PRIJEDLOG
Na temelju članka 18. u svezi s člankom 33. Statuta Općine Farkaševac ("Glasnik
Zagrebačke županije" broj: 19/09, 32/12, 9/13 i 3/18), i članka 62. stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Farkaševac ("Glasnik Zagrebačke županije" broj: 19/09 i 9/13),
Općinsko vijeće Općine Farkaševac na 18. sjednici, održanoj _____ 2020. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Farkaševac, za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Glasniku Zagrebačke
županije”.

KLASA: 022-05/20-01/01
URBROJ: 238/08-02-20-2
Farkaševac, 29. siječnja 2020.
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Sukladno odredbi članka 33. Statuta Općine Farkaševac ("Glasnik Zagrebačke
županije" broj: 19/09, 32/12, 9/13, 14/13 i 3/18) podnosim Općinskom vijeću Općine
Farkaševac, sljedeće
I z v j e š ć e
za razdoblje 01. siječanj - 31.prosinac 2019. godine
I. UVODNI DIO
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik
obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili
osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela
jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te
nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice
lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te
obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Farkaševac, u okviru svog djelokruga,
obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom,
utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima
odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog
godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i
druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika,
kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
U izvještajnom razdoblju održano je niz sastanaka na kojima su razmatrani prijedlozi i donijeti
zaključci kojima su rješavana pitanja iz nadležnosti općinskog načelnika. Općinskom vijeću su
podnošeni sljedeći prijedlozi akata:
-

Polugodišnja i godišnja izvješća o izvršenju proračuna za 2018. godinu i 2019. godinu
sa pripadajućim programima,
Izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu, s pripadajućim programima,

-

prijedlog Proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, te
pripadajućim programima,
Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještanoj jedinici
u kampu
Odluke o komunalnom doprinosu,
Odluke o komunalnoj naknadi,
Odluke o komunalnim djelatnostima,
Odluke o komunalnom redu,
Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kabal,
Odluke o visini porodiljnih naknada
Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća,
Odluke o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite,
Odluke o donošenju Plana zaštite od požara sa popratnim odlukama:
Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog
porijekla na otvorenom prostoru,
Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od
nastajanja i širenja požara,
Plana korištenja teške mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova,
Odluke o subvenciniranju prijevoza učenika srednjih škola
Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Farkaševac.

Sukladno odredbama Odluke o izvršenju proračuna te odredbama Statuta Općine
Farkaševac Općinski načelnik je u 2019. godini dodijelio donacije sljedećim društvima i
udrugama:
1. Lovačkom društvu „Srndač“ iz Bolča - 4.900,00 kn,
2. Udruzi žena Graničarke iz Cirkvene – 1.000,00,
3. Župi Blažene Djevice Marije iz Cirkvene – 3.000,00 kn,
4. Osnovnoj školi Grigor Vitez iz Svetog Ivana Žabna – 1.000,00 kn,
5. Nogometnom središtu Vrbovec – 5.000,00 kn,
6. Sandri Petrž – 1.000,00 kn,
7. KUD-u Vrbje – 3.000,00 kn,
8. Udruzi Dabrovi sa Pupine bare – 5.000,00 kn,
9. Udruzi Rokotok – 1.000,00 kn,
10. Hrvatskoj udruzi ljubitelja skijanja – 1.500,00 kn.
Osim navedenih donacija, političkim strankama, HSS-u, HDZ-u i SDP-u isplaćena je
donacija u ukupnom iznosu od 16.500,00 kuna, odnosno 1.500,00 kuna po članu Općinskog
vijeća.
Početak drugog polugodišta 2019. godine obilježila je organizacija dana općine i
manifestacije Dani Farkaševca, koja svaku godinu poprima sve veće razmjere i doista smo
prepoznatljivi po tome u široj okolici. Za organizaciju zabavnog i ugostiteljskog dijela
navedene manifestacije sklopljen je ugovor sa tvrtkom „Vip-club j.d.o.o“ kojoj je na ime
postavljanja šatora i angažmana poznatih glazbenih izvođača (Tarapana band i Mladena
Grdovića ) isplaćeno 70.000,00 kuna. Zagrebačka županija je Općini Farkaševac dodijelila
10.000,00 kuna
financijsku potporu za održavanje manifestacije. Ukupni troškovi
manifestacije Dana općine iznosili su 93.383,31 kuna.

Početkom školske godine 2019./2020. sklopljeni je ugovor sa tvrtkom Čazmatrans promet
d.o.o. za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za što je u 2019. godini utrošeno
21.517,79 kuna. Za sufinanciranje đačkih domova izdvojeno je 8.000,00 kuna, za nabavu radnih
bilježnica i ostalog radnog materijala za učenike svih razreda Područnih škola u Farkaševcu i
Bolču izdvojeno je iz općinskog proračuna 21.517,79 kuna, dok je za stipendije svim
studentima s područja općine u 2019. godini isplaćeno ukupno 27.000,00 kuna.
Početkom školske godine sklopljen je i ugovor o provođenju programa predškole, tzv.
„male škole“, za što je u 2019. godini ukupno utrošeno 21.028,42 kuna. Osim toga, financirani
su božićni poklon paketi za djecu svih razreda osnovne škole u vrijednosti od 10.070,00 kn,
škola plivanja u vrijednosti od 13.000,00 kuna a učenici odlikaši nagrađeni su knjigama u
vrijednosti 2.280,00 kuna. U 2019. godini sufinancirano je pohađanje dječjeg vrtića u iznosu
od 13.200,00 kuna, a isplaćeno je i 15.500,00 kuna rodiljnih naknada, što znači svega devetero
novorođene djece.
U 2019. godini sklopljen je ugovor sa Hrvatskom poštom d.d. o financiranju naknada koje
se plaćaju prilikom plaćanja komunalne i grobne naknade u poštanskom uredu u Farkaševcu. S
jedne strane to je financijska pomoć našem stanovništvu, a s druge strane poticaj da korisnici
svoje obveze podmiruju u Hrvatskoj pošti te na taj način podržavamo rad pošte u našoj općini.
Nakon provednog postupka javne nabave za izgradnju reciklažnog dvorišta u 2018. godini,
u 2019. godini izgrađeno je reciklažno dvorište, vrijednosti 2.454.114,73 kn, dobivena je
uporabna dozvola te je prijavljeno u registar reciklažnih dvorišta pri Ministarstvu zaštite
okoliša. S tvrtkom Eko-flor plus d.o.o., koncesionarom zbrinjavanja komunalnog i miješanog
otpada postignut je dogovor o upravljanju reciklažnim dvorištem. Općina temeljem Ugovora o
sufinanciranju izgradnje reciklažnog dvorišta potražuje od Fonda za zaštitu okoliša i energetske
učinkovitosti 1.899.395,65 kn, dok je još u 2018. godini od Zagrebačke županije dobila
225.554,99 kuna, iz čega proizlazi da je trošak Općine za izgradnju reciklažnog dvorišta
329.169,09 kuna.
Sredinom godine realiziran je projekt WiFi4EU pri čemu je instalirano 11 pristupnih točaka
u naseljima Farkaševac, Kabal i Ivančani što omogućuje posjetiteljima i žiteljima Općine
besplatan priključak na Internet. Vrijednost instalirane opreme je 110.235,00 kuna što je u
cjelosti financirano sredstvima EU.
Na inicijativu tvrtke AS lovni turizam iz Kabla izrađen je Urbanistički plan uređenja turističke
zone Kabal koji je u cjelosti i financiran od strane istih, a vrijednost mu je bila 44.800,00 kuna.
Planom su utvrđene 3 prostorne cjeline, ugostiteljsko turistička namjena, odnosno turističko
naselje, površine 25.240 m2, sportska i rekreacijska namjena površine 7230 m2 i prometna
površina od 698 m2. Planom je određen maksimalni smještajni kapacitet u 25 smještajnih
jedinica u obliku bungalova, apartmana i sl. jedinica sa ukupno 75 ležajeva.
U suradnji sa Geodetskom upravom, Područnim uredom za katastar, Ispostavom Vrbovec
izrađena je homogenizacija katastra, što znači da su usklađene međe na terenu sa međama na
kartama. Vrijednost projekta iznosila je 58.698,94 kune i obuhvaćene su katastarske općine
Farkaševac, Kabal i Zvonik i k.o. Haganj, dok katastarsku općinu Bolč nije bilo potrebno
homogenizirati budući da je provedena komasacija.
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o sustavu civilne zaštite izrađene su Procjena
rizika od velikih nesreća za područje Općine Farkaševac, Plan zaštite i spašavanja te Procjena
ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara na što je dobivena suglasnost Ministarstva
unutarnjih poslova.
Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu izrađen je Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Farkaševac

te je dobivena suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Programom je obuhvaćeno 283 ha polj.
zemljišta u vlasništvu države, od čega je predviđeno 60 ha za prodaju, 220 ha za dugogodišnji
zakup i 1,27 ha za ostale namjene (ig. u Brezinama).
Jedan od važnijih projekata za stanovništvo naše općine je izgradnja dječjeg vrtića, a što
smo započeli kupnjom građevinskog zemljišta u mjesecu lipnju 2018. godine te isti prijavili na
natječaj za podmjeru 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“ – provedbu tipa operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupna vrijednost koja je odobrena iznosi 5.383.993,75
kuna. U 2019. Godini proveden je postupak javne nabave, odabran je ponuditelj, tvrtka Polting
d.o.o. iz Vrbovca te je krajem godine potpisan ugovor za izvođenje radova izgradnje i
opremanja vrtića, nakon čega je i uveden u posao. Rok za izvođenje radova je kraj mjeseca
kolovoza 2020. Godine.
Što se tiče radova na sanaciji i adaptaciji društvenih domova, nerazvrstanih cesta i ostalih
objekata u vlasništvu Općine izvršeni su radovi na sljedećim objektima: društveni dom Mački,
društveni dom Prašćevac, društveni dom Ivančani, Gornji i Donji Bolč , nabavljena je oprema
u vrijednosti 98.414,82 kune te je izvršeno građevinskih radova na uređenju interijera i
eksterijera u vrijednosti od 508.388,60 kuna. Obnavljani, sanirani, novoizgrađeni i opremljeni
su sportski objekti na nogometnim igralištima u Brezinama, Farkaševcu i Žabnici te na
školskom igralištu u Farkaševcu ukupne vrijednosti 188.419,81 kunu.
Kao i svake godine, i 2019. godine ulagalo se u uređenje i opremanja mjesnih groblja. Tako
je ograđeno groblje u Donjem Bolču čija je vrijednost radova bila 26.917,74 kuna. Nastavljeno
je i ograđivanje groblja u Farkaševcu. Vrijednost izvedenih i podmirenih radova u 2019. godini
je 324.550,63 kune. Navedeni projekt prijavljen je na natječaj LAG-a Prigorje te je dobivena
odluka o sufinanciranju u iznosu od 259.437,50 kuna. Isplata sredstava još uvijek nije
realizirana.
Nakon što je u travnju 2019. godine otvorena brza cesta i pušten promet prema
Bjelovaru prekategoriziranom županijskom cestom ŽC3042 u državnu cestu DC544 promet se
tom dionicom znatno povećao te se je pokazalo nužnim izgraditi nogostup radi sigurnog
kretanja pješaka. Započeli smo s izradom pripremne dokumentacije za izgradnju nogostupa te
je izvršeno geodetsko snimanje naselja Farkaševac.
Jedan od većih realiziranih projekata je rekonstrukcija javne rasvjete na području cijele Općine.
Nakon provedenog postupka javne nabave postignuta je cijena od 993.181,25 kuna od čega je
200.000,00 kuna financirano od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Cilj
rekonstrukcije javne rasvjete je ušteda potrošnje ali i nepostojanje troškova održavanja kroz
sljedećih 10 godina, s obzirom da je garantni rok na lampe 10 godina.
U 2019. godini na području Općine dogodila su se dva požara te smo financijski pomogli
oštećenicima sa iznosom od 69.171,52 kune.
U prosincu 2019. godine isplaćene su i božićnice umirovljenicima s područja Općine u
ukupnom iznosu od 41.050,00 kuna i to na način da su umirovljenici s mirovinom do 2.000,00
kuna dobili 150,00 kuna, a umirovljenici s mirovinama od 2.000,00 do 4.000,00 kuna dobili su
božićnice od 100,00 kuna.
Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Općina je u 2019. godini izdvojila
66.600,00 kuna za deratizaciju glodavaca i dezinsekciju komaraca, pri čemu je deratizacija bila
besplatna za pučanstvo.

Temeljem Zakona o zaštiti životinja, za zbrinjavanje pasa lutalica Općina je izdvojila
49.873,19 kuna za 16 zbrinutih pasa.
U izvještajnom razdoblju Općina je isplatila planirana sredstva nogometnim klubovima u
iznosu od 110.000,00 kuna, financirala je sportskog trenera za školu nogometa za učenike
osnovne škole u visini od 22.002,96 kuna, Vatrogasnoj zajednici Općine Farkaševac donirala
je sukladno Zakonu o vatrogastvu 182.093,80 kuna, Gradskom društvu Crvenog križa Vrbovec
24.337,94 kuna te za sufinanciranje T-2 tima hitne medicinske pomoći u iznosu od 13.660,00
kuna.
Što se tiče prihodovne strane i tu je Općina imala dosta aktivnosti u 2019. godini. Prijavili
smo se na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prema Programu održivog
razvoja lokalne zajednice. U odabiru projekata odobreno nam je 200.000,00 kuna za
modernizaciju javne rasvjete. Od strane Zagrebačke županije dodjeljeno nam je 150.000,00
kuna za nerazvrstane ceste, sanaciju i adaptaciju društvenog doma u Donjem Bolču u iznosu
40.000,00 kuna te 10.000,00 kuna za manifestaciju Dani Farkaševca. Općina se uspjela prijaviti
„najbržim prstom“ na EU natječaj WiFi4you, gdje nam je odobren vaučer u iznosu od
110.235,00 kn.
Općina je, u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Vrbovec, aktivno sudjelovala u
pripremi projekta „Zaželi“ u kojem je zaposleno 5 žena s našeg područja koje skrbe o
određenom broju potrebitih obitelji.
Redovito sam sudjelovao na svim sastancima koje je sazivao Župan Zagrebačke županije na
kojima je najviše bilo riječi o projektu regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke
županije, Master planu javne rasvjete te uknjižbe nerazvrstanih cesta što je također bilo u svrhu
regionalnog vodovoda.
Također sam sudjelovao na brojnim sastancima sa predstavnicima Županijske uprave za ceste
Zagrebačke županije te skupštinama Vodovoda i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.
III. ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Farkaševac je izvješće izvršnog
tijela Općine Farkaševac, a samim time i zadovoljavanje potreba građana.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog
upravnog odjela u Općini Farkaševac, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih
Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na
način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana
Općine Farkaševac te je stoga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja
izvršnih poslova Općine Farkaševac u 2019. godini.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Draganić

