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       REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA  

                 NAČELNIK 

 

KLASA: 021-01/19-01/2 

URBROJ: 2211/08-01-19-1 

Zlatar Bistrica,28.veljače 2019.godine 

 

Sukladno odredbama 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 i 123/17), 

podnosim 

 

Polugodišnje  Izviješće o radu za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosinca 2018. godine kako slijedi:  

 

1. UVOD 

  Sukladno zakonskim obvezama, obvezama utvrđenih Statutom Općine Zlatar Bistrica, Općinski 

načelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu. 

Prema odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojima su utvrđeni poslovi i 

ovlasti načelnika, Općinski načelnik obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su 

mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o 

prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, 

prostornog  plana te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu 

općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine, nadzirao njihov rad te obavljao i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Općine i 

drugim aktima Općinskog vijeća. 

 

2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Rad upravnog odjela reguliran je člancima 53.  do 56. c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i  člancima 62. do 67. Statuta općine Zlatar Bistrica.  Naš upravni odjel ustrojen je kao 

Jedinstveni upravni odjel, koji osim za potrebe Općine, obavlja stručne  i administrativne poslove za 

proračunskog korisnika  Dječji vrtić Zlatni dani.  

Radom  Jedinstvenog upravnog odjela (JUO) upravlja pročelnik, a upravne, stručne i ostale poslove 

obavljaju službenici i namještenici. U JUO općine Zlatar Bistrica zaposlen je jedan (1) pročelnik, četiri (4) 

službenika, četiri (4) namještenika i jedna (1) osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog 

odnosa.  

Vodeći se racionalizacijom poslovanja te uštedama javnih sredstava, odlukom Načelnika općine 

poslovi knjigovodstva i financijskog izvještavanja za Općinu i Dječji vrtić preneseni su u Financijsku 

agenciju (FINA). 

U području komunalnog gospodarstva 4 namještenika angažirana su na održavanju javnih površina, 

održavanju groblja, mrtvačnice, okoliša mrtvačnice i poslovima ukopa pokojnika. 

Poljoprivredno-komunalni redar 1 dan tjedno obavlja poslove Poljoprivrednog redara za Općinu 

Marija Bistrica, a 4 dana za Općinu Zlatar Bistrica.  

Temeljem nepoštivanja agrotehničkih mjera izdano je 27 upozorbi od kojih su za njih 24 upozoreni 

izvršili radnje sukladno upozorenju, 2 su ostale neizvršene i 1 se vratila kao neuručena.  

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu izdano je 13 rješenja sa novčanom kaznom i 10 

opomena.  

Izdano je 8 rješenja za gradnju spomenika, 5 rješenja za dodjelu grobnog mjesta na korištenje. 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama obrađeno je 7 zahtjeva.  

Radilo se  na 152 upravna predmeta i 513 neupravnih predmeta, što ukupno iznosi 665 predmeta. 

Putem Oglasnika javne nabave obavljena su 3 postupka javne nabave, a putem elektroničke 

aplikacije Agronet 2 nabave. 
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3. PRORAČUN OPĆINE 

U drugom polugodištu 2018. godine donesene su I. izmjene proračuna za 2018. godinu i projekcije 

za 2019. i 2020. godinu, sa izmjenama popratnih programa i izmjenama plana razvojnih programa. 

Donesen je proračun za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu, sa popratnim 

programima i planovima. 

Temeljem zakonskih odredbi načinjena je preraspodjela sredstava po I. izmjenama proračuna na 

način da su umanjena sredstva  u Glavi 00206 Stambeno-komunalna infrastruktura, razdjelu 1014 Zaštita 

okoliša, Aktivnost A101402 Reciklažno dvorište  grupa konta 421 za  83.000,00 kn, a koja su raspoređena na 

istu glavu proračuna, Aktivnost A100909 Uređenje javnih površina i parkova, na grupu konta 411.iznos 

64.000,00 kn i glavu 00215 Protupožarna zaštita grupu konta 381 iznos 19.000,00kn 

U razdjelu 001, glavi 00101 Općinsko vijeće i načelnik općine umanjena je grupa konta 329 za 600,00 kn, taj 

iznos prenesen je na grupu konta 321.  

 

4. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA 

Obaveze općine podmiruju se redovno i u roku te u ovom trenutku nema nikakvih dospjelih  obveza 

općine, stanje žiro-računa je pozitivno i omogućuje redovno plaćanje i servisiranje preuzetih obveza. 

 

5.  KREDITNO  ZADUŽENJE 

Općina Zlatar Bistrica zadužila se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske kod Zagrebačke banke dd za 

izgradnju Školsko sportske dvorane u Zlatar Bistrici. U drugom polugodištu 2018 godine nisu povlačena 

sredstva iz ugovorenog kredita. 

 

6. STANJE PROJEKATA  

Temeljem Mjere 7. Podmjere 7.2, operacije 7.2.2., 2018. godine Općini Zlatar Bistrica odobreno je 

1.547.072,67 kn bespovratnih sredstava za prihvatljive troškove, odnosno 85% iz sredstava EU te 15% iz 

Proračuna Republike Hrvatske. Općina je provela je postupak javne nabave radova za izgradnju Ulice 

Hrvatskih branitelja, koji su započeli krajem 2018. godine, a njihov završetak planira se u prvom polugodištu 

2019. godine 

Mjerom 7. podmjerom 7.4. operacijom 7.4.1 odobrena su sredstva u iznosu 2.518.903,68 kn, 

bespovratnih sredstava za dogradnju dječjeg vrtića. Proveden je postupak javne nabave, izabran izvođač 

radova isporučitelj opreme i pružatelj usluge stručnog nadzora, a početak radova očekuje se u mjesecu 

travnju 2019 godine. 

Iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020, odobrena su sredstva u visini 393.468,96 

kn bespovratnih sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ministarstvo zaštite okoliša 

i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostu proveli su postupak  javne nabave te se u 

prvom polugodištu ove godine očekuje isporuka spremnika. 

Iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 izgrađeno je Reciklažno dvorište, 

dobivena je uporabna dozvola te se očekuje registracija istog u Registar reciklažnih dvorišta prije puštanja u 

rad. Za projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta iz Kohezijskog fonda općini je odobreno 1.712.168,49 kuna 

bespovratnih sredstava, što iznosi 85% procijenjene vrijednosti prihvatljivih troškova. 

Iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 u zajedničkom projektu grada Zlatara i općina 

Zlatar Bistrica, Mače, Marija Bistrica, pod nazivom „Zeleni bregi” – izobrazno-informativne aktivnosti o 

održivom gospodarenju otpadom, izabran je pružatelj usluge za provedbu projekta. Aktivnosti provedbe 

projekta su započele početkom 2019. godine. Za provedbu projekta odobrena su bespovratna sredstva u 

iznosu od 500.000,00 kn. 

Općina Zlatar Bistrica prijavila je  projekt energetske obnove općinske zgrade na natječaj ''Energetska 

obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'' raspisnog od strane  Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europske unije putem 

Europskog fonda za regionalni razvoj, a u kojem su Općini Zlatar Bistrica odobrena bespovratna sredstva u 

iznosu od 1.235.947,51 kn 

Dogradnja Doma kulture prijavljena je na natječaj Mjere 7., gdje je dokumentacija trenutno u obradi. 

Temeljem  inicijalne tablice bodova, prema informaciji zaprimljenoj od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ruralnom razvoju i ribarstvu, projekt dogradnje našeg Doma kulture ostvaruje 75 bodova, što ga smješta na 

75. mjestu na rang listi, a financira se 85 projekata. 
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U drugom polugodištu 2018. god. provedena je nabava i izvršeni su radovi promjene krovišta na Domu 

kulture koji su sufinancirani sredstvima Ministarstva kulture, u iznosu od 200.000,00 kn. Za upotpunjenje 

dojma kulturnog objekta postavljena su svjetleća slova na pročelje zgrade Doma kultue. 

Za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetru u područjima u kojima ne postoji 

dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova, u područjima općina 

Bedekovčina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Sveti Križ Začretje i Zlatar Bistrica’’  izrađena je 

kompletna dokumentacija te čeka prijavu na natječaj.  

 

7.  PROSTORNO PLANIRANJE 

U suradnji sa Arhitektonskim fakultetom, Sveučilišta u Zagrebu, nakon provedenog javnog uvida i javne 

rasprave donesene su V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Zlatar Bistrica. 

 

8. OSTALO 

Odlukom Načelnika o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja naše Općine u drugom 

polugodištu 2018. godine sufinanciran je prijevoz učenika. U proračunu Općine također su osigurana 

dostatna sredstva za isplatu stipendija  učenicima i studentima.  

Savjetodavna tijela načelnika po područjima djelovanja rade i ispunavaju svoje funkcije.  

U Osnovnoj školi financirano je učenje engleskog jezika u prvom, drugom i trećem razredu, te će se ta 

praksa nastaviti i u ovoj školskoj godini gdje će se financirati engleski jezik u prva tri razreda dok četvrti 

razred financira Ministarsvo znanosti i obrazovanja. 

Provedena je nabava udžbenika i radnih materijala za sve učenike Osnovne škole Zlatar Bistrica, a 

sufinancirana je i nabava udžbenika srednjoškolcima. 

Nastavljeno je sa provođenjem programa međugeneracijske solidarnosti “Pomoć u kući za starije i 

nemoćne” do mjeseca studenog 2018. godine, od kada je program sufinanciran po programu „Zaželi” 

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Općina Zlatar Bistrica je partner u dva 

programa „Zaželi”, nosioc jednog je grad Zabok, a na području općine provodi ga Gradsko društvo crvenog 

križa i  drugog kojeg provodi udruga „Kućna pomoć”.   Socijalno ugroženim domaćinstvima putem 

socijalnih programa u zakonskim granicama pružena je pomoć u podmirenju troškova stanovanja. 

Komunalna i prometna infrastruktura iz nadležnosti Općine redovito je održavana, kako u zimskom 

periodu tako i u ostatku polugodišta. 

Uspješno su održane manifestacije „Lovreče u Lovrečanu”, Vozočašće konjskih zaprega u Mariju 

Bistricu”, ‘100 % zagorsko, 100% eko, 100% etno’ i ‘Advent u Zlatar Bistrici’. 

Na području informiranja putem  mrežne stranice Općine popraćena su sva događanja i redovito 

objavljivane informacije od važnosti za naše sumještane.  Javni mediji kontinuirano prate događanja u našoj 

općini i na taj način građani dobivaju pravodobne i iscrpne informacije. 

 

 

  

 

 

                                                                                    Načelnik 

                                                                               Žarko Miholić 

 

 

 

 

Dostaviti: 1. Općinsko vijeće 

            2. Arhiva 

         


