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       REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA  

                 NAČELNIK 

 

KLASA: 021-01/21-01/01 

URBROJ: 2211/08-01/21-1 

Zlatar Bistrica, 15. veljače 2021. godine 

 

Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 

i 144/20), podnosim:  

 

Polugodišnje Izvješće o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine kako 

slijedi:  

 

1. UVOD 

 

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Zlatar Bistrica, Općinski 

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

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da Općinski načelnik obavlja 

izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općinskih akata, izvršava ili osigurava 

izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne 

samouprave u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja 

i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim 

prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene 

Statutom. 

 

U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Zlatar Bistrica u okviru svog djelovanja, 

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 aktima Općinskog vijeća. 

 

2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (JOU) 

 

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

(regionalnoj) samoupravi i člancima 62. do 67. Statuta Općine Zlatar Bistrica. Upravni odjel Općine 

ustrojen je kao Jedinstveni upravni odjel, koji osim za potrebe Općine, obavlja stručne i 

administrativne poslove za proračunskog korisnika  „Dječji vrtić“.  

 

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

poslove obavljaju službenici i namještenici. U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica 
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uposlena je pročelnica, 5 službenika od kojih je jedna na porodiljnom dopustu, 4 namještenika te je 

u navedenom razdoblju 1 osoba bila 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 (FINU). 

 

U području komunalnog gospodarstva 4 namještenika angažirana su na sljedećim poslovima; 

održavanje javnih površina, održavanje groblja, mrtvačnice, okoliša mrtvačnice i vršenja ukopa 

pokojnika.  

 

Poljoprivredno - komunalni redar 1 dan u tjednu izvršava poslove „Poljoprivrednog redara“ za 

Općinu Marija Bistrica i 4 dana za Općinu Zlatar Bistrica.  

 

- Temeljem nepoštivanja agrotehničkih mjera izdano je 9 naloga od kojih su za njih 6 upozoreni 

izvršili radnje, a 3 su u postupku izvršenja.   

- U drugoj polovici 2020. g. na groblju Lovrečan odrađeno je 12 ukopa. 

- Izdana su 4 rješenja za gradnju spomenika i 3 rješenja za dodjelu grobnog mjesta na korištenje. 

- Prema Odluci o komunalnom redu sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu 2 rješenja 

o bušenju ispod javne prometnice. 

- Temeljem Zakona o zaštiti životinja u suradnji sa skloništem životinja “Luč Zagorja“  zbrinut 

je 1 pas i 5 mačaka. 

- Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama obrađeno je 6 zahtjeva.  

- Jedinstveni upravni odjel radilo je na novo otvorenih 30 upravnih predmeta i 198 neupravnih 

predmeta. 

 

3. PRORAČUN OPĆINE 

 

U drugoj polovici 2020. godine ukupni prihodi i primici iznose 10.994.258 kuna, dok rashodi i 

izdaci iznose ukupno 10.465.829 kuna te je ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 528.430 

kuna. 

 

Ukupno u 2020. godini prihodi i primici iznose 13.852.644 kuna, rashodi i izdaci iznose 

13.938.688 kuna te je ostvaren manjak u iznosu od 86.043 kune. Isti manjak se pokriva prenesenim 

viškovima iz prijašnjih razdoblja koji iznose 1.522.868 kuna. Višak prihoda raspoloživ za pokriće u 

sljedećim razdobljima iznosi 1.436.825 kuna.  

 

U proračun su konsolidirani prihodi proračunskog korisnika ostvareni izvan proračuna Općine 

Zlatar Bistrica u iznosu od 802.815 kuna i rashodi proračunskog korisnika u iznosu od 1.538.944 

kuna. 

 

Preraspodjela sredstava u drugoj polovici 2020. godine izvršena je u glavi 00206 Stambeno - 

komunalna infrastruktura, razdjelu 1010 Upravljanje imovinom, Aktivnost K101003 Energetska 

obnova objekata u vlasništvu, grupa konta 451 za 5.000,00 kuna. Sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna 

raspoređena su na istu glavu proračuna i istu aktivnost, na grupu konta 323. 

 

4. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA 

 

Općinske obaveze  podmiruju se redovito i u roku te u ovom trenutku Općina nema dospjelih  

obveza, stanje žiro-računa je pozitivno i omogućuje redovno plaćanje i servisiranje preuzetih obveza. 
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     5.  KREDITNO ZADUŽENJE 

 

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

banke d.d. za izgradnju „Školsko sportske dvorane u Zlatar Bistrici”. U prvom polugodištu 2019. 

godine izvršen je reprogram korištenja sredstava do 31.12.2020. godine, a u drugoj polovici 2020. 

godine  sredstva su stavljena na korištenje te je iskorišteno 6.648.945,86 kuna, a preostali iznos 

ugovorenog kredita u iznosu od 3.351.054,14 kn zbog nemogućnosti iskorištenja na 31.12.2020. 

godine prebačen je na poseban račun čije će se korištenje pravdati naknadnom dostavom 

dokumentacije. 

 

Iz kratkoročnog kredita za premošćivanje jaza za „Dogradnju dječjeg vrtića” u prvom 

polugodištu 2020. godine iskorišteni je iznos od 511.617,44 kn, tijekom 2019. godine korišteno je 

145.001,61 kn, što predstavlja ukupnu obvezu od 656.619,05 kn. U drugoj polovici 2020. godine 

sredstva iz odobrenog kredita zbog nepredviđenih okolnosti nisu iskorištena pa je zatraženo 

produženje roka iskorištenja kredita, a isto je produženo do 31.07.2021. godine. 

 

U drugoj polovici 2020. godine odobren je kredit za premošćivanje jaza u iznosu od 

1.500.000,00 kn. Kredit je odobren u svrhu međufinanciranja potpore po EU inicijativi u projekt 

„Energetska obnova zgrade javne namjene – zgrada Općine Zlatar Bistrica.” 

 

Ministarstvo financije je u studenom 2020. godine objavilo Naputak o isplati sredstava 

beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda. 

Sukladno navedenom naputku Općini Zlatar Bistrica je odobren beskamatni zajam u iznosu od 

300.000,00 kuna.   

 

6. STANJE  PROJEKATA  

 

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

„Dogradnju Dječjeg vrtića”. Radovi na dogradnji dječjeg vrtića su privremeno obustavljeni iz 

nepredviđenih okolnosti i raskida ugovora sa izvođačem radova te će se pokrenuti novi postupak 

javne nabave kako bi se objekt završio. 

 

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

od 393.468,96 kn za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ministarstvo zaštite okoliša 

i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je isporučio spremnike 1100 litara i 

770 litara koji su namijenjeni više stambenim zgradama za zbrinjavanje papira, stakla i plastike. U 

drugoj polovici 2020. godine spremnici su podijeljeni mještanima. 

 

Natječajem Ministarstva graditeljstva odobrena su sredstva Općini Zlatar Bistrica za 

energetsku obnovu zgrade Općine u iznosu od 1.235.947,51 kn, za iznos od 477.079,48 kn sredstava 

sufinanciranja po tom projektu Općini su odobrena iz Javnog poziva za sufinanciranje provedbe 

projekta na regionalnoj i lokalnoj razini, propisanog od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

EU. Radovi na zgradi se u tijeku, a rok za završetak istih je ožujak 2021. godine. 

 

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

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

Općine Bedekovčina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Sveti Križ Začretje i Zlatar Bistrica“ 

projekt PRŠI-ja nalazi se na popisu PRŠI-ja, kojima je dostavljen ispravan iskaz interesa za prijavu 

za postupak odabira  na javnom pozivu za „Izgradnju mreža sljedeće generacije (NGN) pristupnih 

mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“   

Na natječaj LAG-a Zeleni bregi za Natječaj tipa operacije 2.1.1 - Ulaganja u opće društvenu 

infrastrukturu i pokretanje i poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
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stanovništvo, referentne oznake 18/2.1.1 prijavljen je „Projekt izgradnje dječjeg igrališta u 

Lovrečanu. Dobivena je odluka o odobrenju projekta i odobrava se potpora u iznosu od 148.250,00 

kn. Za izvođenje radova završen je postupak javne nabave, a radovi će započeti na proljeće ove 

godine. 

 

Temeljem Izgradnje Aglomeracije Zlatar s pročišćivačem otpadnih voda u Zlatar Bistrici u 

postupku javne nabave Zagorski vodovod d.o.o. izabrao je izvođača radova. Izgradnja pročišćivača 

obuhvaća područje katastarske općine Lovrečan, te će mještanima osigurati besplatno priključenje na 

sustav javne odvodnje. U tijeku su pripremni radovi za početak same izgradnje najmanje 17 

kilometara nove kanalizacijske mreže. Završetak projekta planiran je za 2023. godinu. 

 

Prijavom na 4 poziv za dodjelu bespovratnih sredstva EU u okviru instrumenta za povezivanje 

Europe u programu WiFi4EU, Općina Zlatar Bistrica dobila je vaučer u vrijednosti od 15.000,00 

EUR-a. Po potpisanom sporazumu između načelnika Općine i izvršne agencije za inovacije i mreže 

(INEA) („Agencija”) nastupa razdoblje od 18 mjeseci unutar kojeg će Općina provesti postupak 

nabave izvoditelja usluga postavljanja i instaliranja bežičnog interneta te unutar kojeg se očekuje 

realizacija projekta. 

 

7. OSTALO 

 

Općina Zlatar Bistrica je temeljem istraživanja Instituta za javne financije ponovo uvrštena u 

najtransparentnije Jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.  

Redovito se prisustvuje na koordinacijama radova na izgradnji školsko-sportske dvorane kod 

Osnovne škole Zlatar Bistrica. 

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

školskoj godini 2020/2021. godine sufinancira se prijevoz učenika. 

 U novoj školskoj godini 2020./2021. broj učenika, polaznika Osnovne škole Zlatar Bistrica, na 

relaciji Lipovec – Veleškovec – Zlatar Bistrica povećao se na 14.  S obzirom da je naselje Veleškovec 

udaljeno manje od 3 km od škole, djeca ne ostvaruju pravo na besplatni prijevoz, a također ga je zbog 

broja djece temeljem odluke i procjene Ravnateljice Osnovne škole Zlatar Bistrica bilo nemoguće 

tehnički organizirati školskim kombijem kojim se pokrivaju ostale relacije za učenike. 

Općina Zlatar Bistrica pokrenula je inicijativu da se osigura i organizira besplatni prijevoz za 

učenike s područja naselja Veleškovec i Lipovec. Troškovi prijevoza sufinanciraju se iz Proračuna 

Općine Zlatar Bistrica, a na zahtjev Načelnika općine u sufinanciranje se uključila i Krapinsko-

zagorska županija. Općina Zlatar Bistrica sklopila je ugovor o prijevozu djece sa javnim 

prijevoznikom, tako da je prijevoz organiziran odmah po početka školske godine. 

U proračunu Općine osigurana su dostatna sredstva za isplatu stipendija učenicima i studentima.  

Općina Zlatar Bistrica je i u školskoj godini 2020./2021. za učenike Osnovne škole Zlatar Bistrica 

nastavila financirati učenje engleskog jezika u prvom, drugom i trećem razredu, kao izvan nastavnu 

aktivnost. 

U školskoj godini 2020./2021. za učenike osnovne škole Zlatar Bistrica osigurani su besplatni 

udžbenici i sav potrebni radni materijal. 

Općina Zlatar Bistrica uključena je u programe „Zaželi” Ministarstva za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku, čiju su nosioci Grad Zabok i u program kojeg je nosioc udruga „Kućna 

pomoć”. Socijalno ugroženim domaćinstvima putem socijalnih programa u zakonskim granicama 

pružena je pomoć u podmirenju troškova stanovanja. 

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

Općina Zlatar Bistrica je u suradnji sa Lovačkim savezom Krapinsko – zagorske županije, 

inicirala izradu Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta s ciljem pružanja sigurnosti kako 

našem stanovništvu tako i samoj divljači koja se nalazi izvan lovišta. 

Načelnik Općine je u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova dogovorio postavu fiksnog 

uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog 
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prometa Republike Hrvatske. Sukladno navedenome, s ciljem povećanja sigurnosti svih  sudionika u 

prometu, a posebice pješaka kao najranjivije skupine sudionika u prometu, Općina Zlatar Bistrica 

obvezala se snositi troškove nabave kućišta za kameru, nosača i pripadajuće opreme za smještaj 

stacionarnog radarskog uređaja za mjerenje brzine.  

Odlukom Načelnika općine proveden je postupak nabave opreme, prijenosnog razglasa i radova 

na ozvučenju mrtvačnice na mjesnom groblju u Lovrečanu.  

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

zimskom periodu tako i u ostatku godine.  

Izvršena je deratizacija domaćinstva, javnih objekata i javnih površina. 

  

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, tako građani dobivaju pravodobne i iscrpne informacije. 

 

 

                                                                                   

 Načelnik 

                                                                               Žarko Miholić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:  

1. Općinsko vijeće 

2. Arhiva 

 

 

 

 

   

 


