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REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA 

             ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA RIJEKA 

Općinski načelnik 

 

KLASA: 041-01/15-01/03 

URBROJ: 2137/25-15-1 

Gornja Rijeka, 20. kolovoza 2015.  

 

 

IZVJEŠĆE  

o radu općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka za razdoblje  

1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 
 

 

 Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12. i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 30. i 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 2015. 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 raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom  vijeću Općine Gornja Rijeka za 2015. godinu, 

- Analizu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gornja Rijeka u 2014. godini, 

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Gornja Rijeka u 2015. Godini. 

 

 PRORAČUNI, IZMJENE PRORAČUNA I  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI  

 

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2014. godinu 

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

Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2014. godinu, a Općinsko vijeće ga je usvojilo na 17. 

sjednici održanoj 5. ožujka 2015. godine. 

 

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2015. godinu 

Općinski načelnik podnio je na usvajanje Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka Izmjene i 

dopune Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, 
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a Općinsko vijeće ga je usvojilo na 18. sjednici održanoj 2. lipnja 2015. godine.  Zajedno s 

Izmjenama i dopunama Proračuna donesene su i izmjene programa javnih potreba.  

 

 

II. KULTURA 

 

Vlastelinski Grad Mali Kalnik 

Za nastavak arheoloških radova i radova građevinske sanacije u 2015. Godini su odobrena 

sredstva Ministarstva kulture u svoti od 80.000,00 kuna.  

U tijeku je ishođenje suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela na troškovnik radova, 

dok se završetak projekta očekuje u trećem kvartalu 2015. godine. 

 

 

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 

 

 

Modernizacija nerazvrstanih cesta 

Raspisan je natječaj za modernizaciju tri nerazvrstane ceste (Donja Rijeka – odvojak Oraki, 

Kostanjevec Riječki – odvojak Kalamiza i Gornja Rijeka – cesta Vinogradska-Sopot). 

Završetak projekta očekuje se u trećem kvartalu 2015. godine. 

 

Nabava i postavljanje oglasnih ploča 

Postavljena je oglasna ploča na vanjsko pročelje zgrade općine. 

 

Uređenje parkirališta kod groblja u naseljima Gornja Rijeka i Dropkovec 

Raspisan je natječaj za uređenje parkirališta u naseljima Gornja Rijeka i Dropkovec. Ove 

godine postaviti će se rubnjaci i kocke, dok će se asfaltirati u idućoj godini. 

 

 

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. Dio sredstava za 

održavanje nerazvrstanih cesta osigurali smo putem natječaja Ministarstva graditeljstva koje 

nam je odobrilo iznos od 80.000,00 kuna. Za održavanje nerazvrstanih cesta ove se godine 

planira utrošiti iznos od 210.000,00 kuna. Tvrtka Radnik d.d. odobrila je donaciju kamena u 

količini od 300m3.   

 

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. 
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VII. OSTALO 

 

ZGRADA IV. PODUZETNIČKOG INKUBATORA   
- ishođena je građevinska dozvola 

 

PROGRAM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – FIZIČKE OSOBE 

U 2015. godini završen je program obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama. 

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 468.480,74 kune,  od čega su od strane Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćena sredstva u iznosu od 353.215,36 kuna, 

Općine Gornja Rijeka 11.024,10 kuna i 104.241,28 kuna sredstava fizičkih osoba.  

Odobreno je i završeno 15 projekata fizičkih osoba od čega 10 ugradnji solarnih sustava, 2 

ugradnje fotonaponskih modula i 3 ugradnje peći na biomasu. 

 

PROGRAM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI – FIZIČKE OSOBE 

U 2015. godini završen je program povećanja energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama. 

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.348.923,57 kuna,  od čega su od strane Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćena sredstva u iznosu od 999.476,81 kuna, 

Općine Gornja Rijeka 31.233,66 kuna i 318.213,10 kuna sredstava fizičkih osoba.  

Odobreno je i završeno 23 projekta fizičkih osoba od čega 12 zamjena stolarije, 4 fasade, 4 

zamjene krovišta i 3 kombinacije (fasada i stolarija).  

 

PROGRAM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – NESTAMBENI OBJEKTI 

Po odobrenom projektu na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

izvršena je zamjena kotla na lož ulje novim kotlom na biomasu na zgradi općine.  Vrijednost 

projekta iznosi 58.935,00 kuna, od čega 80% troškova snosi Fond, a ostatak općina.  

 

PROGRAM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - NESTAMBENI 

OBJEKTI 
Općina je prijavila projekt uređenja potkrovlja općinske zgrade na natječaj Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost. Od strane Fonda općini su odobrena sredstva u svoti od 

482.805,00 kuna. U tijeku je postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuđača 

procijenjene vrijednosti 713.600,00 kuna bez PDV-a, a realizacija projekta očekuje se u 

trećem kvartalu 2015. godine.  

U ožujku 2015. godine izvršena je I. faza uređenja potkrovlja općinske zgrade od strane tvrtke 

Filabeton d.o.o.. Vrijednost projekta iznosila je 29.030,36 kuna. 

 

NABAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

Općina je prijavila projekt nabave mobilnog reciklažnog dvorišta na natječaj Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost projekta iznosi 216.250,00 kuna, a od strane 

Fonda općini su odobrena sredstva u svoti od 173.000,00 kuna.  

Proveden je postupak javne nabave te slijedi potpisivanje ugovora o odabranim ponuditeljem. 

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST U PROMETU 

Općina je prijavila projekt E-biciklom potkalničkim krajem na natječaj Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost projekta iznosi 207.886,50 kuna, a od strane 

Fonda općini su odobrena sredstva u svoti od 166.309,20 kuna.  

Slijedi provođenje postupka javne nabave te nabavka 15 električnih bicikala namijenjenih 

stanovnicima općine i turistima. 
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POSLOVNI PROSTORI: 

Okončan je sudski postupak za iseljenje tvrtke Alegra moda d.o.o. iz poslovnog prostora 

općine u Radničkoj ulici. Tvrtka je poslovni prostor naputila u srpnju 2015. godine. 

 

JAVNA RASVJETA: 

26. lipnja 2015. godine Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima okončao je 

postupak osiguranja dokaza te izdao Rješenje radi osiguranja dokaza. Trošak provedbe 

postupka osiguranja dokaza iznosi 18.431,04 kune. Rješenje s nalazom vještaka dostavljeno je 

tvrtki MOD d.o.o. na očitovanje i pokušaj mirne nagodbe. U telefonskom razgovoru direktor 

tvrtke MOD d.o.o. ne priznaje nalaz vještaka, te slijedi tužba za zamjenu svjetiljaka i naknadu 

štete. 

 

 

Isplate 

Od siječnja-lipnja 2015. godine vršene su slijedeće isplate koje nisu obuhvaćene gore 

navedenim izvješćem: 

- redovito su isplaćivane plaće djelatnicima JUO Općine Gornja Rijeka, 

- plaćani honorari općinskom načelniku, 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 

 


