
            

                  

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

              OPĆINSKI NAČELNIK  

 

KLASA:021-01/21-01/0007 

URBROJ:2140/02-02-21-1  

Đurmanec, 06. rujna 2021.g. 

 

 Temeljem članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine broj 33/01, 60/01, 129/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20) i članka 50. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 

broj 15/21) općinski načelnik Općine Đurmanec Damir Belošević, podnosi Općinskom vijeću 

Općine Đurmanec sljedeće 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o radu načelnika Općine Đurmanec 

za razdoblje od 01. siječnja 2021. – 30. lipnja 2021. g. 
 

Poštovani,  

 Člankom 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da 

općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom 

tijelu sukladno odredbama statuta jedinice lokalne samouprave. 

  Nadalje, odredbom članka 50. Statuta Općine Đurmanec propisano je da načelnik dva 

puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za 

razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće 

godine. 

  

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine održane su tri 

sjednice Općinskog vijeća Općine Đurmanec na kojima je načelnik bio predlagač većine akata 

koji su donijeti na Vijeću: 

 

- 26. sjednica Općinskog vijeća održana dana 11. veljače 2021. godine 

- 27. sjednica Općinskog vijeća održana dana 25. ožujka 2021. godine, 

- konstituirajuća sjednicu Općinskog vijeća održana dana 15. lipnja 2021. godine 

 

 

 U izvješću navodim najznačajnije aktivnosti koje sam proveo sa suradnicima i 

službenicima Jedinstvenog upravnog odjela u navedenom razdoblju kao rezultat kratkoročnih i 

dugoročnih planova razvoja Općine Đurmanec. 

 

 

 

 

 



1. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

- završeni radovi na izgradnji Dječjeg vrtića Đurmanec, u okviru projekta Europskog 

poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela 

u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014-2020, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, proveden je tehnički 

pregled i ishođena Uporabna dozvola za objekt 

 

-  Općina je sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopila 

Ugovor o sufinanciranju projekta „Održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na 

području općine Đurmanec u 2021. godini“ u vrijednosti od 300.000,00 kuna, na osnovu 

provedenog natječaja od strane Ministarstva 

 

- prijavljen projekt Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta na Ministarstvo prostornog 

uređenja, graditeljstva i državne imovine   

 

-  temeljem provedenog javnog natječaja sa tvrtkom „COLAS“ Varaždin sklopljen Ugovor 

za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u vrijednosti od 1.450.000,00 kn, 

 

-  potpisan Ugovor sa Hrvatskim cestama o sufinanciranju troškova zimske službe za 2021. 

godinu u iznosu od 74.844,38 kuna. 

 

- sklopljen Ugovor o isporuci kamenog materijala za potrebe Općine Đurmanec u 2021. 

godini za potrebe mjesnih odbora za male komunalne akcije 

 

-      proveden postupak javne nabave za nabavu usluge opskrbe električnom energijom – sa   

 HEP Opskrbom d.o.o. sklopljen godišnji ugovor 

 

- sklopljen ugovor za usluge rada stroja za izvođenje zemljanih radova te usluga prijevoza 

kamionom 

 

-  ugovorena nabava i isporuka plastičnih i betonskih cijevi za potrebe Općine Đurmanec 

 

      -   ugovoreno izvođenje radova održavanja i košnje površina uz nerazvrstane ceste na  

području Općine – izvršen proljetni otkos 

 

     -     ugovorena provedba obvezne preventivne sustavne deratizacije domaćinstava na području 

Općine Đurmanec – izvršen proljetni tretman 

 

     -     sa Veterinarskom stanicom Krapina sklopljen Ugovor o obavljanju higijeničarske službe 

 

     -  sa komunalnim poduzećem sklopljen Ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javnih površina na području općina Đurmanec – redovno održavanje i košnja 

groblja i javnih zelenih površina    

      

-     potpisan Ugovor sa Hrvatskim vodama o sufinanciranju sanacije klizišta na području 

općine Đurmanec u iznosu  od  916.666 ,00 kuna, od čega Hrvatske vode sufinanciraju 

60% ili 550.000,00 kuna, 

  



-     izrađena tehnička dokumentacija – geomehanički elaborati za sanaciju klizišta Putkovec, 

Lukovčak, Đurmanec- Horvatov breg, Posilovići 

 

- ugovoreni radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Putkovec  

 

- u suradnji sa mjesnim odborima realizirane male komunalne akcije po zahtjevima 

mještana  

 

     -    redovno održavana javna rasvjeta te ugovoreni i izvršeni radovi na proširenju i         

          modernizaciji javne rasvjete u naseljima Prigorje (Drenški) i Putkovcu (Kablari i Družinci) 

 

     -     završena izgradnja nogostupa u naselju Ravninsko 

 

     -     započeti radovi na izgradnji niskonaponske mreže u Donjem Maclju-prema Srevastu kao i    

            rekonstrukcija niskonaponske mreže na Hromcu 

 

     -   završeni radovi na rekonstrukciji željezničkog mosta na Hlevnici, te započeti radovi na        

rekonstrukciji željezničkog mosta na Hromcu  

 

     -  sukladno Odluci Općinskog vijeća Općina Đurmanec iz 2020. godine nastavljeno sa 

radnjama oko izrade III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đurmanec 

 

     -  za objekte oštećene u potresu, za koje su vlasnici podnijeli pismeni zahtjev, Općina 

Đurmanec angažirala ovlaštenog vještaka-statičara koji je izvršio obilazak terena i izradio 

elaborat sa nalazom i mišljenjem o utvrđenom stanju objekta, 

 

-     završeni radovi na uređenju korita potoka Maceljčice, nizvodno od retencije „Smiljanova 

graba“ u duljini od cca 1,2 km, 

 

-     sa HŽ infrastrukturom d.o.o. Zagreb započete pripremne radnje oko idejnog rješenja 

projekta izgradnje i uređenja parkirališta sa ugibalištem za autobuse (autobusnom 

stanicom) na platou kod Željezničkog kolodvora Đurmanec, na kojem se planira urediti 

cca 100 parkirnih mjesta (PARK & RIDE). 

 

 

    

2. DRUŠTVENO PODRUČJE 

 
-     u srednjem i tercijarnom obrazovanju nastavljeno sa isplatama odobrenih učeničkih i 

studenskih stipendija, nastavljeno sa sufinanciranjem prijevoza učenika u autobusnom i 

željezničkom prijevozu – osnovnoškolci i srednjoškolci, sufinanciranjem boravka u 

đačkim domovima srednjoškolcima te financiranjem besplatne prehrane učenicima 

osnovne škole lošeg imovinskog stanja. 

 

-     kontinuirano izvršavane obveze prema programu predškolskog odgoja i obrazovanja-      

nabava opreme, financiranje djelatnika male škole,  

 

-     sufinanciranje rada GDCK Krapina i JVP Krapina 

 

-     donesena Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Đurmanec 

 

 



      

     -    temeljem provedenog javnog natječaja udrugama s našeg područja i ostalim udrugama koje        

           su prijavile projekte od interesa i značaja za općinu Đurmanec odobrena su financijska  

           sredstva za redovan rad i za kapitalna ulaganja. 

 

-     sufinanciraju se troškovi kredita za kupnju poslovnog prostora GDCK Krapina 

 

-     nastavljeno sa sufinanciranjem programa Pomoć u kući starijim osobama  

 

-      u suradnji sa GDCK Krapina provođeni redovni programi  

 

-  isplaćene  jednokratne novčane pomoći za dvadeset petero novorođene djece 

  

- po zaprimljenim zahtjevima odobrene su socijalne pomoći (jednokratne novčane pomoći i      

           troškovi stanovanja) 

 

- s obzirom na epidemiološke uvjete Dan Općine Đurmanec 23. travnja na žalost nismo 

mogli obilježiti na tradicionalan način, već smo dodjelu općinskih priznanja kao i nagrade 

za najljepše okućnice i vrtove proveli u skladu sa tada važećim epidemiološkim mjerama 

 

- sa Udrugom branitelja Sveti Juraj obilježen Dan Državnosti paljenjem svijeća i molitvom 

kod spomenika Željku Paviću 

 

- dana 06.06.2021.g. Općina Đurmanec bila je suorganizator ukopa 84 ekshumirane žrtve 

komunističkog režima u grobnicu kod Spomen crkve Muke Isusove u Maclju 

 

- pored uredovnog vremena za prijam mještana uz prethodnu najavu ponedjeljkom od 8-11 

sati svakodnevno je održavan prijam mještana, a većina tema bile su vezane uz komunalnu 

infrastrukturu i socijalu u cilju poboljšanja životnih uvjeta. 

 

- DVD Đurmanec dobio na korištenje lako šumsko vatrogasno vozilo u sklopu projekta 

"Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH"  

 

-  Planinarsko društvo Husni-Đurmanec kupilo zemljište za gradnju budućeg Planinarskog 

doma, koji bi se nalazio u naselju Putkovec, u neposrednoj blizini odašiljača na predjelu 

zvanom „Ravnice“.  

 

- Općina potpisala ugovor sa Hrvatskom poštanskom bankom kojim je našim mještanima 

omogućeno plaćanje računa Općine Đurmanec bez naknade usluge platnog prometa za  

komunalnu naknadu, godišnju naknadu za održavanje groblja te troškovi i usluga ukopa 

pokojnika. 

 

 

S poštovanjem  

 

OPĆINSKI NAČELNIK:              

                                                                                                        

                                                                                                         Damir Belošević, dip.oec. 


