
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  Z  V  J  E  Š Ć  E 

O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE 

za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gradonačelnik 

Klasa:022-05/18-01/10 

Urbroj: 2186/016-01-18-2 

Lepoglava, 15. svibnja 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, 137/15, 

123/17) i članka 37. Statuta Grada Lepoglave  („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 

33/13, 31/14 – pročišćeni tekst, 6/18, 24/18), gradonačelnik Grada Lepoglave Gradskom vijeću podnosi 

 

IZVJEŠĆE  

o radu gradonačelnika Grada Lepoglave 

za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2017. godine 

 

 Temeljem članka 37. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 

6/13, 20/13, 33/13, 31/14 – pročišćeni tekst, 6/18, 24/18), a u skladu sa zakonskim obavezama 

gradonačelnik je u obvezi podnositi izvješća o svom radu. 

 Ovo izvješće odnosi se na razdoblje 01. srpnja – 31. prosinca 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. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

GRAD LEPOGLAVA 

Antuna Mihanovića 12 

42250 Lepoglava 

 



 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. 

 Ovo Izvješće o radu gradonačelnika obuhvaća sljedeća područja: 

- Odnos gradonačelnika i Gradskog vijeća 

- Javnost i transparentnost rada gradonačelnika i gradske uprave 

- Komunalno gospodarstvo 

- Komunalno redarstvo 

- Projekti Grada Lepoglave 

- Javna nabava i nabava bagatelne vrijednosti 

- Zaštita i spašavanje 

- Poslovi upravljanja prihodima i rashodima grada 

- Aktivnosti na području predškolskog odgoja, obrazovanja, sporta i turizma 

- Poljoprivreda 

- Socijalna skrb 

- Protokolarne aktivnosti gradonačelnika 

 

ODNOS GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA 

 U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine održane su ukupno tri sjednice Gradskog 

vijeća, i to: 

• 18. rujna 2017. godine sa 12 točaka dnevnog reda 

• 20. studenog 2017. godine sa 17 točaka dnevnog reda 

• 21. prosinca 2017. godine sa 19 točkom 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 lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, Zakona o koncesijama, Zakona o savjetima mladih, Zakona o proračunu, 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o lokalnim porezima, Zakona o sustavu civilne 

zaštite. 

 U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je podnosio sljedeće akte na razmatranje, raspravu 

i donošenje Gradskom vijeću: 

▪ Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Lepoglave za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 
2017. godine 

▪ Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 
▪ Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija na području grada Lepoglave za 2018. godinu 
▪ Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i njihove zamjenike 

Savjeta mladih Grada Lepoglave s tekstom Javnog poziva 
▪ Prijedlog Rješenja o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa tvrtke Varkom d.d za 

građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava opskrbe vodom  
▪ Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja 

za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: ''sanacija 
cestovnog klizišta na postojećoj nerazvrstanoj cesti u Kameničkom Podgorju – dionica Smontari 
1 i Smontari 2'' 



▪ Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje 
siječanj- lipanj 2017. godine, siječanj-srpanj 2017. godine, siječanj-kolovoz 2017. godine 

▪ Odluku gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga za članove Upravnog odbora Ivkom-a d.d. Ivanec  
▪ Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihovih zamjenika  
▪ Izvješće o provedbi godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Lepoglava za 2016./2017. 

godinu 
▪ Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića za pedagošku 2017./2018. godinu 
▪ Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2017. godinu 
▪ Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda 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: ''Energetski 
učinkovita i ekološka javna rasvjeta'' 

▪ Prijedlog Odluke o izmjenama Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na 
području Grada Lepoglave za 2015. godinu  

▪ Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na 
području Grada Lepoglave za 2017. godinu  

▪ Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lepoglave za razdoblje od 2017. do 2022. godine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
▪ Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike      Hrvatske na području Varaždinske županije 
▪ Odluku gradonačelnika o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Lepoglava  
▪ Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje 

siječanj –rujan 2017. godine, siječanj – listopad 2017. godine 
▪    Procjena rizika od velikih nesreća za grad Lepoglavu 
▪    Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 

2019.    godinu 
▪    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2017. godinu: 

a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2017. godinu 

b) Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 
c) Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2017. godinu 
d) Prijedlog Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih 

stranaka za 2017. godinu 
e) Prijedlog Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2017. godinu 
f) Prijedlog Izmjena Programa potreba u obrazovanju za 2017. godinu iznad školskog 

standarda 
g) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada 

Lepoglave za    2017. godinu 
▪ Prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 
▪ Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020. godine 
▪ Prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2018. godinu 

a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
c) Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2018. godinu 
d) Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju, udruga građana i političkih 

stranaka za 2018. godinu 
e) Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018. godinu 
f) Program potreba u obrazovanju za 2018. godinu iznad školskog standarda 
g) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2018. 

godinu 
h) Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu  
i) Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada 

Lepoglave za 2018. godinu 



▪ Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu 
▪ Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2017. godinu       
▪ Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2018. godinu 
▪ Prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za razvoj Grada Lepoglave 
▪ Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima 
▪ Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave 
▪ Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na 

dodjelu  stipendija studentima grada Lepoglave 

▪ Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti 
pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna 

▪ Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje 
siječanj –studeni 2017. 
 

 

JAVNOST I TRANSPARENTNOST RADA GRADONAČELNIKA i GRADSKE UPRAVE 

 

 Kako bi se rad gradonačelnika odvijao na transparentan način i u skladu sa zakonskim propisima 

i u ovom izvještajnom razdoblju su sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama na web 

stranici ww.lepoglava.hr objavljivane informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima i drugim 

potporama kao i odluke gradonačelnika, objavljivani su javni natječaji, postupci javne nabave, materijali 

za sjednice Gradskog vijeća kao i odluke donesene na sjednicama.  

  Gradonačelnik je gostovao u radijskim i televizijskim emisijama te na taj način redovito informirao 

građane i širu javnost o događanjima u gradu, projektima koji se provode, ali i projektima koji se planiraju, 

objavljivane su vijesti vezane za rad gradonačelnika, kao i vijesti o društvenim događanjima u gradu. 

 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 je i tijekom ovog izvještajnog razdoblja primao sugrađane u vremenu predviđenim 

za njihov prijem. 

 

 

 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, kojega je po prijedlogu 

gradonačelnika usvojilo Gradskog vijeće, u izvještajnom razdoblju ostvarivao se prema planiranom 

opsegu i osiguranim financijskim sredstvima, a konkretno obuhvaća: obavljanje djelatnosti čišćenja i 

održavanja javnih površina, održavanje javne rasvjete, zimsko čišćenje, održavanje nerazvrstanih cesta i 

održavanje vodnih građevina za javnu odvodnju oborinskih otpadnih voda, uređenje grada povodom 

božićno-novogodišnjih blagdana, održavanje groblja, sanacije klizišta, uređenje vodotoka.  

 Što se tiče kapitalnih investicija i projekata planiranih u okviru Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, u izvještajnom razdoblju ističe se realizacija sljedećih 

programa i projekata:  

 1. Temeljem Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada 

Lepoglave izvedeni su radovi na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta, i to: na području Mjesnog 

odbora Ves: dionica 1. Horvati-Gaj NC 2-011, dionica 2. Vinogradska ulica, nastavak Huteni-Druški_NC 

2-006 i dionica 3. odvojak Frankopanska ulica NC 1-021, na području Mjesnog odbora Gornja Višnjica: 

dionica 1. Vukovski –Križopotje Franci, NC 2-051 i dionica 2. Put Petari, NC 2-087.  



 Sa uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva Premužić Branka, sklopljen je Ugovor o provedbi 

stručnog nadzora nad navedenim radovima u iznosu od 13.182,00 kuna. 

 

 
 

 2. Grad Lepoglava je sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije kao investitorom 

radova sklopio Sporazum o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja ŽC 2056 Zlogonje, 

dionica Lipa –Sv. Florijan'' kao i Aneks tog ugovora kojim je Grad Lepoglava preuzeo financiranje radova 

u omjeru od 25% planirane vrijednosti radova od ukupno 618.390,43 kune, odnosno najviše u iznosu od 

154.597,61 kune. 

 U sklopu navedenih radova izgrađen je nogostup županijsku cestu u dužini od 528 metara. 

 

 3. Hrvatske vode su u dogovoru sa Gradom Lepoglava uredile korito potoka Žarovnice. Od mosta 

na križanju prema Klenovniku i prema naselju Žarovnica u smjeru Sutinske. 

 

 4. Temeljem Ugovora o sufinanciranju radova i usluga za projekt izgradnje Društvenog doma u 

Kameničkom Podgorju kojeg je Grad Lepoglava sklopio sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije, gradonačelnik Grada Lepoglave potpisao je Ugovor o početku izgradnje društvenog doma 

sa predstavnikom tvrtke Mipcro d.o.o. kao izvođačem radova za 1. faze gradnje doma u vrijednosti od 

212.447,00 kuna. 

 Sa tvrtkom Tripico d.o.o. sklopljen je Ugovor o obavljanju stručnog nadzora nad radovima 

izgradnje Društvenog doma u Kameničkom Podgorju - Faza 1. u vrijednosti od 5.000,00 kuna sa PDV-

om. 

                        
 



 5. U naseljima Crkovec, Kamenica i dijelu naselja Žarovnica modernizirana je postojeća javna 

rasvjeta. 

 Grad Lepoglava je za realizaciju predmetnog projekta proveo postupak jednostavne nabave kojim je 

obuhvaćena dobava i montaža opreme za modernizaciju uporabive građevine – javne rasvjete Grada 

Lepoglave, kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je tvrtka Elektro-tim d.o.o. iz Varaždina s kojom je 

sklopljen Ugovor o isporuci robe i izvođenju radova. Ugovor je sklopljen na iznos od 245.429,37 kuna. 

Rezultat provedbe predmetnog projekta je zamjena ukupno 91 komada svjetiljki koje su bile tehnički 

dotrajale i zastarjele i nisu zadovoljavale važeće svjetlotehničke norme sa novim LED suvremenim 

svjetiljkama. 

 Nadzor nad izvođenjem elektro - radova povjeren je  tvrtki Tesla d.o.o. Horvatsko, a usluga stručnog 

nadzora izvršena je u iznosu od 12.271,48 kuna. 

 Ukupna investicija u cijelosti je financirana iz sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 
Europske unije i to u iznosu od 150.000,00 kuna temeljem Ugovora o sufinanciranju broj:06-FI-I-0432/17-
05, prema Programu podrške regionalnom razvoju te u iznosu od 107.700,85 kuna  temeljem Ugovora o 
financiranju kapitalnog projekta „ENERGETSKI UČINKOVITA I EKOLOŠKA JAVNA RASVJETA“, 
broj:08-UBS-R-1002/17-05 BPP, financiranog iz sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja. 

 

 
 
 6. Postavljena je rasvjeta na igralištima u Viletincu, Čretu i Gečkovcu. Proveden je postupak 
jednostavne nabave za radove na postavljanju vanjske rasvjete sportskih malonogometnih igrališta na 
području Grada Lepoglave – igralište Čret, Gečkovec, Viletinec i Očura te je kao najpovoljniji odabran 
ponuditelj Elektro-tim d.o.o. iz Varaždina, s kojim je sklopljen Ugovor o izvođenju radova na iznos od 
243.351,25 kuna.  

 Radovi su u cijelosti izvršeni u ukupnom iznosu od 222.461,25 kuna. 

 Nadzor nad izvođenjem elektro radova ugovorom je povjeren tvrtki Tesla d.o.o. Horvatsko, a usluga 

stručnog nadzora izvršena je u iznosu od 9.750,00 kuna. 

 Predmetni radovi u iznosu od 230.293,42 kune financirani su iz sredstava Fonda za razvoj brdsko-
planinskih područja temeljem Ugovora o financiranju kapitalnog projekta Radovi na postavljanju vanjske 
rasvjete sportskih malonogometnih igrališta na području Grada Lepoglave – igralište Čret, Gečkovec, 
Viletinec i Očura, broj:08-FI-I-0569/17-05 BPP, sklopljenim s Ministarstvom regionalnoga razvoja i 
fondova Europske unije, dok je ostatak vrijednosti radova financiran iz sredstava drugih prihoda proračuna 
Grada Lepoglave.  

 

 



 
  7. U sklopu projekta osvjetljenja konfiktnih zona na državnoj cesti DC 35 postavljena je rasvjeta 
na križanjima uz navedenu državnu cestu. Glavni investitor i nositelj projekta bile su Hrvatske ceste d.o.o. 
dok je Grad Lepoglava dao inicijativu i sudjelovao u njegovom sufinanciranju izradom projektne 
dokumentacije u iznosu od 15.000,00 kuna. Cilj ovog projekta je bio povećati sigurnost prometa na 
potencijalno opasnim prometnim točkama. Ukupna vrijednosti projekta je oko 1,1 milijun kuna. 
 
  
 8. Započeli su radovi na obnovi krovišta i fasade na kapeli Sv. Jurja u Purgi, čija je unutrašnjost 
oslikana prekrasnim freskama najuglednijeg pavlinskog freskoslikara Ivana Rangera. Također je na 
kupolu vraćen obnovljeni križ sa ugrađenom Poveljom. S obzirom na to da se radi o objektu s liste 
kulturnih dobara od nacionalnog značaja radovi su izvedeni pod nadzorom Konzervatorskog odjela 
Ministarstva kulture u Varaždinu koji je izdao odobrenje za početak radova. U većem dijelu će sredstva 
za obnovu pokriti Varaždinska biskupija dok je Grad Lepoglava sufinancijer. 
 

 
 
 
 9. U okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grad Lepoglava je u 
Kameničkom Podgorju sanirao klizištima oštećenu lokalnu cestu, dok je Županijska uprava za ceste 
sanirala županijsku cestu. 
 

 

 

 10. U visinskoj zoni Borja počela je izgradnja vodospreme i crpne stanice kao dio Varkomovog 

sustava vodoopskrbe na području grada Lepoglave. Ovim projektom želi se osigurati nesmetana opskrba 

vodom i to s vodom iz planine Ivanščice. 

  



 

 

 11.  U suradnji sa Hrvatskim vodama  očišćeno je i prošireno korito potoka Dunaj te u Sestrancu 

gdje je uz čišćenje vodotoka potoka bujičara sanirano i klizište koje su prouzročile bujice nastale za 

vrijeme velikih oborina.  

 

 12. Grad Lepoglava financirao je priključak struje za Društveni dom na Bednjici u iznosu od 17 

tisuća kuna.  

 

SPOMEN PARK 

  Grad Lepoglava je proveo postupak jednostavne nabave za nabavu radova na uređenju parka 
12 branitelja sa spomen obilježjem u Lepoglavi – Faza I te s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem  
tvrtkom Trgovina, transport i graditeljstvo d.o.o. za trgovinu, transport i graditeljstvo – TTG d.o.o., Donja 
Višnjica sklopio Ugovor br. 37/BN o izvođenju radova na uređenju parka 12 branitelja sa spomen 
obilježjem u Lepoglavi – FAZA I.  
 Prema izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji i projektantskim cijenama, vrijednost 
cjelokupnog projekta procijenjena je u iznosu od 495.841,93 kuna (bez PDV-a). Obzirom na  ukupnu 
vrijednost projekta, njegova realizacija predviđena je u dvije faze. 
 Predmetnim Ugovorom o izvođenju radova na uređenju parka 12 branitelja sa spomen obilježjem 
u Lepoglavi, obuhvaćeno je izvođenje pripremnih radova, dijela zemljanih te betonsko i armirano-
betonskih radova te dijela elektroinstalacija, ukupne ugovorne vrijednosti 149.568,21 kuna (s PDV-om). 
 Ugovorena je i usluga stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova s tvrtkom Studio 
Nexar d.o.o., M. Maleza 30, Ivanec, OIB:95758443121, za iznos od 4.487,05 kuna (s PDV-om). 
 
 Svi ugovoreni radovi su u cijelosti izvršeni u vrijednosti od 129.831,39 kuna (s PDV-om). Usluga 
stručnog nadzora realizirana je u vrijednosti od 4.094,95 kuna. 
 

 

 

 

 



  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: 

• 24 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 

• 4 opomene za kante za smeće- Odluka o komunalnom redu 

• 4 Prekršajna naloga - Odluka o komunalnom redu 

• 17  naloga za uređenje naselja - temeljem Odluke o komunalnom redu 

• 32 naloga za zaštitu nerazvrstanih cesta – temeljem Odluke o nerazvrstanim cestama  

• 2  zahtjeva ministarstvu i inspekciji  

• 18 usmenih upozorenja  na temelju  službenih bilježaka  

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

• 3 nabava i podjela kućnih brojeva  

• 5 rješenja i suglasnosti temeljem Odluke o komunalnom redu 

• 26 nadzora nad početkom prijavljene gradnje temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji 

• 2 upozorenja zbog nedopuštenog kretanja kućnih ljubimaca temeljem Odluke o uvjetima  i 
držanju kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja 
vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  
 

 U periodu od 01.07.- 31.12. 2017. godine izdavane su razne obavijesti i upozorenja preko medija 
i oglasnih ploča vezano uz problematiku održavanja nerazvrstanih cesta (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 komunalnog otpada i postupanje s istim, provođeni su nadzori nad obavljanjem 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova, održavanja groblja i obavijesti o korištenju javnih površina.  
Sanirani je  odbačeni opasni otpad (salonit ploče) na gradskim parcelama  prema odredbama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom, predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada. 
 
 Također je nastavljeno zbrinjavanje napuštenih i izguljenih životinja, prema Ugovoru zaključenom 
sa Veterinarskom stanicom Ivanec i Udrugom za zaštitu životinja „Spas“. 
 

 

PROJEKTI GRADA LEPOGLAVE 
 

 U ovom izvještajnom razdoblju Grad Lepoglava nastavio je s provođenjem sljedećih projekata:  

 

Tehnološki centar drvne industrije 

 Projekt Tehnološki centar drvne industrije zamišljen je kao razvojno-edukativno središte u kojemu 
će se primjenjivati nova znanja, moderna tehnologija te inovativna rješenja i dizajn u cilju povećanja 
proizvodnje namještaja s višom dodanom vrijednošću.  
 Projektom će se stvoriti infrastrukturni preduvjeti i inovativno poslovno okruženje koje će 
omogućiti otvaranje novih poduzeća i poticati održivi rast i konkurentnost postojećih poduzeća u drvnom 
sektoru sjeverozapadne Hrvatske.  



 Djelatnosti koje će se provoditi u Tehnološkom centru su: dizajniranje namještaja, izrada nacrta i 
konstrukcija primjenom modernih programskih alata, razrada i optimizacija tehnoloških procesa, izrada 
uzoraka i prototipa, edukacija dizajnera i arhitekata o drvnoj tehnologiji u suradnji s znanstveno 
istraživačkim ustanovama, edukacija poduzetnika proizvođača namještaja, prezentacije i promocije 
proizvoda prema tržištu, simulacije i analize proizvodnih procesa, organizacije seminara i stručnih 
radionica i edukacija, davanje strojnog parka u najam i savjetodavne usluge. 
 Projekt Tehnološkog centra  ima oznaku „Projekt od nacionalnog interesa“ (PNI) dok mu je 
procijenjena vrijednost 90 mil. kuna. 
 Partneri na projektu su:  Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, Hrvatska gospodarska 

komora, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Županija Varaždinska, CATAS Laboratorij Udine, 

Tehnološki park Luigi Danielli    Udine, ASDI agencija Udine 

 Krajem 2017. godine tvrtka TKIC d.o.o. je zajedno s Gradom Lepoglava prijavila tehničku 

dokumentaciju na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava 

za „Podršku razvoju Centara kompetencija” - CEKOM – Referentni broj poziva KK.01.2.2.03 i uspješno 

predao svu dokumentaciju 22.11.2017.godine.  
 

Centar za posjetitelje ''Centar pavlina“ Lepoglava 
 
 Ovaj projekt predstavlja značajan potencijal za razvoj kontinentalnog turizma sjeverozapadne 

Hrvatske, a kroz njega će se oživjeti kulturno-turistička ponuda destinacije, omogućiti razvoj neiskorištenih 

potencijala, omogućiti samozapošljavanje stanovništva, omogućiti razvoj ruralnih područja te oživiti 

tradicionalne obrte i stara zanimanja.  

 Centar će omogućiti da se na novi i inovativan način da uvid u bogatu prirodnu i kulturno-turističku 

ponudu destinacije. U centru će se primijeniti najnovije multimedijalne tehnologije i rješenja u svrhu 

inovativne interpretacije cjelokupne turističke ponude, kulturne i prirodne baštine destinacije. Također, na 

ovaj način izvršiti će se promocija turističkih atrakcija SZ Hrvatske, a osobito Lepoglave kao destinacije 

te na taj način ojačati konkurentnost ovog dijela RH. 

 Opći cilj projekta: Osmišljavanje i izgradnja potporne infrastrukture za jačanje konkurentnosti i 

razvoj cjelokupne kulturno-turističke ponude te poticanje rasta turističke potrošnje. 

 Specifični ciljevi projekta: Promocija kulturno-turističkih atrakcija destinacije, stvoriti centar koji će 

na novi i inovativan način omogućiti i učiniti dostupnom bogatu prirodnu i kulturno baštinu, očuvanje i 

razvoj tradicijskog rukotvorstva te poticanje samozapošljavanja kod lokalnog stanovništva kroz 

obogaćivanje turističke ponude te tradicionalna zanimanja i zanate. 

 U fazi I. predviđen je projekt uklanjanja postojeće građevine iz prostora, izrada studije 

muzeološkog programa kao podloge za budući centar, izrada glavnog i izvedbenog projekta, izrada 

troškovnika, izrada studije isplativosti. Faza II. odnosi se na implementaciju projekta, odnosno:  pripremu 

i provedbu javne nabave, izgradnja Centra za posjetitelje, opremanje Centra za posjetitelje, prijemnog 

prostora, multifunkcionalne dvorane, prijemnog prostora za posjetitelje, multimedijalnih sadržaja centra u 

kojem će se dobiti prikaz života te kako su pavlini utjecali na razvoj kraja s integriranim turističkim 

atrakcijama (prikaz vulkana Gaveznica, multimedijalna zbirka Rangerovih djela, multimedijalni prikaz 

parka prirode, čipkarstva i rukotvorina), izložbenih prostora, opremanje uredskih prostorija, opremanje IT 

sustava, izrada vizualnog identiteta Lepoglave, edukacija zaposlenika Centra za posjetitelje, monografija 

grada Lepoglave, promocija projekta i projektnih rezultata 

 

 

 

 

 



Projekt rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava 

 U tijeku ovog izvještajnog razdoblja Grad Lepoglava očekivao je rezultate natječaja 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«, kako bi prijavio 

predmetni projekt na koji je Grad Lepoglava prijavio projekt rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića. 

 Projekt rekonstrukcije (sanacija, adaptacija i nadogradnja) zgrade  Dječjeg vrtića Lepoglava i 

izgradnja pomoćne zgrade (garaža, kućna radionica i spremišta),  jedan je od najvažnijih projekata 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 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 te se u 

sklopu zahvata rekonstrukcije predviđa povećanje kapaciteta vrtića za jednu odgojno-obrazovnu skupinu 

i pristupačnost osoba s invaliditetom. Po završetku projekta,  zgrada  dječjeg vrtića bit će oblikovana i 

prostorno kapacitirana za funkcioniranje 5 odgojno-obrazovnih vrtićkih skupina djece od 13 mjeseci do 7 

godina.  

 

JAVNA NABAVA I NABAVA BAGATELNE VRIJEDNOSTI 

 
 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 90/11, 83/11, 143/13 i 13/14) čija je procijenjena vrijednost bila veća od navedenih 
iznosa za nabavu roba, usluga i radova provođeni postupci javne nabave. 
 Sukladno Zakonu 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.  
  
 
POSTUPCI JAVNE NABAVE:  
 

1. PREDMET NABAVE: Izgradnja Društvenog doma u Kameničkom Podgorju - Faza I   
 

- evidencijski broj nabave: 37/BN 
- 16. 10. 2017. godine donijeta je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 
- odabran je ponuditelj MIPCRO d.o.o. Ivanec    
- ukupna cijena ponude s PDV-om: 212.447,95 kuna 

 
2. PREDMET NABAVE: modernizacija energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete 

na području Grada Lepoglave- Faza III 
 

- evidencijski broj nabave. 7/BN 
- 25. 08. 2017. godine donijeta je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 
- odabran je ponuditelj ELEKTRO-TIM Varaždin 

- ukupna cijena ponude s PDV-om: 245.429,37 kuna 



ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
 

 Kako bi i u ovom izvještajnom razdoblju Grad Lepoglava izvršavao svoje odredbe temeljem 

Zakona o vatrogastvu izdvajana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice 

Grada Lepoglave (za redovito održavanje opreme i sprava, uvježbavanje i osposobljavanje kadrova, 

natjecanja, informativno-preventivne aktivnosti kao i intervencije na vlastitom području djelovanja). 

 Također je sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu Grad Lepoglava i u ovom izvještajnom 

razdoblju izdvajao sredstva za rad i djelovanje Društva Crvenog križa Varaždinske županije. 

 Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite gradonačelnik Grada Lepoglave je 24. srpnja 2017. 

godine donio Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite grada Lepoglave kojom je imenovan 

načelnik, zamjenik načelnika i članovi stožera civilne zaštite čija je zadaća obavljati poslove koji se odnose 

na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreća i 

katastrofe, razvija plan djelovanja i upravljanja sustavom civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava 

civilne zaštite, poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluka o prestanku provođenja mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 Na temelju prijedloga gradonačelnika grada Lepoglave Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 5. 

sjenici Gradskog vijeća održanoj dana 21.12.2017. godine donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika 

od velikih nesreća za Grad Lepoglavu koju je izradila Radna skupina osnovana Odlukom gradonačelnika 

o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Lepoglavu. 

 Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015), 

gradonačelnik je predložio Gradskom vijeću Grada Lepoglave na razmatranje i donošenje slijedeće 

dokumente: 

- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2017.godinu  
- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Lepoglave za 2018. godinu   

 
 Tijekom ovog izvještajnog razdoblja održana je sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta, kao i 

19. po redu pokretna vatrogasna vježba na kojoj je sudjelovalo 10 vatrogasnih ekipa koje su na osam 

lokacija u Višnjici, Kamenici, Žarovnici i Lepoglavi izvršavali taktičke zadatke kojima su simulirane situacije 

slične onima na intervencijama. 

 U Lepoglavi je u organizaciji Vatrogasne zajednice Varaždinske županije te uz potporu DVD-a 
Lepoglava i Vatrogasne zajednice grada Lepoglave održano 12. natjecanje vatrogasno mladeži 
Varaždinske županije na kojem se okupilo oko 1300 pripadnika vatrogasne mladeži s cijelog područja 
Varaždinske županije. 

 

 

 



POSLOVI UPRAVLJANJA PRIHODIMA I RASHODIMA GRADA LEPOGLAVE 
 

 Proračun Grada Lepoglave za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu izrađeni su 

sukladno Zakonu o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Uputama za izradu 

proračuna JLP(R)S za razdoblje 2016.-2018. godine, što podrazumijeva da je struktura Proračuna 

propisana, a prihodi i izdaci su prikazani prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj i 

lokacijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja.  

 U Proračunu su sadržani proračunski korisnici Grada Lepoglave:  Dječji vrtić Lepoglava i Gradska 

knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava. 

  Upravljanje financijama bilo je usmjereno na održavanje likvidnosti Grada, izvršavanje ugovornih 

i zakonskih obveza, opreznom preuzimanju novih ugovornih obveza, ali ujedno se nezaobilazno vodilo 

računa ne samo o održavanju već i o unapređenju postojećeg standarda komunalnih usluga, razvoju 

gospodarstva, komunalne infrastrukture i socijalnom segmentu. 

 U okviru financijskog poslovanja obavljani su poslovi blagajničkog poslovanja, poslovi obračuna 

i isplata plaća za službenike Grada, obračuni naknada, izvršavanje plaćanja, vođenje evidencije ulaznih 

računa te evidentiranje i pohranjivanje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja. 

 Poslovi koji se odnose na naplatu potraživanja s osnova ugovora o sufinanciranju nerazvrstanih 

cesta, komunalne naknade i naknade za uređenje voda te komunalnog doprinosa, provođeni su u okviru 

vođenja brige o naplati prihoda proračuna. U izvještajnom razdoblju pokretani su postupci ovrhe te su 

izdavana rješenja o ovrsi. 

 U izvještajnom razdoblju u zakonskom roku izrađeni su polugodišnji financijski izvještaji, izvještaj 

o polugodišnjem izvršenju proračuna i financijski izvještaji za razdoblje siječanj – rujan 2017. godine.

  

 Na prijedlog gradonačelnika, donijete su Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2017. 

godinu te Izmjene Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2017. godinu, koji su prihvaćeni od 

Gradskog vijeća i objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave i Službenom vjesniku 

Varaždinske županije broj 78/17.  

 Također, u izvještajnom razdoblju gradonačelnik je predložio, a Gradsko vijeće u zakonskom roku 

donijelo Proračun Grada Lepoglave za 2018. godinu i projekcije za razdoblje 2019. - 2020. te Odluku o 

izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu.  

 Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 

85/15), i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, 

drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), prijedlozi navedenih općih akata upućeni su prije 

donošenja u proceduru internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

 Temeljem zakonske obveze i u zakonom propisanom roku, Ministarstvu financija i Državnom 

uredu za reviziju dostavljen je Proračun Grada Lepoglave za 2018. godinu i Projekcije 2019. i 2020. 

godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu te Izmjene i dopune Proračuna 

Grada Lepoglave za 2017. godinu. 

 

 

 

  



AKTIVNOSTI NA PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, 

ŠKOLSTVA, SPORTA I TURIZMA 

 

• Predškolski odgoj i obrazovanje 
 

 Dječji vrtić Lepoglava je proračunski korisnik evidentiran u Registru korisnika proračuna 

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

te su u Proračunu Grada osiguravaju sredstva za podmirenje razlika do pune ekonomske cijene redovitog 

primarnog 10-satog Programa vrtića. 

 I u ovom izvještajnom razdoblju Grad Lepoglava je sufinancirao za prosječno tridesetpetoro 

djece, s prebivalištem na području Grada, koji pohađaju redoviti 10-satni program u Dječjem vrtiću  

„Runolist“ iz Žarovnice, 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). 

 Temeljem Program potreba u obrazovanju u 2017. godini iznad školskog standarda Grad 

Lepoglava financirao je programe iznad školskog standarda osnovnih škola na svom području i u tu svrhu 

izdvojio više od 130.000,00 kuna.   

 Odlukom gradonačelnika Grada Lepoglave u rujnu 2017. godine svi roditelji učenika koji su 

školskoj godini 2017./2018. upisali 1.razred osnovne škole dobili su poklon bon u vrijednosti od 200 kuna 

za kupnju školskog pribora. 

 

• Sport 
 

 Grad Lepoglava temeljem Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu izdvajao je i u ovom 

izvještajnom razdoblju financijska sredstva za sport i sportska natjecanja. Na temelju Ugovora o 

namjenskoj doznaci sredstava namijenjenih financiranju javnih potreba u sportu Grada Lepoglave u 2017. 

godini, koji Grad Lepoglava ima sklopljen sa Zajednicom sportskih udruga, financirana su: redovne 

djelatnosti (natjecateljske aktivnosti) sportskih udruga i klubova, održavanje sportskih objekata, liječnički 

pregledi sportaša, stručna služba kao i ostali materijalni troškovi. 

 

• Akcija Grad Lepoglava – ''Grad prijatelj djece'' 
 

 Nakon brojnih aktivnosti na provedbi projekta ''Grad Lepoglava - grad prijatelj djece, u listopadu 
2017.godine u gradu Lepoglavi je boravila komisija Središnjeg koordinacijskog odbora akcije ''Gradovi i 
općine-prijatelji djece te izvršila izvid rezultata akcije odnosno provjerila koliko se u gradu Lepoglavi ulaže 
u aktivnosti za djecu, stvaranje sigurnog i zdravog okruženja, u zdravlje djece te njihovo obrazovanje, 
kulturu, sport i slobodno vrijeme.  
 Na temelju rezultata navedenog izvida Središnjeg koordinacijskog odbora kao i rezultata 
provedene ankete na području grada Lepoglave i opsežnog Završnog izvještaja, u studenom 2017. 
godine odlukom Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, Grad 
Lepoglava je dobio prestižnu titlu Grad Lepoglava – Grad prijatelj djece. 
 Titula je svečano uručena gradonačelniku Marijanu Škvariću u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu, 
dok su povodom Dana Grada Lepoglave u prosincu 2017. godine predstavnice Središnjeg 
koordinacijskog odbora uručile svečanu Povelju čelnicima Grada. 



 

           

 

• Manifestacija 21. međunarodni festival čipke 
 

  U rujnu 2017. godine održana je tradicionalna manifestacija ''Međunarodni festival čipke'' koja je 
trajala ukupno četiri dana sa organiziranim brojnim izložbama, stručnim predavanjima i radionicama. 
Zemlja partner 21. po redu festivala je bila Savezna Republika Njemačka koja se također predstavila kako 
svojim tradicionalnim proizvodima tako i sa izložbom čipke. Na otvorenju festivala je 15 čipkarica dobilo 
priznanja sa naslovom ''počasna majstorica lepoglavske čipke''. 
 Na festivalu je još jedanput prikazana sva ljepota i raskoš kako lepoglavske čipke, tako i čipki iz 
ostalih hrvatskih čipkarskih centara te devet europskih zemlja. 
 
 

            
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 



 

POLJOPRIVREDA 
 

 Grad Lepoglava je i u ovom razdoblju nastavio sa sufinanciranjem poljoprivredne proizvodnje na 
području. U izvještajnom razdoblju temeljem Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje, nastavljeno 
je sa subvencioniranjem umjetnog osjemenjivanja krava i krmača u punom iznosu te provođenjem 
higijeničarske službe i deratizacije poljoprivrednih seoskih gospodarstva na području Grada.  
 Temeljem objavljenog Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i 
ruralnom razvoju na području grada Lepoglave u 2017. godini u ovom izvještajnom razdoblju dodijeljena 
je potpora za kupnju rasplodnog stada u kozarstvu.   
 
 

SOCIJALNA SKRB  
 

 Kako bi se pomoglo socijalno najugroženijim građanima na lepoglavskom području gradonačelnik 

je temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 

60/15), temeljem zaprimljenih zahtjeva za različite oblike pomoći donosio odluke kako o dodjeli 

jednokratnih novčanih pomoći tako i za poboljšanje stambenih uvjeta.  

 U izvještajnom razdoblju podijeljene su novčane pomoći za 31 novorođeno dijete 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. 

Grad Lepoglava je tradicionalno povodom blagdana sv. Nikole organizirao podjelu dječjih darova 

za djecu slabijeg imovinskog statusa, djecu u udomiteljskim obiteljima i djecu s invaliditetom. 

 

Temeljem Rješenja Varaždinske županije, i u ovom izvještajnom razdoblju Gradu Lepoglavi je za 

financiranje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva za 2017. 

godinu utvrđen iznos od ukupno 50.350,00 kuna.  

Temeljem predmetnog Rješenja, iz Proračuna Varaždinske županije transferiran je odobreni 

iznos u korist žiro-računa Grada Lepoglave, koji je isplaćen korisnicima s našeg područja, a o istome je 

Varaždinskoj županije podnijeto izvješće o namjenski utrošenim sredstvima.  

 U izvještajnom razdoblju, na području grada Lepoglave, kroz suradnju Grada Lepoglave i Centra 

za socijalnu skrb Ivanec i dalje se realizirao 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. Opće korisnim radom su trenutno obuhvaćeni radovi na uređenju javnih površina na području 

grada. 

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

programima javnih radova u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i to kroz Program javnih 

radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici - „Zaželi“. 

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

odnosa za jednog polaznika. 

 

 

 

 

 



PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA 

- u Gradskoj knjižnici Ivana Belostenca gradonačelnik je otvorio izložbu slika akademskog slikara 

Davora Petka 

- gradonačelnik je sudjelovao na Čipkarskim danima u općini Železniki (Republika Slovenija) 

 

 
 

- odana je počast poginulom hrvatskom branitelju Stjepanu Križancu prilikom proslave Dana 

pobjede i domovinske zahvalnosti kao i ostalim poginulim braniteljima sa područja grada 

Lepoglave 
 

  

- predstavnici Občine Železniki posjetili su Grad Lepoglavu  
 

 
 

- proslavljen je blagdan sv. Bartola te odana počast poginulim braniteljima iz Kameničke župe 
 



 
 
 

- pod pokroviteljstvom Grada Lepoglave održane su 3. Poletne zabavne igre u slovenskoj 
općini Videm 

 
 

- obilježen je Europski tjedan sporta 
- gradonačelnik je sudjelovao na Konferenciji ''Dani regionalnog razvoja i EU fondova'' u 

Šibeniku 
 

 
 

- održan je sastanak sa austrijskom konzultantskom tvrtkom 
 

 
 
 
 
 



- ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković posjetio je Grad Lepoglavu 
 

 
 

- gradonačelnik je sudjelovao na Gospodarskom sajmu u Varaždinu gdje je predstavljena 
Poduzetnička zona Lepoglava 

- gradonačelnik je zajedno sa ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom otvorio radove 
na izgradnji Spomen parka 12 poginulih branitelja u Domovinskom ratu prilikom posjeta 
ministra gradu Lepoglavi 
 

 

      
 

- na groblju u Lepoglavi položeni su vijenci povodom blagdana Svih svetih 
 

 
 
 

- gradonačelnik je otvorio i održao govor na Savjetovanju za poljoprivrednike koje je održano 
u suradnju sa Varaždinskom županijom i Poljoprivrednom savjetodavnom službom 
 

 



 

- gradonačelnik je održao sastanak sa predstavnicima braniteljskih udruga s ciljem 
obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara 
 

 
 

- održan je sastanak sa predstavnicima Varaždinske županije o provedbi projekta integriranog 
javnog prijevoza 
  

 
 

- upaljena je prva adventska svijeća 
 

 
 

- gradonačelnik je održao sastanak sa predsjednicima mjesnih odbora 
 

 
 
 

 



- gradonačelnik je darivao djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava 
 

 
 

- gradonačelnik je sudjelovao na predstavljanju desete poštanske marke sa lepoglavskim 
motivom 
 

 
 

- povodom obilježavanja Dana Grada gradonačelnik je sudjelovao na predstavljanju 
znanstveno-obrazovnog filma ''Varaždinska Regina angelorum'' 

- svečanom sjednicom obilježen je Dan Grada Lepoglave 
 

 
 

- dodijeljene su nagrade ''Cvijet za ljepši grad'' 
 

 
 



- gradonačelnik je u Domu kulture sudjelovao na predavanju: "Od Josepha Haydena do Paule 
von Preradović: Hrvatsko-austrijske glazbene uspomene" 

- kao i na izložbi ratnih fotografija Mladena Genca 
- u Domu kulture održana je 2. Airsoft konvencija 

 

 
 

- održan je tradicionalni Božićni koncert  
 

 
 

- uz podršku gradonačelnika grada Lepoglave uprizorene su Žive jaslice u dvorištu pavlinskog 
samostana 
 

 
 
 
 

GRADONAČELNIK 
Marijan Škvarić, dipl.ing 


