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REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA 

             ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA RIJEKA 

Općinski načelnik 

 

KLASA: 041-01/14-01/04 

URBROJ: 2137/25-14-1 

Gornja Rijeka, 3. rujna 2014.  

 

 

IZVJEŠĆE  

o radu općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka za razdoblje  

siječanj- lipanj 2014. godine 
 

 

 Na temelju članka 47. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – 

križevačke županije“ broj 9/09, 4/13. I 6/14) podnosim Općinskom vijeću Općine Gornja 

Rijeka izvješće o svom radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine. 

  

 

I. DONOŠENJE OPĆIH AKATA I PRIJEDLOGA OPĆIH AKATA OPĆINE 

GORNJA RIJEKA  

 

Općinski načelnik utvrdio je prijedloge slijedećih Odluka koje je Općinsko vijeće Općine 

Gornja Rijeka usvojilo: 

-   Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 

Općine Gornja Rijeka, 

- Statutatornu Odluku o izmjenama Statuta Općine Gornja Rijeka, 

- Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o područjima mjesnih odbora na području 

Općine Gornja Rijeka, 

- Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Gornja Rijeka, 

- Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstva za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 1. siječnja do 

31. prosinca 2014. godine, 

 

 

 PRORAČUNI, IZMJENE PRORAČUNA I  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI  

 

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2011. godinu 

Općinski načelnik podnio je na usvajanje Općinskom vijeću Polugodišnji Izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2011. godinu, a Općinsko vijeće ga je usvojilo na 25. 

sjednici održanoj 30. kolovoza 2011. godine. 
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Izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2014. godinu 

Općinski načelnik podnio je na usvajanje Općinskom vijeću Proračun Općine Gornja Rijeka 

za 2014. godinu, a Općinsko vijeće ga je usvojilo na 10. sjednici održanoj 8. kolovoza 2014. 

Godine zajedno s Izmjenama i dopunama Proračuna donesene su i izmjene programa javnih 

potreba.  

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu 

Općinski načelnik podnio je na usvajanje Općinskom vijeću Godišnji obračun Proračuna 

Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu te je isti usvojen 6. svibnja 2014. godine. 

 

 

II. KULTURA 

 

Vlastelinski Grad Mali Kalnik 

Za nastavak radova u svoti od 70.000,00 kuna odobrena su sredstva od strane Ministarstva 

kulture, dok je ostatak sredstava za nastavak programa osigurala općina Gornja Rijeka. 

Ugovor o nastavku radova sklopljen je s Komunalnim poduzećem Gornja Rijeka d.o.o., dok 

arheološka istraživanja vrši arheolog Ministarstva kulture Amelio Vekić. 

 

 

III. SOCIJALNA SKRB 

 

- Nastavljeno je sufinanciranje besplatne prehrane učenika,  

- Isplaćivane su pomoći za novorođenčad,  

- Sufinanciran je rad gerontodomačice, 

 

 

IV. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

  

Uređenje sajmišta 

Na stočnom sajmištu izvršen je prijenos električne energije na novi objekt. U tijeku je 

postupak prijenosa zemljišta, nakon čega slijedi legalizacija objekta. 

 

Modernizacija nerazvrstanih cesta 

Općini su odobrena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 

asfaltiranje šest nerazvrstanih cesta na području općine. Ministarstvo regionalnog razvoja 

sufinancira 389.000,00 kn ili 85%, a završetak radova se očekuje do kraja listopada ove 

godine. 

 

 

V. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

Održavanje javnih površina 

Održavanje javnih površina povjereno je Komunalnom poduzeću Gornja Rijeka d.o.o. koje 

vrši košnju javnih površina sukladno ukazanoj potrebi. 

 

Održavanje nerazvrstanih cesta 

Ove godine nastavljeno je održavanje nerazvrstanih cesta na našem području, a čije je 

održavanje povjereno Komunalnom poduzeću Gornja Rijeka d.o.o. Zbog lošeg stanja 

makadamskih prometnica u ovoj godini smo povećali stavku za njihovo održavanje, a dio 

sredstava osigurali smo putem natječaja Ministarstva graditeljstva koje nam je odobrilo iznos 

od 75.000,00 kuna. Za održavanje nerazvrstanih cesta ove se godine planira utrošiti iznos od 
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152.000,00 kuna. Putem tvrtke Radnik d.d. koja općina je osigurala donaciju kamena u 

količini od 1.000 tona. 

 

Zimska služba 

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima povjereno je Komunalnom poduzeću 

Gornja Rijeka d.o.o. koje je vršilo čišćenje u zimskim uvjetima sukladno ukazanoj potrebi. 

 

 

 

VII. OSTALO 

 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVU ZGRADU AMBULANTE  
pred završetkom je ishođenje građevinske dozvole za novu zgradu ambulante čiju je izradu 

sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Po ishođenju 

potrebnih dozvola općina će gradnju nove ambulante kandidirati na jedan od fondova 

Europske unije. 

 

Također je pred krajem i ishođenje građevinske dozvole za novu ZGRADU 

PODUZETNIČKOG INKUBATORA  koju, po izgradnji planiramo dati u najam 

poduzetnicima koji se bave proizvodnim djelatnostima.  

 

 

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 

 

Za program OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE na obiteljskim kućama, Općini Gornja 

Rijeka od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrena su sredstva u iznosu od 

360.000,00 kn, dok je obveza općine osigurati 11.250,00 kn. Ukupno su osigurana sredstva za 

15 korisnika, a u Prvom krugu natječaja potpisano je 9 ugovora.  

 

Od Fonda za program POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI obiteljskih kuća 

općini je odobreno 1 milijun kn ili 80% sredstva, dok je obveza općine osigurati 2,5% 

sredstava. Natječaj je proveden te je odabrano 16 korisnika s kojima slijedi potpisivanje 

ugovora. 

 

Završen je projekt ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA zgrada u vlasništvu općine te su 

općini doznačena sredstva Fonda u svoti od 20.424,00 kune, što iznosi 80% investicije. 

 

 

Vidikovac Mali Kalnik 

Od strane Ministarstva turizma putem programa Korak više općini su odobrena sredstva u 

svoti od 68.000,00 kuna za dovršenje Vidikovca Mali kalnik. Program se provodio tijekom 

2013. i 2014. godine, a osim Ministarstva turizma sredstva za njegovo dovršenje osigurana su 

od strane Koprivničko križevačke županije i Općine Gornja Rijeka. Cjelokupna vrijednost 

projekta iznosi 136.000,00 kuna. 

 

Poslovni prostori: 

Raspisan je natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine za ljekarničku 

djelatnost. Na natječaj je pristigla 1 ponuda te je sklopljen ugovoror s Ljekarnom Alenka 

Gudelj Rebić iz Zagreba. Stupanje u posjed novog zakupca ugovoren je do konca prosinca 

2014. godine. 

 

 

 



 4 

Sređivanje zemljišno knjižnih odnosa nekretnina u vlasništvu općine 

Pokrenuto je sređivanje zemljišno knjižnih stanja za objekte u vlasništvu općine te su u 

postupku sređivanje zemljišta za  Vidikovac Mali Kalnik te Vlastelinski grad Mali Kalnik, 

Malonogometno igralište u Kolarcu i Dropkovcu te Vukšincu Riječkom. Isto tako pokrenuli 

smo i zemljišno knjižni ispravak i parcelizaciju zemljišta za naše sajmište. 

 

 

Zgrada I. Poduzetničkog inkubatora 

Nastavljene aktivnosti na prijenosu dijela zgrade s vlasništva Republike Hrvatske u vlasništvo 

općine. 

 

 

Isplate 

Od siječnja-lipnja 2014. godine vršene su slijedeće isplate koje nisu obuhvaćene gore 

navedenim izvješćem: 

- redovito su isplaćivane plaće djelatnicima JUO Općine Gornja Rijeka i općinskom 

načelniku, 

- plaćani honorari zamjeniku načelnika, predsjedniku općinskog vijeća i članovima 

općinskog vijeća, 

- refundirani troškovi za plaću i troškove djelatnice knjižnice, 

- refundirani troškovi za 1/3 bruto plaće, materijalnih troškova i prijevoza djelatnice 

predškolskog odgoja, 

- plaćani računi za uredski materijal, otpremu pošte, telefon, Internet  i mobitel, servis 

kopirke, sufinanciranje dežurstva Ljekarne Križevci, za vodu i odvoz smeća, 

električnu energiju, kupljeno lož ulje itd. 

 

Općinski načelnik: 

     Darko Fištrović 

 


