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  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA DOMAŠINEC 
    OPĆINSKI  NAČELNIK 
 

IZVJEŠĆE 
Podnijeto na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Domašinec, 11.09.2015. godine 

  
I. 
 

Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Domašinec“ 
 
Završeni su svi radovi na energetskoj učinkovitosti obiteljskih kuća. 
Sva dokumentacije uz zahtjev za plaćanje proslijeđena  Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 
Fond je do sada izvršio plaćanje za 6 objekata, a za 9 objekata – obiteljskih kuća plaćanje će biti 
do kraja 9.  mjeseca. 
Fond uredno podmiruje preuzetu obvezu i plaća u roku od 31 do 32 dana nakon zaprimanja 
dokumentacije. 
 

II. 
 

Uređenje kata – općinskih ureda 
 
Na prethodnoj sjednici izvijestio sam vas da smo za potrebe uređenja raspisali dva natječaja i to: 
 
1. izrada i zamjena kompletne stolarije. Vrijednost radova je 33.600,00 kuna. Radove će 
 izvesti Stolarska radionica IVEK, vl. Ivan Kovač, Domašinec. 
 
2. izrada elektroinstalacija i izmještanje el. priključka zgrade, Vrijednost radova je 
 39.228,75 kuna. Radove će izvesti Elektroinstalater "HRELJA" vl. Željko Hrelja, Mala 
 Subotica. 
 
3. Krajem 7. mjeseca raspisan je natječaj za sve ostale radove (podovi, stropovi, 

zidovi, stepenice). Radove izvodi tvrtka INFOROB  d.o.o. kao najpovoljniji 
ponuditelj za iznos od 176.567,76 kuna. 

 
  Isto tako u tijeku je raspisivanje natječaja za radove na Društvenom domu 
Turčišće. 
 

III. 
 

Raspisan je natječaj za izgradnju kanalizacije oborinske odvodnje u ulici Katarine Zrinski. 
Najpovoljnija ponuda iznosi 78.990,00 kuna. 
Radove će izvesti obrtnička radnja HOGRA iz Mihovljana. 
 



IV. 
 
Mobilno reciklažno dvorište 
 
Isporučeno je mobilno reciklažno dvorište. 
Danas je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poslan zahtjev za plaćanje 71.550,00 
kuna  koliko je od strane Fonda odobreno. 
 
Vrijednost mobilnog reciklažnog dvorišta je 119.250,00 kuna. 
Isporučitelj je TEHNIX d.o.o., Donji Kraljevec 
Sufinanciranje: 60% vrijednosti Fond za zaštitu okoliša… i 40% Općina Domašinec. 
 

V. 
 
Projektna dokumentacije za javnu rasvjetu ul. Vladimira Nazora je gotova. 
Još čekamo suglasnost jednog od suvlasnika privatnog zemljišta tako da će u naredna dva tjedan 
biti raspisan natječaj za izvođenje radova, a u međuvremenu dok traje natječaj trebala bi biti 
gotova i građevinska dozvola. 
 

VI. 
Sufinanciranje udžbenika: 
Za potrebe učenika OŠ Domašinec Općina Domašinec je prema sporazumu  s  Međimurskom 
županijom ove godine sufinancirala 7.359,75 kuna za nabavu udžbenika. (Prošle godine taj iznos 
je bio 40.819.90 kuna). 
 

VII. 
 
Povrat poreza (realizirano) na dan 31.08.2015. godine iznosi 185.559,72 kuna. 
 

VIII. 
 
Na ime elementarne nepogode – suše 2014. godine, oštećenima je isplaćeno 90.445,00 kuna. 
Sredstva su doznačena na žrn Općine Domašinec  iz državnog proračuna.  
 

IX. 
 
Za legalizaciju objekata na području Općine Domašinec  riješili smo 301 predmet, odnosno 
proveli 301 upravni postupak. 
 
 
 
Domašinec, 11.09.2015. godine 
         Općinski načelnik 
            Dragutin Lisjak  


