Broj 14 - Godina 28.

Krapina, 27. travnja, 2020.

ISSN

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA
1. Pravilnik o III. dopuni Pravilnika za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim
obrtima na području Krapinsko-zagorske županije
2. Odluka o provođenju programa „HBOR-subvencija kredita“

1130
1130

GRAD ZLATAR

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Zlatara za 2020. godinu
2. Odluka o mjerama za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja za vrijeme proglašene
epidemije bolesti COVID-19
3. Odluka o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 za obveznike
plaćanja komunalne naknade na području Grada Zlatara
4. Odluka o oslobođenju plaćanja poreza na korištenje javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa
5. Odluka o oslobođenju od plaćanja rezervacija prostora za prodaju na sajmištu i tržnici u Zlatar

1135
1135
1136
1137
1137

OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina za 2020. godinu

1137

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Statutarna odluka o drugoj izmjeni i dopuni Statuta Općine Kraljevec na Sutli

1138

OPĆINA RADOBOJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Radoboj
2. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Radoboj

1139
1139

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune
Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice
2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune
Statuta Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

1139
1140

Strana 1130 - Broj 14

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

Na temelju članka čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» broj 13/01., 5/06., 14/09, 11/13, 13/18 i 5/20)
župan Krapinsko-zagorske županije donio je
PRAVILNIK
O III. DOPUNI PRAVILNIKA ZA DODJELU
POTPORA TRADICIONALNIM I
UMJETNIČKIM OBRTIMA NA PODRUČJU
KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
U Pravilniku za dodjelu potpora tradicionalnim i
umjetničkim obrtima na  području Krapinsko- zagorske
županije  (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorska županije“, broj  5/05, 15/07, 27/09, 22/10, 36/17, 14/18 i 31/19)
iza članka 5. dodaje se članak 5a koji glasi:
„U posebnim okolnostima, koje podrazumijevaju
događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti
i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje
znatnu gospodarsku štetu, potpora se može odobriti za
obrtna sredstva djelatnostima iz članka 4. ovog Pravilnika
kojima je odlukom nadležnog tijela obustavljen rad.
Odluku iz prethodnog stavka donosi župan, a ista
sadrži visinu, uvjete i način dodjele potpore.“
Članak 2.
Ovaj Pravilnik o dopuni Pravilnika za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima na području
Krapinsko- zagorske županije stupa na snagu prvi dan od
dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 311-01/20-01/98
URBROJ: 2140/01-06-20-02
Krapina, 24. travanj  2020.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,  
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15
– ispravak, 123/17 i 98/19), članka 32. Statuta Krapinskozagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske
županije“, broj13/01., 5/06., 14/09., 11/13.,13/18. i 5/20),
župan Krapinsko- zagorske  županije  donosi
ODLUKU
O PROVOĐENJU PROGRAMA „HBOR –
SUBVENCIJA KREDITA“
I.
Krapinsko-zagorska županija provodi program
„HBOR – subvencija kredita“ koji je namijenjen mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva:
trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje
samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovima, zadrugama
i profitnim ustanovama koji ulažu na području Krapinsko- zagorske županije, neovisno o sjedištu odnosno

prebivalištu.
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II.
Cilj programa iz točke I. ove Odluke je povoljnije
financiranje sektora malog gospodarstva, te lakša dostupnost izvorima financiranja za unapređenje poslovnih
aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta.
III.
U okviru programa „HBOR – subvencija kredita“
Krapinsko- zagorska županija će poduzetnicima iz točke
I. ove Odluke, a kojima su odobrena kreditna sredstva u
okviru programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak
(dalje u tekstu: HBOR):
- Poduzetništvo mladih, žena i početnika
- Investicije privatnog sektora
subvencionirati kamatnu stopu u visini od 1,00 p.p.
godišnje.
Navedeni programi kreditiranja HBOR-a iz stavka
1. ove točke priloženi su ovoj Odluci i čine njezin sastavni
dio.
IV.
Kreditni potencijal za subvenciju Krapinsko- zagorske županije po programima iz točke III. utvrđen je u
iznosu od 30.000.000,00 kuna (slovima: tridesetmilijuna
kuna).
Subvencije će se odobravati po odobrenim kreditima
poduzetnicima do iskorištenja kreditnog potencijala.
Najviši i najniži iznos kreditnih sredstava za koje
se subvencionira kamata odobrenih u okviru programa
HBOR-a su:
- Poduzetništvo mladih, žena i početnika – najniži
iznos 200.000,00 kuna, najviši iznos 2.000.000,00 kuna,
- Investicije privatnog sektora – najniži iznos
200.000,00 kuna, najviši iznos 5.000,000,00 kuna.
V.
Plasmani kreditnih sredstava poduzetnicima obavljat će se putem HBOR-a ili putem poslovnih banaka s
kojima će Krapinsko- zagorska  županija zaključiti Ugovor
o poslovnoj suradnji.
Poziv poslovnim bankama koje sudjeluju u provedbi
programa kreditiranja HBOR-a iz točke III. ove Odluke,
a koje bi željele sa Krapinsko- zagorskom županijom
sklopiti ugovor o dodatnoj subvenciji kamate po odobrenim kreditima poduzetnicima, objavit će se na službenim
mrežnim (web) stranicama Krapinsko- zagorske  županije.
VI.
S poslovnim bankama koje se odazovu na javni
poziv Krapinsko- zagorska  županija će zaključiti Ugovor
o poslovnoj suradnji.
VII.
Krapinsko- zagorska županija će osnovati Povjerenstvo za dodjelu subvencija (dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje će razmatrati dostavljene prijedloge od strane
HBOR-a i poslovnih banaka.
Povjerenstvo će činiti 3 člana:
- 1 predstavnik Krapinsko- zagorske županije (predsjednik Povjerenstva),
- 1 predstavnik HGK –  Županijske komore Krapina / odnosno 1 predstavnik HOK – Obrtničke komore
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Krapinsko-zagorske županije (ovisno o kojem poslovnom
subjektu je riječ) i
- 1 predstavnik HBOR-a / odnosno poslovne banke
(ovisno tko je kreditor pojedinog projekta).
VIII.
Župan Krapinsko- zagorske županije potpisat će
sve potrebne akte pri realizaciji uključivanja u programe
kreditiranja HBOR-a, kao i ugovore o poslovnoj suradnji
s HBOR-om i poslovnim bankama.
IX.
Svi gradovi i općine s područja Krapinsko- zagorske
županije obavijestit će se o provođenju programa „HBOR
– subvencija kredita“ i mogu se uključiti u navedene programe kreditiranja HBOR-a dodatnom subvencijom za
poduzetnike koji ulažu na njihovom području. Ugovor o  
poslovnoj suradnji jedinice lokalne samouprave sklapaju
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posebno i pojedinačno s HBOR-om odnosno s pojedinom
poslovnom bankom.
X.
Sredstva za  provođenje ove Odluke osiguravaju se
u Proračunu Krapinsko- zagorske  županije za sve  godine
provedbe programa kreditiranja HBOR-a.
XI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u na službenim  web stranicama Krapinskozagorske županije, te u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“.
KLASA: 311-01/20-01/100
URBROJ: 2140/01-02-20-1
U Krapini, 27. travnja 2020.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.

Strana 1132 - Broj 14

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Ponedjeljak, 27. travnja, 2020.

Ponedjeljak, 27. travnja, 2020.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Strana 1133 - Broj 14

Strana 1134 - Broj 14

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Ponedjeljak, 27. travnja, 2020.

Ponedjeljak, 27. travnja, 2020.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

GRAD ZLATAR
Na temelju članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 36A/13,
9/18 i 9/20) i članka 7. Odluke o javnim priznanjima  
Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj: 6/07) Gradsko vijeće Grada Zlatara na 26.
sjednici održanoj 27.04.2020. godine, donosi
ZAKLJUČAK
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA
ZLATARA ZA 2020. GODINU
I.
Plaketa Grada Zlatara:
1. DARKO HITREC,  za posebne zasluge na polju
humanosti, 100 davanja krvi.
Obrazloženje: DARKO HITREC član je Crvenog
križa s darovanih 100 bočica krvi, što predstavlja   čin
odricanja čovjeka u korist zdravlja i života drugog čovjeka, predstavlja najviši moralni i humani čin te naglašeno
čovjekoljublje. Dobročinstvo iskazano na ovaj način
izuzetno doprinosi ugledu Grada Zlatara u Krapinsko-zagorskoj županiji i cijeloj Republici Hrvatskoj.
2. KREŠO HITREC,  za posebne zasluge na polju
humanosti, 100 davanja krvi.
Obrazloženje: DARKO HITREC član je Crvenog
križa s darovanih 100 bočica krvi, što predstavlja  čin odricanja čovjeka u korist zdravlja i života drugog čovjeka,
predstavlja najviši moralni i humani čin te naglašeno čovjekoljublje. Dobročinstvo iskazano na ovaj način izuzetno
doprinosi ugledu Grada Zlatara u Krapinsko-zagorskoj
županiji i cijeloj Republici Hrvatskoj.
II.
Diploma Grada Zlatara:
1. TOMO VALJAK, za osvojeno 1. mjesto u ukupnom poretku alpskog skijanja u Republici Hrvatskoj u
kategoriji „Stariji kadeti“ za 2019./2020. godinu.
Obrazloženje: TOMO VALJAK, učenik 8.a
razreda Osnovne škole „Ante Kovačića“ Zlatar  u sezoni
2019./2020. natječući se u alpskom skijanju u Hrvatskoj u
Croski Kupu u kategoriji „Stariji kadeti“ zauzeo 1. mjesto
u ukupnom poretku u Republici Hrvatskoj. Također je
postao prvak Hrvatske u veleslalomu i osvojio 2. mjesto
u veleslalomu na Zagreb Trophyju u konkurenciji 66
skijaša iz 20 država te tako doprinosi ugledu Grada Zlatara u Krapinsko-zagorskoj županiji i cijeloj Republici
Hrvatskoj.
2. LANA PREIS, prvakinja  Republike Hrvatske u
tenisu za juniorke do 14 godina, viceprvakinja Republike
Hrvatske u tenisu za juniorke do 16 godina pojedinačno
i u paru, pobjednica Masters turnira do 13 godina, 1. na
rang listi Hrvatskog teniskog saveza za tenisačice do 14
godina i prvi reket hrvatske teniske reprezentacije do 14
godina.
Obrazloženje: LANA PREIS prvakinja  Republike
Hrvatske u tenisu za juniorke do 14 godina, viceprvakinja
Republike Hrvatske u tenisu za juniorke do 16 godina pojedinačno i u paru, pobjednica Masters turnira do 13 godi-
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na, 1. na rang listi Hrvatskog teniskog saveza za tenisačice
do 14 godina i prvi reket hrvatske teniske reprezentacije
do 14 godina. Proglašena je najboljom persperktivnom
sportašicom Krapinsko-zagorske županije te tako doprinosi ugledu Grada Zlatara u Krapinsko-zagorskoj županiji
i u cijeloj Republici Hrvatskoj.
3. VILKO KUKEC, za dugogodišnje sudjelovanje
i postignute rezultate na državnim i županijskim natjecanjima orača.
Obrazloženje: VILKO KUKEC 15 godina sudjeluje na državnim i županijskim natjecanjima orača. Na
županijskim natjecanjima je 4 puta osvojio prvo i 6 puta
drugo mjesto u kategoriji pluga ravnjaka. Učesnik je
„pajdaškog sprehajanja“ na Danima Kajkavske riječi u
Zlataru i član više udruga. Na taj način uspješno pridonosi
afirmaciji Grada Zlatara i izvan šireg zlatarskog područja.
4. ANA KUDELIĆ, medicinska sestra u mirovini,
za dugogodišnji rad u patronaži na području Grada Zlatara.
Obrazloženje: ANA KUDELIĆ je medicinska
sestra u mirovini koja je veći dio radnog vijeka odradila
kao patronažna sestra na području Grada Zlatara, uvijek
požrtvovna, susretljiva i srdačna. Sada je aktivna predsjednica Udruge žena u Zlataru te tako uspješno pridonosi
afirmaciji Grada Zlatara i izvan šireg zlatarskog područja.
III.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA. 061-01/20-01/01
URBROJ: 2211/01-01-20-9
Zlatar,  27.04.2020.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Findak, v.r.
Na temelju čl. 27. Statuta Grada Zlatara (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” 36A/13, 9/18,
9/20), vezano uz čl.   48. i 49. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te
Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima,
srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova
predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na
daljinu (NN 29/20 i 32/20), Gradsko vijeće Grada Zlatara
na 26. sjednici  održanoj 27. travnja 2020. donosi
ODLUKU
O MJERAMA ZA FINANCIRANJE
DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE
BOLESTI COVID-19
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za ublažavanje
negativnih posljedica u djelatnosti predškolskog odgoja za
vrijeme obustave redovnog rada vezano uz prijam djece
u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja uslijed
proglašene epidemije bolesti COVID-19, nastavno na
Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima,
srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova
predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na
daljinu (NN 29/20 i 32/20), u cilju zadovoljavanja javnih
potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te
skrbi o djeci predškolske dobi.
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Članak 2.
Roditelji čija djeca u redovnom radu pohađaju
Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar kojem je osnivač
Grad Zlatar te koji ostvaruju pravo na sufinanciranje ekonomske cijene programa sukladno Odluci o utvrđivanju
mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u
dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige
i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za
obavljanje djelatnosti dadilja na području Grada Zlatara
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 58/18,
43/19), a zbog proglašene epidemije ne koriste program
istog, oslobađaju se plaćanja učešća u ekonomskoj cijeni
programa istog za vrijeme obustave redovnog rada iz čl.
1. ove Odluke.
Članak 3.
Grad Zlatar će za djecu s prebivalištem na području
Grada Zlatara sufinancirati troškove predškolskog programa u ustanovama predškolskog odgoja drugih jedinica
lokalne samouprave do iznosa 50% ekonomske cijene
programa Dječjeg vrtića Uzdanica, ukoliko je roditelj
oslobođen plaćanja udjela ekonomske cijene programa.
Članak 4.
Grad Zlatar će roditeljima djece s prebivalištem u
Gradu Zlataru, koja polaze program predškolskog odgoja u
obrtima za obavljanje djelatnosti dadilja, samo financirati
iznos čuvanja mjesta ukoliko prethodno imenovani isto
naplaćuju, temeljem dostavljenog popisa djece od ustanova i obrta, a do visine iznosa čuvanja mjesta Dječjeg
vrtića Uzdanica i to ukoliko je roditelj oslobođen plaćanja
udjela ekonomske cijene programa.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ te se primjenjuje do opoziva Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim
školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja
i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (NN 29/20 i
32/20), u dijelu obustave redovnog rada vezanog uz prijam
djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.
KLASA: 601-01/20-01/03
URBROJ: 2211/01-01-20-2
U Zlataru 27. travnja 2020.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Findak, v.r.
Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 1 10/18Odluka Ustavnog suda i 32/20) i članka 27. Statuta Grada
Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  
br. 36A/13, 9/18, i 9/20), Gradsko vijeće Grada Zlatara je
na 26. sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine donijelo
ODLUKU
O MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE
POSLJEDICA IZAZVANIH EPIDEMIJOM
BOLESTI COVID-19 ZA OBVEZNIKE
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE NA
PODRUČJU GRADA ZLATARA
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere pomoći za
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ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti
COVID-19 na području Republike Hrvatske, za obveznike
plaćanja komunalne naknade na području Grada Zlatara.
Članak 2.
Grad Zlatar oslobađa plaćanja komunalne naknade
obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovne
prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju
djelatnosti za koje je sukladno odlukama Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad („Narodne
novine” broj 32/20 i 34/20) i to:
- za mjesec ožujak 2020. godine u iznosu od 50%
utvrđene obveze plaćanja mjesečnog iznosa komunalne
naknade
- od travnja 2020. godine do opoziva naprijed
navedenih odluka Stožera civilne zaštite RH, u iznosu
od 100% utvrđene obveze plaćanja mjesečnog iznosa
komunalne naknade.
Članak 3.
U svrhu realizacije oslobađanja iz članka 2. ove
Odluke, obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je
podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne
naknade Gradu Zlataru, Upravnom tijelu Grada Zlatara
nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.
Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu navesti
za koji poslovni prostor i građevinsko zemljište podnosi
zahtjev za oslobađanje i navesti djelatnost koja se obavlja
u poslovnom prostoru.
O zahtjevu iz stavka l. ovog članka, odlučivat će
se sukladno uvjetima ove Odluke, podacima iz službene
evidencija Grada Zlatara i po potrebi u suradnji s drugim
javnopravnim tijelima.
Rok za podnošenje zahtjeva je 31.05.2020. godine.
Članak 4.
Za obveznike plaćanja komunalne naknade koji
neće biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade prema
članku 2. ove Odluke odobrava se odgoda plaćanja komunalne naknade za mjesec ožujak 2020. i do opoziva
odluka Stožera civilne zaštite RH navedenih u članku
2. ove Odluke te se u tom vremenu neće provoditi nove
mjere prisilne naplate i obračun kamata.
Za korištenje odgode nije potrebno podnositi zahtjev.
Članak 5.
Za vrijeme važenja ove Odluke ne primjenjuju se
odredbe Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada
Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br. 52/18), koje su u suprotnosti s odredbama ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 363-03/20-01/20
URBROJ: 2211/01-01-20-2
Zlatar, 27. travnja 2020.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Findak, v.r.
Temeljem članka 107.a Općeg poreznog zakona
(„Narodne novine“ br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20
i 42/20) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni
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glasnik Krapinsko-zagorske županije“  br. 36A/13, 9/18,
i 9/20), Gradsko vijeće Grada Zlatara je na 26. sjednici
održanoj -27. travnja 2020. godine donijelo
ODLUKU
O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA POREZA
NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
ZA POSTAVU UGOSTITELJSKIH TERASA
Članak 1.
Ovom se Odlukom ureduje oslobođenje od plaćanja
poreza na korištenje javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa kao jedna od mjera suzbijanja negativnih gospodarskih posljedica nastalih uslijed posebnih okolnosti
koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje
se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati,
a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće
vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu uslijed
proglašenja epidemije bolesti COVID-19.
Članak 2.
Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa za
2020. godinu sukladno odredbama članka l. ove Odluke
ostvaruju obveznici plaćanja istog obzirom da je rad ugostiteljskim objektima svih kategorija obustavljen Odlukom
Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske (Narodne
novine br. 32/20).
Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa
za 2020. godinu ostvaruje se za obveze koje dospijevaju
počevši od 01.04.2020. do 08.07.2020. godine.
Članak 3.
U svrhu realizacije oslobođenja od plaćanja poreza
na korištenje javnih površina za postavu ugostiteljskih
terasa nije potrebno podnositi zahtjev.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“
KLASA: 415-01/20-01/01
URBROJ: 2211/01-02-20-2     
Zlatar, 27. Travnja 2020.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Findak, v.r.
Temeljem članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  br. 36A/13,
9/18 i 9/20), Gradsko vijeće Grada Zlatara je na 26. sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine donijelo
ODLUKU
O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA
REZERVACIJE PROSTORA ZA PRODAJU
NA SAJMIŠTU I TRŽNICI U ZLATARU
Članak 1.
Ovom se Odlukom ureduje oslobađanje od plaćanja
rezervacije prostora za prodaju na sajmištu i tržnici u
Zlataru kao jedna od mjera suzbijanja negativnih gospodarskih posljedica nastalih uslijed posebnih okolnosti
koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje
se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati,
a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće
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vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu uslijed
proglašenja epidemije bolesti COVID-19.
Članak 2.
Pravo na oslobađanje od plaćanja rezervacije prostora za prodaju na sajmištu i tržnici u Zlataru sukladno
odredbama članka l. ove Odluke ostvaruju obveznici plaćanja istog obzirom da je rad sajmišta i tržnice u Zlataru
obustavljen temeljem Odluke o mjeri obustavi rada tržnica
i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske
(Narodne novine br. 35/2020).
Pravo na oslobađanje od plaćanja rezervacije prostora za prodaju na sajmištu i tržnici u Zlataru ostvaruje se za
obveze plaćanja za rezervaciju za drugo tromjesečje i za
svako slijedeće započeto tromjesečje do opoziva Odluke
o mjeri obustavi rada tržnica i svih objekata u sastavu
tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti.
Članak 3.
U svrhu realizacije oslobođenja od plaćanja rezervacije prostora za prodaju na sajmištu i tržnici u Zlataru
nije potrebno podnositi zahtjev.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 363-03/20-01/21
URBROJ: 2211/01-02-20-2     
Zlatar, 27. travnja 2020.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Findak, v.r.

OPĆINA BEDEKOVČINA
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11,
4/18 i 112/19) i članka 46. Statuta Općine Bedekovčina
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj
06/13, 24/14, 29/15 i 14/18), općinski načelnik Općine
Bedekovčina, dana 23. ožujka 2020. godine utvrdio je
IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U
SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
U Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Bedekovčina za 2020. godinu (“Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije” broj 2/20), tabela uz
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine
Bedekovčina za 2020. godinu koja čini sastavni dio Plana,
mijenja se i sada glasi:
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BROJ
SISTEMATIZIRANIH
RADNIH MJESTA
U JEDINSTVENOM
UPRAVNOM
ODJELU OPĆINE
BEDEKOVČINA
SLUŽBENICI

12

NAMJEŠTENICI

3
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STVARNO STANJE
POPUNJENOSTI
RADNIH MJESTA
NA DAN 31.12.2019.
GODINE
SLUŽBENICI

7

NAMJEŠTENICI

1
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POTREBAN BROJ
SLUŽBENIKA I
POTREBAN BROJ
NAMJEŠTENIKA
VJEŽBENIKA I
NA NEODREĐENO
KOJE STRUČNE
VRIJEME I
SPREME I
KOJE STRUČNE
STRUKE
SPREME I
STRUKE
1 službenik
– sveučilišni
prvostupnik ili
stručni prvostupnik
građevinske struke
1 službenik –
magistar ili stručni
specijalist pravne
struke

UKUPNO
PLANIRANIH
POPUNA U
2020. GODINI

0

1

0

1

Članak 7.
Ove izmjene i dopune Plana prijma stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 100-02/20-01/01
URBROJ: 2197-02-01/1-20-2
OPĆINSKI NAČELNIK
Bedekovčina, 23. ožujak 2020.
Darko Ban, ing. građ, v.r.

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 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.
i 98/19.) i članka 33. Statuta Općine Kraljevec na Sutli
(“Službeni glasnik”, br. 32/17. i 13/18.), Općinsko vijeće
Općine Kraljevec na Sutli  na 24. redovnoj sjednici održanoj xx. ožujka 2020. godine, donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
O DRUGOJ IZMJENI I DOPUNI STATUTA
OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI
Članak  1.
U Statutu Općine Kraljevec na Sutli („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 32/17. i
13/18.) u članku 15. stavku 2. riječ „država“ zamjenjuje
se riječima „nadležno tijelo državne uprave“.
Članak 2.
U članku 22. stavku 1. riječi „središnjem tijelu
državne uprave“ zamjenjuju se riječima „tijelu državne
uprave“.
U članku 22. stavku 2. riječi „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuje se riječima „ tijelo državne uprave“.
Članak 3.
U članku 26. riječ „središnje“ briše se.
Članak 4.
Članak 52. riječi: „predstojnika ureda državne
uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji“ zamjenjuje se

riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.
Članak 5.
U članku 58. stavku 2. riječi „obavljanje poslova
državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu“ zamjenjuju se riječima „ povjerenih poslova državne uprave“
Članak 6.
U članku 79. riječ „odreda“ zamjenjuje se riječju
„odbora“.
Članak 7.
Članak 95. briše se.
Članak 8.
U članku 96. brišu se riječi „ured državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji“ i riječ „središnja“.
Članak 9.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 021-05/20-01/xx                                                              
URBROJ: 2135-02-20-01                                                          
Kraljevec na Sutli, xx.03.2020.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA
Antun  Hrelja, v.r.

OPĆINA RADOBOJ
Na temelju članka 35.stavak 1. točka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,
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129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,
137/15, 123/17, 98/19) te članka 26. Statuta Općine
Radoboj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br. 16/9, 10/13, 7/14, 12/18) Općinsko vijeće Općine Radoboj na svojoj 21. sjednici održanoj dana 11.03. 2020.
godine,  donosi
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE RADOBOJ
Članak 1.
U  cijelom tekstu Statuta Općine Radoboj (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/9, 10/13,
7/14, 12/18) riječi: “središnje tijelo državne uprave“ u
određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: „ tijelo
državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu.
Članak 2.
U članku 18. stavku 2. riječi „ured državne uprave
u županiji „ te riječ „središnje“ brišu se.
Članak 3.
U članku 40. stavku 3. broj „4.“ zamjenjuje se brojem „2.“, a riječi „predstojnika ureda državne uprave u
županiji“ zamjenjuju se riječima „nadležno tijelo državne
uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.
Članak 4.
Članak 43. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i
pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave
tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u
odgovarajućem upravnom području.“
Članak 5.
U članku 47. stavku 1. riječi „poslova državne uprave prenijetih na Općinu Radoboj“ zamijenjuju se riječima
„povjerenih poslova državne uprave“.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Za obavljanje svih poslova iz samoupravnog
djelokruga može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel.“
Postojeći stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 6.
U članku 84. stavku 2. riječi “predstojniku Ureda
državne uprave u županiji” zamjenjuju se riječima  “nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći
akt”.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
“Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju
nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu,
sukladno posebnom zakonu.”
Članak 7.
U članku 85. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji
glasi:
„Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne
akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje
javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga
jedinice.“
Članak 8.
Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
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KLASA: 021-05/20-01/0001
URBROJ:  2140/04-20-10
Radoboj, 11.03.2020.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Cigula, v.r.
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08,
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19)
i članka 26. Statuta Općine Radoboj („Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije“ 16/9, 10/13, 7/14, 12/18 ),
uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova,
Policijske uprave Krapinsko-zagorske Broj:511-17-03/3485/1-2020, od 21.2.2020. godine,   Općinsko vijeće
Općine Radoboj, na 21. sjednici održanoj 11.03.2020.  
godine, donosi
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE
O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU
OPĆINE RADOBOJ
Članak 1.
U Odluci o uređenju prometa na području Općine
Radoboj Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br. 7/14.) iza članka 36. dodaje se članak 36. a koji glasi:
„ Članak 36.a.
U središtu Općine utvrđuje se pješačka zona koja
obuhvaća dionicu Radoboj (općina) - Raspelo, k.č.br.
3485/1, k.o. Radoboj, a obuhvaća prostor omeđen kućnim
brojevima  Radoboj 28 - Radoboj 35.“
Članak 2.
U članku 39. stavak 1. Odluke iza riječi „osim za“
dodaju se riječi stanare kućnih brojeva iz članka 36.a. i
vozila s posebnom dozvolom.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/20-01/0001
URBROJ:  2140/04-20-5
Radoboj, 11.03.2020.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Cigula, v.r.

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
Na temelju članka 25. st.1. t. 11. Statuta Općine
Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije br. 16/09, 9/13 i 15/18), a u vezi sa člankom 54.
st. 1. Zakona o ustanovama (Nar. nov. br. 76/93, 29/97,
47/99, 35/08 i 127/19), Općinsko vijeće Općine Stubičke
Toplice na svojoj 28. sjednici, održanoj elektronskim
putem dana 06. travnja 2020. godine donosi
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINSKE
KNJIŽNICE STUBIČKE TOPLICE
I.
Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune
Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice koje je dana
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18. ožujka 2020. godine donio privremeni ravnatelj Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
II.
Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:612-01/20-01/04
URBROJ:2113/03-01-20-2
Stubičke Toplice, 06.04.2020.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 25. st.1. t. 11. Statuta Općine
Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije br. 16/09, 9/13 i 15/18), a u vezi sa čl. 54. st. 1.
Zakona o ustanovama (Nar. nov. br. 76/93, 29/97, 47/99,
35/08 i 127/19) i čl. 98. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,
07/17, 68/18, 98/19) Općinsko vijeće Općine Stubičke
Toplice na svojoj 28. sjednici, održanoj elektronskim
putem dana 06. travnja 2020. godine donosi
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ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE
SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR
BOSNAR STUBIČKE TOPLICE
I.
Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune
Statuta Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, kojeg je donio Školski odbor Osnove škole Stubičke
Toplice na svojoj 24. sjednici, održanoj dana 05. ožujka
2020. godine.
II.
Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu danom objave.
KLASA:600-01/20-01/03
URBROJ:2113/03-01-20-2
Stubičke Toplice, 06.04.2020.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
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