
 

 

 

 

 

 

 

 

I  Z  V  J  E  Š Ć  E 

O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE 

za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gradonačelnik 

Klasa:022-05/17-01/2 

Urbroj: 2186/016-01-17-1 

Lepoglava,  28. kolovoza 2017. 

 

 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 Grada Lepoglave 

za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2017. 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 2017. godine. 

 Sukladno zakonskim ovlastima, 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 upravlja prihodima i rashodima Grada, upravlja 

raspoloživim novčanim sredstvima na računu 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 rada upravnih tijela Grada. Gradonačelnik kao neposredno izabrani 

nositelj izvršne vlasti, predstavlja i zastupa Grad Lepoglavu i isključivi je nositelj izvršne vlasti. 

 U tijeku ovog izvještajnog razdoblja održani su lokalni izbori, na kojima je gradonačelnik Marijan 

Škvarić izabran po četvrti puta uzastopno za gradonačelnika Grada Lepoglave.  

REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

GRAD LEPOGLAVA 

Antuna Mihanovića 12 

42250 Lepoglava 

 



 

ODNOS GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA 

 

 U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine održane su ukupno 2 (dvije) sjednice 

Gradskog vijeća, i to: 

 16. ožujka 2017. godine sa 17 točaka dnevnog reda 

 11.  travnja 2017. godine sa 13 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 financiranju jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave, Zakona o lokalnim porezima, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona 

o proračunu, Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, 

Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakon o javnoj nabavi. 

U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je podnosio sljedeće akte na raspravu i donošenje 

Gradskom vijeću: 

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 
godinu 

 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za 2016. godinu 

 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija 
(sanacija, adaptacija i nadogradnja) zgrade Dječjeg vrtića i izgradnja pomoćne zgrade (garaža, 
kućna radionica i spremišta) 

 Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području grada 
Lepoglave 

 Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave  

 Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave 

 Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave 

 Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja 
za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: „idejno 
rješenje i glavni projekt (s geodetskim projektom) rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti D 35 
kod ulaza u Poduzetničku zonu u Lepoglavi“ 

 Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja 
za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: „idejno 
rješenje i glavni projekt prometnice, te pripadne komunalne infrastrukture (sa geodetskim 
projektom) u Poduzetničkoj zoni Lepoglava“ 

 Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja 
za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: „glavni i 
izvedbeni projekt sanacije cestovnog klizišta na dijelu nerazvrstane ceste naziva NC 1-080 
Žarovnica – Galovići u naselju Žarovnica“ 

 Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja 
za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: „ glavni i 



izvedbeni projekt sanacije cestovnog klizišta na dijelu nerazvrstane ceste naziva NC 1-099 Ves 
Višnjička – odvojak 1 u naselju Gornja Višnjica“ 

 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje 
siječanj –   prosinac 2016. godine, siječanj 2017. godine i siječanj - veljača 2017. godine 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Lepoglave za 2016. godinu  

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 2016. godini  

 Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2016. godinu 

 Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2016. godinu 

 Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2016. godinu 

 Program potreba u obrazovanju za 2016. godinu iznad školskog standarda 

 Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Lepoglave za 2016. godinu 

 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu grada Lepoglave za 2016. godinu  

 Izvješće o radu gradonačelnika grada Lepoglave za razdoblje od 01.07. – 31.12. 2016. godine 

 Prijedlog Odluke o gradskim porezima 

 Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova utvrđivanja i naplate gradskih poreza 

 Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave 

 Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog 
otpada na području grada Lepoglave 

 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje 
siječanj - ožujak 2017. godine 
 

Gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju donosio i akte iz svoje nadležnosti sukladno odredbama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugih zakonskih propisa koji gradonačelniku 
stavljaju u nadležnost donošenje akata te Statuta Grada Lepoglave. 
 
 

Tako je u tijeku izvještajnog razdoblja gradonačelnik Grada Lepoglave objavio: 

- Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje 
provode udruge na području grada Lepoglave u 2017. godini 

- Plan nabave Grada Lepoglave za 2017. godinu 
- Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Lepoglave 

u 2017. godini 
- Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku 2016./2017. godinu. 
- Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području 

grada Lepoglave  
- Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području grada 

Lepoglave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKTI GRADA LEPOGLAVE 

 

Tehnološki centar drvne industrije 

 

Projekt Tehnološkog centra drvne industrije odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, 

uvršten je među 34 projekata koji su ispunili kriterije za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu 

projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija 

(CEKOM). 

Uvrštavanjem na listu 34 projekta koji će konkurirati za sredstava iz Europskog fonda za regionalni 

razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta", Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta potvrdilo je kvalitetu projekta koji nije samo lokalnog i regionalnog već i 

nacionalnog karaktera. 

Tehnološki centar drvne industrije oslanja se na bogatu tradiciju drvne industrije u Lepoglavi i okolici. 

Gospodarstvenicima iz drvoprerađivačkog sektora pomagat će da rade bolje i kvalitetnije te budu 

konkurentniji na globalnom tržištu. Činit će to primjenom moderne tehnologije i angažmanom stručnjaka 

te u partnerstvu s visokoobrazovnim ustanovama odnosno fakultetima – Fakultetom šumarstva i 

Fakultetom organizacije i informatike. 

Realizacija projekta planirana je u dvije faze koje će ukupno trajati pet godina. U prvoj fazi, koja bi 

trebala trajati tri godine, izgradit će se i opremiti sam objekt Centra, dok bi se u drugoj dvogodišnjoj fazi 

provodili projekti od strane fakulteta. Projekti su bazirani na potrebama drvne industrije i već su odobreni 

od strane fakultetskih vijeća.  

U tijeku ovog izvještajnog razdoblja sudjelovalo se na predstavljanju rezultata projekata u organizaciji 

Ministarstva gospodarstva. 

Nastavljajući aktivnosti pripreme projekta Tehnološkog centra drvne industrije za prijavu na pozivni 

natječaj za dobivanje bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda 

vezano za mjeru "Ulaganje u rast i radna mjesta", u Lepoglavi je održan sastanak koji je okupio 

predstavnike Grada Lepoglave te fakulteta koji će biti uključeni u sam projekt – Šumarskog fakulteta i 

Fakulteta organizacije i informatike.  

Sastanak je iskorišten kako bi se dogovorile daljnje aktivnosti vezane za samu prijavu projekta te kako 

bi se predstavnike fakulteta detaljno informiralo o aktivnostima koje moraju odraditi po pitanju njihova 

sudjelovanja u realizaciji samog projekta, a odnose se na istraživački rad. Naime, u okviru druge faze 

realizacije projekta provest će se znanstvena istraživanja i to od strane fakulteta. 

Veliki uspjeh postigao se u komunikaciji sa Ministarstvom gospodarstva glede promjene natječajne 

dokumentacije, pa su tako promijenjeni uvjeti financiranja projekta na način da bi se projekt sa prvotno 



planiranih 85% sredstava financirao u 100% iznosu. Očekivana prijava projekta na finalni natječaj 

sukladno svim izmjenama očekuje se do kraja 2017.godine. 

 

Centar za posjetitelje ''Centar pavlina“ Lepoglava 

 

 

 

Grad Lepoglava projektom Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ stvara preduvjete i potpornu 

infrastrukturu za promociju postojećih turističkih proizvoda i atrakcija u široj lepoglavskoj regiji kao i 

poticanje rasta turističke potrošnje. Centar pavlina zamišljen je kao ishodišna točka svim turistima koji 

posjete grad Lepoglavu za sve prirodne i kulturne znamenitosti (npr. pavlinski samostan i baština, crkva, 

galerije čipke, vulkan Gaveznica, izložba minerala, park prirode „Zagorski bregi“, kaznionica i baština).  

Za provedbu predmetnog projekta i izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt) 

Gradu Lepoglavi odobrena su sredstva pomoći od Ministarstva turizma u iznosu od 430.000,00 kuna. 

Tijekom izvještajnog razdoblja održani su sastanci za definiranje potreba i sadržaja Centra pavlina, kao 

priprema za izradu projektne dokumentacije. 

Uz navedeno, paralelno se priprema projekt Centra pavlina koji će biti  prijavljen prema Ministarstvu 

kulture na natječaj za investicije u ustanovama kulture tijekom rujna ove godine.  Projektom će se prijaviti 

izrada muzeološke podloge za Centar pavlina.  

 

Projekt rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava 

 

 U tijeku ovog izvještajnog razdoblja Grad lepoglava je prijavio projekt rekonstrukcije (sanacija, 

adaptacija i nadogradnja) zgrade  Dječjeg vrtića Lepoglava i izgradnje pomoćne zgrade (garaža, kućna 

radionica i spremišta) na Javni natječaj za provedbu podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 

ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu« - provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 

ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu«. 

 



                

 

 Vrijednost investicije procijenjena je u iznosu od 8.376.625,00 kuna. 

 U sklopu zahvata rekonstrukcije predviđa se povećanje kapaciteta vrtića za jednu odgojno-

obrazovnu skupinu (sa oko 20-tak 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 kao i osiguranje pristupačnosti osobama s posebnim potrebama i poteškoćama 

u kretanju. 

 Grad Lepoglava je pokrenuo navedeni projekt zbog činjenice da postojeći prostori u vrtiću zbog 

starosti zgrade, više ne zadovoljavaju u potpunosti suvremene standarde za djelatnost predškolskog 

odgoja, kao ni standarde pristupačnosti osoba s posebnim potrebama i poteškoćama u kretanju.  

 

  EU projekt – ''MEDGEN 2 Regio'' - Jačanje i širenje međugeneracijske pomoći na razini lokalnih    

zajednica) 

 

 Uz vodećeg partnera Občinu Loška Dolina koja je pobratimljena s Gradom Lepoglavom, u ovom  

projektu sudjeluje i slovenska občina Postojna, a uz Grad Lepoglavu, drugi hrvatski partner je općina 

Omišalj s otoka Krka.  

 Tijekom ovog izvještajnog razdoblja projekt je ušao u završnu fazu potpisivanjem Izjave o 

partnerstvu. Vrijednost projekta je 700.000,00 eura, a sam projekt bi trebao trajati dvije godine. 

 S provedbom projekta se otvaraju mogućnosti kako bi se uklonili odnosno ublažili problemi 

demografskog opadanja broja stanovnika i starenja stanovništva postavljanjem i širenjem mreže tzv. 

međugeneracijskih centara (MC), koji bi svojim aktivnostima pružali standardizirane programe za suživot 

generacija, aktivno provođenje slobodnog vremena starijih i mladih osoba, kvalitetno starenje i 

cjeloživotno učenje.  

 

 

 

 

 

 

 



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, trošak električne energije za javnu rasvjetu, održavanje javne 

rasvjete, zimsko čišćenje, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje vodnih građevina  za javnu 

odvodnju oborinskih otpadnih voda. 

 Tako je u izvještajnom razdoblju za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta po mjesnim 

odborima potrošeno ukupno 254.544,74 kuna, za održavanje javnih površina iznos od 309.120,34 kune, 

za održavanje sustava odvodnje utrošeno je 3.293,00 kuna, za održavanje tj. popravak javne rasvjete 

iznos od 9.642,50 kuna, za uređenje grada povodom novogodišnjih blagdana potrošeno je 71.037,50 

kuna, za uređenje vodotoka utrošeno je 47.750,00 kuna. 

 Rashodi za kapitalna ulaganja na području grada Lepoglave iznosili su 584.232,27 kuna i to za 

sljedeće investicijske aktivnosti:  

 1. Sa Gradom Ivanec i tvrtkom Ivkom d.d. Ivanec Grad Lepoglava je dana 03. travnja 2017. 

godine sklopio Ugovor o adaptaciji grobne kuće u Kamenici. Grad Lepoglava se obvezala financirati 

navedenu investiciju u omjeru od 60% a Grad Ivanec u omjeru od 40%, u tijeku tri kalendarske godine 

(2017.-2019. godine) dok se tvrtka Ivkom d.d. Ivanec obvezala provesti cijelu investiciju, uključujući 

provedbu postupka nabave i sklapanja ugovora s odabranim izvođačem. Investicija je u cijelosti 

provedena, a radovi su izvedeni u vrijednosti od 194.924,22 kune (bez PDV-a). 

 

              

 

 2. Grad Lepoglava je dana 04. 05. 2017. godine sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske 

županije sklopio Ugovor o zajedničkom financiranju radova na sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici 

hrvatskih pavlina, uz ŽC 2102, ukupne vrijednosti 201.308,75 kuna kojim se Županijska uprava za ceste 

obvezala na sufinanciranje predmetnih radova u iznosu od 100.000,00 kuna te je ujedno saniran navedeni 

nogostup. 

 Grad Lepoglava je sa tvrtkom PRE-CON d.o.o iz Varaždina sklopio govor o obavljanju stručnog 

nadzora nad radovima rekonstrukcije dijela nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina. Cijena ugovorene usluge 

iznosila je 6.125,00 kuna. 

 



 

 

 3. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave: radovi na postavljanju 

vanjske rasvjete sportskih malonogometnih igrališta na području grada Lepoglave – igralište Čret, 

Gečkovec, Viletinec i Očura sa tvrtkom Elektro-Tim d.o.o. sklopljen je Ugovor br. 36/BN o izvođenju 

radova na postavljanju vanjske rasvjete sportskih malonogometnih igrališta na području grada Lepoglave 

– igralište Čret, Gečkovec, Viletinec i Očura. Za izvođenje navedenih radova predmetnim ugovorom 

utvrđena je cijena u ukupnom iznosu od 243.351,25 kune. 

Sa tvrtkom Tesla d.o.o Horvatsko sklopljen je Ugovor predmet kojeg je usluga stručnog nadzora nad 

izvođenjem elektrotehničkih radova na gradnji vanjske rasvjete postojećih sportskih igrališta na području 

Grada Lepoglave-igralište Očura, Viletinec, Čret i Gečkovec. Troškovi investicije bit će pokriveni iz 

sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja. 

                  

 

 4. Gradsko vijeće je dana 16. 03. 2017. godine donijelo Odluku o korištenju namjenskih sredstava 

Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za 

razvoj Grada Lepoglave: „idejno rješenje i glavni projekt (s geodetskim projektom) rekonstrukcije raskrižja 

na državnoj cesti D-35 kod ulaza u Poduzetničku zonu u Lepoglavi“ te Odluku o korištenju namjenskih 

sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od 

interesa za razvoj Grada Lepoglave: „idejno rješenje i glavni projekt prometnice, te pripadne komunalne 

infrastrukture (sa geodetskim projektom) u Poduzetničkoj zoni Lepoglava“ i ujedno ovlastilo 

gradonačelnika Grada Lepoglave da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

sklopi ugovore za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na 



području Grada Lepoglave za navedene projekte. Grad Lepoglava je sa Uredom ovlaštenog inženjera 

građevinarstva Blaženka Premužića dana 12.04. 2017. godine sklopio Ugovor o izradi idejnog rješenja i 

glavnog projekta prometnice te pripadne komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Lepoglava 

ukupne vrijednosti 68.625,00 kuna te Ugovor o izradi idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije 

raskrižja na DC-35 kod ulaza u Poduzetničku zonu u Lepoglavi ukupne vrijednosti 61.500,00 kuna. 

                 

 5. U tijeku ovog izvještajnog razdoblja održan je sastanak predstavnika Grada Lepoglave, 

Hrvatskih voda, Varkoma i tvrtke Proning DHI zbog projekta Aglomeracije Lepoglava. Projekt 

aglomeracije je dio većeg projekta aglomeracije kojim će se riješiti problem odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda na  područjima oko sliva rijeke Bednje. Sam projekt Aglomeracija Lepoglava podrazumijeva 

izgradnju sekundarne mreže sustava za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Lepoglave i 

glavnog kolektora.  

 Tvrtka Proning DHI izradila je Nacrt Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi poboljšanja 

vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Lepoglava, u kojoj je između ostalog navedeno, da je u 

postojećim projektima odvodnje, kao i u prostornim planovima, predviđena izgradnja razdjelnog sustava 

na području grada Lepoglave, dok bi se postojeća mreža odvodnje, uz nužne preinake, nastavila koristiti 

kao oborinska. 

 

 

 

 

 6. Nakon što je proveden postupak jednostavne nabave za predmet nabave:  radovi na sanaciji 

cestovnog klizišta na postojećoj nerazvrstanoj cesti u naselju Kameničko Podgorje - dionica Smontari  1 

i dionica Smontari 2, ukupne ugovorene vrijednosti radova 173.934,13 kuna izvedeni su radovi na sanaciji 

tog klizišta te je sa Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva sklopljen Ugovor o obavljanju stručnog i 

geotehničkog nadzora nad radovima sanacije cestovnih klizišta na lokacijama narazvrstane ceste dionica 

Smontari 1 i dionica Smontari 2 u Kameničkom Podgorju ukupne vrijednosti 12.225,00 kuna sa uključenim 

PDV-om. 

 7. 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 1-099 Ves Višnjička – Odvojak 1 u Gornjoj 

Višnjici ukupne vrijednosti 36.875,00 kuna sa PDV-om kao i Ugovor predmet kojeg je usluga izrade 

glavnog i izvedbenog projekta sanacije cestovnog klizišta na NC 1-080 Žarovnica- Galići u Žarovnici. 

        

 



 Nakon što je Grad Lepoglava dana 18.05.2017. godine sa Hrvatskom elektroprivredom d.d. 

Zagreb i tvrtkom Funda d.o.o. sklopio Sporazum o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju 

infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila, u Lepoglavi je otvorena punionica električnih vozila. Na 

tak se način grad Lepoglava pridružio listi od 40 gradova u Hrvatskoj u kojima je Hrvatska elektroprivreda 

otvorila ELEN punionicu za električna vozila. 

 

                     

 

 

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 

U izvještajnom razdoblju gradonačelnik je Gradskom vijeću Grada Lepoglave uputio Izvješće o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za 2016. 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. 

 Grad Lepoglava intenzivno radi na povećanju svijesti građana o potrebi zaštite okoliša te se i 
dalje planira provođenje edukacijskih akcija i stalnog informiranja o novostima vezanim uz gospodarenje 
otpadom i primarnoj selekciji otpada.  
 

U tijeku izvještajnog razdoblja Grad Lepoglava je uputio poziv svim vlasnicima odnosno 

korisnicima građevina na kojima se nalaze azbestne ploče da dostave podatke o lokacijama takvih 

objekata, a s ciljem planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest. 

 U travnju su se brojni volonteri uključili u ovogodišnju kampanju „Zelena čistka“. Grad Lepoglava 
se i ove godine aktivno uključio u njenu organizaciju osiguranjem logističke potpore svim sudionicima 
akcije. 
Aktivni su bili mjesni odbori i udruge s gradskog područja, a i učenici osnovnih škola iz Lepoglave, 
Kamenice i Višnjice. Akcija je započela sadnjom 15 stabala japanske trešnje, a završena je velikom 
akcijom podjele 2000 stabala kestena. 
 
 

 



 

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: 

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

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

 16 naloga za otklanjanje odbačenog otpada- temeljem Odluke o komunalnom redu 

 25  naloga za uređenje naselja - temeljem Odluke o komunalnom redu 

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

 6 zahtjeva ministarstvu i inspekciji  

 15 usmenih upozorenja  na temelju  službenih bilježaka  

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

 4 nabava i podjela kućnih brojeva  

 11 rješenja i suglasnosti temeljem Odluke o komunalnom redu 

 4 nadzora nad početkom prijavljene gradnje 

 3 upozorenja zbog nedopuštenog kretanja kućnih ljubimaca 
 

 U periodu od 01.01.- 30.06. 2017. 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, obavijesti o deratizaciji, javni poziv 
vlasnicima azbestnih ploča i drugo. 
 
  
JAVNA NABAVA 

 

 Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, gradonačelnik je u funkciji odgovorne osobe 
naručitelja u izvještajnom razdoblju donio Plan nabave Grada Lepoglave za 2017. godinu kao i njegove 
izmjene i dopune, koji su ujedno i objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave i 
Službenom vjesniku Varaždinske županije. 
 Po prijedlogu gradonačelnika Gradsko vijeće je donijelo Pravilnik o provedbi postupaka 
jednostavne nabave kojim se uređuju pravila, uvjeti i postupci Grada Lepoglave u provedbi postupaka 
nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a i radova procijenjene 
vrijednosti manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a za koje se sukladno članku 12. stavku 1. Zakon o javnoj 
nabavi ne primjenjuje ZJN 2016. 
 Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi, Grad Lepoglava kao javni naručitelj vodi reg istar 
ugovora o javnoj nabavi koji se ažurira najmanje svakih šest mjeseci i objavljuje na internetskim 
stranicama Grada.  
 U izvještajnom razdoblju provođeni su postupci nabave bagatelne vrijednosti sukladno Odluci o 
provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/14) za 



nabavu roba, usluga i radove procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, 
odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova te postupci javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“ broj 120) čija je procijenjena vrijednost bila veća od navedenih iznosa za nabavu roba, 
usluga i radova. 
 
 U ovom izvještajnom razdoblju provedeni su sljedeći postupci: 
 
1. Postupak jednostavne nabave za predmet nabave: radovi na sanaciji cestovnog klizišta na postojećoj 
nerazvrstanoj cesti u naselju Kameničko Podgorje- dionica Smontari 1 i dionica Smontari 2, evidencijski 
broj nabave:32/BN, u kojem je odabrana ponuda ponuditelja: ENIGMA d.o.o. , s ukupnom cijenom ponude 
s PDV-om 173.934,13 kuna te je s istim ponuditeljem i sklopljen Ugovor br. 32/BN dana 26.4.2017. 
godine. 
 
2. Postupak jednostavne nabave za predmet nabave: radovi na sanaciji nogostupa u ulici Hrvatskih 
pavlina u Lepoglavi, evidencijski broj nabave: 19/BN, u kojem je odabrana ponuda ponuditelja: 
Građevinski obrt ''ISKOP'' Majda Uranić, s ukupnom cijenom ponude s PDV-om: 201.308,75 kuna, te je 
s istim ponuditeljem i sklopljen Ugovor br. 19/BN dana 25.04.2017. godine. 
 
3.  Postupak jednostavne nabave za predmet nabave: radovi na postavljanju vanjske rasvjete sportskih 
malonogometnih igrališta na području grada Lepoglave – igralište Čret, Gečkovec, Viletinec i Očura, 
evidencijski broj nabave. 36/BN, u kojem je odabrana ponuda ponuditelja: ELEKTRO-TIM d.o.o. s 
ukupnom cijenom ponude s PDV-om: 243.351,25 kuna te je s istim ponuditeljem sklopljen Ugovor 
br.36/BN dana 18.05.2017. godine. 
 
4. Otvoreni postupak javne nabave, evidencijski broj nabave: 1/MV, za nabavu predmeta nabave: radovi 
na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave, u kojem je odabrana 
ponuda ponuditelja: ENIGMA d.o.o. , s istim ponuditeljem je sklopljen Ugovor br. 1/MV, ukupna ugovorena 
vrijednost radova  je 693.891,25 kuna. 
 
5. Nakon što je proveden postupak natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog 
rješenja za uređenje parka 12 branitelja sa spomen obilježjem u Lepoglavi, sa Uredom ovlaštene 
arhitektice Martine Ružić dana 10.03. 2017. godine sklopljen je Ugovor o izradi projektno tehničke 
dokumentacije za građevinu: park 12 branitelja sa spomen obilježjem u Lepoglavi, ugovorene cijene u 
iznosu od 21.20,00 kuna s PDV-om. 
  
 
 
POSLOVI UPRAVLJANJA PRIHODIMA I RASHODIMA I IMOVINOM GRADA 

 

Gradonačelnik sukladno Statutu Grada Lepoglave utvrđuje prijedlog Proračuna kao i izvršenje 

proračuna, upravlja nekretninama, pokretninama,  imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa 

zakonom, odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada 

čija vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 

kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u 

proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Gradonačelnik također upravlja prihodima i 

rashodima Grada, kao i raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Grada.  

 Sukladno Odluci o upravnim tijelima Grada Lepoglave Odsjek za proračun i financije obavlja 

poslove iz područja proračuna i financija, pa su tako i u ovom izvještajnom razdoblju vodili poslovi proračuna, 

računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi obračuna i isplate plaća, poduzimale su mjere naplate i 

vršena naplata gradskih poreza i ostalih prihoda Grada, obavljali su se poslovi evidencije, analitičke obrade i 



knjiženja komunalne naknade, obavljani su poslovi vođenja i ažuriranja evidencije obveznika na temelju ugovora 

o sufinanciranju građana te analitička obrada i knjiženja tih naknada, također su pokretani postupci ovrhe te su 

izdavana rješenja o ovrsi. 

  

U tijeku ovog izvještajnog razdoblja Gradonačelnik je predložio Gradskom vijeću, sljedeće akte koji su 
ujedno i usvojeni: 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2016. godinu  

 Izvješća o izvršenju programa javnih potreba za 2016. godinu  

 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 2016. godinu te su 
u zakonom propisanom roku izrađeni i predani svi financijski izvještaji Grada. 

Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 5.840.373,92 kune što iznosi 35% 
od plana na godišnjoj razini. 

 

GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA  

U svibnju ove godine Grad Lepoglava organizirao je i održao prezentaciju namijenjenu 
poduzetnicima s područja grada Lepoglave na kojoj su predstavljene mogućnosti dobivanja povoljnih 
zajmova odnosno povoljnijih načina financiranja poduzetničkih projekata putem programa koji je raspisala 
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO).  

Na prezentaciji su se također predstavili mogućnosti financiranja projekata malih i srednjih 
poduzetnika putem EU fondova. 

Također je održan sastanak sa predstavnicima Agencije za investicije i konkurentnost kojima je 
gradonačelnik sa svojim suradnicima predstavio projekte Grada Lepoglave, kao i Poduzetničku zonu 
Lepoglava, na održanom sastanku je dobiveno pregršt informacija o načinima privlačenja potencijalnih 
investitora. 

 

Gradonačelnik je održao i nekoliko sastanaka s potencijalnim investitorima u Poduzetničku zonu 
što je rezultata velikog nastojanja gradonačelnika i Gradske uprave da se Poduzetnička zona razvije i 
obogati novim postrojenjima u kojima bi se zaposlili naši sugrađani i na taj način doprinijeli razvoju 
gospodarstva kao i smanjenju nezaposlenosti. 

 

- Poduzetnička zona 

Po prijedlogu gradonačelnika Gradsko vijeće je donijelo Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu 
Grada Lepoglave, temeljem kojeg je gradonačelnik objavio Javni natječaj za prodaju nekretnina u 
Poduzetničkoj zoni Lepoglava. Na taj način prodaji je izloženo ukupno 9 parcela ukupne površine 5,18 
ha, potpuno komunalno opremljenih. 



Kako bi se Poduzetnička zona dodatno promovirala, ažurirana je brošura Poduzetničke zone koja 
se kao promotivni materijal dijeli gospodarskim subjektima i potencijalnim investitorima. 

 

- Poljoprivreda 

 U tijeku izvještajnog razdoblja gradonačelnik je objavio Javni poziv za dodjelu potpora male 
vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Lepoglave u 2017. godini, kojim Grad Lepoglava 
dodjeljuje potpore za mjere: Povećanje konkurentnosti gospodarskih aktivnosti, Očuvanje tradicionalnih 
proizvoda, obrta i usluga i Umjetno osjemenjivanje plotkinja. 

 Na taj je način Grad Lepoglava 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 Lepoglave u suradnji s 
Veterinarskom stanicom Ivanec. 

 Prema analizi portala Grdaonačelnik.hr Grad Lepoglava je zauzeo visoko 7. mjesto u Republici 
Hrvatskoj po izdvajanjima za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima. 

  

- Turistička zajednica Grad Lepoglave 
  

 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  uputila Izvješće o radu za 2016. godinu koje je razmatrano usvojeno 
od strane Gradskog vijeća Grada Lepoglave. 
 

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 

natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na 

području grada Lepoglave u 2017. godini. S ciljem što kvalitetnije pripreme natječajne dokumentacije i 

uspješnije prijave od strane lepoglavskih udruga, Grad Lepoglava je i ove godine organizirao radionicu 

na kojoj je predstavnicima udruga predstavljen natječaj i sva potrebna dokumentacija. 

 Nakon provedenog natječajnog postupka potpisano je ukupno 24 ugovora temeljem kojih je 

udrugama za njihove programe i projekte dodijeljeno ukupno 280.000,00 kuna. 

 

                    

 



SOCIJALNA SKRB 

 Gradonačelnik je i tijekom ovog izvještajnog razdoblja, sukladno Programu raspodjele sredstva 
za potrebe socijalne skrbi za 2017. godinu, 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.  

 Povodom blagdana Uskrsa gradonačelnik je odobrio isplatu novčane pomoći umirovljenicima 
kojima mirovina ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna. 

 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 je sa 

Društvom Crvenog križa Varaždinske županije sklopio Ugovor o  sufinanciranju programa ''Pomoć starijim 

osobama na području Varaždinske županije za 2017. godinu'', temeljem kojeg je preuzeo obvezu 

sufinancirati navedeni program s iznosom od 25.000,00 kuna, a kroz taj program zaposlena jedna 

gerontodomaćica. 

 

 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.  

 U izvještajnom razdoblju izvršena je podjela novčane pomoći za 26 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. 

 

 

PROGRAM JAVNIH RADOVA 

Grad Lepoglava je i tijekom ovog izvještajnog razdoblja nastavio s aktivnim sudjelovanjem u 

programu javnih radova te je s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopljen Ugovor o sufinanciranju 

zapošljavanja u javnom radu, Gradim Grad  - Program inkluzivnih javnih radova u Lepoglavi te je na taj 

način u Gradu Lepoglavi je zaposleno 5 osoba koji pomažu u radovima oko održavanja komunalne 

infrastrukture, za rad od 12.6.-11.10.2017. godine 

Također se nastavilo s programom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa za 1 polaznika koji traje do 07. veljače 2018. godine. 

STIPENDIJE ZA STUDENTE 

 Grad Lepoglava je tijekom ovog izvještajnog razdoblja proveo natječaj za dodjelu stipendija za 
akademsku 2016./2017. godinu temeljem kojeg je gradonačelnik Grada Lepoglave potpisao 34 ugovora 
o korištenju stipendija sa studentima sa područja grada Lepoglave. Ove godine dodijeljeno je 27 stipendija 



po osnovi socijalno - ekonomskog statusa,  stipendija po osnovi 4 deficitarnih zanimanja i 3 stipendije 
temeljem uspjeha i postignuća na studiju. 

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ  
 

 Dječji vrtić Lepoglava je proračunski korisnik evidentiran u Registru korisnika proračuna 

Republike Hrvatske te su u izvještajnom razdoblju izdvajana sredstva za  financiranje osnovnih aktivnosti, 

sukladno Proračunu.                  

 Za prosječno 40-tak djece, s prebivalištem na području grada koji pohađaju redoviti 10-satni 

program u Dječjem vrtiću  „Runolist“ iz Žarovnice,  Grad Leppoglava i dalje sufinancira ekonomsku cijenu 

Programa sa 500,00 kuna mjesečno po djetetu, temeljem Odluke o utvrđivanju programa predškolskog 

odgoja i naobrazbe koji se ostvaruju u Dječjem vrtiću „Lepoglava“ te mjerilima i uvjetima za financiranje 

pojedinih oblika predškolskog odgoja i naobrazbe („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 26/12). 

 

ŠKOLSTVO 

Grad Lepoglava je i u ovom izvještajnom razdoblju izdvajao financijska sredstva za osnovne škole s našeg 
područja sukladno Programu javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu iznad školskog standarda. 
Također je i ove godine nastavljeno sa nagrađivanjem najuspješnijih učenika i njihovih mentora zbog 
postignuća na županijskim i državnim natjecanjima, a posebno je nagrađen jedan učenik koji je osvojio 
prvo mjesto na državnom natjecanju u informatici. 

 

 

Na inicijativu gradonačelnika održan je sastanak svih ravnatelja osnovnih škola na području Lepoglave, 
predstavnika tvrtke TMT iz Čakovca koji na našem području ima izdvojen pogon s ciljem da se osnaži 
suradnja Grada, obrazovnih ustanova i privrednika na našem području s ciljem pružanja potpora 
učenicima u njihovom obrazovanju te donošenju odluke o odabiru budućeg zanimanja koje će im pružiti 
realnu mogućnost zapošljavanja. 

 

 

 

 

 

 



SPORT 

 

 Sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2017. godinu i Ugovora o 

namjenskoj doznaci sredstava namijenjenih financiranju programa javnih potreba u sportu Grada 

Lepoglave za 2017. godinu za provođenje svojih aktivnosti sufinancirana je Zajednica sportskih udruga 

Grada Lepoglave. 

Tako je za redovnu djelatnost, natjecateljske aktivnosti, sportskih udruga i klubova, održavanje 
sportskih objekata, stručnu službu i materijalne troškove - prema kriterijima i rasporedu Zajednice 
osigurano u Proračunu Grada Lepoglave 430.000,00 kuna. 

Temeljem Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2017. godinu posebno su 
nagrađeni sportski klubovi koji su ostvarili posebna dostignuća u iznosu od 20.000,00 kuna. Tako je na 
prijedlog Zajednice sportskih udruga grada Lepoglave taj je iznos, svakom po 10.000 kuna, dodijeljen 
Ženskom nogometnom klubu Lepoglava koji se natječe u 1. hrvatskoj nogometnoj ligi za žene te 
Kuglačkom klubu Lepoglava, članu 1. B hrvatske kuglačke lige. 

 

 
 
Grad Lepoglava je dobio INpuls priznanje za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj zajednici od 

strane Udruge gradova za istaknutu praksu u kategoriji Grad sporta zahvaljujući tituli Europskog grada 
sporta. 

 

 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 

 Sukladno Programu javnih potreba u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih 

stranaka za 2017. godinu osiguravaju se sredstva za potrebe funkcioniranja Vatrogasne zajednice Grada 

Lepoglave i tri dobrovoljna vatrogasna društva (Lepoglava, Kamenica, Višnjica) u  skladu sa Zakonom o 

vatrogastvu i Zakonom o zaštiti od požara.  

 Tako je ukupno za materijalno poslovanje Vatrogasne zajednice, za troškove poslovanja DVD-a 

i kapitalne investicije osigurano 550.000,00 kuna. 

  

 

 

 



 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. 

 

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.   

Sukladno Programu javnih potreba u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih 
stranaka za 2017. godinu za Hrvatski crveni križ osigurano je u Proračunu Grada Lepoglave 44.100,00 
kuna. 

 

  Gradonačelnik je 29. svibnja donio Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća 
za Grad Lepoglavu i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad 
Lepoglavu, kao i Odluku o potrebi izrade procjene rizika od velikih nesreća za Grad Lepoglavu dana 
20.06.2017. godine. 
 Grad Lepoglava je sa Ustanovom za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine 
''Defensor'' sklopio Ugovor o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za grad Lepoglavu kojim se obvezao 
izraditi Procjenu rizika u skladu s odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Pravilnika o smjernicama 
za izradu procjenu rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje republike Hrvatske i jedinica lokalne 
i područne (regionalne9 samouprave te Smjernica za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na 
području Varaždinske županije. Vrijednost ugovora je 16.250,00 kuna sa PDV-om. 

 

PROTOKOLARNE I OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA 

Gradonačelnik Grada Lepoglave nazočio je sljedećim događanjima: 

- otvoreni zimski turnir u malom nogometu kojemu je Grad Lepoglava bio pokrovitelj 

- zajedno sa načelnikom Općine Bednja počašćeni su hodočasnici koji su na blagdan Sveta tri 

kralja hodočastili na Ravnu goru 

- koordinacijski sastanak branitelja i predstavnika Grada Lepoglave  

- tribina u organizaciji Udruge branitelja Hrvatske Lepoglava 

 
- sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora  



 
- godišnja skupština DVD-a Višnjica 

 
- Fašnik u Lepoglavi 

- godišnja skupština DVD-a Kamenica 

 

 
 

- proglašenje najboljih sportaša grada Lepoglave 

 
 

- vrtićki mališani posjetili Gradsku upravu povodom Valentinova 

 



- skupština HVIDRA-a Ivanec održana je u Lepoglavi 

- skupština Udruge antifašista u Lepoglavi 

 
 

- sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

 
- skupština DVD-a Lepoglava 

 
- gradonačelnik je primio glazbeni sastav Tomislav Goluba Band 

 
 

- sastanak u Nadbiskupsko bogoslovnom sjemenište u Zagrebu s ciljem pokretanja inicijative 

vraćanja pavlinskih knjiga u samostan u Lepoglavi 

 
 



- skupština pčelarske udruge ''Čmalica''' 

- ''Kazališne noći'' u Domu kulture  

 
 

- snimanje HRT-ove emisije ''Normalan život'' 

- posjet predstavnika Općine Krašić 

 

 
- Svjetski dan voda u Osnovnoj školi I. Rangera Kamenica 

- skupština Udruge Limena glazba Lepoglava 

- obilježen je Dan narcisa 

 
 

- predstavnici članica Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza posjetili su grad Lepoglavu 

 

-  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta predstavilo je na konferenciji u Zagrebu javni 

poziv za dodjelu nepovratnih sredstava centrima kompetencije 



 

- posjet korisnicima socijalne pomoći uoči Uskršnjih blagdana 

 
- izložba i koncert za Uskrs  

 
- uskrsni ponedjeljak na Ravnoj gori  

 
- sastanak sa lepoglavskim čipkaricama 

 
 

- obilježen je Dan planete Zemlje 

- održan je sastanak sa predstavnicima fakulteta u postupku pripreme natječajne dokumentacije 

za prijavu projekta Tehnološki centar drvne industrije 



 
 

- povodom Dana vatrogasaca održan je prijem za članove Vatrogasne zajednice grada Lepoglave 

 
 

- obilježen je Dan sestrinstva 

 

 
 

-sastanak sa ravnateljem Doma zdravlja Varaždinske županije 

 
 

- održan je Olimpijski festival dječjih vrtića  



     

- organizirana je vatrogasna vježba u Žarovnici 

 
 

- obilježen je Dan oružanih snaga 

 
- završna priredba u Osnovnoj školi A. Starčevića  

              

- edukacija o sigurnosti u cestovnom prometu - Program prometne kulture za najmlađe u 

organizaciji Jumicar Hrvatska 



 
 

- obilježen je Dan škole u Kamenici 

 

 

GRADONAČELNIK 

Marijan Škvarić, dipl. ing. 

 

 

 

 

 

 


