REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Načelnik
KLASA:022-05/20-01/13
URBROJ:2109-06-21-03
Donji Kraljevec, 18. veljače 2021.godine
Na temelju članka 35.b stavka 1. 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,
144/20) i članka 48. stavka 1. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 6/13,
10/13, 2/18, 5/20), kao Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec podnosim:

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DONJI KRALJEVEC
za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine
I.
UVODNE NAPOMENE
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne
poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz
njihovog 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.
Kako je već uobičajeno, na početku svake sjednice Općinskog vijeća prije „aktualnih pola sata“, podnosio
sam usmeno izvješće o radu i aktivnostima Općine između dviju sjednica Općinskog vijeća, pa ću u ovom
Polugodišnjem izvješću čije podnošenje je propisano Zakonom i Statutom, dati detaljnije izvješće o svom radu u
razdoblju srpanj-prosinac 2020. godine.
PODRUČJE ZAPOSLENOSTI-NOSITELJA POSLOVA
U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra i kontinuirana suradnja sa suradnicima, kako s
upravnim odjelom, s Predsjednikom Općinskog vijeća i s vijećnicima Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec,
tako i s ovlaštenim osobama na razini Županije te susjednih općina.
U Općini Donji Kraljevec je na dan 31.12.2020. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo
ukupno zaposleno 9 djelatnika ( 4 službenika, 5 namještenika).
Isto tako, za potrebe provođenja projekata financiranih iz sredstava Europske unije zaposleno je ukupno 4
djelatnika na razdoblje od 30 mjeseci, odnosno za projekte „Snažno zaželi i ostvari“ i „Dajmo djeci budućnost“
zaposlena su 2 voditelja i 2 asistenta voditelja projekta.
II.

III. PRIPREMA OPĆIH AKATA
U izvještajnom razdoblju u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine, dao sam više izvješća te
pripremio prijedloge općih akata i ostalih dokumenata, a od važnijih spomenuo bi:
- Program potpora u poljoprivredi Općine Donji Kraljevec u 2020. godini
- Odluku o osnivanju prava stvarne služnosti
- Odluku o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Donji Kraljevec obavljaju temeljem koncesije
- Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području Općine Donji Kraljevec
- Odluku o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području
Općine Donji Kraljevec
- Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Donji Kraljevec- Revizija I.-8/2020
- Odluka o prodaji nekretnine na području katastarske općine Hodošan, Glavna ulica
- Odluka o prodaji nekretnine na području katastarske općine Hodošan, Prvomajska ulica
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- Odluka o prodaji nekretnine na području katastarske općine Donji Pustakovec
- Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone u Palinovcu
- Plan davanja koncesija u 2021.godini
- Odluku o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec
- Odluku o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Donji Kraljevec
- Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine
Donji Kraljevec
- Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine
Donji Kraljevec
- I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.
- I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
- Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.
- Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Donji Kraljevec za 2021.g.
- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Općine Donji Kraljevec
- Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Kraljevec za 2021. godinu
- Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2021. godinu
- Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec za 2021.g.
U suradnji s JUO Općine Donji Kraljevec donio sam više odluka, a u ovom izvješću spomenuo bih samo
važnije odluke:
- Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području prirodnih nepogoda za
2019.g.
- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
- Odluku o osnivanju radne skupine a izradu revizije procjene rizika od velikih nesreća Općine Donji
Kraljevec
- I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- Odluku o početku postupka jednostavne nabave- Postava semafora i mjerača brzine na pješačkom
prijelazu na ŽC2034 u Donjem Kraljevcu
- Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na području
Općine Donji Kraljevec u 2020. godini
- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- jednostavna nabava, postava semafora
- II. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
- Interna odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u otvorenom postupku javne nabave male
vrijednosti, Opremanje sportske dvorane OŠ Donji Kraljevec
- Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u
Donjem Hrašćanu- Društveni dom
- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- Opremanje sportske dvorane OŠ Donji Kraljevec
- Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kraljevec za 2021.g.
- Pravilnik o unutarnje redu Općine Donji Kraljevec
IV.

JAVNOST RADA
Javnost rada osigurana je objavom akata u „Službenom glasniku Međimurske županije“ i na Internet
stranicama Općine Donji Kraljevec www.donjikraljevec.hr, na sjednicama Općinskog vijeća Općine Donji
Kraljevec na koje su redovito pozvani i mediji i u komunikaciji s građanima te kroz medije.
V. KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Tijekom studenog privedena je kraju druga faza rekonstrukcije javne rasvjete. U svim naseljima na području
Općine postavljeno više od 500 suvremenih svjetiljki s LED izvorom svjetlosti, koje će smanjiti potrošnju
električne energije. Izvođači radova bili su Elektroinstalateri d.o.o. iz Čakovca. Predmetni radovi sufinancirani su
sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 168.000,00 kuna, dok će
se ostatak podmiriti iz proračunskih sredstava Općine.
Završeni su građevinsko-obrtnički radovi te je izgrađena nadstrešnica na grobnoj kući u Hodošanu. Izvođač
radova bio je ARTIS CONSTRUCT d.o.o. iz Palinovca. Radovi su sufinancirani sredstvima LAG-a Mura-Drava u
iznosu od 296.500,00 kuna.
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Završeni su radovi na energetskoj obnovi Osnovne škole Hodošan, dok je na sportskom objektu koji se nalazi u
sklopu iste postavljeno novo krovište te su izvedeni soboslikarski radovi.
U Svetom Juraju u Trnju je završena rekonstrukcija društvenog doma, odnosno izgrađene su prostorije kuhinje
i WC-a.
U Donjem Pustakovcu je obnovljena unutrašnjost društvenog doma, dok su u Palinovcu postavljena nova
vanjska igrala.
Obnovljene su autobusne stanice u naseljima Hodošan i Sveti Juraj u Trnju.
Na cesti između Svetog Juraja u Trnju i Palinovca izgrađena je biciklistička staza, dok su se na cesti između
Hodošana i Palinovca izveli radovi proširenja iste.
Na spoju Ludbreške ulice i Gornji Kraj u naselju Donji Kraljevec izveden je eko asfalt.
Postavljene su kamere na groblju u Donjem Kraljevcu, dok se tijekom 2021. godine planira postavljenje
kamera na ostalim grobljima i javnim površinama.
U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te GKP Prekom d.o.o. na grobljima u
Svetom Juraju u Trnju, Hodošanu i Donjem Kraljevcu postavljeni su spremnici za plastiku, dok su spremnici za
papir isporučeni u dječje vrtiće i osnovne škole.
Općina Donji Kraljevec je pomogla Sportskom ribolovnom društvu u Donjem Hrašćanu da se njihov dom
opskrbi električnom energijom.
Zaključno, održavale su se nerazvrstane ceste i poljski putevi, redovito se održava groblje i javne površine te
provodi hortikulturno uređenje mjesta.
VI. PROSTORNO UREĐENJE
Završen je postupak VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec, te je
pokrenut postupak I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone u Palinovcu.
VII. DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Općina kontinuirano vodi brigu o društvenim djelatnostima nad kojima ima ingerenciju (predškolski odgoj,
dijelom socijalna skrb, sport i kultura) na način da je osigurala potrebna sredstva za sufinanciranje ekonomske
cijene Dječjeg vrtića i jaslica, pomagala socijalno ugroženim osobama, te dotacije za redovan rad udruga u kulturi i
sportu na području Općine.
Što se tiče informiranja, uređuju se internet stranice Općine, dostupne su sve odluke Općinskog vijeća i
načelnika, financijski podaci, objavljeni natječaji i rezultati istih.
Radi unapređenja učinkovitosti i inovativnosti u poslovnim procesima, Općina Donji Kraljevec je realizirala
projekt primjenom koncepta „Pametnih gradova i općina“. Radi se o digitalizaciji općinske uprave kroz uvođenje
informacijskog sustava za upravljanje dokumentima, čime bi se potrebe mještana ubuduće ostvarivale na efikasniji
način. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 94.200,00
kuna.
Također, u sklopu Programa WiFi4EU instaliran je bežični internet.
VIII. OSTALI POSLOVI
1. Imovinsko-pravni odnosi
Tijekom drugog polugodišta 2020.godine prodana su ukupno šest gradilišta na području Stambene zone Istok u
Donjem Kraljevcu.
U kolovozu 2020. Općina Donji Kraljevec je temeljem Ugovora o darovanju stekla u vlasništvu nekretninu u
239/10800 dijela, a koja se nalazi u Hodošanu, Grobljanska ulica.
Proveden je postupak davanja u zakup poslovnog prostora u Donjem Hrašćanu, odn. Društveni dom, radi
obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Ugovor o zakupu poslovnog prostora je sklopljen sa zakupnikom CRASH
j.d.o.o. iz Čakovca. Visina zakupnine iznosi 825,00 kuna mjesečno, dok je ugovor sklopljen na period od 5 godina.
Također, proveden je postupak davanja u zakup poslovnog prostora u Donjem Hrašćanu, odn. Društveni dom,
radi obavljanja trgovinske djelatnosti. Ugovor o zakupu poslovnog prostora je sklopljen sa dosadašnjim
zakupnikom METSS d.o.o. iz Čakovca. Visina zakupnine iznosi 4.800,00 kuna mjesečno, dok je ugovor sklopljen
na period od 5 godina.
2. Jednostavna i javna nabava
Jednostavna nabava
S ciljem povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, a naročito polaznike predškolske i školske ustanove,
Općina Donji Kraljevec je provela postupak jednostavne nabave za postavu semafora i mjerača brzine na
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pješačkom prijelazu na ŽC2034 u Donjem Kraljevcu. Kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda Vepel d.o.o. u
visini od 156.503,00 kuna bez PDV-a. Predmetni zahvat biti će sufinanciran od strane ŽUC-a u iznosu od
100.000,00 kuna.
Javna nabava
Proveden je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u svezi opremanja sportske dvorane Osnovne
škole Donji Kraljevec. U predmetnom postupku pristigla je jedna ponuda koja je ujedno i odabrana. Radi se o
ponuditelju BRID d.o.o. iz Čakovca, a procijenjena vrijednost ponude iznosi 397.128,50 kuna. Kako bi se svim
mještanima Općine pružila mogućnost bavljenja sportskim aktivnostima, sportska dvorana Osnovne škole Donji
Kraljevec opremiti će se adekvatnom sportskom opremom i rekvizitima. Predmetna roba biti će sufinancirana
sredstvima Ministarstva turizma i sporta u visini od 202.736,16 kuna, Međimurske županije u visini od 100.000,00
kuna, dok će se ostatak podmiriti iz proračunskih sredstava Općine.
3. Poljoprivreda
Općina Donji Kraljevec je temeljem Javnog poziva provela postupak dodjele potpore male vrijednosti u
poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na području Općine Donji Kraljevec u 2020. godini. Istim je dodijeljeno
ukupno 300 uzoraka tla, a sve u svrhu praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za
gnojidbu. Iznosi sufinanciranja: Županija-40%, Općina-40, Krajnji korisnici usluge-20%.
4. EU Projekti
Općina Donji Kraljevec je u sklopu provedenog Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog
zahvata i opremanje športskih građevina u 2020. godini, zaključila Ugovor o sufinanciranju sa Ministarstvom
turizma i sporta. Predmetni ugovor se odnosi na sufinanciranje opremanja sportske dvorane Osnovne škole Donji
Kraljevec u iznosu od 202.736,16 kuna.
Projekt „Snažno zaželi i ostvari“
U rujnu 2020. godine zaposlena je nova djelatnica na projektu. Djelatnice su nastavile obavljati svoj posao
sa krajnjim oprezom, naravno uz obavezno nošenje maske, rukavica i dezinfekcijskih sredstava prilikom obavljanja
svakodnevnih poslova na terenu.
U prosincu 2020. godine podijeljen je promidžbeni materijal djelatnicama na projektu. Ministarstvo rada i
mirovinskog sustava raspisalo je natječaj za Zaželi -faza II, gdje se Općina kao nositelj projekta prijavila na
navedeni natječaj.
Projekt „Dajmo djeci budućnost“
Dana 02. travnja 2019. godine Općina Donji Kraljevec sklopila je sa Ministarstvom za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za Projekt „Dajmo
djeci budućnost“. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 3.429.752,75 kuna. Provedba Projekta je 30
mjeseci, čija administracija i praćenje je u ingerenciji voditeljice i asistentice voditelja Projekta. Partneri ovog
Projekta jesu Dječji vrtić „Ftiček“ i Dječji vrtić „Ružica“ Goričan. Zaposlene su dvije odgajateljice u Dječjem
vrtiću „Ftiček“ i jedna odgajateljica u Dječjem vrtiću „Ružica“. Također su angažirani stručni suradnici za
provođenje kraćih programa koji uključuju učenje stranih jezika: engleski i njemački te provođenje glazbenih i
sportskih aktivnosti. Uz navedene stručne suradnike, za rad u vrtićima angažirani su logoped i defektolog koji su
zaduženi za rad s djecom s posebnim potrebama/teškoćama u razvoju. Nabavljena je oprema za potrebe kraćih
programa u dječjim vrtićima.
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IX. ZAVRŠNE NAPOMENE
U drugom polugodištu 2020. godine, zadovoljan sam suradnjom s državnim tijelima, Međimurskom
županijom, javnim poduzećima i susjednim općinama.
Kao općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku pomoć JUO Općine Donji Kraljevec, a u
okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao sam u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz
svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana
Općine Donji Kraljevec te sam s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih
poslova Općine Donji Kraljevec kao jedinice lokalne samouprave u drugom polugodištu 2020. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Miljenko Horvat
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