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Sklopljeni su dodaci ugovorima kojima se nastavlja sufinanciranje troškova
prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja općine Desinić u tekućoj
školskoj godini, a do kraja iste, i to sa: Presečki grupa, Darko Tours, Vrelej d.o.o.
DIV4.
Sa udrugom Lijepa naša sklopljen je sporazum o suradnji o provođenju
međunarodnog programa eko – škole u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu.
Sa Zavodom za javno zdravstvo, KZŽ Zlatar, sklopljen je ugovor o stručnom
nadzoru nad provedbom obvezatnih dezinfekcijskih, dezinsekcijskih i deratizacijskih
mjera, a prema Programu mjera na području općine Desinić za 2016. godinu
Proveden je postupak bagatelne nabave te sklopljen ugovor o isporuci kamenog
materijala, a sukladno Odluci o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
nabave kamenog materijala sa prodavateljem Niskogradnja d. o. o. Pregrada.
Sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji između općine Desinić te općina
Kumrovec i Zagorska Sela te turističke zajednice područja o sufinanciranju
sudjelovanja u projektu turistička signalizacija – podizanje kvalitete informacija za
posjetitelje, a sve za potrebe prijave projekta na natječaj od strane Hrvatske turističke
zajednice.
Sklopljen je ugovor sa Salubris d. o. o. Pregrada, o provedbi obvezne
preventivne sustavne deratizacije domaćinstava na području općine za tretman u
proljeće 2016. godine. Ista je sprovedena te je dostavljeno izvješće od strane Zavoda
za javno zdravstvo Zlatar u kojem je navedeno da je od dana 12. 04. – 21. 04. 2016
provedena preventivna deratizacija te se zaključno utvrdilo kako je ista obavljena
sukladno Planu provedbe.
Sklopljen je sporazum o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova
poljoprivrednog redara sa gradom Pregradom i općinom Krapinske toplice sukladno
Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Odluci o agrotehničkim mjerama na području
općine Desinić. Zajedničke poslove obavljat će referent - poljoprivredni redar
zaposlen u nadležnom upravnom tijelu Grada Pregrade. Zajedničko obavljanje poslova
podrazumijeva provođenje svih Odluka na području potpisnica ovog Sporazuma
sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. U cilju provođenja referen t-
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poljoprivredni redar je u ime i za račun Sporazumnih strana ovlašten poduzimati sve
zakonom dopuštene radnje. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
86/08. i 61/11.), točke 3. Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog
redara (Službeni glasnik KZŽ br: 29/15) raspisan je javni natječaj za prijam u službu
u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, na radno mjesto: –
referent – poljoprivredni redar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.
Sklopljen je ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta i za izradu projektno
tehničke dokumentacije u Grohotu, sa Krapinsko zagorskom županijom.
Sa zagorskom razvojnom agencijom sklopljen je sporazum o korištenju
zemljišta za odmorišta za bicikliste bez naknade u sklopu projekta RIDE &BIKE te je
naš trg opremljen solarnim setom INTEGRO koji uključuje klupu za sjedenje, stol,
koš za smeće, stalak za bicikle, 2x USB utičnice za mobitel ili tablet, 1x fotonaponski
panel 40w, 1 regulator napona i kontoler, 1x GEL TECH hermetički akumulator65Ah
U lipnju 2015. godine općini se obratio gospodin Ahec sa obaviješću da se
zbog elementarne nepogode pokrenulo klizište u selu Grohot i to jedno klizište u
neposrednoj blizini obiteljske kuće, a koje je dovelo do toga da pomiče garažu prema
kući. Navodi da je unatrag dva mjeseca došlo do puknuća zidova i podizanja cijele
betonske površine u garaži te naslanjanja iste na temelje terase obiteljske kuće u kojoj
stanuje šesteročlana obitelj. Drugo klizište nastalo je u razdoblju od unatrag godine
dana gdje je klizište povuklo zemlju uz samu cestu i dio ceste u dužini od cca 100
metara i širine 25 metara posljedica čega je i pucanje ceste. Općina se uslijed
nedostatka i nemogućnosti da sama sanira klizišta obratila zamolbom za pomoći
županiji Krapinko zagorskoj
dopisom KLASE: 360-02/15-01/154, URBROJ:
2214/02-15-04. Dana 16. veljače 2016. godine imenovani se općini obratio dopisom u
kojem je naveo kako je sam snosio troškove rušenja garaže koja je sve više ugrožavala
stabilnost kuće. No međutim dana 16. 02. 2016. klizište se ponovno pokrenulo u
povećem zamahu te ponovno počelo povlačiti zemlju prema kući uslijed čega je došlo
do puknuća općinske nerazvrstane ceste koja se nalazi iznad same kuće te je istu
uništilo na način da nije moguće više njome ni prolaziti. Zbog ozbiljne ugroženosti
šesteročlane obitelji kao i prekida cestovnog prometa na navedenoj dionici ceste,
općina Desinić naručila je izvedbu geomehaničkih istražnih radova s mišljenjem i
prijedlogom sanacije klizišta te je nakon provedbe istih izrađen
elaborat
geomehaničkog mišljenja sa prijedlogom tehničkog rješenja sa pripadajućim
troškovnikom od strane Brosig projekta d.o.o. ,012/2016, ožujak 2016. godine.
Navedeni elaborat bio je sastavni dio Odluke kao i dio natječajne dokumentacije za
provedbu postupka bagatelne nabave za izvođenje radova na sanaciji navedenog
klizišta. Nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopljen je i ugovor sa
izvoditeljem radova, KROVOPOKRIVAČ, LIMAR I IZOLATER, IVAN ŠLOGAR,
IVANIĆ DESINIĆKI 38, DESINIĆ (OIB Ivan Šlogar 45935333941), MBO:
90042549, BROJ OBRTNICE 02011300168. te se je započelo sa sanacijom koja je u
ugovorenom roku i u skladu sa svim pravilima i uspješno privedena svom kraju
Dana 16. 05. 2016. godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
sklopljen je ugovor o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu,
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gdje je sklapanjem pojedinačnih ugovora o radu za provođenje projekta javnih
radova, mjere radom za zajednicu i sebe, zaposleno 6 dugotrajno nezaposlenih osoba
sa našeg područja.
Izrađen je elaborat geomehaničkog mišljenja sa prijedlogom tehničkog
rješenja za sanaciju klizišta Gornji Zbilj, k. č. br.1024/1, k. o. Jelenjak.
Na raspisani natječaj prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice
općina se prijavila sa projektom izgradnje čekaonice, parkirališta i tržnice, I. dio na
kojem je i prošla administrativnu provjeru te su joj u konačnici dodijeljena sredstva u
iznosu od 200.000,00 kuna te je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova
Europske unije i sklopljen ugovor o sufinanciranju, broj 06-F-I-0212/16-02.
Započela je izrada strateškog plana upravljanja i raspolaganja imovinom,
sukladno zakonskim obvezama, ali i nalogu prošlogodišnje revizije upravljanja i
raspolaganja nekretninama u JLPRS.
Općina je financirala izradu projektne dokumentacije za nabavu vatrogasnog
vozila koja je potrebna za prijavu na natječaje
Sklopljen je ugovor o izravnoj dodijeli financijskih sredstava za financiranje
HGSS stanica Krapina te je i izvršeno ugovoreno financiranje, a sukladno zakonskim
obvezama.
Nastavljena je izrada dokumentacije projektne dokumentacije, glavnog
izvedbenog projekta za modernizaciju i rekonstruiranje nerazvrstanih cesta na
području općine putem izvoditelja, AGILIS d. o. o. za projektiranje, nadzor i građenje,
Zagreb, Ulica Antuna Šoljana 7.
Završen je postupak, sukladno propisanim zakonskim etapama, po pitanju
izrade III izmjena i dopuna prostornog Plana općine Desinić uz prethodnu digitalnu
obradu plana i naknadnu elaboraciju pročišćenog teksta plana te su dobivene sve
potrebne suglasnosti i proveden javne rasprave.
Sudjelovanje na sastancima i skupštinama LAG-a Zagorje Sutla.
Preuzeta funkcija predsjednika TZP Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela.
Započet je postupak javne nabave u projektu završetka uređenja Trga svetog
Jurja, točnije njegove treće faze koja se odnosi na izgradnju čekaonice, tržnice i
parkirališta.
Temeljem Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/2013),
Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 101/2013), i
usvojenog Program potpore poljoprivredi na području općine Desinić za 2016.
godinu, KLASA: 021-05/15-01/69, URBROJ: 2214/01-15-01 izvršena je prijava
potpora prema Ministarstvu poljoprivrede te je ujedno ista i odobrena. Nakon
dobivenog odobrenja na poveznici http://www.desinic.hr/novost.php?vijest=296
objavljen javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području općine Desinić.
Nastavljeno je financiranje kamata na poduzetničke kredite.
Zajedničkim djelovanjem sa općinom Hum na Sutli i gradom Pregrada
apeliralo se, slanjem pisama i sudjelovanjem na e-savjetovanju, na sprečavanju
ukidanja hitne medicinske pomoći u Pregradi.
Prema ministarstvu kulture poslano je pismo i opisana aktualna problematika u
kulturi sa područja naše općine, prvenstveno sa fokusiranjem na građevine značajne
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kulturne veličine, kako sa nas tako i za čitavu Hrvatsku. Prvenstveno sam spomenuo
Dvor Veliki Tabor koji je dio Muzeja Hrvatskog Zagorja sa preko 30.000 posjetitelja
na godišnjoj razini sa napomenom da je ta brojka postignuta za vrijeme obnove
dvorca. Prijeko potrebno je buduće ulaganje za njegov potpuni završetak i uređenje
kako bi se zaokružila čitava priča. Naime, Republika Hrvatska preko Ministarstva
kulture do sada je u Dvor uložila preko 80.000.000,00 kuna, no time još uvijek nije
obnovljena cjelina velikotaborskog kompleksa, točnije vanjski obrambeni prsten,
bastion i gospodarski objekti. Nadalje spomenuo sam i Dvorac Horvatsku koji je u
državnom vlasništvu, ali se ništa po pitanju njegova očuvanja ne poduzima. Jedno
određeno vrijeme prostorom se koristila OŠ te su oni odvajali određena sredstva za
održavanje, a nakon njezina preseljenja općina je sama izdvaja određena sredstva za
rješavanje odvodnje, žljebova kao i jedan dio radova kojim se spriječilo urušavanje.
Također održava i okolno, podosta veliko područje, kako se isto ne bi pretvorilo u
šikaru. Nažalost uz naša, stvarno mala proračunska sredstva, više nismo u mogućnosti
izdvajati po pitanju predmetnog dvorca, a pustiti ovo značajno zdanje i ne poduzeti
ništa po pitanju obnove i očuvanja bila bi velika šteta, posebice ako se pogleda na
značaj i blizinu ostalih dvoraca u našem Zagorju. Cjelina dvorskih bisera samo bi se
upotpunila i obogatila. Na kraju sam spomenuo i to da je u potpunosti završena
projektna dokumentacija obnove rodne kuće Đure Prejca koju smo otkupili te u kojoj
namjeravamo izložiti stalni postav Prejčevog živopisnog stvarateljskog rada te ju
multimedijalnim sadržajem učiniti privlačnom polaznom i usputnom destinacijom.
Problematika je u tome što nije raspisan niti jedan pogodan natječaj na kojega bi se sa
predmetom prijavili, a sami nismo u mogućnosti snositi troškove. Opis predmetne
problematike, o kojoj bi se još i više moglo raspravljati, pismo je završeno sa
spominjanjem malih proračunskih sredstava te nemogućnost adekvatnog financiranja i
sufinanciranja udruga i njihovih programa, a shodno tome i mala mogućnost ulaganja
u nove manifestacije i ostala kulturna događanja.
Ispunjena je je zakonska obveza slanja izvješća o provedbi preporuka
nacionalnog programa za mlade te slanja izvješća o financiranju projekata i programa
organizacija civilnog društva u 2015. godini.
Ispunjena je zakonska obveza izvješćivanja o financiranju javnih potreba u
kulturi, po pitanju agrotehničkih mjera, izvješće o dodijeljenim potporama, o javnoj
nabavi za proteklu godinu.
Sudjelovanje sa nadležnim institucijama oko izvješćivanja i skupljanja
podataka o analizi učinaka mjera usmjerenih na suzbijanje neprijavljenog rada,
provedbi nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom,
strategije suzbijanja korupcije, praćenje provedbe zakona o savjetima mladih,
izvještavanje o provedbi strategije razvoja KZŽ.
Ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti kao i podnošenje izjave o
istome za proteklu godinu.
Sudjelovanje u provedbi inspekcijskog nadzora zaštite okoliša te inspekcijskog
nadzora nad primjenom zakona o vatrogastvu.
Radovi na prijavi elementarne nepogode, mraz, koja je općinu pogodila krajem
mjeseca travnja.
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Prijava na javni poziv raspisanog od strane Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći
gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2016. godinu
sa predmetom modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih općinskih cesta, pojačano
održavanje nerazvrstane općinske ceste, dionica vrh Zbiljski – Vinkovići – Šumak te
dobivanje iznosa od 90.000,00 kuna po okončanju postupka po javnom pozivu.
Podaci o ošasnoj imovini stečenoj u prvoj polovici 2016. godini;
Nasljedstvo po
- Ivka Sachs
- Milan Horvat
: prijepisi rješenja o nasljeđivanju, nalaze se u privitku ovog izvješća i njegov
su sastavni dio.

NAČELNIK
Zvonko Škreblin, v.r.
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