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Općinski načelnik
KLASA: 024-01/22-01/40
URBROJ: 2133-7-01/1-22-1
Cetingrad, 22.09.2022. godine

	Sukladno članku 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, 98/19 i 144/20) i članku 49. Statuta Općine Cetingrad (''Glasnik Karlovačke županije" br. 11/21 i 36a/21) općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi Općinskom vijeću Općine Cetingrad


IZVIJEŠĆE O RADU
OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE CETINGRAD 
ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. – 30.06.2022. 


UVODNI DIO

Člankom 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i člankom 49. Statuta Općine Cetingrad utvrđeno je da općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave. 

Provedbu zakonom i Statutom Općine Cetingrad određenih poslova općinska načelnica kao izvršno tijelo Općine Cetingrad obavljala je prisustvom brojnim sastancima, konzultacijama i dogovorima, kroz vlastite aktivnosti i aktivnosti njenih zamjenika, kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cetingrad, tj. službenika i namještenika Općine, te kroz rad Vlastitog pogona Općine Cetingrad i djelatnika koji su putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obavljali poslove na javnim radovima. 


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODŽRAVANJE OBJEKATA I JAVNIH POVRŠINA


Općinske nerazvrstane ceste


Provedena je javna nabava za Rekonstrukciju ceste Trnovi koja se financira iz mjere 4 – Ulaganje u fizičku imovinu, podmjera 4.3. – Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.3. - Ulaganje u šumsku infrastrukturu. Ugovor je potpisan sa izvođačem, Rudar d.o.o., 21.04.2022. godine. Do 30.06.2022. godine održano je 10 gradilišnih koordinacija na kojima je ispred Općine sudjelovao Osman Mušić koji je imenovan koordinatorom radova. Za financiranje radova do izdavanje uporabne dozvole i podnošena zahtjeva za isplatu sredstava od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, podignut je kratkoročni revolving kredit i podnesen zahtjev za avansno plaćanje u iznosu 50% ugovorenih radova. 

24. veljače aplicirana je rekonstrukcija ceste u Cetingradu (cesta kroz groblje) na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, na Program održivog razvoja lokalne zajednice. Potraživani iznos od Ministarstva je bio 564.941,81 kn, a 4. svibnja odobreno nam je 250.000,00 kn. Nakon potpisa Ugovora sa Ministarstvom izrađen je revidirani troškovnik projekta, kao priprema za jednostavnu nabavu.  

Redovito su održavane ostale općinske nerazvrstane ceste. 


Vodovod 

Radovi na izgradnji I. faze vodovoda južnog dijela općine (Božić Brdo – Dobrenica i Furjan – Bogovolja) ukupne duljine 7.934 m; Božić Brdo – Dobrenica 2.254 m i Furjan – Bogovolja 5.680 m privedeni su kraju. Općina je sufinancirala 10% izvedenih radova, a 90% Hrvatske vode. Nositelj projekta je Komunalac d.o.o. Slunj. Još uvijek nije dobivena uporabna dozvola za izvedene radove, čeka se otklanjanje nedostataka od strane izvođača zbog neuspješne tlačne probe. 
Provedene su jednostavne nabave za ucrtavanje županijskih i nerazvrstanih cesta sa ciljem rješavanja imovinsko pravnih odnosa, odnosno dobivanja građevinske i uporabne dozvole za izvedene radove i daljnje projektiranje faze 2. izgradnje vodovoda. Ucrtavanje županijskih cesta financira Županijska uprava za ceste sukladno potpisanim sporazumima krajem 2021. godine. 

3. veljače Općina Cetingrad i Komunalac Slunj potpisali su u Zagrebu ugovore o sufinanciranju projekata vodoopskrbe na području Općine Cetingrad koje je uručio predsjednik Vlade i generalni direktor Hrvatskih voda, čime je odobreno dodatno sufinanciranje od 10%. 


Stari grad Cetin

Nastavljeni radovi na obnovi Cetina sukladno ugovoru potpisanom u 2021. godini sa tvrtkom G.V. Prom, obzirom kako nisu izvršeni do kraja godine zbog vremenskih uvjeta. U 2022. godini aplicirani je nastavak interventnih radova i radova održavanja starog grada Cetina na poziciji Citadele – kula Drenđula i bedem Citadele. 

06. svibnja nazočila sam sastanku Povjerenstva za Dodir civilizacija gdje su prezentirani vizualni identiteti za sve lokacije u sklopu projekta.

12. svibnja zajedno sa pročelnicom bila sam na prezentaciji "Mogućnosti financiranja projekata unapređenja javne turističke infrastrukture u okviru NPOO 2021.-2026“, organiziranoj od strane Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije (JURRA) sa ciljem prijave starog grada Cetina na financiranje – projekt Prezentacijskog centra. 
19. svibnja zajedno sa zamjenikom Osmanom Mušićem bila sam na sastanku u Javnoj ustanovi Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Sastanku su bili prisutni i ravnatelj JURRA-e gospodin Vilko Klasan te suradnici Javne ustanove: Krunoslav Kralj i Antonija Perać. Tema sastanka bila je dogovor oko prijave starog grada Cetina na NPO natječaj Ministarstva turizma i sporta. 
14. lipnja putovala sam u Karlovac zajedno sa zamjenikom Osmanom Mušićem na sastanak u Javnu ustanovu regionalnu razvoju agenciju. Sastanak je održan sa predstavnicima JURRA-e i Anom Valić iz Karlovačke županije, a vezano uz prijavu starog grada Cetina na NPO natječaj Ministarstva sporta i turizma kako bi se definiralo tko je nositelj aktivnosti vezano uz detalje prijave.
19. srpnja 2022. godine zajedno sa zamjenikom Osmanom Mušićem bila sam na koordinacijskom sastanku na temu pripreme projektne prijave starog grada Cetina na NPOO Ministarstva sporta i turizma. Na sastanku je dogovoreno da će Karlovačka županija najvjerojatnije biti prijavitelj projekta na natječaj, JURRA će odraditi konzultantske usluge prijave te potrebne studije u svezi s prijavom. 


Odlagalište neopasnog otpada Glavica

Nastavljene su aktivnosti vezane uz sanaciju odlagališta neopasnog otpada Glavica. Ishodovana je građevinska dozvola 25. svibnja i izrađen nacrt javne nabave za odabir izvođača radova.  



OSTALE AKTIVNOSTI

3. veljače apliciran je projekt Fitness/street workout park Cetingrad na natječaj Ministarstva sporta i turizma. Odlukom Ministarstva od 29. lipnja Općini su odobrena sredstva za financiranje projekta u iznosu 109.159,00 kn. 

28. veljače na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prijavljen je projekt Pripreme projektno tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije: Izgradnja poučno biciklističke staze kao doprinos razvoju cikloturizma Karlovačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 902.375,00 kn. 

Odlukom o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći 1. ožujka studentima su isplaćene jednokratne novčani pomoći za 22 studenta sa područja Općine Cetingrad, u ukupnom iznosu od 27.500,00 kn. 

17. ožujka zajedno sa zapovjednikom Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cetingrad pohađala sam edukaciju geoinformacijskog sustava. Radi se o nadogradnji GiS sustava Karlovačke županije kojim se poboljšava usluga uvezivanja i razmjene podataka među žurnim službama i IT sustavima. 

12. travnja otvorena je ljekarna u Cetingradu, tom je prigodom održan obilazak novootvorenog depoa ljekarne a svečanosti su prisustovali zamjenica županice, gradonačelnica Slunja, voditeljica Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ravnateljica Doma zdravlja Slunj te ravnateljica Karlovačke ljekarne. 

20. travnja na natječaj Karlovačke županije prijavili smo projekt financiranja projektne dokumentacija za izgradnju nogostupa u Cetingradu ukupne vrijednosti 70.000,00 kn. 

2. svibnja potpisani su ugovori za financiranje 8 projekata udruga sa područja Općine Cetingrad u 2022. godini ukupne vrijednosti 200.000,00 kn. 

9. svibnja raspisan je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2022. godinu ukupne vrijednosti 100.000,00 kn.

Održani su sastanci sa predstavnicima mjesnih odbora na kojima se razgovaralo o prioritetima i problemima na područjima mjesnih odbora Maljevac (13. svibnja), Kruškovača (20. svibnja) i Cetinski Varoš (26. svibnja). Do kraja godine plan je obilazak ostalih mjesnih odbora. 

23. svibnja održan je kolegij županice Karlovačke županije i Općine Cetingrad u prostorijama županije na kojem se razgovaralo o aktualnih projektima, problemima i potrebama na području Općine Cetingrad. 

31. svibnja na natječaj Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine prijavili smo projekt nabave vozila za potrebe Vlastitog pogona kojim smo potraživali sredstva u iznosu 280.000,00 kn. 

15. lipnja na natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade prijavili smo Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića kojim bi se dodatno opremilo i uredilo vanjskog igralište za potrebe vrtića u sklopu OŠ Cetingrad. 


										  Općina Cetingrad
  Općinska načelnica	
										
										__________________
										    Marina Kalić




