem u razvoj 
poduzetništva, turizma, sufinanciranjem poljoprivrede i sl.  
 

 Poduzetnička zona Lepoglava 
 
Grad Lepoglava trenutno raspolaže sa 51.879 m2 potpuno komunalno opremljenog zemljišta u 

Poduzetničkoj zoni, koje je spremno za prodaju i investiranje. 
 Do sada je Grad Lepoglava u Poduzetničku zonu investirao cca. 15 milijuna kuna te dobio ICPR 
certifikat, koji Poduzetničku zonu u Lepoglavi svrstava u zone u koje se može ulagati. Zahvaljujući tom 
certifikatu, Zoni je dodijeljena oznaka koja investitorima jamči da je ona spremna za ulaganje, odnosno 
da ima uređenu svu potrebnu infrastrukturu. Poduzetnička zona se odlikuje: asfaltiranim prometnicama i 
nogostupima, izgrađenom javnom rasvjetom, uređenom oborinskom odvodnjom, uređenim vodovodnim 
instalacijama, u neposrednoj blizini je trafostanica, postojećim instalacijama plinskih priključaka, 
uređenim DTK i telefonskim priključnim instalacijama. Grad Lepoglava ima jedan od najpovoljnijih 
iznosa komunalnog doprinosa u poduzetničkim zonama Varaždinske županije, koji iznosi 20 kn/m3 za 
poslovni prostor odnosno 28 kn/m3 za otvorene građevine. 
 U tijeku izvještajnog razdoblja obnovljena je i preuređena nova web stranica Poduzetničke zone 
(www.lepoglava-zona.com) sa mnoštvom zanimljivih informacija i podataka te je na taj način učinjena 
pristupačnija potencijalnim investitorima. 
 U ovom izvještajnom razdoblju temeljem prijedloga gradonačelnika, donijeta je Odluka  
Gradskog vijeća i objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Lepoglava Faza 
I. Na taj način prodaji je izloženo ukupno 9 parcela ukupne površine 5,18 ha, potpuno komunalno 
opremljenih, no zainteresiranih nije bilo. 
 Ujedno je brojnim poslovnim subjektima i gospodarstvenicima upućen poziv za dostavu pisma 
namjere za kupnju zemljišta. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja također se radilo na analiziranju 
potreba gospodarstvenika na području grada Lepoglave te izradi nacrta  programa kojim bi se pružile 
određene olakšice i beneficije investitorima. 
 

 Poljoprivreda 
 

 Grad Lepoglava je i u ovom izvještajnom razdoblju nastavio sa subvencioniranjem umjetnog 
osjemenjivanja krava i krmača u punom iznosu te provođenjem higijeničarske službe i deratizacije 
poljoprivrednih seoskih gospodarstva na području Grada u suradnji s Veterinarskom stanicom Ivanec. 
 Sukladno Programu poticanja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja za 2016., 
gradonačelnik je donio Odluku o isplati gradskih poticaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 
ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna.  
 Kako bi zemljište u vlasništvu Grada Lepoglave bilo iskorišteno i privedeno svojoj svrsi, 
gradonačelnik je sukladno Odluci o uvjetima, načinima i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu 
Grada Lepoglave ('''Službeni vjesnik Varaždinke županije 10/16) kao i provedenog javnog natječaja 

http://www.lepoglava-zona.com/


 

donio Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta te se na taj način omogućila obrada ukupno 
4294 m2  u vlasništvu Grada. 
 

 Turizam 
 

 Grad Lepoglava redovito sufinancira djelovanje Turističke zajednice Grada Lepoglave u cilju 
promicanja turističkog potencijala grada Lepoglave i lepoglavskog kraja. 
 Tijekom ovog izvještajnog razdoblja održana je godišnja skupština Turističke zajednice Grada 
Lepoglave. Nakon čega je Zajednica i uputila Izvješće o radu za 2015. godinu koje je u konačnici i 
usvojilo Gradsko vijeće na sjednici održanoj 20. svibnja 2016. godine. 
 
 
 
 

 
 
 
 
AKTIVNOSTI NA PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, UDRUGA, 
KULTURE, ŠKOLSTVA I SPORTA  
 

 Dječji vrtić Lepoglava 
 
 Dječji vrtić Lepoglava je proračunski korisnik te su u izvještajnom razdoblju izdvajana sredstva za  
financiranje osnovnih aktivnosti, sukladno Proračunu.                  
 Za djecu s prebivalištem na području Grada koji pohađaju redoviti 10-satni program u Dječjem 
vrtiću  „Runolist“ iz Žarovnice (prosječno 33 korisnika),  Grad sufinancira ekonomsku cijenu Programa sa 
500,00 kuna mjesečno po djetetu.  
 Grad Lepoglava temeljem Odluke o utvrđivanju programa predškolskog odgoja i naobrazbe koji 
se ostvaruju u Dječjem vrtiću „Lepoglava“ te mjerilima i u uvjetima za financiranje pojedinih oblika 
predškolskog odgoja i naobrazbe („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 26/12), u izvještajnom 
razdoblju je za jedno dijete s područja Grada sufinancirao troškove smještaja u dječji vrtić izvan područja 
grada (Klenovnik) u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.  
 Važno je napomenuti da je Dječji vrtić Lepoglava u ovom izvještajnom razdoblju proslavio 20 
godina rada. 
 



 

 
 

 Akcija Grad Lepoglava – ''Grad prijatelj djece'' 

 

 Na inicijativu gradonačelnika, a temeljem Odluke Gradskog vijeća, Grad Lepoglava se uključio u 
akciju Gradovi-općine –prijatelji djece. 
 S ciljem da Grad Lepoglava postane grad prijatelj djece i u prvoj polovici godine nastavljeno je 
sa brojnim aktivnostima kojima se pokazuje kontinuitet brige za najmlađe članove naše društvene 
zajednice: 
- gradonačelnik je donio Odluku o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije Grad 
Lepoglava - prijatelj djece'' 
- od strane gradskih čelnika dana je potpora provedbi programa JUMICAR u okviru kojeg se vrši 
preventivni odgoj djece o sigurnosti u cestovnom prometu 

 

 
 

- gradonačelnik je održao sastanak s ravnateljima i profesorima tjelesnog odgoja osnovnih škola 
s gradskog područja  te predstavnika Zajednice sportskih udruga grada Lepoglave na temu sportskih 
aktivnosti  i načina da se što više djece uključi u sportske manifestacije u Lepoglavi. 

 
 
 
 
 
 
 



 

- gradonačelnik je sudjelovao na proslavi Dana škole u Kamenici i Donjoj Višnjici 
 

    
 

- podijeljene su nagrade učenicima i njihovim mentorima koji su sudjelovali na školskim 
natjecanjima, a  posebno onima koji su postigli zapaženi uspjeh 
 
- podržana je manifestacije ''Dan izazova'' odnosno međunarodnog prijateljskog natjecanja World 
Challenge Day kojoj se odazvalo ukupno 1166 građana grada Lepoglave 
 
- lepoglavska i višnjička osnovna škola obnovile su statuse eko-škola 

 

 

- izvršena je podjela novčane pomoći za 31 novorođene djece s područja Grada i to u iznosu od 
1.500,00 kuna za prvo dijete, 2.000,00 kuna za drugo dijete i 2.500,00 kuna za treće i svako sljedeće 
dijete.  
 

 
 

 

 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA UDRUGA 

 
 U skladu sa Zakonom o udrugama, Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge te Pravilnikom o 
financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada 
Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15), gradonačelnik Grada Lepoglave je 



 

objavio Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode 
udruge na području grada Lepoglave u 2016. godini. 
 Kako bi sam natječaj bio proveden što kvalitetnije i kako bi udruge bile upoznate sa svim 
detaljima natječajnog postupka, Grad Lepoglava je organizirao radionicu na kojoj je predstavljen tijek 
navedenog natječaja. 
  Nakon provedenog natječajnog postupka potpisano je ukupno 24 ugovora temeljem kojih je 
udrugama za njihove programe i projekte dodijeljeno ukupno 290.000,00 kuna. 
 

 
 

 SPORT 
 

 Sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2016. godinu i Ugovora o 
namjenskoj doznaci sredstava namijenjenih financiranju programa javnih potreba u sportu Grada 
Lepoglave za 2016. godinu za provođenje svojih aktivnosti sufinancirana je Zajednica sportskih udruga 
Grada Lepoglave. 
 Gradonačelnik Grada Lepoglave nazočio je održanoj godišnjoj skupštini Zajednice sportskih 
udruga Grada Lepoglave na kojoj je istaknuo da unatoč manjku sredstava Grad nastoji pomoći razvoju 
sporta i sportske rekreacije na svom području. 

 Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, Zajednica sportskih udruga podnijela je Gradu Lepoglavi 
Izvješće o radu Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave za 2015. godinu koje je Gradsko vijeće i 
prihvatilo na sjednici održanoj 07. srpnja 2016. godine. 
  

 KULTURA 
 

U tijeku ovog izvještajnog razdoblja, tj. od početka ove godine aktivno su odrađivane brojne 
pripremne aktivnosti za jubilarni ovogodišnji 20. međunarodni festival čipke. Održavani su sastanci 
Organizacijskog odbora na kojima su dogovarane smjernice i odrađivani organizacijski zadaci. Zemlja 
partner ovogodišnjeg festivala čipke je Kraljevina Belgija. 
 Gradonačelnik Grada Lepoglave zajedno sa izaslanstvom Festivala posjetili su u Zagrebu 
veleposlanika Belgije Njegovu Ekscelenciju Philippa Benoita. Također je u službenom posjetu Gradu 
Lepoglavi boravilo izaslanstvo Kraljevine Belgije. Tim prigodama dogovarani su detalji oko samog 
održavanja festivala. Tema koja će obilježiti ovogodišnji 20. međunarodnog festivala čipke je ''Nitima 
čipke povezani''.  

 



 

      
 

 Za program muzejsko-galerijske djelatnosti (izložba): 20. Međunarodni festival čipke Lepoglava 
2016. g., temeljem podnijete prijave i Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture i Grada, 
Gradu Lepoglavi odobrena su sredstva za provedbu predmetnog programa u iznosu od 50.000,00 kuna. 

Temeljem prihvaćene prijave za programe muzejsko-galerijske djelatnosti za 2016. godinu, za 
projekt: Izložba iz fundusa „Lepoglava u Etnografskom muzeju, Etnografski muzej u Lepoglavi“, između 
Grada Lepoglave i Ministarstva kulture potpisan je ugovor o korištenju sredstava ministarstva kojim je 
za provedbu predmetnog projekta Gradu odobren iznos od 10.000,00 kuna. 

 
Lepoglavsko čipkarstvo predstavljeno je u Ljubljani na svjetskom kongresu za čipku na iglu i 

batiće i to zahvaljujući programu međunarodne kulturne suradnje Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske i Udruge Ekomuzej Lepoglava članice OIDFA-e. Tijekom tri dana trajanja kongresa njegovi 
sudionici i posjetitelji imali su priliku upoznati lepoglavsko čipkarstvo  koja se od 2009. godine nalazi na 
UNESCO-popisu nematerijalne kulturne baštine. 
 

 
 

 Lepoglavska čipka također je predstavljena na 17. međunarodnom festivalu čipke u mađarskom 
gradu Kiskunhalasu kao i na 2. izložbi čipke u Ozlju. 
  
 

 SPOMEN OBILJEŽJA 
 

                Tijekom ovog izvještajnog razdoblja u suradnji s predstavnicima Udruge branitelja Hrvatske 
Lepoglava, obiteljima te udovicama poginulih branitelja grada Lepoglave, provođene su aktivnosti 
vezane za prijavu na Javni poziv Ministarstva branitelja za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili 
uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, s ciljem definiranja lokacije i 
projektnog zadatka za spomen park poginulim braniteljima s područja Grada Lepoglave.  
 



 

      
 

Nakon provedenih pripremnih radnji, Grad Lepoglava kao nositelj i udruga Branitelji Hrvatske 
Lepoglava kao partner u projektu, uputili su Ministarstvu branitelja prijavu za sufinanciranje izrade 
projektne dokumentacije za spomen park poginulih hrvatskih branitelja grada Lepoglave. Lokacija 
predviđena za spomen park nalazi se na lokaciji čkbr. 2605/1 k.o. Lepoglava, na adresi Lepoglava,  Trg 
1. Hrvatskog sveučilišta, a sam park zamišljen je kao drvored  sa šetnicom i klupicama za odmor, sa 
spomen obilježjem kojim bi se odala počast palim lepoglavskim branitelja. 

Dana 17. lipnja 2016. godine Ministarstvo branitelja donijelo je Odluku o sufinanciranju 
izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Republici 
Hrvatskoj, te je između Grada i Ministarstva branitelja sklopljen Ugovor o sufinanciranju, kojim je Gradu 
odobreno 80.000,00 kuna za provedbu javnog natječaja za odabir idejnog rješenja uređenja spomen 
parka poginulih branitelja Domovinskog rata u Lepoglavi. 

 

 SOCIJALNA SKRB,  STIPENDIJE ZA STUDENTE  

 Sukladno Programu raspodjele sredstva za potrebe socijalne skrbi za 2016. godinu, 
gradonačelnik je temeljem zaprimljenih zahtjeva za različite oblike pomoći (jednokratne novčane 
pomoći, potpore za poboljšanje stambenih uvjeta) donosio odluke kojima su se odobravale novčane 
pomoći kako u novcu tako i u naravi. 
 Mjere aktivne socijalne skrbi Grada Lepoglave između ostaloga vidljive su i po osiguravanju 
brige za stare, nemoćne i potrebite građane na svom području. Upravo zbog toga Grad Lepoglava s 
iznosom od 25.000,00 kuna sufinancira provedbu programa „Pomoć starijim osobama na području 
Varaždinske županije za 2016. godinu“, čiji je nositelj Društvo crvenog križa Varaždinske županije.  
 U izvještajnom razdoblju, na području grada Lepoglave, kroz suradnju Grada Lepoglave i 
Centra za socijalnu skrb Ivanec i dalje se realizira rad za opće dobro, u skladu sa Zakonom o socijalnoj 
skrbi koji propisuje da su radno sposobni, odnosno djelomično radno sposobnosti korisnici zajamčene 
minimalne naknade dužni odraditi minimalno 30, odnosno maksimalno 90 sati mjesečnog rada za opće 
dobro.  
 Grad Lepoglava je tijekom ovog izvještajnog razdoblja proveo natječaj za dodjelu stipendija za 
akademsku 2015/2016. godinu temeljem kojeg je gradonačelnik Grada Lepoglave potpisao 39 ugovora 
o korištenju stipendija sa studentima sa područja grada Lepoglave. Ove godine dodijeljeno je 30 
stipendija po osnovi socijalno - ekonomskog statusa, 5 stipendija po osnovi deficitarnih zanimanja i 4 
stipendije temeljem uspjeha i postignuća na studiju. 
 

       



 

PROGRAM JAVNIH RADOVA 

Grad Lepoglava je i tijekom ovog izvještajnog razdoblja nastavio s aktivnim sudjelovanjem u 
programu javnih radova kojeg provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz „Program javnih radova za 
aktivaciju žena u lokalnoj zajednici“ kroz koji je zaposleno 5 žena. Cilj Programa je pružiti potporu 
zapošljavanju i pristupu tržištu rada ženama koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a s 
druge se strane postiže prevencija prerane institucionalizacije starijih osoba, njihova socijalizacija i 
poboljšanje kvalitete života. 

Također se nastavilo s programom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa za 3 polaznika koji traje do 30.9.2016.g., a gradonačelnik je u ovom izvještajnom razdoblju 
donio Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2016. godinu, 
kojim se planira na stručno osposobljavanje prijam 3 polaznika, od toga 2 polaznika sa srednjom 
stručnom spremom i 1 polaznik sa višom stručnom spremom.   

 
 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 

 

  Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, sjednicu je održao Stožer zaštite i spašavanja na kojoj se 
raspravljalo o nacionalnoj vježbi Zavoda za hitnu medicinu kao i o novim zakonskih regulativama koje 
proizlaze iz novog Zakona o sustavu civilne zaštite. 
  Također je održana sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta na kojoj je utvrđeno kako je 
stanje sigurnosti na području grada Lepoglave i dalje zadovoljavajuće, što potvrđuje podatak da je 
Lepoglava jedan od dva najsigurnija grada u Varaždinskoj županiji. 

Temeljem Sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja 
Stanice Varaždin na prostoru koji pokriva Grad Lepoglava, poglavito na nepristupačnim prostorima 
izvan gradova i javnih prometnica, Grad Lepoglava je i tijekom ovog izvještajnog razdoblja sufinancirao 
troškove pripravnosti i održavanje spremnosti te redovitu djelatnost Hrvatske Gorske službe spašavanja 
Stanice Varaždin, u iznosu od 10.000,00 kuna. 
 Grad Lepoglava je i tijekom ovog izvještajnog razdoblja izdvajao sredstva za financiranje 
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi na što je i obvezan temeljem odredbi članaka 43. do 45. Zakona 
o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10). 
 Prema članku 30. stavak 1. Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10) 
jedinice lokalne samouprave dužne su za rad i djelovanje službe traženja na razini lokalne jedinice 
izdvajati 0,2% sredstava svojih prihoda, dok su za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa dužne izdvojiti 
0,5 % sredstava prihoda.   
  
 
 
POSLOVI NA ORGANIZACIJI I UNAPREĐENJU RADA GRADONAČELNIKA I GRADSKE  UPRAVE 

 

 UČINKOVITOST GEOINFORMACIJSKIH USLUGA 

 
Sklopljen je ugovor sa GDi GISDATA d.o.o Zagreb, o pružanju geoinformacijskih usluga za Grad 

Lepoglavu te je taj način omogućen uvid u jedinstveni GIS portal Grada Lepoglave koji pruža usluge 
poput: modula komunalne naknade i upravljanje prihodima i postupcima legalizacije, modula komunalne 
i cestovne infrastrukture, Web GIS portal, modul nekretnina i ''Geoforum''. 
  
 
  
 



 

 JAVNOST I TRANSPARENTNOST RADA 

 Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 
85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i 
javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija 
obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući 
pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada 
takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. 
 Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u prvoj polovici 2016. godine rješavano je 
po zaprimljenim zahtjevima za ostvarenje prava na pristup informacijama u zakonskom roku  te nije bilo 
žalbi na rješenja o odbijanju/odbacivanju zahtjeva. 
 Također sukladno navedenom Zakonu provedeno je tijekom ovog izvještajnog razdoblja 10 
javnih savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata. 
 Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave u svom svakodnevnom radu vodio je brigu o 
kvaliteti, efikasnosti i unapređenju rada Gradske uprave te posebno o racionalizaciji i štednji 
proračunskih sredstava. 
 Tijekom ovog izvještajnog razdoblja Grad Lepoglava je poštovao navedenu zakonsku obvezu te 
je na svojim internetskim stranicama redovito objavljivao dokumente (opće i pojedinačne akte 
gradonačelnika i Gradskog vijeća, javne natječaje i informacije, priopćenja za javnost poziva i obavijesti, 
materijale za sjednice Gradskog vijeća, informacije o postupcima nabave i drugo). 
 U cilju ostvarivanja javnosti rada gradonačelnika i informiranja javnosti o radu gradonačelnika i 
Gradske uprave predstavnici medija redovito su izvještavani i pozivani, također je gradonačelnik 
gostovao u radijskim i televizijskim emisijama u kojima je informirao javnost o projektima Grada kao i o 
važnim događajima na području grada Lepoglave, predstavnici medija su kontinuirano pratili sjednice 
Gradskog vijeća, a u Lepoglavskom gradskom listu redovito su objavljivane sve informacije vezane za 
rad gradonačelnika, Gradskog vijeća i gradske uprave. 
 Gradonačelnik Grada Lepoglave održao je dana 24. ožujka 2016. godine sastanak s 
predsjednicima Mjesnih odbora s područja Grada Lepoglave na kojem se raspravljalo o Programu 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, Programu održavanja objekata 
komunalne infrastrukture za 2016. godinu kao i o izvješću o naplati komunalne naknade po mjesnim 
odborima za 2015. godinu. 
 
 
 

OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA 
 
Od važnijih protokolarnih događaja ističemo: 
 

- povodom Dana državnosti kod centralnog križa na Gradskom groblju odana je počast poginulim 
braniteljima 

 
 

-  obilježen je Dan antifašističke borbe polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Spomen groblju u 
Lepoglavi 



 

 
 

- odana je počast poginulom branitelju Marku Ledinščaku 

 
 

-  gradonačelnik je otvorio izložbu Izidora Gladovića Žige u Gradskoj knjižnici I. Belostenca Lepoglava 
 

 
 

-  gradonačelnik je sudjelovao na proslavi Nogometnog kluba Lepoglava povodom završetka   
natjecateljske sezone  

 
 

- gradonačelnik je sudjelovao na proslavi povodom blagdana sv. Vida u Žarovnici 
 

 



 

 
 

- gradonačelnik je sudjelovao na pokazno-taktičnoj vatrogasnoj vježbi u kojoj su sudjelovali vatrogasci 
iz pet DVD-a sa područja grada Lepoglave 

 

   
 

 
- gradonačelnik je sudjelovao na predavanju o pavlinu Nikoli Bengeru 

 

 
 

- sudjelovao je  na proslavi povodom Dana oružanih snaga 
 

- gradonačelnik je sa svojim suradnicima posjetio Grad Leibnitz 

 
 

- gradonačelnik je sudjelovao na Županijskoj smotri puhačkih orkestara Varaždinske županije  

 
 

-              povodom Blagdana svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca i Dana vatrogastva Republike 
Hrvatske gradonačelnik je primio delegaciju Vatrogasne zajednice grada Lepoglave, odnosno 
predstavnike DVD-a Lepoglave, Kamenice i Višnjice 
 



 

 
 

-   udruga vetrena 7. gardisjek brigade ''PUMA'' uručila je zahvalnicu Gradu Lepoglavi za pomoć u 
njihovom radu te ostvarenju i provedbi programa 

-   gradonačelnik je primio izaslanstvo slovenskog grada Železniki povodom s kojim će Grad 
Lepoglava potisati Povelju o bratimljenju 

- gradonačelnik se pridružio obilježavanju ''Dana narcisa'' u Lepoglavi 
       

 
 

-  gradonačelnik je sudjelovao blagoslovu Uskrsne pisanice oslikane lepoglavskim motivima – 
daru Koprivničko-križevačke županije  

 
     

- gradonačelnik je otvorio izložbu dr. Nikole Grozdanovskog u Lepoglavi   
      

 
 

-       gradonačelnik je sudjelovao na predstavljanju publikacije udruge Branitelji Hrvatske Lepoglava 
"Branitelji u zajednici – provedeni programi i aktivnosti u 2015. godini" u lepoglavskom Domu kulture 

 

 
 

- gradonačelnik je sudjelovao na 76. skupštini DVD-a Kamenica 
 



 

 
 

- gradonačelnik je u Zagrebu sudjelovao na konferenciji Small&Medium Business Forum koja je 
imala za cilj poticanje šire društvene rasprave o važnosti malih i srednjih poduzeća i obrta u 
Hrvatskoj. Gradonačelnik je konferenciju iskoristio za bilateralne susrete i razgovore s kolegama i 
poduzetnicima ističući zainteresiranost Grada Lepoglave za gospodarska ulaganja na gradskom 
području 

 
 

                                                                                                              GRADONAČELNIK 
  Marijan Škvarić, dipl.ing. 


