Broj 2 - Godina 28.

Krapina, 7. veljače, 2020.

ISSN

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA
1. Odluka o načinu raspodjele sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija
i dugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju u 2020. godinu
2. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
za zdravstvene ustanove Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini
3. Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice -predstavnika osnivača
4. Rješenje o imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan
5. Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Krapinsko-zagorske županije za sklapanje ugovora

88
89
90
90
90

GRAD PREGRADA

AKTI GRADONAČELNIKA
1. Plan prijma u službu Grada Pregrade u 2020. godini
2. Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka
3. Pravilnik o dodjeli nagrade Naj-volonterki i volonterskoj akciji

91
91
92

OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina
2. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bedekovčina
3. Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika Dječjeg vrtića Bedekovčina
4. Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina

93
94
94
95

OPĆINA DESINIĆ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Program javnih potreba u sportu u 2020. godini
2. Program javnih potreba u kulturi u 2020. godini
3. Program socijalne skrbi Općine Desinić za 2020. godinu
4. Program zaštite okoliša za 2020. godinu
5. Program korištenja sredstava od spomeničke rente za 2020. godinu
6. Program korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2020. godinu
7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
8. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2020. godinu
9. Odluka o I. Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Desinić za financiranje  
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću Općine Desinić u 2019. godini

95
95
96
98
98
98
98
99
99

Strana 86 - Broj 2

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Petak, 7. veljače, 2020.

10. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Desinić za financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću Općine Desinić u 2020. godini
11. Zaključak o donošenju Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Desinić za 2019. godinu
12. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava CZ na području Općine Desinić u 2020. godini

100
102
105

OPĆINA HRAŠĆINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Hrašćina u 2020. godini
2. Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Hrašćina
3. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Hrašćina za 2020. godinu
s trogodišnjim financijskim učincima
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Hrašćina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. godine
5. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Hrašćina za 2019. godinu
6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Hraćina
za razdoblje od 2020. do 2023. godine

107
108
108
111
112
117

OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Zaključak o prihvaćanju II. Izmjena Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2019. godinu
2. Zaključak o prihvaćanju II. Izmjena Financijskog plana
Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli za 2019. godinu
3. I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2019. godini
te plan izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2020. i 2021. godini
4. I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje javne rasvjete u 2019. godini
te plana izgradnje javne rasvjete u 2020. i 2021. godini
5. II. Izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli sredstava za komunalnu djelatnost održavanja
nerazvrstanih cesta općine Hum na Sutli u 2019. godini
6. I. Izmjena i dopuna Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti u 2019. godini komunalnom poduzeću „Humkom“ d.o.o.
7. II. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Hum na Sutli za 2019. godinu
8. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i društvenih
djelatnosti Općine Hum na Sutli za 2019. godinu
9. Zaključak o prihvaćanju Programa rada za 2020. godinu i Financijskog plana
narodne knjižnice Hum na Sutli za 2020. godinu
10. Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića „ Balončica“ Hum na Sutli
za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu
11. Socijalni program Općine Hum na Sutli za 2020. godinu
12. Program javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti Općine Hum na Sutli za 2020. godinu
13. Program javnih potreba u športu Općine Hum na Sutli za 2020. godinu
14. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
15. Program korištenja sredstava ostvarenih od spomeničke rente za 2020. godinu
16. Program korištenja sredstava ostvarenih od vodnog doprinosa za 2020.godinu
17. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2020. godini
18. Program korištenja sredstava ostvarenih od prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
19. Program izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2020.godini te plan izgradnje
i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2021.i 2022. godini
20. Program izgradnje javne rasvjete u 2020. godini te plan izgradnje javne rasvjete u 2021.i 2022. godini
21. Program održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina u 2020. godini
22. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti u 2020. godini
komunalnom poduzeću „Humkom“ d.o.o.
23. Odluka o raspodjeli sredstava za komunalnu djelatnost održavanja
nerazvrstanih cesta Općine Hum na Sutli u 2020. godini
24. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i kandidata grupe birača zastupljenih
u općinskom vijeću Općine Hum na Sutli za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine

124
124
124
125
125
126
126
126
127
127
127
128
129
129
130
130
130
131
131
132
132
134
134
134

Petak, 7. veljače, 2020.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Strana 87 - Broj 2

OPĆINA JESENJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2020. godinu
2. Program socijalne skrbi za 2020. godinu
3. Program javnih potreba u kulturi  Općine Jesenje za 2020. godinu
4. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje za 2020. godinu
5. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje za 2020. godinu
6. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2019. godinu
7. I. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2019. godinu

135
135
136
136
138
139
139

OPĆINA KUMROVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. 1. Izmjena i dopuna Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec
2. Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „ Jaglac“ Kumrovec
3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2019. godinu
4. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
5. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Kumrovec u 2020. godini sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2020. godinu

140
140
140
143
143
145

OPĆINA MIHOVLJAN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi -mjesno groblje Mihovljan
2. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Mihovljan za 2020. godinu
3. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Mihovljan
4. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o korištenju društvenog doma

146
146
146
147

OPĆINA RADOBOJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Radoboj u 2020. godini
2. Zaključak o donošenju Plana djelovanja Općine Radoboj
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

148
148

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 200. godinu 149
2. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice
149

OPĆINA TUHELJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. II. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu
2. II. Izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu
3. II. Izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini
4. Odluka o III. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj
5. Program financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu
6. Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
7. Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu
8. Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020. godinu
9. Odluka o subvencioniranju poljoprivrednika u 2020. godini
10. Plan upravljanja imovinom u 2020. godini
11. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
12. Program utroška boravišne pristojbe u 2020. godini
13. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
14. Program utroška spomeničke rente za 2020. godinu

149
149
150
150
158
158
159
159
161
163
163
164
164
164

Strana 88 - Broj 2

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Petak, 7. veljače, 2020.

15. Godišnji plan djelovanja koncesija  za 2020. godinu
16. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
zastupljenih u općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2020. godinu   
17. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
18. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
19. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2019. godinu     
20. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. godinu
s trogodišnjim financijskim učincima                                                   

164
164
165
165
166
171

OPĆINA ZAGORSKA SELA

AKTI OPĆINSKGO VIJEĆA
1. Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2019.godinu nakon I. izmjene
2. Socijalni program Općine Zagorska Sela za 2019. godinu nakon prve izmjene
3. Program potpora u poljoprivredi na području Općine Zagorska Sela za 2020. godinu
4. Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
5. Program financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu
6. Socijalni program Općine Zagorska Sela za 2020. godinu
7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Zagorka Sela za 2019. godinu
8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.-2023. na području Općine Zagorska Sela
9. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Zagorska Sela
ISPRAVAK
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KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), članka 9. stavka 1.
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja
i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.)
članka 12. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 30A/15.) te
članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01., 5/06.,
14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18), župan
Krapinsko-zagorske županije dana 22. siječnja 2020.
godine donosi
ODLUKU O NAČINU RASPODJELE
SREDSTAVA PUTEM POKROVITELJSTVA,
FINANCIRANJA MANIFESTACIJA I DRUGIH
DOGAĐANJA OD ZNAČAJA ZA KRAPINSKO
– ZAGORSKU ŽUPANIJU U 2020. GODINI
I.
Ovom Odlukom o načinu raspodjele sredstava
putem pokroviteljstva, financiranja manifestacije i
drugih događanja od značaja za Krapinsko – zagorsku
županiju u 2020. godini (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuje
se financijski okvir dodjele sredstava po Javnom pozivu
za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja
manifestacije i drugih događanja od značaja za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Javni poziv), te
se utvrđuje dokumentacija za provedbu Javnog poziva.
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II.
Financijska sredstva koja će se rasporediti putem
Javnog poziva iz točke I. ove Odluke osigurana su Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
na razdjelu 001, glava 00120, program 1001, aktivnost
A102001, stavka R 0062,  u iznosu od 125.000,00 kuna.
III.
Dokumentacija za provedbu Javnog poziva obuhvaća:
1. Pravilnik o financiranju programa i projekta od
interesa za opće dobro koje provode udruge na području
Krapinsko-zagorske županije
2. Tekst Natječaja
3. Upute za prijavitelje
4. Obrasce za prijavu
IV.
Dokumentacija koju su dužne dostaviti udruge
obuhvaća:
1. Obrazac prijave za Javni poziv – Obrazac A1,
2. Izjavu  prijavitelja  - Obrazac A2
Dokumentacija koju su dužni dostaviti ostali prijavitelji:
1. Obrazac prijave za Javni poziv – Obrazac A1,
2.  Izjava prijavitelja – Obrazac A3
Neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli
financijskih sredstava za provedbu manifestacije/događaja
prijavitelji su obvezni dostaviti:
1. Izvornici dokumentacije na uvid (u slučaju svih
dokumenata koji su prilikom prijave dostavljeni u preslikama)
2. Dodatna dokumentacija:
a) Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni
postupak protiv odgovorne osobe u udruzi za prijavitelja
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manifestacije/događaja: – ne starije od 3 mjeseca od
dana predaje uvjerenja Krapinsko-zagorskoj županiji – 1
primjerak u izvorniku u ispisu, dostavlja se neposredno
prije potpisivanja ugovora o dodijeli sredstva
b) Potvrda ministarstva financija, porezne uprave o
nepostojanju poreznog duga za prijavitelja manifestacije/
događaja – ne starije od 30 dana od dana predaje potvrde
Krapinsko-zagorskoj županiji – predaje 1 primjerak u
izvorniku u ispisu, dostavlja se neposredno prije potpisivanja ugovora o dodijeli sredstva
c) Obrazac A6. izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja manifestacije/događaja – vlastoručno potpisana
i ovjerena – 1 primjerak u izvorniku u ispisu, dostavlja se
neposredno prije potpisivanja ugovora o dodijeli sredstva
Rok za dostavu dodatne dokumentacije je 5 dana od
dana dostave obavijesti prijavitelju. Obavijest prijavitelju
Krapinsko-zagorska županija će dostaviti elektronskom
poštom na adresu elektronske pošte koju je prijavitelj
naveo u prijavi.
Ako prijavitelj bez posebno pismeno obrazloženog i
opravdanog razloga ne dostavi traženu dodatnu dokumentaciju u ostavljenom roku, s istim se neće sklopiti Ugovor
o dodjeli financijskih sredstava za provedbu manifestacije/
događaja.
Ukoliko se provjerom obvezne i dodatne dokumentacije ustanovi da prijavitelj ne ispunjava tražene
uvjete Javnog poziva, njegova prijava neće ići u postupak
ugovaranja.
V.
Dokumentacija će u cijelosti   biti objavljena na
službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).
VI.
Za provođenje postupka Javnog poziva župan će
imenovati Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava na Javni poziv.
Povjerenstvo iz stavka 1. ove točke sastoji se od
pet članova.
VII.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijava, župan donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava
prijaviteljima na Javni poziv.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Krapinsko-zagorska županija će s prijaviteljima  sklopiti ugovore
o financiranju.
VIII.
Odluka iz točke VII. objaviti će se na mrežnim
stranicama Krapinsko-zagorske županije.
IX.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ured župana.
X.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 900-06/20-01/01
URBROJ: 2140/01-02-20-2
Krapina, 20. siječnja 2020.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.
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Na temelju članka 7. stavka 2. alineje 3. Uredbe o
načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna
iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za
2020. godinu („Narodne novine“, broj 128/19), točke
IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020.
godini („Narodne novine“, broj 128/19) i članka 32.
Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 05/06, 14/09,
11/13, 26/13 -  pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi
ODLUKU
O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2020.
GODINI
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila i način
financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko
ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih
ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti
iz bilanciranih sredstava Državnog proračuna Republike
Hrvatske u 2020. godini.
II.
Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području
Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini utvrđeni su
u ukupnom iznosu od 18.974.840,00 kuna.
III.
Sredstva iz točke II. ove Odluke raspoređuju se
zdravstvenim ustanovama za:
- otplatu kredita za izgradnju objekta Opće bolnice
Zabok i bolnice hrvatskih veterana, uređenje hidroterapijskog sadržaja u objektu Maksimilijan u Specijalnoj
bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i za
nabavu višeslojnog CT uređaja i digitalnog mamografskog
uređaja u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Krapinske Toplice
- investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih
ustanova, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih
sredstava,
- investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i
nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva,
- informatizaciju zdravstvene djelatnosti, a sve
sukladno Planu i programu mjera zdravstvene zaštite i
Mreži javne zdravstvene službe.
IV.
Kriteriji za raspoređivanje sredstava utvrđuju se na
temelju uvida u postojeće stanje i potreba zdravstvenih
ustanova:
- otplate kredita za investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor i medicinsku  opremu,
- broja objekata i veličine poslovnog prostora
kojeg zdravstvena ustanova održava,
- potrebe za nabavkom nove opreme, te zanavljanja i servisiranje medicinske i nemedicinske opreme i
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prijevoznih sredstava,
- informatizaciju zdravstvene ustanove (nedostatak informatičke opreme ili zanavljanje iste),
- broja osiguranika koji koriste zdravstvenu zaštitu
u pojedinoj zdravstvenoj ustanovi.
Mjerila za utvrđivanje prava na dodjelu sredstava
utvrđuju se prema opsegu djelatnosti i Planu prioriteta
pojedine zdravstvene ustanove.
V.
Sredstva iz točke II. ove Odluke ne mogu se koristiti
u svrhu uređenja prostora, medicinske i nemedicinske
opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja.
VI.
Župan utvrđuje Zaključak o popisu prioriteta za
raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih
ustanova uz primjenu kriterija i mjerila iz točke IV. ove
Odluke.
Utvrđeni Zaključak o popisu prioriteta iz stavka
1. ove točke dostavlja se na suglasnost Ministarstvu
zdravstva.
Po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva,
župan donosi Odluku o rasporedu sredstava između
zdravstvenih ustanova čiji je osnivač.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od objave u
Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 500-01/20-01/11
URBROJ: 2140/01-02-20-2
Krapina, 21. siječnja 2020.
Ž U PA N
Željko Kolar, v.r.
Na temelju članka 83. stavka  4. i 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18) i članka
32. stavka 1. alineja 19.  Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst
i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije dana 29.
siječnja 2020. godine donosi
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE
UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE – PREDSTAVNICE
OSNIVAČA
I.
Za članicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice – predstavnicu
osnivača imenuje se KSENIJA GOSPOČIĆ.
II.
Mandat imenovanoj u točki II. ovog Rješenja traje
do 18. rujna 2021. godine.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim glasniku
Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 500-01/2001/14
URBROJ: 2140/01-02-20-2
Krapina, 29. siječnja 2020.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.

Petak, 7. veljače, 2020.

Na temelju članka 119. stavka 1. al. 3.  Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  («Narodne novine» broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr.,
90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 6/18. I
98/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
13/01.,   5/06., 14/09., 11/13, 26/13. – pročišćeni tekst
i 13/18.), župan Krapinsko-zagorske županije dana 28.
siječnja 2020. godine d o n o s i
RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG
ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „LJUDEVIT
GAJ“ MIHOVLJAN
I.
Umjesto IVANA PAVLEKOVIĆA, u Školski odbor
Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan ispred osnivača
imenuje se VLATKA ZEBEC, Gora Veternička 11, Novi
Golubovec.
II.
Mandat imenovanoj u točki I. ovog Rješenja traje do
isteka četverogodišnjeg mandata na koji je bio imenovan
Ivan Pavleković.
Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 602-02/20-01/63
URBROJ: 2140/01-02-20-01
Krapina, 28. siječnja 2020.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.
Na temelju članka 6. st. 3. al. 1.  Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 14/05., 9/06.-ispr.,
30/09., 14/14., 17/14.-ispr. i 31/16.) i članka 32. Statuta
Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i
13/18.) župan Krapinsko-zagorske županije  donosi  
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI
JAVNOJ USTANOVI ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA
SKLAPANJE UGOVORA
Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu:
Ustanova) daje se suglasnost za  sklapanje Ugovora javne
nabave promotivnih usluga za potrebe projekta „Zagorje
ABECEDA prirode“  sa tvrtkama:
- HAMPER STUDIO d.o.o. iz Zagreba, Strossmayerov trg 7, za Grupu 1 - Usluge grafičkog oblikovanja i
izrade promotivnih i edukacijskih materijala, za cijenu u
iznosu  od 253.741, 60 kn s PDV-om,
- EMPIRIA MAGNA d.o.o. iz Zagreba, Horvaćanska cesta 41, za Grupu 2 - Usluge izrade promotivnog
materijala, za cijenu u iznosu  od 27.375,00 kn s PDV-om,
- PROSPEKT d.o.o. iz Rijeke, Kvaternikova 87, za
Grupu 3 - Usluge izrade web stranice za cijenu u iznosu  od
23.625, 00 kn s PDV-om,  a sve prema Odluci Upravnog
vijeća Ustanove KLASA: 351-01/19-01/112, URBROJ:
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2140-18-19-6 od 18. prosinca 2019.
KLASA: 351-01/19-01/155
URBROJ: 2140/01-02-19-3
Krapina, 23. prosinca  2019.
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KLASA: 100-01/19-01/21
URBROJ: 2214/01-02-19-1
U Pregradi,  02.01.2020.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.

GRAD PREGRADA
Temeljem članka 52. Statuta Grada Pregrade
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.6/13,
17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni tekst) i članka 10. stavka
2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
RH br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Gradonačelnik  Grada
Pregrade donosi slijedeći
PLAN PRIJMA U SLUŽBU
GRADA PREGRADE U 2020. GODINI
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijem
službenika i namještenika u Upravni odjel za opće poslove
i društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije i proračun  Grada Pregrade tijekom proračunske 2020. godine.
Članak 2.
Plan prijma sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u  Upravnom odjelu za opće poslove i društvene
djelatnosti i Upravnom odjelu   za financije i proračun  
Grada Pregrade te potreban broj službenika i namještenika
na neodređeno vrijeme za 2020. godinu.
Članak 3.
Utvrđuje se da je u upravnim tijelima Grada Pregrade Pravilnikom o unutarnjem redu  sistematizirano 16
mjesta,  od čega je popunjeno 10 radnih mjesta.
U Upravnom odjelu za opće poslove i društvene
djelatnosti  Grada Pregrade zaposlena su 4 službenika i
1 namještenik  na neodređeno vrijeme u punom radnom
vremenu,   a nepopunjena radna mjesta su viši stručni
suradnik za društvene djelatnosti i upravljanje gradskom
imovinom,  te spremač i dostavljač.
U Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo
Grada Pregrade zaposleno je 5 službenika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, a nepopunjena
radna mjesta su viši stručni suradnik za gospodarstvo i
poljoprivredu, viši referent za gospodarstvo i financije,  
viši referent za prostorno uređenje i gradnju, referent-poljoprivredni redar.
Članak 4.
U 2020.g. ne planira se zapošljavanje službenika u
Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti.
U 2020.g.  planira se zapošljavanje službenika na
radnom mjestu viši stručni suradnik za gospodarstvo i
poljoprivredu i viši referent za gospodarstvo i financije u
Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo.
Članak 5.
Plan prijma u službu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADONAČELNIK
Marko Vešligaj, univ.spec.pol., v.r.

Temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih
podataka (EU) 2016/679 (u nastavku teksta: Uredba) i
članka 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 6/13, 17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Pregrada,  d o n o s i
ODLUKU O IMENOVANJU
SLUŽBENICE ZA ZAŠTITU OSOBNIH
PODATAKA
Članak 1.
Marija Marjanović, zaposlena na radnom mjestu
Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i upravljanje gradskom imovinom u Gradu Pregradi razrješuje se
dužnosti službenice za zaštitu osobnih podataka u Gradu
Pregradi.
Članak 2.
Petra Vdović, zaposlena na radnom mjestu Viši
stručni suradnik za društvene djelatnosti i odnose s javnošću u Gradu Pregradi, imenuje se službenicom za zaštitu
osobnih podataka u Gradu Pregradi.
Članak 3.
Službenica za zaštitu osobnih podataka obavlja
najmanje sljedeće zadaće:
(a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili
izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o
njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama
Unije ili države članice o zaštiti podataka;
(b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika
voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu
osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti,
podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje
u postupcima obrade te povezane revizije;
(c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu
procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina
izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe;
(d) suradnja s nadzornim tijelom;
(e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno
savjetovanje iz članka 36. Uredbe te savjetovanje, prema
potrebi, o svim drugim pitanjima.
Službenica za zaštitu podataka pri obavljanju svojih
zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.
Članak 3.
Službeni kontakt - podaci službenika za zaštitu
osobnih podataka Grada Pregrade su:
- e- mail: osobnipodaci@pregrada.hr,
- službeni telefon broj: 049/376-052,
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Grada  
Pregrade  www.pregrada.hr.
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KLASA: 022-05/20-01/08
URBROJ: 2214/01-02-20-1
Pregrada, 21. siječnja 2020.

GRADONAČELNIK
Marko Vešligaj, univ. spec. pol., v.r.

Temeljem   članka 52. Statuta Grada Pregrade
(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br.6/13.,
17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni  tekst ) Gradonačelnik  Grada Pregrade,  donosi
PRAVILNIK O DODJELI NAGRADE
NAJ-VOLONTERU/KI I VOLONTERSKOJ
AKCIJI
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak za dodjelu  
nagrade za Naj-volontera/ku   i volontersku akciju   (u
daljnjem tekstu: Nagrada), iznos nagrade, način objave
javnog poziva, obvezan sadržaj javnog poziva te kriteriji
za odabir.
Članak 2.
Nagrada je godišnje priznanje koje dodjeljuje Grad
Pregrada za volonterski doprinos kojim volonteri/ke i
volonterske akcije doprinose:
- poboljšanju kvalitete života osobe/a, skupine/a
osoba ili općoj dobrobiti;
- aktivnom uključivanju osobe/a   ili skupine/a u
društvena zbivanja;
- razvoju humanijeg društva i volonterstva.
Članak 3.
Nagrada se dodjeljuje  u slijedećim kategorijama:
1. Naj-volontera/ku    u kategoriji mladi volonteri/
ke (15 - 30 godina)  u obliku zahvalnice,
2. Naj-volontera/ku   u kategoriji odrasli volonteri/
ke  (31+ godina)  u obliku zahvalnice,
3. Volonterska akcija u novčanom iznosu od
2.000,00 kn.
Proglašenje najboljeg volontera/ke i volonterske
akcije te dodjela Nagrade održava  se povodom obilježavanja Dana Grada Pregrade.
Članak 4.
Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje Javni
poziv za predlaganje kandidata /kinja i volonterskih akcija
za dodjelu Nagrade  (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
Javni poziv sadrži: podatke o nazivu Nagrade,
pojašnjenje tko sve može biti nominiran tj. tko može
nominirati kandidate/kinje i volonterske akcije, obvezan
sadržaj prijedloga, naznaku kome se prijedlog dostavlja,
rok za dostavu prijedloga  te kriterije odabira.
Javni poziv objavljuje se na web-stranici Grada
Pregrade.
Članak 5.
Prijedlog kandidata/kinja odnosno   volonterske
akcije za dodjelu Nagrade mogu podnijeti:
- organizatori volontiranja u smislu članka 7. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 i 22/13) (
u nastavku: Zakon)  (udruga, zaklada, fundacija, sindikat,
vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica,
državno tijelo i tijelo lokalne samouprave) sa sjedištem
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na području grada Pregrade;
- korisnici organiziranog volontiranja (fizičke ili
pravne osobe koje primaju usluge volontiranja),
- volonter osobno.
U kategorijama  Naj volontera/ki godine predložena
može biti svaka fizička osoba koja:
- obavlja volonterske aktivnosti sukladno odredbama Zakona;
- ima navršenih 15 godina i više;
- volontirala je u organizacijama koje su definirane
Zakonom kao organizatori volontiranja (udruge, zaklade,
fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne  
samouprave),
- ima prebivalište na području grada Pregrade.
U kategoriji volonterske akcije godine predložena
volonterska akcija može biti svaka akcija koja:
-    prikazuje konkretne volonterske akcije/aktivnosti
i promovira volonterstvo;
-    uključuje građane/ke u aktivnosti od općeg dobra
za zajednicu;
-    potiče lokalni razvoj na području grada Pregrade;
-    je završila u godini za koju se dodjeljuje Nagrada,
bez obzira na datum početka.
Članak 6.
Prijedlog   u kategoriji Naj volontera/ki mora sadržavati:
- podatke o predlagatelju (naziv/ime i prezime,
adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime ovlaštene osobe
za pravne osobe, telefon/mobitel, e-mail adresa);
- podatke (životopis) o kandidatu /kinji;
- opis rada kandidata/ kinje s obrazloženjem (što
znači njegov rad za prijavitelja, čime se ističe ispred drugih
volontera, vrste poslova koje je obavljao, broj volonterskih
sati koje je odradio, dužina volonterskog staža i dr.);
- dokumentaciju koja potvrđuje da kandidat/kinja
ispunjava kriterije i uspješnost djelovanja u području za
koje se dodjeljuje Nagrada (preslika ugovora  i/ili  potvrde o volontiranju, fotografije, novinski članci, izvješća s
volontiranja i dr.).
Prijedlog u kategoriji volonterske akcije mora
sadržavati:
-podatke o predlagatelju (naziv/ime i prezime, adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime ovlaštene osobe za
pravne osobe, telefon/mobitel, e-mail adresa);
-opis volonterske akcije s obrazloženjem ( organizator, značaj, opis poslova, trajanje, broj uključenih
volontera/ki)
-fotografije volonterske akcije – najmanje 2 fotografije
-druge materijale koji potvrđuju volontersku akciju
(fotografije, novinski članci, linkovi, tiskovni materijal
i sl.),
Članak 7.
Svi prijedlozi s pripadajućom dokumentacijom
upućuju se Gradu Pregradi.
Članak 8.
Gradonačelnik Grada Pregrade   će imenovati
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Povjerenstvo za odabir Nagrade (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik
Grada Pregrade će   donijeti konačnu odluku o odabiru
najboljeg volontera/ke i volonterske akcije.
Odabrani kandidat/kinja i organizator volonterske
akcije  će o konačnoj odluci biti pismeno obaviješteni, a
ista će biti objavljenja na web stranicama Grada Pregrade.
Članak 9.
Povjerenstvo će donijeti odluku sukladno sljedećim
kriterijima:
- Doprinos za organizatora volontiranja i korisnika
volontiranja od volonterskih aktivnosti      kandidata/kinje
ili volonterske akcije,
- Doprinos za širu zajednicu od volonterskih aktivnosti kandidata/kinje i volonterske akcije,
- Samoinicijativnost i posvećenost pri obavljanju
volonterskih aktivnosti;
- Trajanje i učestalost volontiranja,
  -  Specifičnosti u volonterskim aktivnostima predložene/og kandidata/kinje ili akcije koje ga/ju razlikuju
od drugih kandidata/kinja/akcija.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o dodjeli nagrade naj volonteru/ki ( Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/16).
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
Klasa: 061-01/20-01/02
Urbroj: 2214/01-02-20-1
Pregrada,  20.01. 2020.
GRADONAČELNIK
Marko Vešligaj, univ.spec.pol., 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 29. siječnja 2020. godine utvrdio je
PLAN PRIJMA U SLUŽBU
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE
BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Bedekovčina za 2020. godinu (u daljnjem
tekstu: Plan prijma) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Bedekovčina, potreban broj službenika i namještenika
na neodređeno vrijeme za 2020. godinu i planiran broj
vježbenika za 2020. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da je u Jedinstvenom upravnom odjelu
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Općine Bedekovčina, sukladno Pravilniku o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj
58/18) , sistematizirano 15 radnih mjesta   od kojih je
popunjeno 8  radnih mjesta.
Članak 3.
Utvrđuje se da u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bedekovčina na neodređeno  radno  vrijeme nije
popunjeno 7 radnih mjesta i to kako slijedi:
- radno mjesto višeg stručnog suradnika za pravne
poslove,
- radno mjesto višeg stručnog suradnika za pripremu
i provedbu projekata,
- radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu
projekata,
-  radno  mjesto višeg referenta  za graditeljstvo,
promet i komunalne poslove
- radno  mjesto  referent-poljoprivredni  redar
- komunalni radnik – spremač
- spremač.
Članak 4.
U 2020. godini planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:
-      radno mjesto višeg referenta za graditeljstvo,
promet i komunalne poslove.
Članak 5.
U 2020. godini ne planira se prijam vježbenika u
Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina
Članak 6.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban
broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme
odgovarajuće stručne spreme i struke za 2020. godinu prikazani su u Tabeli koja se nalazi u privitku i čini sastavni
dio ovog Plana prijma.
Članak 7.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 100-02/20-01/01
URBROJ: 2197-02-01/1-20-1
Bedekovčina, 29. siječnja 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Ban, ing. građ., v.r.
TABELA UZ PLAN PRIJMA U SLUŽBU
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE
BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU
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BROJ
SISTEMATIZIRANIH
RADNIH MJESTA
U JEDINSTVENOM
UPRAVNOM ODJELU
OPĆINE BEDEKOVČINA
SLUŽBENICI NAMJEŠTENICI

12

3

Petak, 7. veljače, 2020.

POTREBAN BROJ
POTREBAN
SLUŽBENIKA I
BROJ
STVARNO STANJE
NAMJEŠTENIKA
VJEŽBENIKA
POPUNJENOSTI RADNIH NA NEODREĐENO
I KOJE
MJESTA NA DAN 31.12.2018.
VRIJEME I
STRUČNE
GODINE
KOJE STRUČNE
SPREME I
SPREME I
STRUKE
STRUKE
1 službenik
SLUŽBE NICI
NAMJEŠTENICI
– sveučilišni
prvostupnik ili
0
7
1
stručni prvostupnik
građevinske struke

Na temelju članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj
i područnoj ( reginalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“
broj 28/10) 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 22.01.2020. godine donio je
ODLUKU
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se osnovica za obračun
plaće  službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina.
Članak 2.
(1) Osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina iznosi 4.384,51 bruto.
(2) Osnovica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje
se počevši s plaćom za mjesec siječanj 2020. godine koja
će biti isplaćena u veljači 2020.
Članak 3.
Plaću zaposlenika čini umnožak osnovice za obračun plaće iz članka 2. ove Odluke i koeficijenta, uvećan
za 0,5% za svaku navršenu godinu radno staža.
Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određeni su Odlukom Općinskog vijeća Općine
Bedekovčina.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika
i namještenika („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 36/19)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u  „Službenom glasniku Krapinsko zagorske
županije“.
KLASA: 120-01/20-01/10
URBROJ: 2197-02-01/1-20-1
Bedekovčina, 22. siječnja 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK,
Darko Ban, ing.građ., v.r.
Na temelju članaka 46. Statuta Općine Bedekovčina
(„ Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj
06/13, 24/14 i 29/15 i 14/18)  i  članka 55. Pravilnika o

UKUPNO
PLANIRANIH POPUNA U 2019.
GODINI

1

radu za zaposlene u dječjem vrtiću Bedekovčina (KLASA: 110-01/19-01/01,URBROJ: 2197-02-06/19-1od  
30.09.2019. godine) općinski načelnik Općine Bedekovčina dana 22.01. 2020. godine donio je
ODLUKU
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se osnovica za obračun
plaće zaposlenika Dječjeg vrtića Bedekovčina
Članak 2.
(1) Osnovica za izračun plaće zaposlenika Dječjeg
vrtića Bedekovčina iznosi 5.809, 79 kuna.
(2) Osnovica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje
se počevši s plaćom za mjesec siječanj 2020. godine koja
će biti isplaćena u mjesecu veljači 2020. godine.
Članak 3.
Plaću zaposlenika čini umnožak osnovice za obračun plaće iz članka 2. ove odluke i koeficijenta, uvećan za
0,5%  za svaku  navršenu godinu radnog staža.
Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaće zaposlenika određeni
su Pravilnikom o radu za zaposlene u Dječjem vrtiću
Bedekovčina   (KLASA: 110-01/19-01/01,URBROJ:
2197-02-06/19-1,  30.09.2019. godine).
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka Općinskog načelnika o visini osnovice za izračun
plaće zaposlenika Općinske knjižnice („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 36/19)
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u  „Službenom glasniku Krapinsko zagorske
županije“.
KLASA: 120-01/20-01/11
URBROJ: 2197-02-01/1-20-1
Bedekovčina, 22. 01. 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK,
Darko Ban, ing.građ., v.r.
Na temelju članaka 46. Statuta Općine Bedekovčina
(„ Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj
06/13, 24/14 i 29/15 i 14/18) ,članka 30. Pravilnika o radu
za zaposlene u Općinskoj knjižnici i čitaonici Bedekovčina
(KLASA: 612-04/15-01/03, URBROJ: 2197-02-05/0715-3 od 21.svibnja 2015.godine), i Izmjena i dopuna
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Pravilnika o radu za zaposlene u Općinskoj knjižnici i čitaonici Bedekovčina ( KLASA. 612-04/11-01/11, URBROJ:
2197-02/-04/1-19-1 od 15.10.2019.) općinski načelnik
Općine Bedekovčina dana 22.01. 2020. godine donio je
ODLUKU
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se osnovica za obračun
plaće zaposlenika Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina.
Članak 2.
(1) Osnovica za izračun plaće zaposlenika Općinske
knjižnice i čitaonice Bedekovčina iznosi 4.384, 51 kuna
bruto.
(2) Osnovica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje
se počevši s plaćom za mjesec siječanj 2020. godine koja
će biti isplaćena u mjesecu veljači  2020. godine.
Članak 3.
Plaću zaposlenika čini umnožak osnovice za obračun plaće iz članka 2. ove odluke i koeficijenta, uvećan za
0,5%  za svaku  navršenu godinu radnog staža.
Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaće zaposlenika određeni
su Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, plaćama i načinu rada Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina KLASA: 612-04/10-01/16,
URBROJ: 2197-02-05/10-1 od 16.rujna 2010. godine,
Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, plaćama i načinu rada Općinske knjižnice i čitaonice
Bedekovčina KLASA: 612-04/18-01/02, URBROJ: 219702-05/18-1 od 09. siječnja 2018. godine, Pravilnikom o
izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, plaćama
i načinu rada Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina
KLASA: 612-04/18-01/11, URBROJ: 2197-02-05/18-1
od 19. travnja 2018. godine
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka Općinskog načelnika o visini osnovice za izračun
plaće zaposlenika Općinske knjižnice („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 36/19)
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA: 120-01/20-01/12
URBROJ: 2197-02-01/1-20-1
Bedekovčina, 22. 01. 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Ban, ing.građ., v.r.

OPĆINA DESINIĆ
Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne
novine“, broj : 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13, 85/15, 19/16, 98/19)  te članka 30. Statuta općine
Desinić („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“,  broj 11/13, 11/18) Općinsko vijeće općine Desinić na  
17. sjednici održanoj dana 19. 12. 2019. godine, donijelo je
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PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2020. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom financiranja potreba u sportu
za 2020. godinu raspoređuju se sredstva za ostvarivanje
potreba u sportu na području Općine Desinić za 2020.
godinu.
Članak 2.
Sredstva će se dodjeljivati temeljem članka 33.,
stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj:
74/14, 70/17, 98/19).
Članak 3.
Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju
se sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ovog Programa rasporediti će
se prema prijavljenim i odobrenim projektima od strane
Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih
uvjeta javnog poziva i Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata.
Povjerenstva će temeljem Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa
i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15) provesti natječaj i odabir
programa i projekata te predložiti izvršitelju proračuna
sklapanje ugovora o financiranju odabranih programa i
projekata.
Članak 5.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije“,  a primjenjuje se tijekom
2020. proračunske godine.
KLASA: 021-05/19-01/77
URBROJ: 2214/01-19-01
DESINIĆ, 19. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.
Na temelju   članka 30. Statuta Općine Desinić
(„Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj
11/13, 11/18) Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj
17. sjednici održanoj dana 19. 12. 2019. godine donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2020. GODINI
Članak  1.
Ovim Programom financiranja javnih potreba u
kulturi za 2020. godinu raspoređuju se sredstva za ostvarivanje potreba u kulturi na području Općine Desinić za
2020. godinu.
Članak 2.
Sredstva će se dodjeljivati temeljem članka 33.
stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj:
74/14, 70/17, 98/19).
Članak 3.
Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju
se sredstva u iznosu od 90.000,00 kuna.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ovog Programa rasporediti će
se prema prijavljenim i odobrenim projektima od strane
Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih
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uvjeta javnog poziva i Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata.
Povjerenstva će temeljem Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa
i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(„Narodne novine“ broj. 26/15) provesti natječaj i odabir
programa i projekata te predložiti izvršitelju proračuna
sklapanje ugovora o financiranju odabranih programa i
projekata.
Članak 5.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije“, a primjenjuje se tijekom
2020. proračunske godine.
KLASA: 021-05/19-01/78
URBROJ: 2214/01-19-01
DESINIĆ, 19. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo.,v.r.
Na temelju članka 115. i 117. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine“, broj   157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17, 98/19)  i članka 30. Statuta općine
Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 11/13, 11/18), Općinsko vijeće općine Desinić na
svojoj  17.  sjednici održanoj dana 19. 12. 2019. donijelo je
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE
DESINIĆ ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim socijalnim programom, u okviru osiguranih
sredstava utvrđuju se prava shodno Zakonu o socijalnoj
skrbi i druga prava i pomoć za osobe sa prebivalištem na
području općine Desinić.
Članak 2.
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi
obavlja Općinski načelnik, Povjerenstvo za socijalnu skrb
i Jedinstveni upravni odjel Općine Desinić.
Članak 3.
Za potrebe socijalne skrbi u proračunu općine Desinić za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznosu od
376. 000,00 kuna.
Izvor sredstava za realizaciju ovog Programa su
- 11 opći prihodi i primici.
Članak 4.
Naknade po ovom programu su
1. naknada za troškove stanovanja
2. naknada za trošak ogrijeva
3. jednokratna naknada
4. naknada za novorođeno dijete
5. naknada za troškove prijevoza
6. naknada za školovanje – učeničke i studentske
pripomoći
7. paketi prigodom blagdana Božića i Uskrsa
8. podmirenje troškova prehrane učenicima
9. drugi oblici naknada.
NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA
Članak 5.
Naknada za troškove stanovanja priznaje se kori
sniku zajamčene minimalne naknade po Rješenju Centra
za socijalnu skrb.

Petak, 7. veljače, 2020.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu,
komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje,
vodu, odvodnju i druge troškovi stanovanja u skladu s
posebnim propisima.
Naknada za troškove stanovanja priznaje se do
iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade
priznate samcu odnosno kućanstvu, utvrđene prema Zakona o socijalnoj skrbi.
Naknada za troškove stanovanja može se priznati i
do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, kada bi se
po mišljenju Centra samo na taj način spriječilo odvajanje
djece od roditelja.
Naknada za troškove stanovanja iz stavka 1. ovog
članka odobrava se rješenjem, a realizira se na način da
općina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu
iz stavka 2. ovog članka ili izravno isplaćuje novac na
račun korisnika.
Predviđena financijska sredstva u proračunu za
2020. godinu na ime naknade za troškove stanovanja  
iznose 10.000,00 kuna.
TROŠKOVI OGRJEVA
Članak 6 .
Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se
grije na drva priznaje se pravo na naknadu za troškove
ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³
drva ili odobri novčani iznos za podmirenje troška ogrijeva
u visini koju svojom odlukom odredi predstavničko tijelo
Krapinsko-zagorske županije.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava Kra
pinsko-zagorska županija u svom proračunu.
Radi osiguravanja sredstva za troškove ogrjeva iz
stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel podnosi
zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne
naknade koji se griju na drva nadležnom upravnom odjelu
Krapinsko-zagorske županije.
JEDNOKRATNA NAKNADA
Članak 7.
Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili
kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije
u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale
zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana
obitelji, elementarne nepogode i slično, a prema ocjeni
Povjerenstva.
U postupku priznavanja jednokratne pomoći kori
snik je dužan pribaviti dokaze o opravdanosti potrebe radi
koje podnosi zahtjev.
Jednokratna naknada može se priznati zbog nabave
osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće
i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih
predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji
s humanitarnim organizacijama.
Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo
na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.
Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u
cijelosti ili djelomično kad Povjerenstvo utvrdi da je to
povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi,
odnosno da postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće
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koristiti namjenski.
Jednokratna naknada u jednoj proračunskoj godini
može se ostvariti u iznosu od najviše 800,00 kn.
Iznimno, jednokratna naknada može se ostvariti i
preko iznosa iz stavka 5. ovog članka na prijedlog Po
vjerenstva.
Povjerenstvo donosi prijedlog visine jednokratne
naknade na osnovi Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje
prava na jednokratnu naknadu.
Jednokratnu naknadu, na prijedlog Povjerenstva,
odobrava načelnik posebnom odlukom.
Predviđena financijska sredstva u proračunu za
2020. godinu na ime jednokratne naknade iznose 5.000,00
kuna.
NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE
Članak 8.
Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete u
iznosima određenim posebnom Odlukom općinskog vijeća, ostvaruje (majka, otac ili oba roditelja) s prebivalištem
na području općine.
Isplata sredstava vrši se temeljem odluke o isplati
koju donosi općinski načelnik.
Predviđena financijska sredstva u proračunu za
2020. godinu na ime naknada za novorođeno dijete iznose
80.000,00 kuna.
NAKNADA ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA
Članak 9.
Naknada za troškove prijevoza
Pravo na naknadu za troškove prijevoza mogu
ostvariti:
- redovni učenici osnovne škole koji to pravo ne
ostvaruju u okviru Državnog pedagoškog standarda,
- redovni učenici srednje škole koji putuju u školu
svaki dan,
- djeca s poteškoćama u razvoju - polaznici programa pri Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice.
Naknada se osigurava u visini koju odredi  općinski
načelnik posebnom Odlukom
Predviđena financijska sredstva u proračunu za
2020. godinu na ime naknada za troškove prijevoza  iznose
100.000,00 kuna.
NAKNADA ZA ŠKOLOVANJE – UČENIČKE I
STUDENTSKE PRIPOMOĆI
Članak 10.
Pravo na naknadu za školovanje - učeničke i
studentske pripomoći, mogu ostvariti redovni učenici
srednje škole i studenti sukladno Pravilniku o kriterijima
i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i
studentima i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika
o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima
srednjih škola i studentima („Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije“, broj 27/09, 5/11).
Predviđena financijska sredstva u proračunu za
2020 godinu na ime naknada za školovanje – učeničke i
studentske pripomoći iznose 130.000,00 kuna.
PAKETI PRIGODOM BLAGDANA BOŽIĆA I
USKRSA
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Članak 11.
Pravo na prigodne pakete povodom blagdana Božića
i Uskrsa ostvaruju korisnici prava na zajamčenu minimal
nu naknadu sukladno rješenju Centra za socijalnu skrb.
Pravo na prigodni paket, podnošenjem zahtjeva za
isto, mogu ostvariti i samci i kućanstva slabijeg socijal
nog stanja.
O dodijeli prigodnih paketa po zahtjevima, na
prijedlog Povjerenstva, odnosno Jedinstvenog upravnog
odjela, odlučuje  općinski načelnik posebnom Odlukom.
Predviđena financijska sredstva u proračunu za
2020. godinu na ime paketi prigodom blagdana Božića i
Uskrsa iznose 15.000,00 kuna.
PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE UČENIKA
Članak 12.
Ovu pomoć ostvaruju učenici osnovne škole, poime
nično, koji imaju prebivalište na području općine Desinić,
a roditelji ili zakonski skrbnici su slabijeg socijalnog stanja
te ukoliko više od jednog djeteta iz iste obitelji pohađa
osnovnu školu.
Ostvaruje se temeljem zahtjeva upućenog od strane
osnovne škole ili osobnim zahtjevom roditelja, odnosno
zakonskog skrbnika.
O podmirenju troškova prehrane učenika odlučuje
općinski načelnik posebnom Odlukom.
Predviđena financijska sredstva u proračunu za
2020. godinu na ime Podmirenje troškova prehrane učenika iznose 11.000,00 kuna.
DRUGI OBLICI NAKNADA
Članak 13.
Drugi oblici naknade  su:
1. SUFINANCIRANJE RADA CRVENOG KRIŽA
Crveni križ se sufinancira po zahtjevu uz predočenje
Programa rada na početku svake proračunske godine.
Predviđena financijska sredstva u proračunu za
2020. godinu na ime sufinanciranje rada Crvenog Križa
iznose 20.000,00 kuna.
2. SUFINANCIRANJE RADA OBITELJSKOG
CENTRA
Ova pomoć se sufinancira po zahtjevu uz predočenje
Programa rada na početku svake proračunske godine.
Predviđena financijska sredstva u proračunu za
2020. godinu na ime sufinanciranje rada obiteljskog centra
iznose 5.000,00 kuna.
Članak 14.
Realizacija programa socijalne skrbi općine Desinić
za 2020. godinu ovisna je o realizaciji Proračuna općine
Desinić za 2020. godinu.
Članak 15.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije“, a primjenjuje se tijekom
proračunske 2020. godine.
KLASA: 021-05/19-01/79
URBROJ: 2214/01-19-01
DESINIĆ, 19. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.
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Na temelju  članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) te članka
30. Statuta Općine Desinić,  („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ 11/13, 11/18), Općinsko vijeće
općine Desinić na 17. sjednici održanoj dana 19. 12. 2019.  
godine donijelo je
PROGRAM
ZAŠTITE OKOLIŠA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se potrebe u zaštiti
okoliša koje će se financirati iz Proračuna općine Desinić
u 2020. godini s prikazom izvora financiranja.
Članak 2.
Općina Desinić sudjelovat će u financiranju ovog
Programa sa iznosom od 103.000,00  kuna.
Iz naznačenih sredstava financirat će se:
- higijeničarska služba sa
30.000,00 kuna
- odvoz staklene ambalaže
10.000,00 kuna
- ekološke usluge  sa
45.000,00 kuna
- usluge zaštite životinja                                                                                    18.000,00 kuna.
Članak 3.
Izvor sredstava za realizaciju ovog Programa su:
- 11 opći prihodi i primici.
Članak 4.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije“, a primjenjuje se tijekom
2020. proračunske godine.
KLASA: 021-05/19-01/80
URBROJ: 2214/01-19-01
DESINIĆ, 19. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.
Na temelju članka 114., 114 a. i 114 b Zakona o
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“
broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) te
članka 30. Statuta Općine Desinić (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 11/13, 11/18), Općinsko
vijeće Općine Desinić na svojoj 17. sjednici održanoj dana
19. 12. 2019. godine donijelo je
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD
SPOMENIČKE RENTE ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se način trošenja sredstava od spomeničke rente za 2020. godinu ostvarenih kao
prihod proračuna Općine Desinić.  
Članak 2.
Planirana sredstva od spomeničke rente u iznosu od
500,00 kn koristit će se  tijekom 2020. godine za obnovu
sakralnih objekata na području Općine Desinić.
Članak 3.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije“, a primjenjuje se tijekom
2020. proračunske godine.
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KLASA: 021-05/19-01/81
URBROJ: 2214/01-19-01
DESINIĆ, 19. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.
Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na
kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“ broj
43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94,
47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97,
119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02)
te članka 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik
Krapinsko - zagorske županije“ br.11/13, 11/18), Općinsko
vijeće Općine Desinić na svojoj 17. sjednici održanoj dana
19. 12. 2019.  godine donijelo je
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD
PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI
STANARSKO PRAVO ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, planiran je u proračunu Općine Desinić za
2020. g. u iznosu od 4.000,00 kn.
Članak 2.
Od  ukupno u proračun uplaćenih novčanih sredstava   od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko
pravo, 55% doznačuje se u državni proračun, a 45 % na
žiro račun Općine Desinić.
Članak 3.
Planirana sredstva iz ovog Programa, utrošit će
se u 2020. godini za podmirenje troškova stanovanja za
socijalno ugrožene osobe.
Članak 4.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije“, a primjenjuje se tijekom
2020. proračunske godine.
KLASA: 021-05/19-01/82
URBROJ: 2214/01-19-01
DESINIĆ, 19. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.
Na temelju članka 69. Zakona o šumama („Narodne
novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19) te članka 30. Statuta
općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske
županije“ broj 11/13, 11/18) Općinsko vijeće općine Desinić na 17. sjednici održanoj dana 19. 12. 2019. godine,
donijelo je
PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i
utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog
doprinosa u proračun općine Desinić za 2020. godinu.
Članak 2.
U 2020. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 500,00 kuna.
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Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za
kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu.
Članak 4.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije“, a primjenjuje se tijekom
2020. proračunske godine.
KLASA: 021-05/19-01/83
URBROJ: 2214/01-19-01
DESINIĆ, 19. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.
Na temelju članka 31. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj:
86/12, 143/13, 65/17, 14/19) te članka 30. Statuta Općine
Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
br. 11/13, 11/18), Općinsko vijeće Općine Desinić na
svojoj 17. sjednici održanoj dana 19. 12. 2019. godine
donijelo je
PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U
PROSTORU ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se način trošenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu od pripadajućeg iznosa naknade (30%) u postupku legalizacije
nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Desinić,
a  sve sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj: 86/12, 143/13,
65/17, 14/19).
Članak 2.
Planirana sredstva   u iznosu od 9.500,00 kuna
koristit će se  tijekom 2020. godine za izradu prostornih
planova te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih naselja na području Općine Desinić.
Članak 3.
Planirana i raspoređena sredstva iz članka 2. ovog
Programa mogu se tijekom godine mijenjati, ovisno o
POLITIČKA STRANKA
/
NEZAVISNI VIJEĆNIK
HDZ
HSS
SDP
FRIDO KOLAREC
–ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE ZVONKO ŠKREBLIN
BOŽO MATOŠEC
ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE ZVONKO ŠKREBLIN

BROJ
VJEČNIKA
4
1
1

Strana 99 - Broj 2

ostvarenju sredstava od naknade.
Članak 4.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije“, a primjenjuje se tijekom
2020. proračunske godine.
KLASA: 021-05/19-01/84
URBROJ: 2214/01-19-01
DESINIĆ, 19. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.
Na temelju članka 5., 7. stavak 1., 9. i 10. Zakona
o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i
referenduma („Narodne novine“ broj: 29/2019) i članka
30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko
- zagorske županije“ broj: 11/13, 11/18), Općinsko
ODLUKU
O I. IZMJENI ODLUKE O RASPOREĐIVANJU
SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ
ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA
I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U
OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DESINIĆ
U 2019. GODINI
Članak 1.
U Odluci o  raspoređivanju sredstava iz proračuna
općine Desinić za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću općine
Desinić u 2019. godini („Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije“, broj 41/19) mijenja se članak 2. te
isti sada glasi:
„Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika
osiguravaju se u Proračunu općine Desinić za 2019.
godinu u  iznosu od 19.975,00 kuna.“
Članak 2.
U Odluci o  raspoređivanju sredstava iz proračuna
općine Desinić za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću općine
Desinić u 2019. godini („Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije“, broj 41/19) mijenja se članak 6. te
isti sada glasi:

6.000,00
1.500,00
1.500,00

OD TOGA BROJ
PODZASTUPLJENOG SPOLA
1
1
-

1

1.500,00

-

-

1.500,00

1

1.500,00

-

-

1.500,00

IZNOS NAKNADE

+10% NAKNADE

UKUPNO

150,00
      25,00
-

6.150,00
1.525,00
1.500,00
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INA RICIJAŠ
ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE ZVONKO ŠKREBLIN
LIDIJA BOŽIČEK
ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE ZVONKO ŠKREBLIN
DRAŽEN BORŠIĆ
ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE VELIMIR ŠLOGAR
MATIJA PODBOJ  
ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE VELIMIR ŠLOGAR
VELIMIR ŠLOGAR
ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE VELIMIR ŠLOGAR
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1

1.500,00

1
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1.650,00

1

1.500,00

1
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1.650,00

1

1.500,00

-

-

1.500,00

1

1.500,00

-

-

1.500,00

1

1.500,00

-

-

1.500,00

Članak 3.
Ova Odluka o I. izmjeni Odluke stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko
– zagorske županije“.
KLASA: 021-05/19-01/86
URBROJ: 2214-01-19-01
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DESINIĆ, 19. 12.  2019. godine
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.
Na temelju članka 5., 7. stavak 1., 9. i 10. Zakona
o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
i referenduma („Narodne novine“ broj: 29/19, 98/19) i
članka 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 11/13, 11/18 ), Općinsko
vijeće Općine Desinić na svojoj 17. sjednici održanoj 19.
12. 2019. donijelo je
ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA
IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I
NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U
OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DESINIĆ
U 2020. GODINI
Članak 1.
Odlukom o  raspoređivanju sredstava iz proračuna općine Desinić za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću
općine Desinić u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Odluka)
uređuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka  i
nezavisnih vijećnika u općinskom Vijeću općine Desinić.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju
rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški
i ženski rod.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika
osiguravaju se u Proračunu općine Desinić za 2020.
godinu u  iznosu od 20.100,00 kuna.
Članak 3.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna općine imaju političke stranke koje su
prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana
u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni
vijećnici.
Članak 4.
U pogledu korištenja sredstava, podnošenja financijskih izvještaja i drugih prava i obveza u vezi s provedbom
ove Odluke političke stranke i nezavisni vijećnici dužni
su postupati u skladu s odredbama Zakona o financiranju
političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
(„Narodne novine“ broj: 29/19, 98/19).
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove odluke raspoređuju se
na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog
člana u predstavničkom tijelu, tako da pojedinoj političkoj
stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva
razmjerna broju dobivenih mjesta članova u predstavničkom tijelu, prema konačnim rezultatima izbora za članove
predstavničkog tijela jedinice samouprave.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je
pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem
prestale postojati. Politička stranka koja je pravni sljednik
dužna je predstavničkom tijelu jedinice samouprave dostaviti pisanu obavijest o statusnoj promjeni (udruživanju
političkih stranaka) najkasnije u roku od 15 dana od dana
nastale promjene.
Ako nezavisni vijećnik postane član političke
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stranke koja participira u predstavničkom tijelu općine,
sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna
općine za tog vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji
je on postao član i doznačuju se na račun te političke
stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno
o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju. Nezavisni vijećnik dužan je najkasnije u roku od
15 dana od dana stupanja u članstvo političke stranke o
tome pisano izvijestiti predstavničko tijelo općine.
Za svakoga člana predstavničkog tijela jedinice
POLITIČKA STRANKA
/
NEZAVISNI VIJEĆNIK
HDZ
HSS
SDP
FRIDO KOLAREC
–ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE ZVONKO ŠKREBLIN
BOŽO MATOŠEC
ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE ZVONKO ŠKREBLIN
INA RICIJAŠ
ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE ZVONKO ŠKREBLIN
LIDIJA BOŽIČEK
ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE ZVONKO ŠKREBLIN
DRAŽEN BORŠIĆ
ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE VELIMIR ŠLOGAR
MATIJA PODBOJ  
ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE VELIMIR ŠLOGAR
VELIMIR ŠLOGAR
ČLAN OV IZABRAN S LISTE
GRUPE BIRAČA – NOSITELJ
LISTE VELIMIR ŠLOGAR

BROJ
VJEČNIKA
4
1
1

samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama
i nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u
visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom zastupniku
odnosno članu predstavničkog tijela jedinice samouprave.
Članak 6.
Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u
općinskom vijeću općine Desinić raspoređuju se sredstva
osigurana u proračunu općine Desinić za 2020. godinu  na
način utvrđen člankom 5. ove Odluke u iznosima kako
slijedi:

IZNOS NAKNADE
6.000,00
1.500,00
1.500,00
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OD TOGA BROJ
+10% NAPODZASTUPLJEKNADE
NOG SPOLA
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1

1.500,00

-

-

1.500,00

1

1.500,00

1

150,00

1.650,00

1

1.500,00

1

150,00

1.650,00

1

1.500,00

-

-

1.500,00

1

1.500,00

-

-

1.500,00

1

1.500,00

-

-

1.500,00

Članak 7.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika,
tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom
tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 021-05/19-01/87
URBROJ: 2214/01-19-01
DESINIĆ, 19. 12. 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.
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Na temelju članka 17. stavak 1.  Zakona o sustavu
Civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18)
članka   30. Statuta Općine Desinić (“Službeni glasnik  
Krapinsko - zagorske županije” broj 11/13, 11/18) i članka
22. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Desinić (“Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije” broj 12/13),
Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 17. sjednici
održanoj dana 19. 12. 2019., donosi  
ZAKLJUČAK
I.
Donosi se Analiza stanja sustava  civilne zaštite na
području općine Desinić za 2019. godinu.
II.
Analizu stanja sustava  civilne zaštite na području
općine Desinić za 2019. godinu sastavni je dio ovog
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije”.
KLASA: 021-05/19-01/88
URBROJ: 2214/01-19-01
Desinić, 19. 12. 2019.                                                                             
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18)  i članka  
30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko
- zagorske županije“ broj 11/13, 11/18) Općinsko vijeće
Općine Desinić na svojoj 17. sjednici održanoj dana  19.
12. 2019. godine  donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ
ZA 2019. GODINU
I.   UVOD
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite  („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) Općinsko
vijeće Općine Desinić kao predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave u obvezi je, jedan put godišnje ili u  
postupku donošenja Proračuna, razmatrati stanje civilne  
zaštite  na svom području.
Općina kao jedinica lokalne samouprave dužna je
organizirati poslove iz samoupravnog djelokruga koji se
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
II.   ANALIZA STANJA UGROŽENOSTI
Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva
analizu stanja ugroženosti stanovništva te materijalnih
i kulturnih dobara, koja procjenjuje moguće oblike
opasnosti i prijetnje te njihove moguće posljedice na
stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, te okoliša iz
koje proizlazi sljedeće:
· Područje Općine Desinić ispresijecano je gustom
mrežom gorskih potoka i potočića koji pripadaju porječju
rijeke Krapine. Od većih vodotoka značajniji su potok
Horvatska i Zbiljčica. U 2019. godini nije bilo poplava
niti proglašenih elementarnih nepogoda zbog poplava,
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bujica ili plavljenja.
· Prema seizmološkoj karti Krapinsko - zagorske
županije, za period od 500 godine, područje Općine nalazi se u  VIIº seizmičkoj zoni prema  MSK ljestvici. U
2019. godini nije došlo do seizmoloških aktivnosti VIIº
(potresa).
· Požari otvorenog prostora mogući su na šumskim
i poljoprivrednim površinama. U 2019. godini, do 30. 11.
bilo je 2 požara otvorenog prostora na području Općine.
Tijekom 2019. godine bilo je sveukupno 7 intervencija
vatrogasaca od čega 5   tehničkih intervencija na poziv
građana (ispumpavanje podruma, uklanjanje srušenih stabala, sanacija prometnica, otvaranje stambenog prostora
i sl.).  Nisu izvršena kontrolirana spaljivanja ni prijevoz
vode po nalogu općinskog načelnika.
· U 2019. godini na području Općine nije bila proglašena elementarna nepogoda uzrokovana sušom.
· U 2019. godini na području Općine nije bila
proglašena elementarna nepogoda uzrokovana olujnim/
orkanskim nevremenom.
· Početkom 2019. godine, na području općine Desinić bila su aktivna slijedeća klizišta:
- klizište u Gabru kod gospodarstva obitelji Hajduk
koje se sastoji od obiteljske kuće te gospodarske zgrade
(djelomično sanirano)
- klizište na nerazvrstanoj cesti Dubravica Desinićka
( izrađena projektna dokumentacija, predstoji sanacija)
- Košnićki Hum, nerazvrstana cesta
- Ravnice Desinićke, nerazvrstana cesta
- Jalšovec Gornji  kod Lazara– nerazvrstana cesta
- Velika Horvatska, zaseok Ivanjki – izrađuje se
projektna dokumentacija
Tokom 2019. godine sanirana su ili djelomično
sanirana klizišta
- Košnićki Hum, nerazvrstana cesta -  u postupku
je sanacija klizišta
- Ravnice Desinićke, nerazvrstana cesta – izvršena
je sanacija
- Jalšovec Gornji – nerazvrstana cesta -  izvršena
sanacija.
· U 2019. godini  snježne oborine nisu predstavljale
veći problem. Snijeg do visine 50 cm može izazvati poremećaje u opskrbi, cestovnom prometu, osobito u radu
hitnih službi. Ugroženi su svi prometni pravci, a osobito
nerazvrstane prometnice kroz naselja Jazbinu, Desinić
Goru i na relaciji Trnovec – Grohot.
Nije bila proglašena elementarna nepogoda uslijed
snježnih oborina u 2019. godini.
· Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana
meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice i površinskog leda. To su izvanredne meteorološke pojave koje u
hladno doba godine ugrožavaju promet i ljudsko zdravlje. Posljedica poledica su otežano  odvijanje prometa i
povećana vjerojatnost pojedinačnih prometnih nesreća.
Najugroženije su nerazvrstane ceste kroz naselja Jazbina,
Desinić Gora i na relaciji Trnovec Desinićki – Grohot zbog
otežanog čišćenja zimi.
U 2019. godini poledica nije bila takovih razmjera
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da bi ugrožavala stanovništvo u većoj mjeri, niti je bila
proglašena elementarna nepogoda uslijed poledice.
· Tuča je prirodna pojava koja uzrokuje veće ili
manje ekonomske štete, rijetka oborina koja pada 2 -3 puta
godišnje. U posljednje vrijeme, sve češće su zabilježene
tuče u različito doba godine, a njena pojava najviše štete
pričinjava poljoprivrednim usjevima, voćarstvu te povrtlarskim kulturama i znatno utječe na smanjenje prinosa
tih kultura. Na području Općine u 2019. godini nije bila
proglašena elementarna nepogoda zbog posljedica tuče.  
· Na području Općine Desinić postoji jedan imaoc
opasnih tvari: Trgovina Šurbek d.o.o. – BP Desinić koja
se nalazi u samom centru naselja Desinić, skladišti motorna i dizelska goriva, ulje za loženje i UNP te u slučaju
akcidenta ugrožava cca. 200-tinjak osoba.
U 2019. godini nije bilo akcidenta sa opasnim tvarima na BP Desinić.  
· Prometnicama Općine Desinić ne smije se vršiti
prijevoz opasnih tvari, osim u slučajevima snabdijevanja
lokalnog stanovništva i gospodarskih subjekata. Kako
se na području Općine Desinić nalazi benzinska postaja
do iste se vrši dostava naftnih derivata i to županijskom
cestom ŽC 2151 (iz smjera Pregrade).
U 2019. godini nije bilo nesreća sa opasnim tvarima
u prometu.
· Republika Hrvatska na svojem području nema
nuklearne elektrane, međutim u njenoj neposrednoj blizini
nalaze se NE Krško u Sloveniji i NE Pakš u Mađarskoj.
Općina Desinić nalazi se u zoni D2 – zoni potencijalne ugroženosti od nuklearne elektrane Krško i ne nalazi
se u radijalnim  sektorima  NE Pakš.
U 2019. godini nije bilo zabilježenih ugroza od
nuklearnog i/ili radiološkog zračenja.
III. STANJE SUSTAVA  CIVILNE  ZAŠTITE
U provođenju aktivnosti sustava civilne  zaštite  na
području Općine prvenstveno se angažiraju operativne
snage sustava civilne zaštite te pravne osobe, službe i
udruge od interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine određene Odlukom o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite (KLASA: 810-01/1601/325, URBROJ: 2214/02-16-01, od 01. 12. 2016. godine
na koju je i dobivena suglasnost DUZS PU Krapina.
Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinski načelnik općine uz stručnu potporu Stožera Civilne
zaštite.
Sukladno članku 20. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) mjere i aktivnosti
u sustavu civilne zaštite  provode  također i operativne
snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge te pravne osobe u sustavu civilne zaštite koje su obrazložene u
daljnjem tekstu.
Težište poslova na području sustava CZ u 2019.
godini temeljilo se na radnjama i postupcima u svrhu
izrade Plana djelovanja sustava CZ za područje Općine
Desinić i zadaćama koja su iz toga proizašle.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DESINIĆ
Sukladno zakonskoj osnovi koja proizlazi iz čl.7.
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Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
stožera CZ, Načelnik Općine Desinić imenovao je novi
stožer CZ aktom KLASA: 810-01/17-01/208, URBROJ:
2214/02-17-13 od 03. srpnja 2017. godine i  i izmjenom
akta KLASA: 810-01/7-01/208, URBROJ: 2214/02-1717, od dana 30. 08. 2017. godine, koji broji 9 članova.
Stožer  obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti
nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Sukladno Godišnjem planom razvoja sustava CZ,
u 2019. godini održana je  sjednica Stožera CZ u prostorijama Općine. Na  sjednici Stožera donijet je Plan rada
Stožere za 2019. godinu, članovi su upoznati s Planom
vježbi civilne zaštite u 2019. godini, te su upoznati s
Procjena rizika za područje Općine Desinić
Dio članova stožera je uključen u izradu Procjene
rizika kroz radnu skupinu koju je imenovao Načelnik.
Izvršen je sastanak radne skupine te su isti upoznati sa
nacrtom Procjene rizika, obrađenim rizicima kao i sa
rezultatima ocjenjivanja spremnosti Operativnih snaga
da na iste reagiraju.
2. DVD DESINIĆ
Materijalna i kadrovska opremljenost navedenog
DVD-a  nabrojana je u dokumentu Procjena ugroženosti
od požara za Općinu Desinić.
U slučaju požara i dr. elementarnih nepogoda vatrogasci se aktiviraju  preko broja 193 (Operativni  vatrogasni
centar Krapina)  ili  broja 112 (DUZS u Krapina).
Tijekom 2019. godine bilo je sveukupno 7 intervencija vatrogasaca od čega 5 tehničkih intervencija na poziv
građana (ispumpavanje podruma, uklanjanje srušenih stabala, sanacija prometnica, otvaranje stambenog prostora
i sl.). Nisu izvršena kontrolirana spaljivanja ni prijevoz
vode po nalogu općinskog načelnika.
Od opreme ove godine kupljeno je
1. kaciga vatrogasna za šumski požar s naočalama
TYTAN, 9 kom
2. opasač vatrogasni radni crni, 9 kom
3. cijev usisna za vodi fi 110/1,6m  sa kov. sp. natjecateljska – plava špaga, 4 kom
4. torbica za uže ( usisnog voda) prazna, 2 kom
5. uže za usisni vod, 2 kom
6. karabiner 8x80, 2 kom
7. odijelo za gaš. pož. otv. prostora BIZZFLAME,
plus ( FORESTMAX) EN15614:2007, 5 kom.
8. poveznica za cijevi fi 52, 2 kom
9. poveznica za cijevi fi 75, 2 kom
10. nosač cijevi Magirus, 5 kom
11. torbica prve pomoći, 1 kom
12. punjenje za ormarić prve pomoći, 1
13. prelaznica 110/75 mm (A/B) lijevana (VT -E),  
1 kom
14. čižme vatrogasne BRANDBULL DEJAN II
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SG-S3 za šum. požar EN 15090:2012 sa č/k
15. navlaka za bocu dišnog aparata, 2 kom
16. navlaka za kompozitnu bocu dišnog aparata
Interspiro, 2 kom
17. rukavice intervencijske „Tiffany“ EN 659:2004
+ A1:2008, 1 par.
Aktivnosti u 2019. g.
- održavanje redovne skupštine
- obilježavanje dana sv. Florijana
- odlazak na hodočašće u Mariju bistricu
- održavanje vježbi
- takmičenja
- druženja sa pobratimljenim društvima
- sudjelovanje n sjednicama pobratimljenih društava
- sastanak operative jedan puta mjesečno
3. CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE DESINIĆ – POSTROJBA CZ I POVJERENICI CZ
Odluka o rasformiravanju postrojbe civilne zaštite
opće namjene Općine Desinić donesena je na 13. sjednici
Općinskog vijeća.
Općinski načelnik Općine Desinić imenovao je „Odlukom o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika
Civilne zaštite Općine Desinić“ KLASA: 022-05/1301/247; URBROJ: 2214/02-13-01, dana 19.lipnja 2013.
godine 9 (devet) povjerenika CZ i 9 (devet) zamjenika
povjerenika CZ za područje Općine Desinić.   
Povjerenici CZ mobiliziraju se po nalogu Načelnika Općine putem teklićke službe,  putem stručne službe
Općine pozivom ili  SMS-om i putem medija.
Popis povjerenika CZ i njihovih zamjenika, sa
adresama i brojevima telefona i mobitela, sastavni je dio
Odluke o imenovanju povjerenika CZ.
Za povjerenike CZ i njihove zamjenike izrađene su
iskaznice te prikupljene izjave o dragovoljnosti i liječničke
potvrde o zdravstvenoj sposobnosti.
Tijekom 2018. godine nije bilo pozivanja pripadnika
postrojbi CZ niti povjerenika CZ na edukaciju, obučavanje
ili smotriranje.
Nije bilo pozivanja pripadnika postrojbe civilne
zaštite na smotriranje ili vježbe kao ni uključenje iste u
eventualnim katastrofama ili velikim nesrećama.
4. UDRUGE GRAĐANA
Lovačko društvo „Šljuka“ registrirano je na adresi
Turnišće Desinićko  13/2, OIB : 65973566936. Ukupno
broji 52 aktivna člana. U svom području djelovanja (lovstva)  pokriva najveći dio područja koji pripada Općini
Desinić. Lovačko društvo zastupa i predstavlja predsjednik gosp. Branko Antolić (091/5226255), a tajnik društva
je gosp. Rajko Ahec.
Tijekom 2019. godine nije bilo potrebe za uključivanjem Lovačkog društva „Šljuka“ u sustav CZ.
5. PRAVNE OSOBE I OSTALI SUBJEKTI OD
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE  ZAŠTITE
Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu
i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
Općine Desinić određene su Odlukom Načelnika KLASA:
021-05/17-01/23 URBROJ: 2214/01-17-01 od 18. 07.
2017. godine:
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· TRGOVINA ŠURBEK d.o.o., Trg svetog Jurja 11,
49 216  Desinić (snabdijevanje mehanizacijom za sanaciju
ugroženog područja)
· Strahinjčica d.o.o., Stjepana Radića 2, Desinić
(snabdijevanje hranom i ostalim potrepštinama)
· TRGOCENTAR d.o.o., Ravnice Desinićke 40,
49 216 Desinić (snabdijevanje hranom i ostalim potrepštinama).
Ostali sudionici u uspješnom funkcioniranju sustava
CZ na području Općine Desinić su:
· Lovačko društvo „Šljuka“, Turnišće Desinićko
13/2, 49 216  Desinić.
· Veterinarska ambulanta Desinić, Ulica Stjepana
Radića 1, Desinić
· Dom zdravlja KZŽ – Ambulanta Desinić, Ivanić
Desinićki 30, Desinić (zdravstvena skrb ugroženog stanovništva)
· OŠ Đure Prejca Desinić (sportska dvorana), Ratkajeva 8, Desinić (zbrinjavanje ugroženog stanovništva)
· Lovački dom Desinić, Turnišće Desinićko 13/2 ,
Desinić (zbrinjavanje ugroženog stanovništva)
· Vatrogasni dom Desinić, Taborgradska ulica 6,
Desinić (zbrinjavanje ugroženog stanovništva)
· „LIDA“, Košnica 12/2,  49 216 Desinić (snabdijevanje mehanizacijom za sanaciju ugroženog područja)
· Restoran Grof Ratkay, Trg Svetog Jurja 3, 49 216
Desinić (kuhinja - osiguravanje većih obroka za zbrinuto
stanovništvo).
Tijekom studenog 2019, a nakon donošenja Plana
CZ od strane Načelnika, izrađen je novi prijedlog Odluke
o pravnim osobama te poslan u MUP-ravnateljstvo CZ-Područni ured Varaždin-Služba CZ Krapina na suglasnost.
Po dobivanju iste stavit će se na dnevni red sjednice
Općinskog vijeća poradi donošenja.
Tijekom 2019. godine nije bilo potrebe za uključivanjem, pozivanjem niti smotriranjem pravnih osoba i
ostalih sudionika u sustavu CZ.
6. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA  
-  STANICA KRAPINA
Hrvatska gorska služba spašavanje je dobrovoljna
i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama,
speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima
kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno
znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama.
Rad HGSS definiran je Zakonom o Hrvatskoj gorskoj
službi spašavanja (NN 79/06)  te Zakonom i izmjenama i
dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
koji je stupio na snagu 21. 10. 2015. godine (NN broj  
110/15) – u daljnjem tekstu: Zakon.
Temeljem navedenog Zakona, HGSS je prepoznata kao operativna snaga  spašavanja i zaštite ljudskih
života obzirom da se time bavi kao svojom redovitom
djelatnošću.
Program aktivnosti HGSS – stanice Krapina koja
pokriva područje Općine Desinić, temelji se na Zakonu o
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 179/06 i 110/15)
i predviđa osiguranje sredstava za HGSS koja organizira,
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unapređuje i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima
i u drugim izvanrednim okolnostima.          
Sredstva za financiranje redovite djelatnosti stanice
osiguravaju se u proračunu Općine na temelju zajednički
utvrđenog interesa između JLS i HGSS. Stanica HGSS
dužna je Općini podnijeti godišnje Izvješće o izvršenju
programa i projekata te utrošku dodijeljenih sredstava u
roku od 60 dana od isteka poslovne godine.
Općina Desinić, tijekom 2019. godine nije imala
potrebe za pozivanjem i angažiranjem HGSS – stanica
Krapina u smislu provođenja njihovih redovnih aktivnosti,
niti u smislu sudjelovanja u sustavu CZ.
IV. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sredstva namijenjena za financiranje sustava  civilne
zaštite, ranije sustava zaštite i spašavanja sukladno članku
28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) osigurana su i realizirana u Proračunu
Općine za 2019. godinu.
V. NADLEŽNOST I ZADAĆE OPĆINE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Poslovi koje je Općina Desinić provodila u 2019.
godini kako bi sustav civilne zaštite bio što djelotvorniji
su sljedeći:
· Izrađen je Program pripremnih i provedbenih
aktivnosti za turističku sezonu 2019. godine
· Prijedlog godišnjeg plana vježbi za 2020. godinu
· Donesen je Plan operativne provedbe programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
u 2019.g.
· Donesene su Mjere civilne zaštite u nepovoljnim
vremenskim uvjetima 2019./2020. godine
· Izrađena je Plan djelovanja sustava CZ Općine
Desinić uz pomoć ovlaštene tvrtke Planovi i Procjene
j.d.o.o. u svrhu konzultanta
· Dostava podataka i tablica kao i drugih traženih
informacija Krapinsko-zagorskoj županiji i MUP-ravnateljstvo CZ, Područni ured Varaždin, Služba CZ Krapina
· Pružana je stručna pomoč i dostava potrebnih informacija ovlaštenoj konzultantskoj tvrtci prilikom izrade
stručnog dijela Plana CZ
· Izvršena je kontrola i uvid u   Plan djelovanja
sustava CZ
· Izrađena je Odluka o pravnim osobama od interesa
za sustav CZ
· Na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 19.12.
2019. godine donijeti su dokumenti : Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Desinić za 2019.
godinu i Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja
za 2020. godinu sa financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje
X.    ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava civilne zaštite može se zaključiti da je stanje sustava civilne zaštite zadovoljavajuće.
Donesen je niz planskih dokumenata koji uređuju
stanje sustava civilne zaštite,  nositelji zadaća i aktivnosti
po mjerama civilne zaštite upoznati su sa planskim do-
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kumentima, a stožer civilne zaštite aktivno je uključen u
provođenje mjera civilne zaštite i izradu Plana djelovanja
sustava CZ.
U narednom periodu potrebno je donjeti novu
Odluku o pravnim osobama, dostaviti izvode istima te
sukladno Planu djelovanja CZ izvršiti niz radnji i postupaka kojima se uređuje i unapređuje sustav CZ na području
Općine Desinić.
Potrebno je izvršiti edukaciju i uvježbavanje snaga
civilne zaštite, te kroz proračun osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju navedenih zadaća.
KLASA: 021-05/19-01/88
URBROJ: 2214/01-19-01
Desinić, 19. 12. 2019.                                                                             
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.
Na temelju članka 17. stavak 1.  Zakona o sustavu
Civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) članka  
30. Statuta Općine Desinić (“Službeni glasnik  Krapinsko - zagorske županije” broj 11/13, 11/18) i članka 22.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Desinić (“Službeni
glasnik Krapinsko - zagorske županije” broj 12/13),
Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 17.  sjednici
održanoj dana 19. 12. 2019. , donosi  
ZAKLJUČAK
I.
Donosi se Godišnji plan razvoja sustava CZ na
području Općine Desinić u 2020. godini.
II.
Godišnji plan razvoja sustava CZ na području Općine Desinić u 2020. godini sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i  objavit će se u „Službenom glasniku  Krapinsko - zagorske županije”.
KLASA: 021-05/19-01/89
URBROJ: 2214/01-19-01
Desinić, 19. 12. 2019.                                                                             
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U
2020. GODINI S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA
TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite ( „Narodne novine“, broj 82/15) kao i  mogućim
ugrozama, razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom rizika,
kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne
zaštite, donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite za 2020. godinu.
Godišnji plan razvoja sustava CZ se odnosi prije
svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga sustava CZ
prema  članku 20. Zakona o sustavu CZ, a sastoje se od:
- stožera civilne zaštite,
- operativne snage vatrogastva,
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- postrojba CZ
- povjerenici i zamjenici CZ
- udruge
- koordinatori na lokaciji
- snaga Hrvatske gorske službe spašavanja
- Pravne osobe od interesa za sustav CZ
1. Stožer civilne zaštite
Sukladno članku 24 . Zakona o sustavu CZ (NN
82/15) članove stožera imenuju izvršna tijela jedinica
lokalne i područne samouprave, uvažavajući prijedloge
službi koje po dužnosti ulaze u sastav Stožera CZ sukladno
čl. 24 stavak 3.
Za uspješan daljnji rad Stožera CZ na području
Općine Desinić u 2020. godini Načelnik stožera  će:
1. U prvoj polovici 2020. godine sazvati sastanak
Stožera CZ te ga upoznati sa predstojećim zadaćama
i aktivnostima u 2019. godini kao i dinamikom izrade
dokumentacije CZ proizašle iz Procjene rizika i Plana
djelovanja sustava CZ.
2. Izvršiti pripremu za planirane vježbe proizašle
iz Plana vježbi CZ za 2020. godinu-prva polovica 2020.
3. Izvršiti analizu provedenih vježbi u roku od
mjesec dana nakon održavanja iste (prva polovica 2020.)
4. Sazvati zajednički sastanak Stožera CZ i operativnih snaga određenih  Odlukom o određivanju pravnih
osoba od interesa za CZ na području Općine Desinić u
cilju upoznavanja istih sa ugrozama na području Općine
te njihovom ulogom u preventivi ili saniranju posljedica
od navedenih ugroza- druga polovica 2020.
2. Operativne snage vatrogastva
Program rada DVD-a Desinić za 2020. godinu:
1. Održati redovnu godišnju skupštinu DVD-a
Desinić krajem siječnja 2020. godine.
2. U tijeku spomenute godine održati najmanje
5(pet) sjednica upravnog odbora na kojim treba analizirati
aktivnost postrojbe, financiranje društva, nabavu opreme,
organizirati nastavak radova na domu, predlagati aktivne
članove za odlikovanja, priznanja i pohvale kao i ostala
pitanja koja proizlaze iz Statuta društva.
3. Nadzorni odbor održati najmanje 2(dvije) sjednice, a zapovjedništvo treba održati 4(četiri) sjednice iz
svoje nadležnosti.
4. Postrojba ima slijedeće zadaće: gašenje požara,
spašavanje ljudi i imovine ugroženih od požara i drugih
nepogoda.
5. Zadatak zapovjedništva je organizirati vježbe
takmičenja sa susjednim društvima te sa pobratimljenim
i prijateljskim društvima.
6. Upravni odbor na svojim sjednicama mora voditi
brigu o pomlađivanju društva i
školovanju članova društva.
7. Zapovjednik, njegov zamjenik te spremištar
trebaju voditi brigu o ispravnosti vozila, opreme i davati
prijedloge Upravnom odboru o poduzimanju mjera.
8. Zadaća zapovjedništva je: organizirati teoretsku i
praktičnu nastavu sa članovima postrojbe svakog mjeseca
prema utvrđenim kriterijima, školovati vatrogasce.
9. Upravni odbor treba obratiti pozornost za dopre-
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mu pitke vode građanima i na sve drugo što proizlazi iz
naše djelatnosti.
10. Na dostojanstven način obilježiti 4. svibnja tj.
dan Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca i vatrogastva
11. Organizirati hodočašće u svetište Majke Božje
Bistrićke sukladno sa organizacijom
HVZ-e i VZKZŽ-e.
12. Upravni odbor posvetiti pažnju pobratimljenim
i prijateljskim društvima iz Slovenije, Austrije i Hrvatske.
13. Sukladno sa prikupljenim financijskim sredstvima organizirati radove na dovršenju doma te na uređenju
okoliša oko vatrogasnog doma prije svega zamjena drvene
stolarije sa plastičnom te sanacija sanitarnog čvora.
14. Upravni odbor u suradnji sa Općinom Desinić
poticati nabavu manjkajuće opreme sukladno sa financijskim sredstvima.
15. Surađivati sa ostalim udrugama na području
Općine Desinić.
3. Povjerenici  CZ i koordinatori na lokaciji
· Imenovati povjerenike sukladno pravilniku i
održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika
CZ, provesti njihovo osposobljavanje te ih upoznati sa
dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja civilne zaštite
na području Općine Desinić  -prva polovica 2020.
· Opremanje povjerenika CZ reflektirajućim prslucima- do kraja 2020.
· Odrediti koordinatore na lokaciji te održati sastanak sa koordinatorima i upoznati ih sa mogućim zadaćama
i zaduženjima.
Skloništa:
Obaveza Općine u pogledu sklanjanja odnosno
skloništa je da  na svom području osigura:
- uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje
i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju na način
da se izvrši upoznavanje građana sa rješenjima iz Plana
civilne zaštite
-  prostore za javna skloništa,
- održavanje postojećih javnih skloništa.
U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje, a obzirom da
Općina nema javna skloništa, povjerenici CZ će izvršiti
obilazak područja svoje nadležnosti te ostvariti uvid u
moguća mjesta za sklanjanje, kapacitete istih te utvrditi
eventualne radnje i postupke kojima bi se isti doveli u
funkciju.
Uzbunjivanje:
U organizaciji MUP-Ravnateljstvo CZ, područni ured Varaždin, Služba CZ Krapine, a u suradnji   sa
Općinom Desinić, kao i s DVD-om Desinić , utvrditi
ispravnost sustava za  uzbunjivanje stanovništva u slučaju
katastrofe ili velike nesreće te čujnost sirena na području
Općine Desinić.
4. Hrvatska gorska služba spašavanja
Hrvatska gorska služba spašavanja –Stanica Krapina uz redovne aktivnosti intenzivirati će aktivnosti
na povećanju broja svojih članova te obučavanju većeg
broja spasioca.
Općina Desinić je sa Hrvatskom gorskom službom
spašavanja Stanica Krapina potpisala   Sporazum o za-

Petak, 7. veljače, 2020.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

jedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Krapina
na prostoru koji pokriva Općinu Desinić , poglavito na
nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i
javnih prometnica.
5. Pravne osobe od interesa za sustav CZ
Temeljem nove Odluke o pravim osobama od interesa za sustav CZ Općina Desinić će:
- Od istih izvršiti prikupljanje podataka te  ih unijeti
u evidencijski karton E-PO
- Održati sastanak sa pravnim osobama te ih upoznati sa njihovim zadaćama i obavezama proizašlim iz
Zakona o sustavu CZ-druga polovica 2020.
- Provjeriti izrađenost Operativnih planova za pravne osobe koje su to dužne napraviti
Općina Desinić će tijekom 2020. godine u suradnji
sa ovlaštenom tvrtkom sa kojom ima sklopljen ugovor o
konzultantskim uslugama iz područja planiranja civilne
zaštite i u skladu sa Smjernicama za razvoj sustava CZ
u razdoblju 2017.-2020. godine provoditi slijedeće aktivnosti:
· Dostava Odluke o pravnim osobama od interesa
za sustav CZ
· Temeljem Odluke o pravim osobama od interesa za

sustav CZ od istih izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati
Plan djelovanja CZ
· Upoznavanje Operativnih snaga sustava CZ sa
Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u izradu
Plana djelovanja CZ
· Izrada Plana vježbi za 2021. godinu
· Održavanje vježbe Operativnih snaga CZ sukladno
Planu vježbi za 2020. godinu
· Opremanje Operativnih snaga sukladno predviđenim financijskim sredstvima i Godišnjem planu razvoja
sustava CZ kao i uočenim nedostacima prilikom održavanja vježbi CZ za period 2021-2024.
· Pripremiti i održati sastanak Stožera CZ, te izvršiti
upoznavanje istog sa obvezama proizašlim iz Procjene
rizika
· Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika
povjerenika CZ, te koordinatora na lokaciji i   provesti
njihovo osposobljavanje te ih upoznati sa Planom djelovanja CZ na području Općine Desinić
· Vršiti stalno praćenje Zakonskih okvira i sukladno
njima postupiti u izvršavanju obveze

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPIS POZICIJE U
Realizirano u Planirano za 2020.
Planirano za 2021.
RB
PRORAČUNU
2019.  (kn)
god. (kn)
god. (kn)
CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje, osposobljavanje,
smotriranje, angažiranje,
1.
osiguravanje uvjeta za
12.800,00
16.000,00
16.000,00
evakuaciju, zbrinjavanje i
druge aktivnosti i mjere u
zaštiti i spašavanju)
VATROGASTVO
- opremanje, vježbe,
2.
240.000,00
240.000,00
240.000,00
takmičenja i dr.
UDRUGE GRAĐANA
(Crveni križ, LD, HGSS i sl.)
UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE
ZAŠTITE

4.
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Planirano za 2022.
god. (kn)

16.000,00

240.000,00

32.500,00

33.500,00

33.500,00

33.500,00

285.300,00

289.500,00

289.500,00

289.500,00

OPĆINA HRAŠČINA
Na temelju članka 21. Statuta Općine Hrašćina
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj
18/09, 11/13 i 10/18), Općinsko vijeće Općine Hrašćina
na svojoj  16. sjednici održanoj dana 15.12.2019. godine,
donosi
ODLUKU O ISPLATI POMOĆI RODITELJIMA
NOVOROĐENE DJECE NA PODRUČJU
OPĆINE HRAŠĆINA U 2020. GODINI
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć roditeljima novorođene
djece na području Općine Hrašćina, te visina pomoći i

postupak njezina ostvarivanja u 2020. godini.
Pomoć roditeljima novorođene djece u obitelji je
novčani iznos na koji imaju pravo roditelji.
Članak 2.
Pravo na pomoć roditeljima novorođene djece može
ostvariti i koristiti roditelj:
- za dijete rođeno u obitelji od 01. siječnja  do 31.
prosinca 2020. godine,
- koji je državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Hrašćina.
Članak 3.
Visina novčane pomoći roditeljima za novorođeno
dijete u obitelji iznosi:
- za prvo i drugo dijete u obitelji         1.500,00 kuna
- za treće i četvrto dijete u obitelji       2.000,00 kuna
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- za peto i svako slijedeće u obitelji     2.500,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka isplatiti će se u jednokratnom iznosu na tekući račun podnositelja zahtjeva.
Zahtjevi predani do 15. svibnja 2020. isplatit će se na Dan
Općine, a zahtjevi predani nakon 15. svibnja 2020. biti će
isplaćeni u tjednu uoči Božića.
Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu pomoći
roditeljima novorođene djece u obitelji, podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrašćina u roku od 6
mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
Uz zahtjev podnositelj mora priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice jednog od  roditelja,
- presliku kartice tekućeg računa te
- rodni list i potvrdu o prebivalištu za novorođeno
dijete
- preslika rodnih listova braće.
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel Općine Hrašćina utvrđuje
da li su ispunjeni svi uvjeti za isplatu sredstava roditeljima
za novorođeno dijete u obitelji u smislu ove Odluke.
Članak 6.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u
Proračunu Općine Hrašćina za 2020. godinu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2020., a
objavit će se u  “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
KLASA: 550-10/19-01/01                                                                                     
URBROJ: 2211/03-19-02
Trgovišće, 15.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Zozoli, v.r.
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 3. i članka
54. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“,
broj 82/15, 118/18) i članka 21. Statuta Općine Hrašćina
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj
18/09, 11/13 i 10/18.) Općinsko vijeće Općine Hrašćina  
na 16. sjednici održanoj dana 15.12. 2019. godine, donosi
ODLUKUO IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
ZA OPĆINU HRAŠĆINA
Članak 1.
U Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu
Hrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“broj 37/18), u točci 8.1.2., odlomak 1., redak 7., na str.
91., riječi: „Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – PU
Krapina“, zamjenjuju se riječima: „MUP – Ravnateljstvu
civilne zaštite, Područnom uredu civilne zaštite Varaždin,
Službi civilne zaštite Krapina“.
Članak 2.
U točci 8.1.2., odlomak 1., redak 9., na str. 91., riječi:
„Državna uprava za zaštitu i spašavanje – PU Krapina“,
zamjenjuju se riječima „MUP – Ravnateljstvo civilne
zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba
civilne zaštite Krapina“.
Članak 3.
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U točci 8.1.2., odlomak 1., redak 11., na str. 91.,
riječi: „Plana zaštite i spašavanja“, zamjenjuju se riječima:
„Plana djelovanja civilne zaštite“.
Članak 4.
U točci 8.2.1.1., odlomak 1., redak 4., na str. 95.,
riječi: „Državna uprava“, zamjenjuju se riječima: „MUP
– Ravnateljstvo civilne zaštite“.
Članak 5.
U točci 8.2.2.3., odlomak 1., na str. 97. tekst:
„Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Hrašćina, KLASA:
810-01/16-01/04, URBROJ:2211/03-16/04, od dana 20.
prosinca 2016 godine, Općinsko vijeće odredilo je tvrtku
ŠANJEK  d.o.o. sa sjedištem na adresi Hrašćina 33, 49
283 Hrašćina Trgovišće, kao pravnu osobu od interesa
za sustav civilne zaštite Općine Hrašćina. Pravna osoba
raspolaže potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima za
djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama.“,
zamjenjuje se tekstom:
„Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Hrašćina određene   Odlukom   o određivanju
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  Općine
Hrašćina(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj 37/18) su:
− Vatrogasni dom Trgovišće, DVD Hrašćina−Trgovišće – smještajni kapacitet;
− Lovački dom Trgovišće, Lovačko društvo „Srndač“ − smještajni kapaciteti.
Općina Hrašćina osigurava uvjete za premještanje,
sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje.“
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu danom
donošenja.
KLASA:810-01/18-01/01
URBROJ:2211/03-19-13
Trgovišće, 15.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Zozoli, v.r.
Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18),
članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
(„Narodne novine“, broj 49/17) te članka 21. Statuta
Općine Hrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 18/09.,5/12.,11/13.,10/18), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 16. sjednici, održanoj 15.12.2019.
godine, donosi
PLAN RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2020. GODINU
S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM
UČINCIMA
1. UVOD
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) definirano je
da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica
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lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu
stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i
usvajaju svake četiri godine.
Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Općine Hrašćina za razdoblje

od 2020. do 2023. godine (KLASA: 810-03/19-01/07,
URBROJ: 2211/03-19-01, od dana 15. prosinca 2019.
godine) donosi se Plan razvoja sustava civilne  zaštite na
području Općine Hrašćina za 2020. godinu s trogodišnjim
financijskim učincima.
2. PLANSKI DOKUMENTI
Nastavno su navedeni planski dokumenti i odluke
koje je potrebno izraditi u 2020. godini.

Tablica 1. Popis planskih dokumenata i odluka za izradu u 2020. godini
NOSITELJ
NAZIV DOKUMENTA/ODLUKE
IZRAĐIVAČ
IZRADE
Plan vježbi civilne zaštite Općine Hrašćina za
Općinski
Općina
2020. godinu
načelnik
Hrašćina
Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite
Ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite
Općine Hrašćina

Stožer civilne
zaštite

Upravljačka
skupina

Općinski
načelnik

Općina
Hrašćina

2.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Općina Hrašćina sukladno Pravilniku o vođenju
evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 75/16), osigurava uvjete
za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima,
sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za:
− članove Stožera civilne zaštite,
− povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike,
− koordinatore na lokaciji,
− pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.
Općina Hrašćina dužna je podatke o vrstama i broju
pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno
dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji.
Nositelj i izrađivač: Općina Hrašćina
Rok dostave podataka: prema roku određenom od
strane Krapinsko-zagorske županije
Kontakt podatke operativnih snaga sustava civilne
zaštite Općine Hrašćina (adrese, fiksni i mobilni telefonski
brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina osnovan
je Odlukom općinskog načelnika o osnivanju Stožera
civilne zaštite Općine Hrašćina ( ˝Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije˝ broj 52a/17).  
Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina sastoji se od
načelnika Stožera, zamjenika načelnika te 10 članova.
Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina potrebno je:
− upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite
Općine Hrašćina
Nositelj: Općina Hrašćina
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ROK IZRADE

DONOSI

siječanj 2020.

Općinski
načelnik

30 dana prije
održavanja
vježbe
prosinac 2020.

Općinski
načelnik
Općinski
načelnik

Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik
načelnika Stožera civilne zaštite
Rok:  lipanj 2020. godine
− Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga
sustava civilne zaštite
Nositelj: Općina Hrašćina
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite i operativne snage
sustava civilne zaštite.
Rok izvršenja: Prema Planu vježbi civilne zaštite
za 2020. godinu
Za članove Stožera civilne zaštite Općine Hrašćina
koji se još nisu osposobili prema Zakonu o sustavu  civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), potrebno
je provesti osposobljavanje.
Nositelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite
Rok izvršenja: U roku od godinu dana od imenovanja
3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu
civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa
kojima se uređuje područje vatrogastva.
Na području Općine Hrašćina djeluje Dobrovoljno
vatrogasno društvo Hrašćina−Trgovišće.  
Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrašćina−Trgovišće u cilju spremnosti i brzog djelovanja u 2020. godini
planira provesti sljedeće aktivnosti:
− osposobljavanje i vježbe prema planu i programu
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2020. godine
3.3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
ZLATAR
Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar u 2020. godini planira pristupiti nabavci osnovnih pomagala i osnovne
opreme te provoditi aktivnosti, od kojih je najvažnija
komunikacija sa operativnim tijelima gdje će Gradsko
društvo doprinositi:
− edukacijama građana i školske djece za sve vidove
pomoći, naročito starijim osobama, bolesnima i nemoćnima u kući i van kuće, senzibilizirati ih za sve aktivnosti
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oko pružanja pomoći i obilaska staračkih domaćinstava,
− pružanjem prve pomoći,
− nabavom i opskrbom stanovništva potrebnim
dobrima i materijalom,
− kroz rad Službe traženja (predstavlja centralni
ured za izvješćivanje o žrtvama rata, elementarnih nepogoda, nesreća velikih razmjera i sl.) raditi na spajanju obitelji,
− osiguranjem dostupnih darivatelja krvi,
− sudjelovanjem u radu tijela oformljenih za pružanje pomoći i zbrinjavanje stanovništva, kao i svim
poslovima u logistici,
− uspostavom vertiklane i horizontalne komunikacije, voditi bazu podataka i sl., prema potrebi i sukladno
kompetencijama i ovlastima.
Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar za nužno
opremanje materijalno-tehničkim sredstvima te za troškove edukacija, tečajeva i obuku građana, mora izdvojiti
minimalno 100.000,00 kuna.
3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KRAPINA
HGSS – Stanica Krapina u cilju spremnosti za
angažiranjem u provođenju mjera civilne zaštite u 2020.
godini planira provesti tečajeve i vježbe.
Dio članstva će pristupiti ispitu za gorske spašavatelje, zatim redovnim tečajevima HGSS-a (ljetne tehnike
spašavanja, zimske tehnike spašavanja, speleo tehnike
spašavanja), kao i specijalističkim tečajevima (spašavanje
na divljim vodama i poplavama, upravljanje bespilotnim
letjelicama, vođenje potraga i dr.). Nekolicina pripadnika
Stanice priprema se za tečaj za letače spašavatelje (spašavanje iz helikoptera).
HGSS – Stanica Krapina planira sudjelovati na
državnim vježbama HGSS-a, vježbama civilne zaštite jedinica lokalnih samouprava, ali i provoditi stanične vježbe
radi povećanja spremnosti za pojedine vrste spašavanja.
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2020. godine
HGSS – Stanica Krapina na godišnjoj bazi obnavlja
opremu specijaliziranu za spašavanje ljudi u nepristupačnim, neurbanim, a zadnjih godina nerijetko i u urbanim
područjima. Oprema ima svoj vijek trajanja i sukladno
preporukama proizvođača potrebno ju je mijenjati svakih
nekoliko godina. Stanica konstantno nabavlja potrebnu
opremu, te će tako i u sljedećoj 2020. godini nabavljati
specijaliziranu opremu (gurtne, karabineri, užad, radio
veze, GPS uređaji, informatička oprema potrebna za provođenje potražnih akcija), opremu vezanu za spašavanje
u poplavama i divljim vodama, opremu za spašavanje u
speleološkim objektima i dr.
3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite
za područje Općine Hrašćina(KLASA: 810-01/18-01/06,
URBROJ: 2211/03-18-01, od dana 03. prosinca 2018.
godine), imenovani su povjerenici civilne zaštite i njihovi
zamjenici za naselja Općine Hrašćina, a sukladno kriteriju
1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300
stanovnika:
− za naselje: Donji Kraljevec i Gornji Kraljevec (2
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povjerenika i 2 zamjenik povjerenika),
− za naselje: Hrašćina i Gornjaki (1 povjerenik i 1
zamjenik povjerenika),
− za naselja: Trgovišće i Domovec (1 povjerenik i
1 zamjenik povjerenika),
− za naselja: JarekHabekov, Maretić i Husinec (2
povjerenika i 2 zamjenik povjerenika),
− za naselja: Vrbovo  (1 povjerenik i 1 zamjenik
povjerenika).
Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike
potrebno je provesti:
− Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i
njihovih zamjenika
Nositelj: Općina Hrašćina
Izvršitelj: Ministarstvo unutarnjih poslova ili ovlaštena ustanova
Rok: tijekom 2020. godine
− Upoznavanje s Planom djelovanja civilne zaštite
Općine Hrašćina
Nositelj: Općina Hrašćina
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik
načelnika Stožera civilne zaštite
Rok:  lipanj 2020. godine
3.6. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Hrašćina određene su Odlukom Općinskog vijeća
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Hrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 37/18).
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
na području Općine Hrašćina su:
− Vatrogasni dom Trgovišće, DVD Hrašćina−Trgovišće – smještajni kapacitet,
− Lovački dom Trgovišće, Lovačko društvo „Srndač“ − smještajni kapaciteti.
Podatke o pravnim osoboma potrebno je kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima Općine Hrašćina.
3.7. KOORDINATORI NA LOKACIJI
Odlukom načelnika Stožera civilne zaštite Općine
Hrašćina o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine
Hrašćina, KLASA: 810-01/18-01/05, URBROJ: 2211/0318-01, od dana 03. prosinca 2018. godine, imenovani su
koordinatori na lokaciji koji će u slučaju velike nesreće
i katastrofe koordinirati aktivnostima operativnih snaga
sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.
Koordinatore na lokaciji Općine Hrašćina potrebno
je:
− Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite
Općine Hrašćina
Nositelj: Općina Hrašćina
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik
načelnika Stožera civilne zaštite
Rok:  lipanj 2020. godine
4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja.
U organizaciji civilne zaštite na području Općine
Hrašćina, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska
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podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama,
pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava
civilne zaštite, stoga je potrebno:
− nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja
stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
− provjeriti čujnost sirena na području Općine
Hrašćina.
Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim
tvarima), MUP, Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrašćina-Trgovišće i Općina Hrašćina.
5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZA-
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ŠTITE
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.
Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), izvršno tijelo jedinice
lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i
financiranje, opremanje, osposobljavanje  i uvježbavanje
operativnih snaga.
Prema tome, u proračunu Općine Hrašćina za 2020.
godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirati će se sljedeće stavke:

Tablica 2. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za trogodišnje razdoblje
NOSITELJ KORIŠTENJA FINANCIJSKIH
SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Vatrogastvo
GDCK Zlatar
HGSS – Stanica Krapina
Udruge
Civilna zaštita
UKUPNO
6. ZAKLJUČAK
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) i zakonskih akata
proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova
u sustavu civilne zaštite Općine Hrašćina.
U 2020. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne zaštite
Općine Hrašćina i to posebice sljedećim aktivnostima:
− ažuriranjem postojećih planskih dokumenata,
− osposobljavanjem i opremanjem operativnih
snaga sustava civilne zaštite,
− ažuriranjem podataka o operativnim snagama u
sustavu civilne zaštite,
− osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.
7. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA:  810-01/19-01/06  
URBROJ:2211/03-19-01
Trgovišće, 15.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Zozoli, v.r.
Na temelju odredbe članka 10. st. 3. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19, 98/19) i članka 21.
Statuta općine Hrašćina (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske
županije 18/09, 11/13 i 10/18), Općinsko vijeće Općine
Hrašćina na svojoj 16. sjednici održanoj dana       15.12.
2019. godine, donosi

VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU S
PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. GODINU
2020.
90.000,00
11.000,00
2.000,00
4.000,00
15.000,00

2021.
100.000,00
13.000,00
2.000,00
4.000,00
15.000,00

2022.
100.000,00
13.500,00
2.000,00
4.000,00
16.000,00

ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD
POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U
OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE HRAŠĆINA ZA
RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hrašćina (dalje:
Općinsko vijeće) iz Proračuna Općine Hrašćina za 2020.
godinu.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna
Općine Hrašćine za 2020. godinu imaju političke stranke
koje su imale člana u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 3.
Proračunom Općine Hrašćina za 2020. godinu
osigurana su sredstva za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka u Općinskom vijeću u iznosu od
16.650,00 kuna.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na
način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana
u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo
na naknadu u visini 10 % iznosa predviđenog po svakom
članu Općinskog vijeća određenog temeljem članka 4.
ove Odluke.

Strana 112 - Broj 2

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća, sukladno članku
4. ove Odluke, utvrđuju se sredstva u iznosu od 1.500,00
kuna godišnje.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog
Red.
broj
1.
2.
3.
4.

Naziv političke stranke             
Hrvatska seljačka stranka –
HSS
Hrvatska demokratska
zajednica – HDZ
Socijaldemokratska partija
Hrvatske – SDP
Narodna stranka  reformisti
– NSR
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spola, sukladno članku 5. ove Odluke, utvrđuju se sredstva
u iznosu od 1.650,00 kuna godišnje.
Članak 7.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se
političkim strankama kako slijedi:

Broj članova u
trenutku konstituiranja

Od toga žene

Raspoređena
sredstva /kn

5

0

7.500,00

2

0

3.000,00

2

1

3.150,00

2

0

3.000,00

Članak 8.
Raspoređena sredstva doznačuju se tromjesečno na
žiro račun političke stranke.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu 01.siječnja 2020., a
objavit će se u  “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
KLASA: 402-10/19-01/01                                                                             
URBROJ: 2211/03-19-02
Trgovišće,15.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Zozoli, v.r.
Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18),
članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
(„Narodne novine“, broj 49/17) te članka 21. Statuta
Općine Hrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 18/09.,5/12.,11/13.,10/18), Općinsko
vijeće Općine Hrašćina na svojoj 16. sjednici, održanoj
15.12.2019. godine, donosi
ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2019. GODINU
1. UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Hrašćina obavezna je organizirati poslove
iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje
sustava civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) definirano je
da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu
stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjer-

nice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i
usvajaju svake četiri godine.
Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Općine Hrašćina za razdoblje
od 2016. do 2019. godine (KLASA: 810-03/16-01/01,
URBROJ: 2211/03-16-03, od dana 14. ožujka 2016. godine), te Plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Hrašćina za 2019. godinu (KLASA: 810-01/1801/09, URBROJ: 2211/03-18-03, od dana 13. prosinca
2018.  godine), u 2019. godini doneseni su sljedeći akti:
− Plan vježbi civilne zaštite Općine Hrašćina za
2019. godinu, KLASA: 810-01/19-01/01, URBROJ:
2211/03-19-01, od dana 14. siječnja 2019. godine,
− Plan djelovanja civilne zaštite Općine Hrašćina,
KLASA: 810-01/19-01/02, URBROJ: 2211/03-19-01, od
dana 15. travnja 2019. godine.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Hrašćina provode sljedeće operativne snage
sustava civilne zaštite:
− Stožer civilne zaštite,
− Operative snage vatrogastva,
− Operative snage Crvenog križa,
− Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
− Povjerenici civilne zaštite,
− Koordinatori na lokaciji,
− Pravne osobe u sustavu civilne zaštite,
− Udruge.
2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE
2.1.  PLANSKI DOKUMENTI
2.1.1. Procjena rizika od velikih nesreća
Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),
članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 137/15 i 123/17) i članka
21. Statuta Općine Hrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 18/09,10/18), Općinsko vijeće
Općine Hrašćina je na 8. sjednici održanoj 19. srpnja 2018.
godine, donijelo Procjenu rizika od velikih nesreća za
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Općinu Hrašćina (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ:
2211/03-18-11).
Procjenu rizika od velikih nesreća izradila je Radna
skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za
Općinu Hrašćina imenovana Prilogom 1. Odluke o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Hrašćina i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene
rizika od velikih nesreća za Općinu Hrašćina, KLASA:
810-01/18-01/01, URBROJ: 2211/03-18-09, od dana 04.
lipnja 2018. godine.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Hrašćina izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjena
rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske
županije, KLASA: 810-01/16-01/10, URBROJ: 2140/0102-17-7, od dana 13. veljače 2017. godine.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Hrašćina temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite
Općine Hrašćina.
2.1.2. Plan djelovanja civilne zaštite
Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,
118/18), i članka 40. Statuta Općine Hrašćina („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 18/09, 11/13
i 10/18), općinski načelnik Općine Hrašćina je dana 14.
travnja 2019. godine donio Odluku o donošenju Plana
djelovanja civilne zaštite Općine Hrašćina, kojeg je na
temelju članka 67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti
te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17), izradila Ustanova
za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine
„Defensor“, Varaždin.
2.2.   VOĐENJE EVIDENCIJE PRIPADNIKA
OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne
novine”, broj 75/16), ustrojena je evidencija vlastitih
pripadnika za operativne snage sustava civilne zaštite
Općine Hrašćina za:
− članove Stožera civilne zaštite,
− povjerenike i zamjenike povjerenika civilne
zaštite,
− pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite,
− koordinatore na lokaciji.
Kontakt podaci o pripadnicima operativnih snaga
sustava civilne zaštite Općine Hrašćina kontinuirano se
ažuriraju u planskim dokumentima.
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
1.1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina osnovan je
Odlukom općinskog načelnika o osnivanju Stožera civilne
zaštite Općine Hrašćina, KLASA: 810-06/17-01/01, URBROJ: 2211/03-17-17, od dana 13. rujna 2017. godine.
Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina sastoji se od
načelnika Stožera, zamjenika načelnika te 10 članova.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne

Strana 113 - Broj 2

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja
o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija
plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području,
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Radom stožera civilne zaštite Općine Hrašćina rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća,
rukovođenje preuzima načelnik Općine Hrašćina.
Način rada Stožera civilne zaštite uređen je Poslovnikom o načinu rada stožera civilne zaštite Općine
Hrašćina, KLASA: 810-01/17-01/04, URBROJ: 2211/0317-01, od dana 13. rujna 2017. godine.
Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina upoznat je sa
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15, 118/18), podzakonskim aktima, načinom djelovanja
sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i
sl., podzakonskim aktima, načinom djelovanja sustava
civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl.
Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina osposobljen
je za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Mobilizacija Stožera civilne zaštite vrši se sukladno
Shemi mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Hrašćina, KLASA: 810-01/18-01/07, URBROJ: 2211/03-18-01,
od dana 03. prosinca 2018. godine.
1.2.  OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu
civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa
kojima se uređuje područje vatrogastva.
Na području Općine Hrašćina djeluje Dobrovoljno
vatrogasno društvo Hrašćina−Trgovišće.  
Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrašćina-Trgovišće ima 23 operativna pripadnika.
U slučaju velikih nesreća i katastrofa, Dobrovoljno
vatrogasno društvo Hrašćina-Trgovišće raspolaže sa sljedećim materijalno–tehničkim sredstvima:
− navalno vozilo marke Steyr,
− vozilo za prijevoz vatrogasaca marke Renault,
− standardna vatrogasna oprema.
Tijekom 2019. godine, Dobrovoljno vatrogasno
društvo Hrašćina−Trgovišće provelo je osposobljavanje
7 članova za zvanje Vatrogasac 1. klase.
1.3.  GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
ZLATAR
Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu
(„Narodne novine“, broj 71/10), a u dijelu poslova zaštite
i spašavanja, Hrvatski Crveni križ nadležan je za sljedeće
poslove/javna ovlaštenja:
− organizira i vodi Službu traženja, te aktivnosti
obnavljanja obiteljskih veza članova obitelji razdvojenih
uslijed katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje,
− traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć u
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izvanrednim situacijama,
− ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije
pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju nesreća, sukoba,
situacija nasilja itd.
Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar djeluje na
području 9 jedinica lokalne samouprave: Grada Zlatara i
općina: Budinšćina, Hrašćina, Konjščina, Lobor, Mače,
Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica te broji
ukupno 2.500 članova.
Djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Zlatar organizirano je s ciljem ublažavanja ljudskih patnji,
pružanjem svih vrsta pomoći, između kojih stoji posebna
zadaća u provođenju mjera civilne zaštite građana. U
svrhu ispunjavanja navedenih ciljeva, Gradsko društvo
Crvenog križa Zlatar je tijekom 2019. godine provodilo
sljedeće aktivnosti:  
− edukacije vezane uz pružanje prve pomoći unesrećenim osobama,
− edukacije školske djece za potrebu pružanja
pomoći starim i nemoćnim građanima i svim u potrebi,
− akcije s ciljem osiguravanja dovoljnih količina
krvi od dobrovoljnih darivatelja krvi,
− organizacija poslova u opskrbi stanovništva, izbjeglica i migranata, prehrambenim i higijenskim artiklima,
raznim robama (odjeća, deke, madraci i dr.),
− organizacija rada Službe traženja i izvješćivanja
o žrtvama nesreće.
Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar ne raspolaže osnovnom opremom za djelovanje u slučaju velikih
nesreća i katastrofa. Za svaku akciju, vježbu ili potrebu,
oprema se posuđuje.
1.4.  HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KRAPINA
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite
u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze
u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima
kojima se uređuje područje njihovog djelovanja.
Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrovoljna i
neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada
pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i
upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama. Rad Hrvatske gorske službe spašavanja definiran je Zakonom o
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“,
broj 79/06 i 110/15).
HGSS – Stanica Krapina broji ukupno 32 člana
od čega je 15 gorskih spašavatelja (pripadnici službe
osposobljeni za samostalno djelovanje), 11 spašavatelja
(pripadnici službe sa položenim minimalno jednim, a
maksimalno tri temeljna tečaja) i 6 pripravnika (pripadnici
službe sa položenim tečajem iz prve pomoći u neurbanim
sredinama). Članovi stanice specijalisti su u pojedinim
područjima unutar ili izvan HGSS-a:
− 2 liječnika,
− 1 vodič potražnog psa,
− 3 pripadnika sa licencom ITLS-a (international

Petak, 7. veljače, 2020.

trauma life support),
− 1 pripadnik sa licencom PITLS-a (pediatric international trauma life support),
− 9 pripadnika sa licencom SRT (spašavanje iz
poplava i divljih voda)a
− 9 pripadnika osposobljenih za vođenje potražnih
akcija,
− 2 pripadnika osposobljena za kartografiju,
− 2 pripadnika osposobljena za spašavanje iz helikoptera,
− 3 učitelja skijanja,
− 1 operatora bespilotne letjelice.
HGSS − Stanica Krapina raspolaže sa specijalnom,
atestiranom opremom za spašavanje u planinama ili većim
visinama, te u slučaju potresa i poplava, odnosno u slučajevima kada ni jedna druga služba to ne može:
− 2 osobna vozila,
− 3 terenska vozila,
− 1 quad vozilo,
− 1 bespilotna letjelica (dron),
− 1 motorna pila,
− 1 specijalizirana brdska nosiljka Mariner,
− 1 specijalizirana nosiljka UT 2000,
− 1 specijalizirana nosiljka „kliješta“,
− 1 specijalizirana nosiljka za snježne uvjete „akja“,
− 1 specijalizirana nosiljka za speleo spašavanje,
− 1 imobilizacijska daska,
− 1 nosiljka,
− 2 vakuum madraca (imobilizacijsko sredstvo za
cijelo tijelo),
− 2 seta blue splint udlaga,
− 2 AED (defibrilator),
− 1 liječnički ruksak (sadrži ampularij, lijekove,
boce s infuzijom, zavojni materijal, set za intubaciju,
pulsni oksimetar i dr.),
− 4 torbe za prvu pomoć (svaka od njih sadržava
imobilizacijski ovratnik, udlage, zavojni materijal, pulsni
oksimetar i dr.),
− 2 boce s kisikom,
− 8 prijenosnih radio uređaja,
− 10 ručnih GPS uređaja,
− 5 kompleta za speleo spašavanje,
− motorna pila,
− 2 kompleta za spašavanje na divljim vodama i
poplavama,
− 2 kompleta za spašavanje paraglajdera sa stable,
− 5 pari turnih skija sa krznima (omogućuju hodanje
po snijegu),
− 1 puška za prebacivanje užeta na veće udaljenosti,
− 1 baterijska bušilica za stijenska spašavanja,
− 1 uže od 200 metara,
− 5 komada užadi od 100 metara,
− 4 komada užadi od 50 metara,
− 3 komada užadi od 60 metar,
− 3 komada užadi od 30 metara,
− 30 komada razne pomoćne užadi,
− vitlo za uže, za stijensko spašavanje,
− preko 100 komada raznih spravica i komada spe-
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cijalizirane opreme koja se koristi za izradu sistema kod
spašavanja (karabineri, spuštalice, koloture, gurtne, itd.).
HGSS – Stanica Krapina je trenutno u fazi nabavke pick-up vozila zahvaljujući namjenskim sredstvima
Krapinsko-zagorske županije. te od službe treba preuzeti
motorne sanjke.
HGSS – Stanica Krapina tijekom 2019. godine
sudjelovala je u sljedećima akcijama:
− Marija Bistrica – intervencija (osobe sa vozilom
zapele u snijegu),
− Grintovec, Kamniše alpe (SLO) – intervencija
(pružanje PP),
− Petrova Gora – intervencija,
− Sv. Matej, Gornja Stubica – potraga,
− Sv. Ivan Zelina (pomoć Stanici Zagreb) – potraga,
− Sv. Ivan Zelina (pomoć Stanici Zagreb) – potraga,
− Ivanščica – potraga,
− Mljet (akcija na nivou čitavog HGSS-a) – potraga,
− Sljeme – pripravnost,
− Sljeme – intervencija (pružanje PP),
− Donja Stubica, Lojzekov izvor – potraga i pružanje PP,
− Macelj – potraga,
− Dubrava Zabočka – potraga,
− Stubička Slatina, Oroslavje – potraga,
− Gornje Jesenje – potraga,
− Prišlin, Hum na Sutli – potraga,
− Zlatar/Zlatar Bistrica – potraga.
Kroz razna dežurstva na aktivnostima u organizaciji
raznih udruga, JLS-a te ostalih organizacija, HGSS-Stanica Krapina tijekom 2019. godine izravno je brinula o
nekoliko tisuća ljudi:
− Snow Queen Trophy, Sljeme,
− Zagorska magistrala trekk, Krapina,
− TK „Maraton“ Krapina,
− Z brega na breg,
− Zagorje trek,
− Međunarodni dan nepušenja,
− Mala Erpenja trekk,
− Dani hrvatskih planinara – Ravna gora,
− Paklenica – redovno dežurstvo,
− Utrka lađa – Metković,
− Mljet,
− Neandertalka – biciklizam,
− Trail Biser Zagorja – Dubrovčan,
− Skok u jesen – Bedekovčina,
− Lastinim putovima – Zlatar,
− Znanstveni piknik.
HGSS-Stanica Krapina je tijekom 2019. godine
provodila samostalne vježbe u cilju povećanja spremnosti
te sudjelovala zajedno s ostalim službama civilne zaštite
na sljedećim vježbama:
− Testiranje opreme u speleospašavanju,
− Vježba CZ Veliko Trgovišće,
− Vježba CZ Bedekovčina,
− Vježba CZ Zagrebačke županije,
− Vježba DVD Zlatar Bistrica,
− Vježba CZ Krapinske Toplice.
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Članovi HGSS-Stanice Krapina tijekom 2019.
godine pristupili su sljedećim tečajevima:
− Tečaj prve pomoći – 4 člana,
− Tečaj skijanja – 2 člana,
− Tečaj zimskih tehnika spašavanja – 2 člana,
− Tečaj za lavine – 1 član,
− Tečaj speleo spašavanja – 1 član,
− Tečaj ljetnih tehnika spašavanja – 1 član,
− Ispit za gorske spašavatelje – 2 člana,
− Tečaj za operatora bespilotne letjelice – 1 član,
− Relicenca operatora bespilotne letjelice – 1 član,
− SRT tečaj za vode i poplave – 1 član,
− Tečaj digitalne kartografije – 1 član.
Uz sve navedene aktivnosti članovi Stanice sudjeluju u radu Županijskog te gradskih i općinskih Stožera
civilne zaštite. Jednom mjesečno održavaju se obavezni
stanični sastanci zbog bolje komunikacije među članstvom. Predstavnici Stanice sudjeluju na svim važnim
sastancima HGSS-a (vijeće stanica, izvršni odbor, kolegij
pročelnika) te sudjeluju u radu Komisija HGSS-a. Tajnik
Stanice redovito sudjeluje na sastancima administratora HGSS-a. Održano je 8 predavanja u planinarskim
školama, ali i osnovnim školama na području čitave
Krapinsko-zagorske županije. Članovi Stanice sudjeluju
u radu stručnih komisija HGSS-a, jedan je član Stanice
instruktor iz medicine spašavanja i pročelnik Komisije za
medicinu spašavanja HGSS-a. Pročelnik Stanice ujedno
je i tajnik HGSS-a.
Tijekom 2019. godine, HGSS-Stanica Krapina
izradila je turističko-planinarski zemljovid Ravne gore,
koji je tiskan u nakladi HGSS-a.
1.5.   POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite
za područje Općine Hrašćina (KLASA: 810-01/18-01/06,
URBROJ: 2211/03-18-01, od dana 03. prosinca 2018.
godine), imenovani su povjerenici civilne zaštite i njihovi
zamjenici za naselja Općine Hrašćina, a sukladno kriteriju
1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300
stanovnika:
− za naselje: Donji Kraljevec i Gornji Kraljevec (2
povjerenika i 2 zamjenik povjerenika),
− za naselje: Hrašćina i Gornjaki (1 povjerenik i 1
zamjenik povjerenika),
− za naselja: Trgovišće i Domovec (1 povjerenik i
1 zamjenik povjerenika),
− za naselja: Jarek Habekov, Maretić i Husinec (2
povjerenika i 2 zamjenik povjerenika),
− za naselja: Vrbovo  (1 povjerenik i 1 zamjenik
povjerenika).
Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu
ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama. Njihove
zadaće obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:
– sudjelovanje u pripremanju i osposobljavanju
građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje
provođenja osobne i uzajamne zaštite i pomoći pripadnicima ranjivih skupina u stambenoj zgradi, naselju ili

Strana 116 - Broj 2

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ulici za koju su odlukom načelnika Općine imenovani
povjerenikom,
– obavješćivanje građana o potrebi i načinima pravodobnog poduzimanja mjera i postupaka civilne zaštite
te o mobilizaciji za sudjelovanje u civilnoj zaštiti,
– sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja te drugih mjera civilne
zaštite,
– obavljanje poslova i zadaća prema nalozima  načelnika i/ili stožera civilne zaštite Općine usmjerenih na
ostvarivanje spašavanja u velikoj nesreći.
1.6.  PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Hrašćina određene su Odlukom Općinskog vijeća o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Hrašćina, KLASA:
810-01/18-01/04, URBROJ: 2211/03-18-04, od dana 19.
srpnja 2018. godine.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
na području Općine Hrašćina su:
− Vatrogasni dom Trgovišće, DVD Hrašćina−Trgovišće – smještajni kapacitet;
− Lovački dom Trgovišće, Lovačko društvo „Srndač“ − smještajni kapaciteti.
Općina Hrašćina osigurava uvjete za premještanje,
sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje.
1.7.  KOORDINATORI NA LOKACIJI
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima
izvanrednog događaja, određuje načelnik Stožera civilne
zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Odlukom načelnika Stožera civilne zaštite Općine
Hrašćina o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine
Hrašćina, KLASA: 810-01/18-01/05, URBROJ: 2211/0318-01, od dana 03. prosinca 2018. godine, imenovani su
koordinatori na lokaciji koji će u slučaju velike nesreće
i katastrofe koordinirati aktivnostima operativnih snaga
sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju
i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim
stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih
snaga sustava civilne zaštite.
Temeljem  članka 26. stavka. 2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), načelnik
nadležnog Stožera civilne zaštite koordinatora upućuje na
lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih
operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja
sa Stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.
2. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom
navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne
gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:
− Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske
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županije,
− Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije,
− Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
Ambulanta Hrašćina-Trgovišće,
− Veterinarska stanica Zlatar Bistrica d.o.o., Ambulanta Konjšćina,
− Hrvatske vode, VGO Gornja Sava, VGI „Krapina
Sutla“ Veliko Trgovišće,
− MUP, PU Krapinsko-zagorska, PP Zlatar Bistrica,
− Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica,
− HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
− Komunalac Konjščina d.o.o.,
− Plin Konjščina d.o.o.,
− Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske
županije,
− Hrvatske šume – UŠP Zagreb, Šumarija Krapina,
− Poljoprivredna savjetodavna služba – Podružnica
Krapina.
3. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI
OBJEKTI ZA SKLANJANJE
Postojeći kapaciteti za zbrinjavanje na području Općine Hrašćina su ograničeni u smislu smještaja relativno
malog broja osoba i nisu dostatni za zbrinjavanje velikog
broja ljudi kod katastrofa i velikih nesreća.
Privremeno zbrinjavanje moguće je provesti u
sklopu objekata prikazanih u sljedećoj tablici.
Tablica 1. Kapaciteti za zbrinjavanje
KAPACITETI KUHINJA
OBJEKT:
SMJEŠTAJA
DA/NE
Vatrogasni dom
150 osoba
DA
Trgovišće
Lovački dom Trgovišće
150 osoba
DA
Vinarija Bolfan
50 osoba
DA
Vinski Vrh
U istim objektima je moguća i priprema hrane jer
su opremljene kuhinjom.
4. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2019. GODINI
Tijekom 2019. godine na operativne snage sustava
civilne zaštite Općine Hrašćina i njihovo djelovanje utrošena su sljedeća financija sredstva:
− Vatrogastvo: 80.000,00 kn,
− Javna vatrogasna postrojba Zabok: 18.077,32 kn
− HGSS – Stanica Krapina: 2.000,00 kn,
− GDCK Zlatar: 15.783,98 kn
− Udruge: 4.000,00 kn,
− Civilna zaštita:  11.000,00 kn
5. ZAKLJUČAK
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) uređuje se sustav i djelovanje
civilne zaštite kao i obaveze jedinica lokalne samouprave
u sustavu.
Razmatrajući stanje sustava civilne zaštite na
području Općine Hrašćina uvažavajući navedeno stanje
operativnih snaga, može se konstatirati:
1. Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 8. sjednici
održanoj 19. srpnja 2018. godine, donijelo je Procjenu
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rizika od velikih nesreća za Općinu Hrašćina.
2. Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća za
Općinu Hrašćina izrađen je Plan djelovanja civilne zaštite
Općine Hrašćina.
3. Općina Hrašćina ima ustrojen Stožer civilne zaštite. Stožer civilne zaštite pravodobno obavlja sve svoje
zadaće, razmatra problematiku te vrši pripreme za moguće
ugroze na području Općine Hrašćina.
4. Vatrogasna postrojba odgovara na sve zadaće
u protupožarnoj zaštiti, ali i ostalim ugrozama te se kao
gotova snaga uvijek spremna uključiti u zaštitu i spašavanje stanovništva i imovine. S ciljem podizanja operativne
spremnosti vatrogasne postrojbe potrebno je kontinuirano
provoditi osposobljavanje i usavršavanje pripadnika iste
te pristupiti nabavci nove opreme i sredstava kao i održavanju postojeće.
5. Crveni križ je respektabilan subjekt koji osigurava
trajnu i dobru pripremljenost svojih članova za djelovanje
u slučaju katastrofa. Da bi njihova aktivnost i spremnost
bila na još većoj razini potrebno je sustavno nastaviti s
ulaganjem u pripremu i opremanje ekipa za brzo reagiranje
na katastrofe i otklanjanje posljedica katastrofe.
6. Hrvatska gorska služba spašavanja svojim aktivnostima spašavanja, kao i preventivnim i edukacijskim
programima doprinosi sigurnosti ljudi i imovine. Takvi
programi, ali i oprema zahtijevaju stalno ulaganje, kako
bi se razina spremnosti povećala.
7. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici
upoznati su s obvezama koje trebaju poduzeti u slučaju
provođenja mjera civilne zaštite.
8. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu mogu
se angažirati u situacijama koje su opasne po sigurnost
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a
svojim smještajnim kapacitetom mogu adekvatno odgovoriti na potencijalno opasne situacije.
9. Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu
situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji sa
Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih
snaga sustava civilne zaštite.
10. U Proračunu Općine Hrašćina osiguravaju su
financijska sredstva koja omogućavaju ravnomjerni razvoj
sustava civilne zaštite.
Slijedom navedenog, može se zaključiti da trenutno
ustrojeni sustav civilne zaštite na području Općine Hrašćina omogućava izvršavanje zadaća u sustavu civilne zaštite.
KLASA:810-01/19-01/05                                                                
URBROJ:2211/03-19-01
Trgovišće,15.12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Zozoli, v.r.
Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18),
članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
(„Narodne novine“, broj 49/17) te članka 21. Statuta
OpćineHrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 18/09.,5/12.,11/13.,10/18), Općinsko
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vijeće Općine Hrašćina na svojoj 16. sjednici, održanoj
15.12.2019. godine, donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE HRAŠĆINA
ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2023. GODINE
1. UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Hrašćina obavezna je organizirati poslove
iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje
sustava civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) definirano je
da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu
stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i
usvajaju svake četiri godine.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite Općine Hrašćina izrađuju se na temelju Godišnje
analize stanja sustava civilne zaštite.
2. CILJ DONOŠENJA SMJERNICA
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite donose se u cilju definiranja pojedinačnih ciljeva,
sveukupnog cilja, konkretnih koraka u području civilne
zaštite, potrebnih mjera poradi kojih se ti koraci utvrđuju
prioritetnim u sustavu civilne zaštite za rok od četiri
godine te planiranje osiguranja financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih ciljeva
sustava civilne zaštite u razdoblju od četiri godine i to na
svim subpodručjima civilne zaštite.
Smjernicama se na temelju Procjene rizika od
velikih nesreća za Općinu Hrašćina, utvrđuju prioritetne
preventivne mjere, dinamika i način njihovog provođenja
kao i javne politike upravljanja rizicima, tj. smanjivanja
ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvena stabilnost i politika)
koje su na području Općine izložene utjecajima prijetnji
s nositeljima njihovog provođenja.
Na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta
sustava civilne zaštite, Smjernicama se utvrđuje način
uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje
po informacijama ranog upozoravanja i razvijanju rješenja
na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama.
Smjernicama se usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno temeljnih
operativnih kapaciteta (operativne snage vatrogastva,
operativne snage Hrvatskog Crvenog križa i operativnih
snaga Hrvatske gorske službe spašavanja) od značaja za
reagiranje u velikim nesrećama te poboljšavanju planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći.

Strana 118 - Broj 2

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Općina Hrašćina organizira poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje,
razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava
civilne zaštite.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), Općina Hrašćina dužna je
jačati i nadopunjavati spremnost postojećih snaga sustava
civilne zaštite na svojem području sukladno Procjeni rizika
od velikih nesreća za Općinu Hrašćinai Planu djelovanja
civilne zaštite Općine Hrašćina.  
Ciljevi u razvoju civilne zaštite utvrđuju se na temelju izrađene Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Hrašćina, s naglaskom na:
- preventivne mjere koje se povezuju s javnim politikama i nositeljima kako bi se omogućilo odgovorno
upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika
s lokalne razine sustava civilne zaštite,
- razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama.
Sveukupni cilj ovih Smjernica je uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite i povezivanje
svih sudionika: operativnih snaga sustava civilne zaštite,
žurnih službi i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa, pružanju brzog i
optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te
ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.
Pojedinačni ciljevi (subpodručja) definirani su kroz
normativno uređenje, planske dokumente, operativne
snage sustava civilne zaštite, osposobljavanje i vođenje
evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite Općine Hrašćina (Baza podataka).
3. PLANSKI DOKUMENTI
Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),
članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 137/15 i 123/17) i članka
21. Statuta Općine Hrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 18/09,10/18), Općinsko vijeće
Općine Hrašćinaje na 8. sjednici održanoj 19. srpnja 2018.
godine, donijelo Procjenu rizika od velikih nesreća za
Općinu Hrašćina (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ:
2211/03-18-11).
Procjenu rizika od velikih nesreća izradila je Radna
skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za
Općinu Hrašćina imenovana Prilogom 1. Odluke o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Hrašćinai osnivanju Radne skupine za izradu Procjene
rizika od velikih nesreća za Općinu Hrašćina, KLASA:
810-01/18-01/01, URBROJ: 2211/03-18-09, od dana 04.
lipnja 2018. godine.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Hrašćina izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjena
rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske
županije, KLASA: 810-01/16-01/10, URBROJ: 2140/0102-17-7, od dana 13. veljače 2017. godine.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Hra-
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šćina temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite
Općine Hrašćina.
Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,
118/18), i članka 40. Statuta Općine Hrašćina („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 18/09, 11/13
i 10/18), općinski načelnik Općine Hrašćinaje dana 14.
travnja 2019. godine donio Odluku o donošenju Plana
djelovanja civilne zaštite Općine Hrašćina, kojeg je na
temelju članka 67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti
te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17), izradila Ustanova
za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine
„Defensor“, Varaždin.
Temeljem članka 64. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja članak („Narodne novine“ broj 49/17), nositelji
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, dužni su
kontinuirano ili najmanje jedanput godišnje, sukladno
promjenama u normativnom području, procjenama rizika ili metodološkim promjenama, provoditi njihovo
usklađivanje.
Postupak usklađivanja planskih dokumenata provodi se na dva načina:
- Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz
sadržaja dokumenata koje, što se tiče procedure, ne implicira identičan postupak prilikom njihovog usvajanja,
ali se o provedenom postupku vodi službe na zabilješka,
- Suštinske promjene u njihovom sadržaju, na temelju promjena u normativnom području, stanja u prostoru i
povećanja urbane ranjivosti, koje zahtijevaju intervencije
u drugim planskim dokumentima iste ili niže hijerarhijske
razine i koje obuhvaćaju potrebu postupanja u postupku
identičnom kao u postupku prilikom njihovog usvajanja.
Sukladno članku 8. stavcima 2. i 3. Pravilnika o
smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i
velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne
novine“, broj 65/16),  propisano je da se procjena rizika od
velikih nesreća izrađuje najmanje jednom u tri godine te
se njezino usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja
ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu. Procjena rizika
od velikih nesreća može se izrađivati i češće, ukoliko u
trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena ulaznih
parametara u korištenim scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prijetnja.
U nastavnoj tablici dati je pregled planskih dokumenata i aktivnosti u sustavu civilne zaštite koje Općina
Hrašćina mora sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) posjedovati,
odnosno izvršiti.
Tablica 1. Pregled planskih dokumenata i aktivnosti
s područja civilne zaštite
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R.BR.

PLANSKI DOKUMENTI I
AKTIVNOSTI

1.

Godišnja Analiza stanja sustava
civilne zaštite

2.
3.
4.

NOSITELJI

Predlaže izvršno
tijelo – donosi
predstavničko tijelo
Godišnji Plan razvoja sustava civilne Predlaže izvršno
zaštite s financijskim učincima za
tijelo – donosi
trogodišnje razdoblje
predstavničko tijelo
Predlaže izvršno
Smjernice za organizaciju i razvoj
tijelo – donosi
sustava civilne zaštite
predstavničko tijelo
Predlaže izvršno
Procjena rizika od velikih nesreća
tijelo – donosi
predstavničko tijelo

5.

Plan djelovanja civilne zaštite

Izvršno tijelo

6.

Predlaže izvršno
Odluka o određivanju pravnih osoba
tijelo – donosi
od interesa za sustav civilne zaštite
predstavničko tijelo

8.
1.

9.

10.

11.

12.
13.

Stožer
civilne
zaštite

Povjerenici
civilne
zaštite i
njihovi
zamjenici

Jednom godišnje – vezano
uz donošenje Proračuna

/

Jednom godišnje – vezano
uz donošenje Proračuna

/

Jednom u 4 godine –
vezano uz donošenje
Proračuna

/

Jednom u 3 godine
U roku od 6 mjeseci od
donošenja Procjene rizika
od velikih nesreća
Po donošenju procjene
rizika od velikih nesreća

Ažuriranja
kontinuirano /
prema potrebi
Ažuriranja
jednom
godišnje i
prema potrebi
/

Izvršno tijelo

Kontinuirano

/

Izvršno tijelo

Kontinuirano

/

Izvršno tijelo

Jednom godišnje u sklopu
donošenja Proračuna

/

Izvršno tijelo

Jednom godišnje

/

Imenovanje
povjerenika civilne
zaštite i njihovih
zamjenika

Izvršno tijelo

Osposobljavanje
povjerenika civilne
zaštite

Izvršno tijelo

Osigurava uvjete za vođenje
i ažuriranje baze podataka o
pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava
civilne zaštite
Osigurava uvjete za premještanje,
sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje
te izvršavanje zadaća u provedbi
drugih mjera civilne zaštite
Kod donošenja godišnjeg plana
nabave u plan uključuje materijalna
sredstva i opremu snaga civilne
zaštite
Plan vježbi civilne zaštite

NAPOMENA

Načelnik Stožera
civilne zaštite

Osposobljavanje
članova Stožera
Izvršno tijelo
civilne zaštite
Poslovnik o radu
Izvršno tijelo
Stožera civilne zaštite
Shema mobilizacije
Izvršno tijelo
Stožera civilne zaštite

Koordinatori na lokaciji

ROK IZVRŠENJA

Najkasnije u roku od 30
dana po završetku lokalnih /
izbora
U roku od godine dana
od imenovanja članova
Stožera civilne zaštite
Po donošenju temeljnih
/
akata
Po donošenju Procjene
/
rizika od velikih nesreća
Sukladno kriteriju
1 povjerenik i
Po donošenju Procjene
jedan zamjenik
rizika od velikih nesreća
za max. 300
stanovnika
Provodi
Ministarstvo
Kontinuirano
ili Ovlaštena
ustanova
Po donošenju Procjene
rizika od velikih nesreća

Imenovanje članova
Izvršno tijelo
Stožera civilne zaštite
7.
1.
1.
1.
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PLANSKI DOKUMENTI I
AKTIVNOSTI
Osigurava financijska sredstva za
izvršavanje odluka o financiranju
aktivnosti civilne zaštite u velikoj
nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti
Osigurava uvjete za raspoređivanje
pripadnika na dužnost u postrojbu
civilne zaštite te vođenje evidencije
raspoređenih pripadnika
Osigurava uvjete za raspoređivanje
pripadnika na dužnost povjerenika
civilne zaštite te vođenje evidencije
raspoređenih pripadnika
Uspostavlja vođenje evidencije
stradalih osoba u velikim nesrećama
i katastrofama
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NOSITELJI

ROK IZVRŠENJA

NAPOMENA

Predlaže izvršno
tijelo – donosi
predstavničko tijelo

Kontinuirano

/

Izvršno tijelo

Kontinuirano

/

Izvršno tijelo

Kontinuirano

/

Izvršno tijelo

Po nastanku velike nesreće
/
i/ili katastrofe

4. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Hrašćina provode sljedeće operativne snage
sustava civilne zaštite:
- Stožer civilne zaštite,
- Operative snage vatrogastva,
- Operative snage Crvenog križa,
- Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
- Povjerenici civilne zaštite,
- Koordinatori na lokaciji,
- Pravne osobe u sustavu civilne zaštite,
- Udruge.
Operativne snage sustava civilne zaštite Općine
Hrašćina potrebno je planirati i koristiti isključivo u
slučajevima velikih nesreća – događaja s neprihvatljivim
posljedicama za zajednicu (npr. potres, poplavai sl.) kada
njihovo operativno djelovanje koordinira Stožer civilne
zaštite.  
Za reagiranje u slučaju većine drugih izvanrednih
događaja, izvan kategorije velikih nesreća čije su posljedice prihvatljive za zajednicu, potrebno je planirati
kapacitete redovnih žurnih službi i to na zadaćama zbog
kojih su utemeljene.
Kada izvanredni događaji čije su posljedice prihvatljive za zajednicu (npr. olujna nevremena, snijeg, led, suša
i drugi iz kategorije ekstremnih vremenskih nepogoda ili
određeni zdravstveni rizici kao što su toplinski val i sl.)
i zahtijevaju istovremeno djelovanje više žurnih službi,
svaka služba djeluje samostalno dok njihovo reagiranje
komunikacijski koordinira Županijski centar 112. Voditelji
žurnih službi, po potrebi, neposredno ili posredovanjem
Županijskog centra 112 dogovaraju način operativne
suradnje na mjestu djelovanja/reagiranja.
· Vođenje evidencije pripadnika operativnih snagas
ustava civilne zaštite
Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne
novine”, broj 75/16), ustrojena je evidencija vlastitih

pripadnika za operativne snage sustava civilne zaštite
Općine Hrašćina za:
- članove Stožera civilne zaštite,
- povjerenike i zamjenike povjerenika civilne
zaštite,
- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite,
- koordinatore na lokaciji.
Podaci o pripadnicima operativnih snaga sustava
civilne zaštite Općine Hrašćina kontinuirano se ažuriraju
u planskim dokumentima.
4.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina osnovan je
Odlukom općinskog načelnika o osnivanju Stožera civilne
zaštite Općine Hrašćina, KLASA: 810-06/17-01/01, URBROJ: 2211/03-17-17, od dana 13. rujna 2017. godine.
Stožer civilne zaštite Općine Hrašćinasastoji se od
načelnika Stožera, zamjenika načelnika te 10 članova.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja
o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija
plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području,
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Radom stožera civilne zaštite Općine Hrašćina rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća,
rukovođenje preuzima načelnik Općine Hrašćina.
Način rada Stožera civilne zaštite uređen je Poslovnikom o načinu rada stožera civilne zaštite Općine
Hrašćina, KLASA: 810-01/17-01/04, URBROJ: 2211/0317-01, od dana 13. rujna 2017. godine.
Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina upoznat je sa
Zakonom o sustavu civilne zaštite(„Narodne novine“, broj
82/15, 118/18), podzakonskim aktima, načinom djelovanja
sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i
sl., podzakonskim aktima, načinom djelovanja sustava
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civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl.
Stožer civilne zaštite Općine Hrašćina osposobljen
je za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Mobilizacija Stožera civilne zaštite vrši se sukladno
Shemi mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Hrašćina, KLASA: 810-01/18-01/07, URBROJ: 2211/03-18-01,
od dana 03. prosinca 2018. godine.
Kontakt podaci Stožera civilne zaštite (adrese, fiksni
i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u
planskim dokumentima Općine  Hrašćina.
U razdoblju od 2020. do 2023. godine, Stožer civilne
zaštite Općine Hrašćina usmjerava svoje aktivnosti na:
- kontinuirani rad svih članova Stožera civilne
zaštite,
- osposobljavanjekoje provodi MUP, Ravnateljstvo
civilne zaštite Programu osposobljavanja članova Stožera
civilne zaštite koji donosi ministar, u roku od godinu dana
od imenovanja u Stožer civilne zaštite,
- održavanje sjednica Stožera civilne zaštite, najmanje dva puta godišnje, posebice uoči protupožarne sezone
kako bi se razmotrio Plan primjene Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku za područje Općine Hrašćina, za
tekuću godinu,
- upoznavanje sa izmjenama u normativnom uređenju i promjenama u planskim dokumentima u sustavu
civilne zaštite.
4.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu
civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa
kojima se uređuje područje vatrogastva.
Na području OpćineHrašćina djeluje Dobrovoljno
vatrogasno društvo Hrašćina−Trgovišće.  
Zadaće i ciljevi operativnih snaga vatrogastva
utvrđeni su Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“,
broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i
80/10),  Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“,
broj 92/10), Statutom i Godišnjim programom rada.
U razdoblju od 2020. do 2023. godine, u području
vatrogastva Općine Hrašćina potrebno je:
- kontinuirano usklađivati Plan zaštite od požara
Općine Hrašćina,
- kontinuirano usklađivati Plan uzbunjivanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hrašćina-Trgovišće,
- provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja trave,
korova i „Uskrsnih krjesova“,
- opremati Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrašćina−Trgovišće u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne
novine“ broj 43/95, 91/02),
- provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem teorijske nastave, praktičnim,
kondicijskim i tjelesnim vježbama,
- donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada,
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- provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila te
nabava nove potrebne opreme.
4.3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
ZLATAR
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu
civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se
uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i
planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim
se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15, 118/18).
Kao jedna od zadaća civilne zaštite i Društva je
osposobljavanje članova i građana za njihovu samozaštitu  
u velikim nesrećama i katastrofama te drugim izvanrednim
situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje
ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u mjerama i aktivnostima civilne zaštite.
U razdoblju od 2020. do 2023. godine, Općina
Hrašćina će nastaviti sa financiranjem Gradskog društva
Crvenog križa sukladno važećim propisima.
4.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KRAPINA
Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite
u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze
u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima
kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske
službe spašavanja.
Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrovoljna i
neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada
pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i
upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama. Rad Hrvatske gorske službe spašavanja definiran je Zakonom o
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“,
broj 79/06 i 110/15).
U razdoblju od 2020. do 2023. godine, Općina Hrašćina će nastaviti sa financiranjem HGSS-Stanice Krapina
sukladno važećim propisima.
4.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite
za područje Općine Hrašćina (KLASA: 810-01/18-01/06,
URBROJ: 2211/03-18-01, od dana 03. prosinca 2018.
godine), imenovani su povjerenici civilne zaštite i njihovi
zamjenici za naselja OpćineHrašćina, a sukladno kriteriju
1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300
stanovnika:
- za naselje: Donji Kraljevec i Gornji Kraljevec (2
povjerenika i 2 zamjenik povjerenika),
- za naselje: Hrašćina i Gornjaki (1 povjerenik i 1
zamjenik povjerenika),
- za naselja: Trgovišće i Domovec (1 povjerenik i 1
zamjenik povjerenika),
- za naselja: Jarek Habekov, Maretić i Husinec (2
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povjerenika i 2 zamjenik povjerenika),
- za naselja: Vrbovo   (1 povjerenik i 1 zamjenik
povjerenika).
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:
- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i
uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje  mjera osobne
i uzajamne zaštite,
- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije,
sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,
- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima
za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području
svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju
civilne zaštite.
Za unapređenje postojećeg stanja u promatranom
periodu potrebno je:
- provoditi provjeru mobilizacijske spremnosti,
- sukladno Planu vježbi I uključiti u organizirane
pokazne vježbe.
4.6. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Hrašćina određene su Odlukom Općinskog vijeća o  određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Hrašćina, KLASA:
810-01/18-01/04, URBROJ: 2211/03-18-1, od dana 13.
srpnja 2018. godine.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
na području Općine Hrašćina su:
- Vatrogasni domTrgovišće, DVD Hrašćina−Trgovišće – smještajni kapacitet,
- LovačkidomTrgovišće, Lovačkodruštvo „Srndač“
–smještajni kapaciteti.
Podatke o pravnim osoboma potrebno je kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima Općine Hrašćina.
4.7. KOORDINATORI NA LOKACIJI
Odlukom načelnika Stožera civilne zaštite Općine
Hrašćinao imenovanju koordinatora na lokaciji Općine
Hrašćina, KLASA: 810-01/18-01/05, URBROJ: 2211/0318-01, od dana 03. prosinca 2018. godine, imenovani su
koordinatori na lokaciji koji će u slučaju velike nesreće
i katastrofe koordinirati aktivnostima operativnih snaga
sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju
i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim
stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih
snaga sustava civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima
izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne
zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Temeljem  članka 26. stavka. 2 Pravilnika o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), načelnik nadležnog Stožera civilne zaštite koordinatora određuje i upućuje
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na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih
operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja
sa Stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.
U narednom razdoblju potrebno je koordinatore
na lokaciji upoznati sa zadaćama unutar sustava civilne
zaštite.
4.8. UDRUGE GRAĐANA
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa
su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti,
podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne
i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih
snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite,
svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih
operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i
aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15, 118/18) i Planu djelovanja civilne zaštite.
Na području Općine Hrašćina djeluju udruge građana koje su sa svojim snagama i opremom  kojom raspolažu
od značaja za sustav civilne zaštite. Popis udruga nalazi
se u Planu djelovanja civilne zaštite Općine Hrašćina.
Navedene udruge mogu se uključiti u sustav civilne zaštite u trenutku ukazane potrebe, a s njima treba
uspostaviti suradnju na način, da izrade popis snaga i
opreme s kojom raspolažu na koju se može računati u
danom trenutku.
Članovi udruga mobiliziraju se na temelju naloga,
zahtjeva i uputa Stožera civilne zaštite i koordinatora
na lokaciji. Članovi udruga ne mogu se istovremeno
raspoređivati u više operativnih snaga na svim razinama
ustrojavanja sustava civilne zaštite.
Za unapređenje postojećeg stanja u promatranom
periodu udruge će:
- samostalno provoditi osposobljavanje svojih
članova,
- prilikom financiranja udruga, sredstva za financiranje će usmjeriti na kupnju materijalno tehničkih sredstava
koje su od značaja za civilnu zaštitu (vozila, osobna i
skupna oprema i sl.).
5. MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE
ZAŠTITE
5.1. GRAĐANI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Svaki građanin dužan je brinuti se za svoju osobnu
sigurnost i zaštitu te provoditi mjere osobne i uzajamne
zaštite i sudjelovati u aktivnostima sustava civilne zaštite.
Pod mjerama osobne i uzajamne zaštite podrazumijevaju se osobito: samopomoć i prva pomoć, premještanje
osoba, zbrinjavanje djece, bolesnih i nemoćnih osoba i
pripadnika drugih ranjivih skupina, kao i druge mjere
civilne zaštite koje ne trpe odgodu, a koje se provode po
nalogu nadležnog stožera civilne zaštite i povjerenika
civilne zaštite, uključujući i prisilnu evakuaciju kao
preventivnu mjeru koja se poduzima radi umanjivanja
mogućih posljedica velike nesreće i katastrofe. Osoba
koja je u slučaju velike nesreće i katastrofe nastradala
dužna se prijaviti nadležnom tijelu Općine Hrašćina koje
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vodi evidenciju stradalih osoba radi ostvarivanja prava
na pomoć (materijalnu, financijsku, privremeni smještaj,
organiziranu prehranu i slično).
Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode svi sudionici u sustavu civilne zaštite na
svim razinama radi spašavanja života i zdravlja građana,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, i to: uzbunjivanje
i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje,
spašavanje, prva pomoć, kemijsko-biološko-radiološko-nuklearna zaštita (KBRN zaštita), asanacija (humana,
animalna, asanacija terena), zaštita životinja i namirnica
životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog
porijekla.
5.1.1. Edukacija  i jačanje svijesti  stanovnika Općine Hrašćina u području civilne zaštite
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja šteta konstantno će se educirati stanovništvo na
sljedeći način:
- provođenjem informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
- provođenjem informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,
- prema postojećem kalendaru obilježavanje svih
datuma od značaja za civilnu zaštitu (Dan civilne zaštite
Republike Hrvatske→01. ožujka; Dan europskog broja
112→11. veljače i Međunarodni dan smanjenja rizika od
katastrofa→13. listopada),
- prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite
putem vježbi civilne zaštite Općine Hrašćina, prema Planu
vježbi civilne zaštite.
5.2. UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE
Uzbunjivanje stanovništva provodit će se sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva
(„Narodne novine“ broj 69/16). Odluku o uzbunjivanju
stanovništva putem sirena, oglašavanjem znaka neposredne opasnosti ili upozorenja na nadolazeću opasnost,
s priopćenjem za stanovništvo donosi općinski načelnik,
a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti načelnik
Stožera civilne zaštite.
Odluka o uzbunjivanju stanovništva donosi se na
temelju informacija ranog upozoravanja institucija iz
javnog sektora u sklopu propisanog djelokruga u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava,
ionizirajućeg zračenja, inspekcijske službe i institucija
koje provode znanstvena istraživanja, informacija o neposrednoj opasnosti od nastanka nesreće koje prikupljaju
operateri postrojenja s opasnim tvarima, hidroakumulacija
i vatrogastvo i informacije koje prikupljaju Ministarstvo
obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova.
Odluka o uzbunjivanju stanovništva s priopćenjem
za stanovništvo upućuje se Županijskom centru 112 telefonskim pozivom na broj 112.
Pravne osobe – operateri dužni su uspostaviti i
održavati sustav uzbunjivanja u perimetru stvarnih rizika
za građane i to:
- pravne osobe koje se bave djelatnošću koja svojom
naravi može ugroziti život i zdravlje građana, materijalna
i kulturna dobra i okoliš, a koje koriste velike količine
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opasnih tvari propisane posebnim propisima na području
zaštite okoliša te su dužne izrađivati izvješća o sigurnosti,
- pravne osobe koje su vlasnici ili upravljaju akumulacijama vode i vodnim kanalima za proizvodnju
električne energije i opskrbu vodom,
- pravne osobe koje se bave djelatnošću koja svojom
naravi može ugroziti život i zdravlje građana, materijalnih
i kulturnih dobara i okoliša, a posluju unutar industrijske
zone koja je prema aktima središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za zaštitu okoliša ugrožena domino efektom.
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja
ili istodobno boravi više od 250 osoba te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, sportske dvorane,
stadioni, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog
buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna
čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni su uspostaviti
i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i
obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog
uzbunjivanja i prijem priopćenja Županijskog centra 112
o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno
poduzeti.
5.3. PODRUČJE PROSTORNOG UREĐENJA
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) definirani su Zahtjevi sustava
civilne zaštite u području prostornog uređenja i oni znače
preventivne aktivnosti i mjera koje moraju sadržavati dokumenti prostornog uređenja Općine Hrašćina. Člankom
49. stavkom 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15, 118/18) propisano je da će Ministar
donijeti Pravilnik o mjerama civilne zaštite u prostornom
planiranju. Obzirom da navedeni Pravilnik nije donesen,
mjere civilne zaštite u prostornom planiranju nisu definirane u Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu
Hrašćina te kao takve nije moguće uvrstiti u dokumente
prostornog uređenja Općine.
6. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Temeljem članka 72. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18),
u Proračunu Općine Hrašćina osiguravaju se financijska
sredstva za pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje,
osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje
i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno ovim Smjernicama i Godišnjim planom razvoja
sustava civilne zaštite Općine Hrašćina.
Proračunom Općine Hrašćina osiguravaju se financijska sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite. Financiranjem sustava civilne zaštite
potrebno je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito
djelovanje sustava civilne zaštite.
Slijedom navedenoga potrebno je osigurati financijska sredstva za:
- operative snage vatrogastva,
- operative snage Crvenog križa,
- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
- udruge,
- povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike
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(osposobljavanje i opremanje),
- naknadu mobiliziranim povjerenicima civilne
zaštite i njihovim zamjenicima,
- naknadu troškova pravnim osobama od interesa
za sustav civilne zaštite,
- naknadu za privremeno oduzete pokretnine radi
provedbe mjera civilne zaštite.
7. ZAKLJUČAK
Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju u slučaju
izbijanja velike nesreće i/ili katastrofe i otklanjanju mogućih uzoraka te posljedica istih.
Općina Hrašćina u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i Zakonom, uređuje, planira, organizira, financira i provodi civilnu zaštitu.Dobra suradnja
svih operativnih snaga sustava civilne zaštite bitna je za
uspješno djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama,
a doprinosi i racionalnom trošenju financijskih sredstava
iz proračuna.
Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava
civilne zaštite je zadovoljavajuće. Usvajanjem Procjene
rizika od velikih nesreća dati je temelj za donošenje svih
akata sukladno važećim zakonskim i podzakonskim
propisima.
KLASA: 810-01/19-01/07                                                                                                                               
URBROJ:2211/02-19-01
Trgovišće, 15.12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Zozoli, v.r.

OPĆINA HUM NA SUTLI
Na temelju članka 15. Statuta općine Hum na Sutli
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br.11/13
i 7/18), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se II. Izmjena Financijskog plana Narodne
knjižnice Hum na Sutli za 2019. godinu s projekcijom za
2020. i 2021. godinu.
II.
II. Izmjena Financijskog plana iz točke I. prilaže se
Zaključku i njegov je sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/18-01/17
URBROJ: 2214/02-01-19-45
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf.,v.r.
Na temelju članka 15. Statuta općine Hum na Sutli
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br.11/13
i 7/18), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je
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ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se II. Izmjena Financijskog plana Dječjeg
vrtića „Balončica“ Hum na Sutli za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu.
II.
II. Izmjena Financijskog plana iz točke I. prilaže se
Zaključku i njegov je sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/18-01/17
URBROJ: 2214/02-01-19-46
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18) i članka
15. Statuta Općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik KZŽ”
br. 11/13, 7/18), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na
sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je
I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
IZGRADNJE I ASFALTIRANJA
NERAZVRSTANIH CESTA U 2019. GODINI
TE PLAN IZGRADNJE I ASFALTIRANJA
NERAZVRSTANIH CESTA U 2020. I 2021.
GODINI
Članak 1.
U Programu izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih
cesta u 2019. godini te planu izgradnje i asfaltiranja
nerazvrstanih cesta u 2020. i 2021. godini (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 2/19), mijenjaju
se stavci I.A, I.B i I.C te glase:
I.A./ 2019. godina
1. Biušek – Barići – ŽC (Druškovec-Orešje)
150
2. Druškovec - Oreški Ivan
100
3. Vodosprema Vrbišnica – Jutriša - Stuhne
200
4. Druškovec - Majerić - Drašković
80
5. Prišlin - Briševac - Podhraški
115
6. Klenovec Humski – odvojak Završki Miro
190
Ukupno:
835
Izgradnja – asfaltiranje navedenih dionica cesta
financirat će se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesiju
- drugih izvora – donacije građana
  I.B./ 2020. godina
1. Poredje (Štruklecova klet) – Bračun Vlado
200
2. Klenovec Humski – odvojak Halužan Joža
100
3. Mjesni ured – Hum na Sutli - Vrbišnica
150
4. Vrbišnica: Barić Zvonka – Barić - Barba
150
5. Lupinjak (Hlevnica) - Papeži
100
6. Prišlin: odvojak Čuček – Petek Josip
80
7. Prišlin: odvojak Žerjav
60
8. Brezno Gornje: Cerovski - Podhraški
200
Ukupno:
1.040
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Izgradnja – asfaltiranje navedenih dionica cesta
financirat će se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesiju
- drugih izvora – donacije građana
I.C./ 2021. godina
1. Klenovec – Rampa - Majerić
100
2. Lastine – odvojak Cerovski Josip
100
3. Druškovec Humski: odvojak Večerić
Gordana
150
4. Hum na Sutli – Balaban – Drašković
Bojan
120
5. Poredje: Škrnik – Petek Boris
100
6. Poredje: Škrnik – Petek Ksenija
100
7. Brezno Gornje: Cerovski - Podhraški
150
8. Druškovec Humski – Grofelnik (Vulički)
- ŽC
100
9. Hum na Sutli: Korbari (kod Göetza)
100
Ukupno:
1.020
Izgradnja – asfaltiranje navedenih dionica cesta
financirat će se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesiju
- drugih izvora – donacije građana
Članak 2.
Ova I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2019. godini te plan izgradnje
i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2020. i 2021. godini
sastavni je dio II. Izmjene i dopune Proračuna općine Hum
na Sutli za 2019. godinu.
Ova I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje i
asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2019. godini te plana
izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2020. i 2021.
godini objavljuje se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 340-03/18-01/14
URBROJ: 2214/02-01-19-2
Hum na Sutli, 18. prosinca 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18) i članka
15. Statuta Općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik KZŽ”
br. 11/13, 7/18), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na
sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je
I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
IZGRADNJE JAVNE RASVJETE U 2019.
GODINI TE PLANA IZGRADNJE JAVNE
RASVJETE U 2020. I 2021. GODINI
Članak 1.
U Programu izgradnje javne rasvjete u 2019. godini
te planu izgradnje javne rasvjete u 2020. i 2021. godini
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.
2/19), mijenjaju se stavci I.A, I.B i I.C te glase:
I.A./ 2019. godina
1. Brezno Donje – Tutnjević
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2. Lupinjak: Završki – Pavleković – Potočnik
3. Poredje – ŽC- Štruklec – Bračun
4. Hum na Sutli: Klauže – Turneri
5. Lastine
Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
I.B./ 2020. godina
1. Prišlin (crkva) – Mali Tabor (križ)
2. Druškovec Humski: Lipnjak – Kralj
3. Rusnica (DC 206) – Bodren
4. Mali Tabor - Mikša - raskršće Lugarić - Cerovski
Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
I.C./ 2021. godina
1. Klenovec Humski (Pivnica Cantina) – Majerić
- Rampa
Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
Članak 2.
Ova I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje javne
rasvjete u 2019. godini te plana izgradnje i asfaltiranja
nerazvrstanih cesta u 2020. i 2021. godini sastavni je dio
II. Izmjene i dopune Proračuna općine Hum na Sutli za
2019. godinu.
Ova I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje i
asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2019. godini te plana
izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2020. i
2021. godini objavljuje se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 361-08/18-01/7
URBROJ: 2214/02-01-19-2
Hum na Sutli, 18. prosinca 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18), i
članka 15. Statuta općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” br. 11/13, 7/18), Općinsko
vijeće Općine Hum na Sutli je na sjednici održanoj 17.
prosinca 2019. godine donijelo slijedeću
II. IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
O RASPODJELI SREDSTAVA ZA
KOMUNALNU DJELATNOST ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE HUM NA
SUTLI U 2019. GODINI
Točka 1.
U Odluci o raspodjeli sredstava za komunalnu
djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta općine Hum na
Sutli u 2019. godini I njenoj I. izmjeni i dopuni (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 2/19, 40/19)
mijenja se Točka 1. te ista glasi:
U II. Izmjeni i dopuni Proračuna općine Hum na
Sutli za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od
1.923.600,00 kuna za komunalnu djelatnost održavanja
nerazvrstanih cesta općine Hum na Sutli. Navedeni iznos
raspoređuje se za:
A./ održavanje i saniranje nerazvrstanih cesta
1. kameni materijal u iznosu od 95.000,00 kuna
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2. prijevoz kamenog materijala u iznosu od
5.000,00 kuna
3. redovno održavanje cesta u ukupnom iznosu od
1.350.100,00 kuna, od toga:
- sanacija i popravak nerazvrstanih cesta prema
programu održavanja
- sanacija pješačkih staza
- sanacija bankina
- čišćenje slivnika dva puta godišnje
- čišćenje odvodnih jaraka i sanacija propusta
4. košnja trave i sijeća granja uz bankine u iznosu
od 112.500,00 kuna
5. nabava i postavljanje prometnih znakova odnosno prometne signalizacije u iznosu od 20.000,00 kuna
6. osiguranje cesta u iznosu od 16.000,00 kuna
7. nabava betonskih i PVC cijevi u iznosu od
5.000,00 kuna
B./ sanacija klizišta
1. sanacija klizišta u iznosu od 100.000,00 kuna
C./ zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
1. zimsko čišćenje cesta sa nabavom sipine u iznosu
od 220.000,00 kuna
Točka 2.
Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 363-03/18-01/14
URBROJ: 2214/02-01-19-7
Hum na Sutli, 18. prosinca 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18), i
članka 15. Statuta općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” br. 11/13, 7/18), Općinsko
vijeće Općine Hum na Sutli je na sjednici održanoj 17.
prosinca 2019. godine donijelo slijedeću
I. IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
O POVJERAVANJU OBAVLJANJA
KOMUNALNIH DJELATNOSTI
U 2019. GODINI KOMUNALNOM PODUZEĆU
“HUMKOM” D.O.O.
Točka 1.
U Odluci o o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti u 2019. godini komunalnom poduzeću
“Humkom” d.o.o. (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 2/19) mijenja se Članak 2. te isti glasi:
Članak 2.
Komunalno poduzeće “Humkom” u 2019. godini
obavljat će slijedeće komunalne djelatnosti:
Održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina i 260.000,00 kn
održavanje javnih površina
Uklanjanje snijega sa nogostupa,
parkirališta, prilaza školama,
mrtvačnicama, vatrogasnim
50.000,00 kn
domovima

Skupljanje i deponiranje krupnog
metalnog i nemetalnog otpada
Za dugoročni razvoj i uređenje
groblja
Ukupno:
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87.800,00 kn
160.000,00 kn
557.800,00 kn

Točka 2.
Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 363-02/18-01/3
URBROJ: 2214/02-01-19-2
Hum na Sutli, 18. prosinca 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Temeljem članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17), članka 2. Odluke o socijalnoj skrbi općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 17/12 i 27/13) i članka 15. Statuta Općine
Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br. 11/13 i 7/18), općinsko vijeće Općine Hum
na Sutli na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2019.
godine donijelo je
II. IZMJENE I DOPUNE
SOCIJALNOG PROGRAMA
OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Ovom II. izmjenom i dopunom Socijalnog programa
općine Hum na Sutli za 2019. godinu mijenja se u članku
2. stavku 1. Socijalnog programa općine Hum na Sutli
za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 2/19 i 40/19) ukupan iznos od 1.188.000,00
kuna na iznos od 1.233.000,00 kuna.
U članku 3. stavku 1. ukupan iznos od 1.188.000,00
kuna na iznos od 1.233.00,00 kuna.
Članak 2.
Ova II. izmjena i dopuna Programa će se objaviti
u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 550-01/18-01/33
URBROJ: 2214/02-01-19-3
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi («Narodne novine» 47/90.,27/93. i
38/09), članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/13 i
7/18), te Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju
na području općine Hum na Sutli, općinsko vijeće Općine
Hum na Sutli na sjednici održanoj 17. prosinca 2019.
godine donijelo je
IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI I
DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE HUM
NA SUTLI ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Ovom izmjenom i dopunom Programa javnih potre-
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ba u kulturi i društvenih djelatnosti Općine Hum na Sutli
za 2019. godinu mijenja se u članak 5. Programa javnih
potreba u kulturi i društvenih djelatnosti Općine Hum na
Sutli za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 2/19) i glasi:
Proračunom Općine Hum na Sutli je u 2019. godini za potrebe kulture i društvenih djelatnosti osigurala
ukupno sredstva u iznosu od 451.500,00 kuna koja će biti
raspoređena kako slijedi:
Red.
Djelatnosti po skupinama
Ukupni iznos
br.
1.
Donacija za kulturne
191.500,00 kuna
djelatnosti
Donacija udrugama,
udrugama građana
2.
(umirovljenici, mladi i
250.000,00 kuna
dr.), športsko kulturnim
društvima te vjerskim
zajednicama
3.
Donacija županijskim
10.000,00 kuna
udrugama*
*Financiranje će se vršiti po odlukama Povjerenstva
za jednokratnu dodjelu financijske podrške
Općinski načelnik će raspisati javni natječaj za
programe javnih potreba u kulturi općine Hum na Sutli
sa uputama za izradu prijedloga financijskog plana koji
sadrži:
1. prihode i primitke
2. rashode i izdatke
3. obrazloženje prijedloga financijskog plana (i
izvještaj o ostvarenim rezultatima u prethodnoj godini)
navodeći programe po aktivnostima i projektima.
Članak 2.
Ova izmjena i dopuna Programa objavljuje se u
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/18-01/17
URBROJ:2214/02-01-19-48
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 15. Statuta općine Hum na Sutli
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br.11/13
i 7/18), općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Program rada za 2020. godinu i Financijski plan Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2020.
godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu.
II.
Program rada i Financijski plan iz točke I. prilažu
se Zaključku i njegov su sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/19-01/18
URBROJ: 2214/02-01-19-8
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 15. Statuta općine Hum na Sutli
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br.11/13
i 7/18), općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli za 2020. godinu s projekcijom za
2021. i 2022. godinu.
II.
Financijski plan iz točke I. prilaže se Zaključku i
njegov je sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/19-01/18
URBROJ: 2214/02-01-19-9
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Temeljem članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17, 98/19), članka 2. Odluke o socijalnoj skrbi
općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 17/12 i 27/13) i članka 15. Statuta Općine
Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br. 11/13 i 7/18), općinsko vijeće Općine Hum
na Sutli na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2019.
godine donijelo je
SOCIJALNI PROGRAM
OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opseg i prava socijalne skrbi za Općinu Hum na Sutli u 2020. godini.
Sredstva za financiranje Programa socijalne skrbi
osigurava Općina Hum na Sutli u svom Proračunu.
Prava iz socijalne skrbi, uvjeti i način njihova
ostvarivanja korisnici socijalne skrbi, te postupak ostvarivanja prava utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi
općine Hum na Sutli.
Članak 2.
Općina Hum na Sutli u svom Proračunu za 2020.
godinu osigurati će ukupno 1.191.000,00 kuna i to za
slijedeće oblike pomoći:
· pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
u smislu članka 22. Zakona o
socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17) u iznosu od
· pravo na jednokratnu novčanu pomoć
· pogrebni troškovi socijalno ugroženim osobama
· pomoć za besplatnu prehranu učenika u OŠ
· pravo na prehranu, odjeću i obuću socijalno ugroženim osobama
· ostale socijalne potpore
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· jednokratne novčane pomoći hrvatskim branite-

· pomoć novorođenim Humčankama i Humčanima,
jubilarci
· pomoć elementarno ugroženim osobama – elementarne nepogode
· sufinanciranje prijevoza vode u sušnom razdoblju
· stipendije, školarine, nagrade učenicima i studentima
· sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca
· pokloni djeci za Božić
· pokloni umirovljenicima
· sufinanciranje nabavke radnih bilježnica osnovnoškolcima
Članak 3.
Planirana sredstva ovom Odlukom odnosno Programom u ukupnom iznosu od 1.191.000,00 kuna isplaćivati
će se korisnicima iz Proračuna općine Hum na Sutli kao
nepovratna.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u
planiranom iznosu, izdaci za pomoći iz oblasti socijalne
skrbi ovog Programa realizirati će se proporcionalno u
visini ostvarenih prihoda Proračuna općine Hum na Sutli.
Članak 4.
Program će se objaviti u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 550-01/19-01/31
URBROJ: 2214/02-01-19-1
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi («Narodne novine» 47/90.,27/93. i
38/09), članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/13 i
7/18), te Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju
na području općine Hum na Sutli, općinsko vijeće Općine
Hum na Sutli na sjednici održanoj 17. prosinca 2019.
godine donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI I
DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE HUM
NA SUTLI ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Javne potrebe u kulturi i društvenim djelatnostima
za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Hum
na Sutli jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Hum na Sutli.
Članak 2.
U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba
u kulturi i posebnim zakonima pojedine djelatnosti, procjeni izvršenja dosadašnjih programa te proračunskim
mogućnostima u cilju održivog razvoja kulturnih djelatnosti, u Program javnih potreba u kulturi Općine Hum na
Sutli za 2020. godinu bit će uvršteni:
a) redovna djelatnost i programi javnih općinskih
ustanova u kulturi kojima je osnivač Općina;
b) djelatnost, poslove i programe ostalih ustanova
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u kulturi, znanosti i informiranju koje su od interesa za
Općinu ili su obveze Općine u skladu sa zakonima;
c) kulturni programi, projekti, akcije i manifestacije
u cilju promidžbe Općine;
d) kulturne manifestacije i programi strukovnih i
amaterskih udruga i društava
koje djeluju na području Općine na polju kulture i
umjetnosti, njegovanja tradicijske kulture i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma, a koje su od interesa za
Općinu ili čine sastavni dio tradicijskih priredbi, festivala
i izložbi, te prigodnih akcija, manifestacija i obilježavanja
obljetnica;
e) kulturno-turističke manifestacije koje su od
interesa za promidžbu Općine kao turističkog odredišta,
a ujedno su kulturni sadržaji koji obogaćuju društveni
život stanovnika;
f) ostale izvanredne i povremene djelatnosti, poslove
i programe na poticanju kulture i kulturnog stvaralaštva
mladih, na području nakladništva, inovacija i novih projekata u kulturi, izložbenih djelatnosti, likovnih intervencija
i uređenja u prostoru i dr. – kada nositelj programa osigura
sufinanciranje i iz drugih izvora ili za programe koji nisu
mogli biti uključeni u redovito financiranje iz Proračuna,
a programi su od interesa za kulturni život Općine.
Članak 3.
Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba
u kulturi Program javnih potreba u kulturi Općina Hum
na Sutli za 2020. godinu predstavlja akt namjenskog raspoređivanja sredstava i sastavni je dio Proračuna Općine
Hum na Sutli.
Jedinstveni upravni odjel Općine Hum na Sutli nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava
utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih
potreba u kulturi Općine Hum na Sutli.
Nositelji programa dužni su dostaviti godišnje
izvješće o ostvarenju programa u pisanom obliku. Po potrebi Jedinstveni upravni odjel može zatražiti od nositelja
programa i češće izvješćivanje. U slučaju da nositelj programa ne postupi sukladno navedenom Programu i obvezi
izvješćivanja o ostvarenju programa Jedinstveni upravni
odjel ima pravo obustaviti dodjelu financijskih sredstava
utvrđenih Planom raspodjele sredstava.
Članak 4.
Zbog nedostatka proračunskih sredstava nije moguće udovoljiti svim zahtjevima u traženom iznosu. Cijeneći
trud i volju svih onih koji se amaterski ili profesionalno
bave kulturom i promidžbom kulturnih i tradicijskih
vrijednosti po kojima je Općina Hum na Sutli poznata u
Proračun su uvršteni svi prijavljeni.
Obrađeni su svi pristigli materijali i u skladu s proračunskim mogućnostima raspoređeni po kategorijama i
iznosima kako je prikazano u tablicama.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u
planiranom iznosu, izdaci za donacije iz ovog Programa
realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda
Proračuna općine Hum na Sutli.
Članak 5.
Proračunom Općine Hum na Sutli je u 2020. go-
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dini za potrebe kulture i društvenih djelatnosti osigurala
ukupno sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna koja će biti
raspoređena kako slijedi:
Red.
Djelatnosti po skupinama
br.
1.
Donacija za kulturne
djelatnosti
Donacija udrugama,
udrugama građana
2.
(umirovljenici, mladi i
dr.), športsko kulturnim
društvima te vjerskim
zajednicama
3.
Donacija županijskim
udrugama*

Ukupni iznos
140.000,00 kuna

250.000,00 kuna

10.000,00 kuna

*Financiranje će se vršiti po odlukama Povjerenstva
za jednokratnu dodjelu financijske podrške
Općinski načelnik će raspisati javni natječaj za
programe javnih potreba u kulturi općine Hum na Sutli
sa uputama za izradu prijedloga financijskog plana koji
sadrži:
1. prihode i primitke
2. rashode i izdatke
3. obrazloženje prijedloga financijskog plana (i
izvještaj o ostvarenim rezultatima u prethodnoj godini)
navodeći programe po aktivnostima i projektima.
Članak 6.
Neraspoređena sredstva na poziciji Ostale udruge i
programi za ostale namjene u kulturi raspoređuje Općinski
načelnik Općine Hum na Sutli temeljem zahtjeva.
Članak 7.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/19-01/18
URBROJ:2214/02-01-19-11
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 74. stavak 2. Zakona o sportu
(«Narodne novine», br. 71/06., 150/08, 124/10,124/11,
86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/18), članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br. 11/13 i 7/18), te Pravilnika o sufinanciranju
udruga koje djeluju na području općine Hum na Sutli ,
općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj
17. prosinca 2019. godine donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE HUM
NA SUTLI ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Javne potrebe u športu za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Hum na Sutli jesu športske djelatnosti i poslovi, akcije, manifestacije u športu od interesa za
Općinu Hm na Sutli. Programom javnih potreba utvrđuju
se javne potreba u područjima: redovne djelatnosti športskih društava, takmičenja na raznim razinama, školovanje
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stručnih kadrova u području športa, zdravstveni standardi
sportaša, održavanje potrebnih razina športskih objekata,
izgradnja novih objekata i nagrađivanje sportskih uspjeha.
Članak 2.
U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u športu, procjeni izvršenja dosadašnjih programa
te proračunskim mogućnostima i potrebe da športske
aktivnosti budu na dosadašnjoj razini u Program javnih
potreba u športu Općine Hum na Sutli za 2019. godinu
bit će uvršteni:
a) redovne aktivnosti športskih društava
b) uređenje športskih objekata
c) održavanje športskih objekata
d) stručno usavršavanje športskih djelatnika
e) oblikovanje športske politike Općine Hum na
Sutli kroz zajednicu športskih udruga.
Članak 3.
Proračun Općine Hum na Sutli je u 2020. godini
za potrebe športa osigurao ukupno sredstva u iznosu od
240.000,00 kuna.
Općinski načelnik će raspisati javni natječaj za
programe javnih potreba u športu općine Hum na Sutli.
Članak 4.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u
planiranom iznosu, izdaci za donacije iz ovog programa
realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda
Proračuna općine Hum na Sutli.
Članak 5.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/19-01/18
URBROJ:2214/02-01-19-12
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 65. Zakona o šumama („Narodne
novine“ br. 68/18, 115/18 i 98/19) i članka 15. Statuta općine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br. 11/13 i 7/18) općinsko vijeće Općine Hum
na Sutli na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine
donijelo je
PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračunu Općine Hum na Sutli za 2020. godinu.
Članak 2.
U 2020. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 500,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošiti će se za
asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Hum
na Sutli u 2020. godini.
Članak 4.
Program će se objaviti u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
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KLASA: 402-08/19-01/18
URBROJ:2214/02-01-19-13
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 111. Zakona o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03,
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) i članka 15. Statuta
Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 11/13 i 7/18) općinsko vijeće Općine
Hum na Sutli na sjednici održanoj 17. prosinca 2019.
godine donijelo je slijedeći
PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
SPOMENIČKE RENTE ZA 2020. GODINU
I.
Ovim Programom korištenja sredstava ostvarenih
od spomeničke rente za 2020. godinu (u daljnjem tekstu:
Program) utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna općine Hum na Sutli za 2020.
godinu po osnovi spomeničke rente.
II.
Planirana sredstva iz točke I. ovog Programa koristiti će se tijekom 2020. godine za slijedeću namjenu:
- uređenje okoliša kod starog grada Vrbovca u Klenovcu Humskom u iznosu od 50,00 kuna.
III.
Planirana i raspoređena novčana sredstva iz točke
II. Ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenama
Proračuna za 2020. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju
sredstava od spomeničke rente.
IV.
Ovaj Program objvljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/19-01/18
URBROJ:2214/02-01-19-14
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 12. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva („Narodne novine“ br. 153/09., 90/11, 56/13,
154/14, 119/15, 120/16, 127/17) i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 11/13 i 7/18) općinsko vijeće Općine Hum
na Sutli na sjednici održanoj 17. prosinca 2018. godine
donijelo je slijedeći
PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTVA OSTVARENIH OD
VODNOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU
I.
Ovim Programom korištenja sredstava ostvarenih
od vodnog doprinosa za 2020. godinu (u daljnjem tekstu:
Program) utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna općine Hum na Sutli za 2020.
godinu po osnovi vodnog doprinosa.
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II.
Planirana sredstva iz točke I. ovog Programa koristiti će se tijekom 2020. godine za slijedeću namjenu:
- Popravak i rekonstrukcija sabirnika oborinskih
voda u iznosu od 25.000,00 kuna.
III.
Planirana i raspoređena novčana sredstva iz točke
II. Ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenama
Proračuna za 2020. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju
sredstava od vodnog doprinosa.
IV.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/19-01/18
URBROJ:2214/02-01-19-19
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o prodaji
stanova na kojima postoji stanarsko pravo («Narodne
novine» broj 43/92-pročišćen tekst, 69/92., 25/93., 26/93.,
48/93., 2/94., 29/94., 44/94., 47/94., 58/95., 103/95,
11/96., 11/97., 68/98., 163/98, 22/99, 96/99., 120/00,
94/01. i 78/02.) i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br.
11/13 i 7/18) općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na
sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je
slijedeći
PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI
STANARSKO PRAVO U 2020. GODINI
Članak 1.
Prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiran je u Proračunu općine Hum na Sutli za
2020. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna.
Članak 2.
U Proračun se uplaćuju novčana sredstva od prodaje
stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Na ime prodaje stanova od ukupno uplaćenih
sredstava, 55% doznačuje se u državni Proračun, a 45%
polaže se na žiro račun Proračuna općine Hum na Sutli.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ovog Programa namjenski će se
utrošiti sukladno zakonskim odredbama u korist rješavanja
stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba s područja
Općine Hum na Sutli.
Članak 4.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/19-01/18
URBROJ:2214/02-01-19-15
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
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Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br.
86/12, 143/13, 65/17, 14/19) i članka 15. Statuta općine
Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br.11/13 i 7/18) općinsko vijeće općine Hum
na Sutli na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine
donijelo je slijedeći
PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH
PRIHODA OD NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE
NEZKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
I.
Ovim Programom korištenja sredstava od naknada
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2020.
godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna
općine Hum na Sutli za 2020. godinu po osnovi naknada
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od
20.000,00 kuna.
II.
Planirana sredstva iz točke I. ovog Programa koristiti će se tijekom 2020. godine za slijedeću namjenu:
- izradu prostornih planova kojima se propisuju
uvjeti i/ili kriterija za urbanu obnovu i sanaciju područja
zahvaćenih nezakonitom gradnjom,
- za poboljšanje infrastrukture nedovoljno opremljenih i/ili opremljenih naselja prema programu koje donosi
predstavničko tijelo.
III.
Planirana i raspoređena novčana sredstva iz točke
II. Ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenama
Proračuna za 2020. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju
sredstava od naknada za nezakonito izgrađene zgrade.
IV.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/19-01/18
URBROJ: 2214/02-01-19- 16
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18) i članka
15. Statuta općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik KZŽ”
br. 11/13, 7/18), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na
sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je
PROGRAM IZGRADNJE I ASFALTIRANJA
NERAZVRSTANIH CESTA U 2020. GODINI
TE PLAN IZGRADNJE I ASFALTIRANJA
NERAZVRSTANIH CESTA
U 2021. I 2022. GODINI
I. A./ 2020. godina
1. Poredje (Štruklecova klet) – Bračun Vlado
200
2. Klenovec Humski – odvojak Halužan Joža
100
3. Mjesni ured – Hum na Sutli - Vrbišnica
150
4. Vrbišnica: Barić Zvonka – Barić - Barba
150
5. Lupinjak (Hlevnica) - Papeži
100
6. Prišlin: odvojak Čuček – Petek Josip
80
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7. Prišlin: odvojak Žerjav
8. Brezno Gornje: Cerovski - Podhraški
Ukupno:

60
200
1.040

Izgradnja – asfaltiranje navedenih dionica cesta
financirat će se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesiju
- drugih izvora – donacije građana
I.B./ 2021. godina
1. Klenovec – Rampa – Majerić
100
2. Lastine – odvojak Cerovski Josip
100
3. Druškovec Humski: odvojak Večerić
Gordana
150
4. Hum na Sutli – Balaban – Drašković
Bojan
120
5. Poredje: Škrnik – Petek Boris
100
6. Poredje: Škrnik – Petek Ksenija
100
7. Brezno Gornje: Cerovski - Podhraški
150
8. Druškovec Humski – Grofelnik (Vulički)
- ŽC
100
9. Hum na Sutli: Korbari (kod Göetza)
100
Ukupno:
1.020
Izgradnja – asfaltiranje navedenih dionica cesta
financirat će se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesiju
- drugih izvora – donacije građana
I.C./ 2022. godina
1. Brezno – Bračun Ivanka
100
Ukupno:
100
Izgradnja – asfaltiranje navedenih dionica cesta
financirat će se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesiju
- drugih izvora – donacije građana
II. Izgradnja dionica cesta u 2020., 2021. i 2022.
godini izvršit će se pod uvjetom da sva domaćinstva uz
dionicu ceste koja je u planu asfaltiranja imaju podmirene
sve obveze prema Općini Hum na Sutli, općinskim poduzećima i ustanovama, te doniraju iznos prema slijedećim
kriterijima:
1. Sufinanciranje Općine Hum na Sutli u iznosu od
70% i građana u iznosu od 30%
-   Dužina ceste više od 100 metara na kojoj živi
jedno ili više domaćinstava
2. Sufinanciranje Općine Hum na Sutli u iznosu od
50% i građana u iznosu od 50%
-  Dužina ceste do 100 metara na kojoj živi jedno
ili više domaćinstava
Napomena:
* Rangiranje zahtjeva ili dionica po kriterijima
moguće je uz odstupanje do 10% ukupne dužine dionice.
* Predmet sufinanciranja od strane Općine Hum na
Sutli ne mogu biti privatna dvorišta.
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III. Program izgradnje nerazvrstanih cesta mijenjat
će se samo u slučaju ukoliko građani u određenom roku
– prije početka izgradnje dionice ceste ne uplate potrebna
sredstva prema točki II.
IV. Ukoliko građani ne uplate potrebna sredstva,
u tom slučaju prioritet će imati slijedeća dionica ceste iz
Programa za koju će građani moći osigurati financijska
sredstva prije početka izgradnje. Građani koji nisu uplatili
potrebna sredstva brišu se iz Programa i mogu ponovne
zahtjeve podnijeti za Program 2023. godine.
V. Ovaj Program izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2020. godini te plan izgradnje i asfaltiranja
nerazvrstanih cesta u 2021. i 2022. godini objavljuje se
u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 340-03/19-01/14
URBROJ: 2214/02-01-19-1
Hum na Sutli, 18. prosinca 2019.
PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj. 68/18, 110/18) i članka
15. Statuta općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik KZŽ”
br. 11/13, 7/18), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli
na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo
je slijedeći
PROGRAM
IZGRADNJE JAVNE RASVJETE U 2020.
GODINI TE PLAN IZGRADNJE JAVNE
RASVJETE U 2021. I 2022. GODINI
I.A./ 2020. godina
1. Prišlin (crkva) – Mali Tabor (križ)
2. Druškovec Humski: Lipnjak – Kralj
3. Rusnica (DC 206) – Bodren
4. Mali Tabor - Mikša - raskršće Lugarić - Cerovski
Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
I.B./ 2021. godina
1. Klenovec Humski (Pivnica Cantina) - Majerić Rampa
Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
I.C./ 2022. godina
1. Druškovec Humski (Ivić) - Grletinec (Škrablin)
2. Strmec Humski (Kunštek Božo) – Strmec Humski
(Irena Krklec)
Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
II. Program izgradnje javne rasvjete naveden pod
točkama I.A., I.B. i I.C. mijenjat će se:
* ukoliko neće biti zadovoljeni tehnički uvjeti
izgradnje.
III. Program izgradnje javne rasvjete pod I.B. i I.C.
podrobno će se definirati naknadno.
IV. Ovaj Program izgradnje javne rasvjete u 2020.
godini te plan izgradnje javne rasvjete u 2021. i 2022.
godini objavljuje se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
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KLASA: 361-08/19-01/5
URBROJ: 2214/02-01-19-1
Hum na Sutli, 18. prosinca 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18) i
članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik
Krapinsko-Zagorske županije” br. 11/13, 7/18), Općinsko
vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj dana 17.
prosinca 2019. godine, donijelo je
PROGRAM
ODRŽAVANJA ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
JAVNIH POVRŠINA U 2020. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se čišćenje i održavanje javnih površina na području općine Hum na Sutli s
iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje
Programa.
Članak 2.
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaćat će slijedeće poslove:
- čišćenje javno-prometnih površina od smeća i
pražnjenje koševa za otpatke,
- čišćenje sipine od zimskog posipavanja na nogostupima i uz rubnjake te čišćenje slivnika od sipine i mulja,
- održavanje javno-zelenih površina od otpadaka
i lišća, košnja trave, sječenje granja, uređenje živica te
sadnja sadnica,
- zimsko čišćenje javno prometnih površina (nogostupa, parkirališta, prilaza)
- odvoz i deponiranje smeća s javnih površina.
Članak 3.
Čišćenje javnih površina vršit će se na slijedećim
lokacijama:
1. Čišćenje površina u centru Huma na Sutli – vršiti
dva puta tjedno:
- površine oko stambeno poslovnih zgrada kćbr.
157., 158., 159. i 160., asfaltna površina od graničnog
prijelaza do OŠ, parkirališta i površina kod graničnog
prijelaza,
- nogostupa i prometnica od Vetropack Straže do
centra Huma na Sutli i Doma zdravlja,
- nogostupa i prometnica od centra Huma na Sutli
prema radioni IMPSO (Klauže) do Starčeka
- asfaltna površina od tržnice do ulaza u dječji vrtić,
- zelene površine uz spomenute površine u širini od
5 (pet) metara s obje strane (isključene privatne površine).
2. Čišćenje odnosno pražnjenje koševa za otpatke
- vršit će se dva puta tjedno
- za vrijeme trajanja školske godine pražnjenje
koševa za otpatke i skupljanje smeća vršit će se svakim
radnim danom
3. Čišćenje asfaltnih površina – vršiti jednom
mjesečno:
- raskršće Hum na Sutli – Lastine – Druškovec
te slijedeći odvojci cesta u dužini od 50 metara: prema
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Humu na Sutli, prema Druškovcu, prema Lastinama i
prema Vrbišnici,
- nogostup i prometnica od Sekušaka do Starčeka
(Klauže) i cesta uz stambene zgrade kćbr. 154., 155. i 156.
- nogostup od općinske zgrade do Leskovog Grma
(trafostanica) - Irgeher
- nogostup u Klenovcu Humskom od Čuček Stanka
do raskršća za Vulicu
- nogostup Gornji Hum – Lastine – Mali Tabor –
Prišlin
- nogostup Prišlin (vatrogasni dom) – PŠ Prišlin
- nogostup Prišlin uz D229
- nogostup Prišlin – Poredje (Pildek)
- nogostup Lupinjak benzinska - kapelica
- nogostup Druškovec (D206) – Područna škola
Druškovec
- nogostup Poredje: od Bračun Dragutina do skretanja za Zalug
4. Čišćenje asfaltnih površina, nogostupa i slivnika
od sipine od zimskog posipavanja cesta – vršiti jednom
godišnje tijekom ožujka/travnja(to su površine navedene
pod točkom 1. i 3.)
5. Zimsko čišćenje javno-prometnih površina – vršiti će se po potrebi (ovisno o snježnim padalinama) na
slijedećim površinama
- Hum na Sutli (Brod) D-207 – zgrada Doma zdravlja i ljekarne – Barić – Rebić
- Hum na Sutli stambene zgrade 173 i 174
- Prilazi mrtvačnicama, zgradi Općine i knjižnice,
prilazne stepenice do Doma zdravlja, zgradi Matičnog
ureda i „Humplin“-a
- Nogostupi :
- Starček (Klauže) – Vetropack
- Općinska zgrada – Leskov Grm - Irgeher
- Od raskrižja (centar Huma) – Osnovna škola –
Dječji vrtić
- Klenovec H. – Čuček Stanko - Petanjko
- Gornji Hum – Lastine – Mali Tabor - Prišlin
- Lupinjak benzinska - kapelica
- Prišlin – Vatrogasni dom – OŠ Prišlin
- Prišlin – uz D229
- Prišlin – Poredje (Pildek)
- Druškovec (D206) – Područna škola Druškovec
- Poredje: od Bračun Dragutina do skretanja za
Zalug
- Parkirališta:
- Od raskrižja (centar Huma) – Osnovna škola –
Dječji vrtić
- Između graničnog prijelaza i Kica
- Parkirališta uz groblja Taborsko, Lastine i Prišlin
- Parkirališta (I. i II.) Općinske zgrade
- Parkiralište Doma zdravlja
6. Čišćenje oko mrtvačnica uključiti u održavanje
i čišćenje groblja.
7. Čišćenje javno-prometnih površina do crkvi Taborsko (od groblja do crkve), Prišlin (raskršće oko crkve
)i Lastine (od D206 do odvojka za nogometno igralište)
– vršiti jednom mjesečno.
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8. Čišćenje dječjeg igrališta VETRO-PARK - vršiti u
periodu od 15.06. do 01.09., tj. u periodu ljetnih praznika
i to dva puta tjedno.
9. Čišćenje asfaltne površine koja se koristi subotom
za sajmeni dan te pripadajući zeleni pojas dužan je očistiti
“Humkom” na svoj teret u roku od dva sata po zatvaranju
sajmišta, tj. najkasnije do 15,00 sati.
10. Čišćenje autobusnih stajališta (Klenovec i Druškovec Humski) – čišćenje vršiti jednom tjedno, a košnju
trave 4-5 puta godišnje
11. Čišćenje eko-otoka – vršiti jednom tjedno
12. Čišćenje lokacije burga Vrbovec- košnju i čišćenje vršiti četiri puta godišnje
13. Košnja trave na općinskoj parceli u Brezno
Donjem 47 – prema potrebi
Članak 4.
Održavanje javno-zelenih površina obuhvaćat će
slijedeće poslove:
- košnja trave – vršiti 5 - 6 puta godišnje,
- košnja trave na površini VETRO-PARK-a od
15.06. do 01.09. – vršiti 2- 3 puta u navedenom periodu
- čišćenje zelenih površina od lišća – vršiti 3 puta
godišnje,
- sječenje granja te uređenje živica – vršiti 4 – 5
puta godišnje,
- sadnja sadnica – prema narudžbi.
Članak 5.
Održavanje zelenih površina oko mrtvačnica i
spomenika palim borcima uključiti u održavanje groblja.
Održavanje zelenih površina oko crkvi dogovoriti
sa svećenicima na teret crkvenih prihoda.
Članak 6.
Financijska sredstva koja su planirana u Proračunu
za vršenje prije navedenih poslova iznose 280.000,00
kuna.
Članak 7.
U sklopu prije navedenih poslova po potrebi će se
vršiti i poslovi postavljanja zastava i transparenata.
Članak 8.
Nadzor nad provođenjem ovog Programa vršit će
Jedinstveni upravni odjel općine Hum na Sutli. Izvoditelj
radova prema ovom Programu dužan je voditi dnevnik
rada te obavještavati Jedinstveni upravni odjel općine
Hum na Sutli o odvijanju poslova i broju prisutnih radnika.
Članak 9.
Ovaj Program održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina u 2020.
godini objavljuje se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 363-02/19-01/1
URBROJ: 2214/02-01-19-3
Hum na Sutli, 18. prosinca 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 33, 34. i 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18)
te članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli (“Službeni
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glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 11/13, 7/18),
Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj
17. prosinca 2019. godine donijelo je
ODLUKU
O POVJERAVANJU OBAVLJANJA
KOMUNALNIH DJELATNOSTI U 2020.
GODINI KOMUNALNOM PODUZEĆU
“HUMKOM” D.O.O.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti,
zajedno s iskazom financijskih sredstava, čije se obavljanje povjerava komunalnom poduzeću “Humkom” d.o.o.,
Hum na Sutli 175.
Članak 2.
Komunalno poduzeće “Humkom” u 2020. godini
obavljat će slijedeće komunalne djelatnosti:
Održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina i
230.00,00
održavanje javnih površina
Uklanjanje snijega sa nogostupa,
parkirališta, prilaza školama,
50.000,00
mrtvačnicama, vatrogasnim
domovima
Skupljanje i deponiranje krupnog
90.000,00
metalnog i nemetalnog otpada
Za dugoročni razvoj i uređenje groblja
160.000,00
Ukupno:
530.000,00
Članak 3.
Prava i obveze obiju strana u svezi članka 1. ove
Odluke uređuju se Ugovorom koji potpisuje Općinski
načelnik.
Članak 4.
Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 363-02/19-01/1
URBROJ: 2214/02-01-19-4
Hum na Sutli, 18. prosinca 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18) i
članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” br. 11/13, 7/18), Općinsko
vijeće Općine Hum na Sutli je na sjednici održanoj 17.
prosinca 2019. godine donijelo slijedeću
ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA
KOMUNALNU DJELATNOST ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE HUM NA
SUTLI U 2020. GODINI
Točka 1.
U Proračunu općine Hum na Sutli za 2020. godinu
planirana su sredstva u iznosu od 1.814.000,00 kuna za
komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta
općine Hum na Sutli. Navedeni iznos raspoređuje se za:
A./ održavanje i saniranje nerazvrstanih cesta
1. kameni materijal u iznosu od 85.000,00 kuna
2. prijevoz kamenog materijala u iznosu od
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5.000,00 kuna
3. redovno održavanje cesta u ukupnom iznosu od
903.000,00 kuna, od toga:
- sanacija i popravak nerazvrstanih cesta prema
programu održavanja
- sanacija pješačkih staza,
- sanacija bankina,
- čišćenje slivnika dva puta godišnje
- čišćenje odvodnih jaraka i sanacija propusta
4. košnja trave i sijeća granja uz bankine u iznosu
od 115.000,00 kuna
5. nabava i postavljanje prometnih znakova odnosno prometne signalizacije u iznosu od 20.000,00 kuna
6. osiguranje cesta u iznosu od 16.000,00 kuna
7. nabava betonskih i PVC cijevi u iznosu od
20.000,00 kuna
8. održavanje nogostupa u iznosu od 100.000,00
kuna
B./ sanacija klizišta
1. sanacija klizišta u iznosu od 100.000,00 kuna
C./ zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
1. zimsko čišćenje cesta sa nabavom sipine i soli u
iznosu od 450.000,00 kuna
Točka 2.
Ova Odluka o raspodjeli sredstava za komunalnu
djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta općine Hum na
Sutli u 2020. godini objavljuje se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 363-02/19-01/1
URBROJ: 2214/02-01-19-2
Hum na Sutli, 18. prosinca 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 5. točke 2. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
(“Narodne novine” broj 29/19 i 98/19), članka 15. Statuta
Općine Hum na Sutli (“Službene glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 11/13 i 7/18), općinsko vijeće Općine
Hum na Sutli na sjednici održanoj 17. prosinca 2019.
godine, donijelo je
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD
POLITIČKIH STRANAKA I KANDIDATA
GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH
U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE HUM
NA SUTLI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ PROSINAC 2020. GODINE
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad
političkih stranaka i kandidata grupe birača zastupljenih
u općinskom vijeću Općine Hum na Sutli (u daljnjem
tekstu: općinsko vijeće) nakon provedenih lokalnih izbora 2017. godine za razdoblje siječanj - prosinac 2020.
godine, koja se osiguravaju u Proračunu Općine Hum na
Sutli za 2019. godinu.
Članak 2.
Za svakog člana općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj
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stranci i kandidata grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova općinskom vijeća u trenutku
konstituiranja općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada
i pravo na naknadu razmjerno broju članova općinskog
vijeća podzastupljenog spola.
Članak 3.
Za svakog člana općinskog vijeća utvrđuje se iznos
sredstava od 2.000,00 kuna.
Red.
NAZIV POLITIČKE STRANKE
broj
1.
2.
3.
4.

SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA HRVATSKE - SDP
KANDIDATI GRUPE BIRAČA
HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
- HSS
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Za svakog člana općinskog vijeća podzastupljenog
spola utvrđuje se dodatna naknada u iznosu od 200,00
kuna.
Članak 4.
Političkim strankama zastupljenim u općinskom
vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu
Općine Hum na Sutli za 2020. godinu razmjerno broju
članova općinskog vijeća i broju članova općinskog vijeća
podzastupljenog spola u iznosima kako slijedi:

broj
vijećničkih
mjesta

od toga
žena
vijećnica

naknada
po
vijećniku

naknada
po vijećnici+10%

SVEKUKUPNO
u kunama

6

3

2.000,00

200,00

12.600,00

5

2

2.000,00

200,00

10.400,00

2

1

2.000,00

200,00

4.200,00

1

0

2.000,00

0

2.000,00

Članak 5.
Sredstva raspoređena prema članku 4. ove Odluke, doznačuje se na žiroračun ogranka političke stranke odnosno na
račun za posebne namjene na razini Općine Hum na Sutli.
Članak 6.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/19-01/18
URBROJ: 22214/02-01-19-17
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Hum na Sutli, 18. prosinac 2019.
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

OPĆINA JESENJE
Na temelju članka 76. Zakona o sportu («Narodne
novine» broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12.,
94/13 i 85/15), i članka 15. Statuta Općine Jesenje  (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 15/09,
11/13 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Jesenje na 17.
sjednici održanoj dana   23. 12. 2019. god. donijelo je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
OPĆINE JESENJE ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Programom javnih potreba u sportu, u cilju poticanja
i promicanja sporta, predviđa se sufinanciranje sljedećih
programa od značaja za Općinu Jesenje:
- program poticanja amaterskog sporta sufinanciranjem aktivnosti sportskih udruga.
- tekuće održavanje i opremanje igrališta
Članak 2.
Da bi se ostvario Program iz članka 1. u Proračunu Općine Jesenje planiraju se sredstva u iznosu od
320.000,00  kn za sljedeće namjene:
- ostale usluge održavanja
-dječja igrališta
250.000,00 kn
- donacije udrugama u sportu
70.000,00 kn
Izvor financiranja za ovaj program su opći prihodi
i primici i pomoći.
Članak 3.
Ovaj Program objavljuje se  u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije».

KLASA:021-05/19-01/53
URBROJ: 2140/05-19-1
Gornje Jesenje,  23. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Ranogajec, v.r.
Na temelju članka 115. i 117.  Zakona o socijalnoj
skrbi («Narodne novine» broj 157/13., 152/14. i 99/15)  
i članka 15. Statuta Općine Jesenje  (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije”, broj 15/09, 11/13 i 11/18),
Općinsko vijeće Općine Jesenje na 17. sjednici održanoj
dana    23. 12. 2019. god. donijelo je
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI
OPĆINE JESENJE ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Programom socijalne skrbi Općine Jesenje, predviđa
se ostvarenje sljedećih oblika socijalne skrbi:
1. Pomoć obiteljima i kućanstvima (jednokratne
novčane pomoći, podjela novčane pomoći penzionerima
prema kriterijima, podjela paketa učenicima osnovne
škole Gornje Jesenje i mlađima, podjela paketa prilikom
božićnih blagdana soc. ug.osobama, pomoć roditeljima
novorođene djece, poklon paketi osobama starijima od
90 godina, kupnja radnih bilježnica i radnih materijala
učenicima Osnovne škole Gornje Jesenje, pomoć  prijevoza učenicima srednjih škola, subvencija doma učenika
srednjih škola) 140.000,00 kn (izvor opći prih. i prim. i
pomoći)
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2.  Donacija GD Crvenog Križa Krapina
32.000,00 kn (izvor opći prih. i prim.)
Članak 2.
Ovaj Program objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:021-05/19-01/54
URBROJ: 2140/05-19-1
Gornje Jesenje,  23. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Ranogajec, v.r.
Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90., 27/93.
i 38/09), i članka 15. Statuta Općine Jesenje  (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 15/09, 11/13
i 11/18), Općinsko vijeće Općine Jesenje na 17. sjednici
održanoj dana    23. 12.  2019. god. donijelo je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE JESENJE ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Programom javnih potreba u kulturi, u cilju poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti u Općini Jesenje,
predviđa se sufinanciranje sljedećih programa od značaja
za Općinu Jesenje:
- program poticanja amaterskih kulturno umjetničkih društava,
- uređenje Doma kulture u Gornjem Jesenju,
- uređenje Doma kulture u Donjem Jesenju,
- donacije za izvođenje kulturnih manifestacija.
Članak 2.
Da bi se ostvario Program iz članka 1. u Proračunu
Općine Jesenje planiraju se sredstva:
Donacija udrugama u kulturi 22.000,00 kn (izvor
opći prihodi i pr.)
Uređenje Doma kulture u Gornjem Jesenju
10.000,00 kn (izvor opći prihodi i pr.)
Dom kulture Donje Jesenje 10.000,00 kn (izvor
opći prihodi i pr.)
Donacija za izvođenje predstava 5.000,00 kn (izvor
opći prihodi i pr.)
Članak 3.
Ovaj Program  objavljuje se u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije».
KLASA:021-05/19-01/52
URBROJ: 2140/05-19-1
Gornje Jesenje, 23. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Ranogajec, v.r.
Na temelju članka 17. stav 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15 i 118/18) i
članka 15.Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 15/09 i 11/13), Općinsko
vijeće Općine Jesenje na 17. sjednici održanoj 23. prosinca
2019. godine, donijelo je
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2020. GODINU
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UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015 i 118/18.) određeno je da sustav civilne
zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske,
organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima
se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje
svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa, sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika
od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih
i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, te otklanjanja posljedica terorizma i
ratnih razaranja.
Također je definirano da predstavničko tijelo na
prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna
razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite
na području Općine Jesenje, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih
i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja
ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih
postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja,
udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi
se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Jesenje za 2020. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja
sustava civilne zaštite).
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces
razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava
Proračuna Općine koja će se odvojiti za subjekte u sustavu
civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na
sljedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA
- Procjena rizika
U 2020. godini potrebno je usvojiti novu Procjenu
rizika od velikih nesreća te kontinuirano provoditi aktivnosti na ažuriranju iste.
- Plan djelovanja CZ
U 2020. godini potrebno je usvojiti novi Plan djelovanja CZ, kontinuirano provoditi aktivnosti na njegovom
ažuriranju, te osigurati uvjete za njegovo provođenje u
praksi i na terenu.
2. STOŽER CZ
- Novoimenovane članove Stožera civilne zaštite
Općine Jesenje nužno je upoznati sa Zakonom o sustavu
CZ, odnosno ustrojem i mjerama sustava CZ, njegovim
djelovanjem kao i načelima sustava CZ, sudionicima u
sustavu CZ i obavezama jedinica lokalne samouprave u
provođenju zakonskih obaveza definiranim Zakonom o
sustavu CZ.
- Članovi Stožera koji nisu prošli predmetnu obuku
dužni su proći istu.
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- Kontinuirano ažurirati kontakt podatke (adrese,fiksni i mobilni telefonski brojevi) članova Stožera i Zapovjedništva.
3.POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
- Sukladno zaključcima proizašlim iz Procjene
rizika provesti planirane aktivnosti vezane uz ukidanje-rasformiravanje postrojbe civilne zaštite opće namjene
te preraspodjelu ljudstva i MTS za potrebe imenovanja
povjerenika civilne zaštite sukladno novom pravilniku ili
za potrebe određivanja koordinatora na lokaciji (Donijeti
Odluku o ukidanju-rasformiravanju).
4. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
- Upoznati povjerenike s novim Zakonom o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015 i 118/18),
a prije svega sa djelovanjem sustava civilne zaštite i
načelima sustava civilne zaštite
- Obavezama Općine u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća
5. VATROGASTVO
DVD-e Gornje Jesenje i JVP Krapina okosnica su
ukupnog sustava zaštite i spašavanja na području Općine i u 2020. godini trebaju biti najznačajniji operativni
kapacitet sustava zaštite i spašavanja - u spremnosti 24
sata dnevno.
U 2020. godini potrebno je provesti sljedeće aktivnosti:
- Financijska sredstva iz Proračuna usmjeravati u
materijalno-tehnički razvoj, te obuku kadrova.
- U cilju što kvalitetnije obučenosti, spremnosti i
brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi planirati kontinuirano osposobljavanje članova DVD-a,
- Propagirati provođenje Odluke o spaljivanju korova, suhe trave i biljnog otpada
- Educirati stanovništvo o postupcima i radnjama u
slučaju nastanka većih nesreća i katastrofa
- Nastaviti suradnju sa JVP Krapina, susjednim
DVD-ima i sa Vatrogasnom zajednicom KZŽ-e
- U suradnji sa DVD-om Gornje Jesenje, operativnim snagama i pravnim osobama od interesa za sustav
civilne zaštite planirati i održati tijekom godine vježbu u
svrhu provjere funkcioniranja sustava CZ Općine Jesenje.
- U području rada sa članstvom DVD-a posebnu
pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima.
- Sredstva za financiranje dobrovoljnog vatrogastva planirana su temeljem članaka 43.-45. Zakona o
vatrogastvu.
6.UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
- Udrugama od značaja za sustav CZ (LD „Kuna“
Jesenje, Udruga privatnih šumovlasnika „Jela“ Jesenje i
Ekološka udruga „Zeleno Zagorje“) sukladno podnesenim
i prihvaćenim projektima/programima u dijelu od značaja
za zaštitu i spašavanje.
- Utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz proračuna temeljem njihovih iskazanih potreba i mogućnosti,
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- Nabavljati opremu koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u druge svrhe u slučaju izvanrednih situacija.
7. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE U SLUČAJU POTREBE BITI UKLJUČENE
U ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
- U prvom redu to se odnosi na službe i pravne osobe koje se u svom redovnom djelovanju bave zaštitom i
spašavanjem (Zavod za javno zdravstvo KZŽ-e, Gradsko
društvo CK Krapina, Veterinarska stanica Krapina, Centar
za socijalnu skrb Krapina) te javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture kao i pravne osobe koje se bave
građevinskim, prijevozničkim i drugim djelatnostima
značajnim za zaštitu i spašavanje.
- Sa pravnim osobama koje će poradi nekog interesa
zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara Općine Jesenje dobiti zadaće potrebno je održati
sastanak na kojem će se razmotriti njihove zadaće u sustavu civilne zaštite.
8. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
U organizaciji zaštite i spašavanja na području Općine Jesenje, pored ostalih subjekata; telekomunikacijska
podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama,
sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim čimbenikom
kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:
- Nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi,
Nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja
stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa.
9. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja svih sudionika u sustavu CZ na području
Općine je zadovoljavajuća, a u narednoj 2020. godini ovu
suradnju potrebno je unaprijediti;
- Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja
potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog
stanovništva.
- Potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati
mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite,
dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne
pomoći u skladu sa pozitivnim propisima.
- Nastaviti suradnju s Područnim uredom CZ Varaždin-Služba CZ Krapina s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na
području Općine.
10. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj
i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga.
Financiranje sustava civilne zaštite po prijedlogu
Proračuna Općine Jesenje za 2020. godinu je slijedeće:
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Red broj Naziv
1
2.
3.
4.
5.
6
Ukupno

DVD-e Jesenje
JVP Krapina
GD CK Krapina
Deratizacija
Udruge od posebnog značaja za sustav CZ
Higijeničarska sl.

2018.godina
80.000,00
12.720,00
27.648,45
15.290,00
26.000,00
24.043,68
175.702,13

Izvršeno do 01.12.
2019.g
100.000,00
12.720.00
28.415,00
29.200,00
17.900,00
17.583,00
205.818,00
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2020.godina
111.115,00
12.720,00
30.000,00
31.000,00
17.000,00
20.000,00
221.835,00

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Jesenje za 2020 . godinu stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije“.
KLASA:021-05/19-01/61
URBROJ:2140/05-19-1
Gornje Jesenje, 23.12. 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Ranogajec, v.r.
Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 12. stavka 3.
Zakona o zaštiti od požara (Narodne  novine, br. 92/10)
i članka 15. Statuta Općine Jesenje («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije», broj 15/09 i 11/13) na
17. sjednici održanoj dana 23.prosinca 2019. godine  
donijelo je;
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE OPĆINE JESENJE
ZA 2020. GODINU
Članak 1.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području
Općine Jesenje  Općinsko vijeće Općine Jesenje donosi
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
za područje Općine Jesenje za 2020. godinu. (u daljnjem
tekstu: Provedbeni plan).
Članak 2.
Za unapređenje mjera zaštite od požara na području
Općine Jesenje potrebno je u 2020.  godini provesti sljedeće tehničke, organizacijske i urbanističke mjere:
1. TEHNIČKE MJERE:
1.1. Uskladiti Plan zaštite od požara i tehnološke
eksplozije  Općine Jesenje s novonastalim uvjetima, na
temelju članka 13. st. 6. Zakona o zaštiti od požara.
Izvršitelj: Općina Jesenje, Jedinstveni  upravni odjel
1.2. Izvršiti opremanje i provjeru ispravnosti opreme
DVD-a Gornje Jesenje sukladno Pravilniku o minimumu
opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN RH 91/02) i
Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu
osobnu opremu   koju pripadnici vatrogasne postrojbe
koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN RH 31/11).
Izvršitelj: DVD Gornje Jesenje, zapovjedništvo
DVD-a Gornje Jesenje
1.3. Ispitati i osigurati funkcioniranje sustava za
dojavu požara i uzbunjivanje.
Izvršitelji: DVD Gornje Jesenje, Centar 112
1.4. Tijekom razdoblja povećane opasnosti od
izbijanja požara (ljetni period) prema  potrebi osigurati

vatrogasno dežurstvo.
Izvršitelji: DVD Gornje Jesenje, zapovjedništvo
DVD-a
1.5. Vršiti nadzor i skrb nad nerazvrstanim cestama,
te zemljišnim pojasom uz cestu.  
Zemljišni pojas uz nerazvrstane  ceste mora biti čist
i pregledan kako zbog   sigurnosti prometa tako i zbog
sprečavanja nastajanja i širenja požara. Stoga je  obavezno
čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih
tvari, odnosno  onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili
omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj: Općina Jesenje Jedinstveni upravni odjel,
pravna osoba kojoj je povjereno održavanje nerazvrstanih
cesta
1.6. U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u
neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje
svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.
Izvršitelji: Pravne osobe čije su građevine ili uređaji
u neposrednoj blizini požara.
1.7. Propisno obilježiti postojeće hidrante i održavati njihovu ispravnost kako bi uvijek bili uočljivi i
dostupni za upotrebu. Obaviti ispitivanje svih vanjskih        
hidranata.
Izvršitelji: Općina Jesenje   JUO Općine, DVD
Gornje Jesenje
2. ORGANIZACIJSKE MJERE
2.1. Analizirati i usklađivati Procjenu ugroženosti
od požara i Plan zaštite od požara na temelju Zakona o
zaštiti od požara.
Izvršitelj: Općina Jesenje, Jedinstveni upravni odjel
Općine Jesenje
2.2. Na temelju Procjene ugroženosti od požara i
Plana zaštite od požara potrebno je nastaviti s  unapređenjem organizacijskog  ustroja utvrđenog broja vatrogasnih
postrojbi sukladno odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike  
Hrvatske (NN RH 61/94).
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Izvršitelj:DVD Gornje Jesenje, Javna vatrogasna
postrojba Krapina,
2.3. Održavati sjednice zapovjedništva DVD-a
Gornje Jesenje i na temelju sjednica  uskladiti planove za
provođenje zadaća iz područja zaštite od požara i razraditi
odgovarajuće operativne planove aktivnog uključivanja
svih subjekata zaštite od požara.
Izvršitelj: Općina Jesenje JUO Općine, DVD Gornje
Jesenje
2.4. Sukladno s izračunom o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene i Plana zaštite od požara  osiguravati
potreban broj operativnih vatrogasaca.
Izvršitelji: DVD Gornje Jesenje, Javna vatrogasna
postrojba Krapina
2.5. Organizirati osposobljavanje za vatrogasce,
savjetovanja i seminare za dodatno osposobljavanje vatrogasaca i zapovjedništava u cilju učinkovitije provedbe
svih  planiranih aktivnosti.
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica KZŽ-e, DVD Gornje Jesenje.
2.6. Kontinuirano, sustavno i redovito obavještavati
i upozoravati  stanovništvo o potrebi provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj:Općina Jesenje JUO Općine, DVD Gornje
Jesenje
3. URBANISTIČKE MJERE:
3.1. U postupku donošenja prostorno‐planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini
prostorno plana obavezno je primijeniti mjere zaštite od
požara  
sukladno važećim propisima.
Izvršitelj: Općina Jesenje,  Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju KZŽ-e.
Članak 3.
Zadužuje se Dobrovoljno vatrogasno Gornje Jesenje
da u okvirima svojih zakonskih nadležnosti osiguraju punu
pripravnost tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima
svojih mogućnosti za adekvatno djelovanje po ovome
Planu, posebno u razdoblju ljetnog perioda u kojem postoji
posebna opasnost od nastanka i širenja požara, za što se
planira najmanje 20 operativnih  vatrogasaca.
Članak 4.
Općina Jesenje je osigurala u Proračunu Općine
Jesenje za 2020. godinu sredstva u iznosu od 100.000,00
kuna za financiranje rada DVD-a Jesenje, kao nositelja
vatrogastva na području Općine Jesenje.  
Članak 5.
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe ovog
Plana za Općinu Jesenje je zamjenik načelnika.
Članak 6.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje da obavijesti subjekte koji su predviđeni kao izvršitelji
pojedinih mjera ovoga Provedbenog plana.
Članak 7.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu dan nakon
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“
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KLASA:021-05/19-01/63
URBROJ:2140/05-19-1
Gornje Jesenje, 23. 12.  2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Ranogajec, v.r.
Na temelju članka 76. Zakona o sportu («Narodne
novine» broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12.,
94/13 i 85/15), i članka 15. Statuta Općine Jesenje  (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 15/09,
11/13 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Jesenje na 17.
sjednici održanoj dana   23. 12. 2019. god. donijelo je
I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U SPORTU OPĆINE JESENJE
ZA 2019. GODINU
Članak 1.
U Programu javnih potreba u sportu za Općinu
Jesenje u 2019. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 50/18) u članku 2. da bi se ostvario
Program iz članka 1. u Proračunu Općine Jesenje planirana
sredstva u iznosu od 190.000,00  kn mijenja se na iznos
od 290.000,00 kuna:
- ostale usluge održavanja-dječja igrališta planirana
sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, mijenja se na iznos
od 0,00 kuna i dodaje se novi stavak,
- Sportski i rekreacijski tereni, planira se iznos od
200.000,00 kn.
Članak 2.
Ovaj Program objavljuje se  u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije».
KLASA:021-05/19-01/58
URBROJ: 2140/05-19-1
Gornje Jesenje,  23. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Ranogajec, v.r.
Na temelju članka 115. i 117.  Zakona o socijalnoj
skrbi («Narodne novine» broj 157/13., 152/14. i 99/15)  
i članka 15. Statuta Općine Jesenje  (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije”, broj 15/09, 11/13 i 11/18),
Općinsko vijeće Općine Jesenje na 17. sjednici održanoj
dana    23. 12. 2019. god. donijelo je
I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA
SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JESENJE
ZA 2019. GODINU
Članak 1.
U Programu socijalne skrbi Općine Jesenje za 2019.
godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br. 50/18) u članku 1.
1. Pomoć obiteljima i kućanstvima (jednokratne
novčane pomoći, podjela novčane pomoći penzionerima
prema kriterijima, podjela paketa učenicima osnovne
škole Gornje Jesenje i mlađima, podjela paketa prilikom
božićnih blagdana soc. ug.osobama, pomoć roditeljima
novorođene djece, poklon paketi osobama starijima od
90 godina, kupnja školskih knjiga učenicima Osnovne
škole Gornje Jesenje, pomoć  prijevoza učenicima srednjih
škola, subvencija doma učenika srednjih škola) planirani
iznos od 140.000,00 kn (izvor opći prih. i prim. i pomoći),
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mijenja se na iznos od 190.000,00 kuna.
Članak 2.
Ovaj Program objavljuje se u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:021-05/19-01/59
URBROJ: 2140/05-19-1
Gornje Jesenje,  23. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Ranogajec, v.r.

OPĆINA KUMROVEC
Na temelju članka 35. i članka 48. stavak 1. točka 6.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi –
pročišćeni tekst zakona („NN” broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19), članka 34. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN” broj 10/97, 107/07
i 94/13), članka 32. Statuta Općine Kumrovec, (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.12/2018.), i
članka 26. Statuta Dječjeg vrtića „Jaglac” Kumrovec,
Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 19. radnoj sjednici,
održanoj dana 17.12.2019. godine, donosi
1. IZMJENU I DOPUNU
ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU
ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG
VRTIĆA „JAGLAC” KUMROVEC
Članak 1.
Razrješuje se dužnosti član Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Jaglac” Kumrovec:
1. GORAN BIŠĆAN, Brezakovec 10, Zagorska
Sela
Članak 2.
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jaglac” Kumrovec
na mjesto razriješenog člana imenuje se slijedeći članov:
1. DANIJELA MAČEK, Zagorska Sela 12, Zagorska Sela
Članak 3.
Ova 1. Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije, i na oglasnoj ploči i službenim Internet stranicama Općine Kumrovec.
KLASA:   021-05/19-01/07
UR.BROJ: 2135-05/19-04/03
Kumrovec, 17.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomica Broz , v.r.
Na temelju članka 37. st. 3. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97.,107/07, 94/13,
98/19), članka 32. Statuta Općine Kumrovec  (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 13/18), nakon
provedenog i okončanog postupka javnog natječaja, a na
prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec, Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 19. Radnoj
sjednici održanoj 17.12.2019. g. donijelo je sljedeće
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RJEŠENJE
O IMENOVANJU RAVNATELJA DJEČJEG
VRTIĆA „JAGLAC“ KUMROVEC
1. JELENA BAŠIĆ, VŠS odgajatelj predškolske
djece, iz Klanjca, Lijepe naše 8, imenuje se za ravnatelja
Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec.
2. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine, od
17.12.2019. godine do 17.12.2023. godine
3. Ovo Rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
O b r a z l o ž e n j e:
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec
raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec, na mandatno razdoblje
od četiri godine.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jaglac“ na sjednici
održanoj 27.11.2019. godine utvrdilo je da je u roku na
natječaj dostavljena jedna prijava i to prijava Jelene Bašić
iz Klanjca, Lijepe naše 8.
U provedenom postupku Upravno vijeće je utvrdilo
da kandidat Jelena Bašić ispunjava propisane uvjete za
imenovanje ravnatelja.
Slijedom toga Upravno vijeće je utvrdilo prijedlog
za izbor i imenovanje ravnatelja te isti uputilo Općini
Kumrovec kao osnivaču.
Općinsko vijeće Općine Kumrovec na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine razmatrajući natječajnu
dokumentaciju, kao i prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Jaglac“ riješilo je kao u izreci Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave
ove Odluke.
KLASA:   021-05/19-01/07
UR.BROJ: 2135-05/19-04/04
Kumrovec, 17.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomica Broz, v.r.
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite (NN br. 82/15)  i članka  32. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik Općine Kumrovec broj 12/18
Općinsko vijeće Općine Kumrovec na sjednici održanoj
dana  17.12.2019. godine  donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE KUMROVEC
ZA 2019. GODINU
I.   UVOD
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite  (Narodne novine broj 82/15) Općinsko vijeće Općine
Kumrovec kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u obvezi je, jedan put godišnje ili u  postupku
donošenja Proračuna, razmatrati stanje civilne  zaštite  na
svom području.
Općina kao jedinica lokalne samouprave dužna je
organizirati poslove iz samoupravnog djelokruga koji se
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
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II.   ANALIZA STANJA UGROŽENOSTI
Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva
analizu stanja ugroženosti stanovništva, te materijalnih
i kulturnih dobara, koja procjenjuje moguće oblike  
opasnosti i prijetnje te njihove moguće posljedice na
stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, te okoliša iz
koje proizlazi sljedeće:
· Najznačajniji vodeni tok ne samo na području Općine Kumrovec već i šire je rijeka Sutla sa svojim slivnim
područjem od cca 400 km2 u Kumrovečkom polju.
Na slivu rijeke Sutle izgrađena je retencija “Vonarije” s namjenom zaštite Kumrovečkog polja površine
215 ha.
Uz spomenutu rijeku Sutlu na području Općine
nalaze se i dva potoka
- Potok ŠKRNIK  
- istočni potok KLADNIK
U 2019. godini nije bilo proglašenih elementarnih
nepogoda zbog poplava, bujica ili plavljenja niti je bilo
ugrožavanja stanovništva izlijevanjem navedenih tekućica
iz korita. Eventualna plavljenja uz korita istih riješavana su
gotovim snagama sustava civilne zaštite i to prvenstveno
snagama vatrogastva.
· Prema seizmološkoj karti Krapinsko - zagorske
županije, za period od 500 godine, područje Općine nalazi
se u  VIIIº seizmičkoj zoni prema  MSK ljestvici. U 2019.
godini nije došlo do seizmoloških aktivnosti VII ili VIIIº.
· Požari otvorenog prostora mogući su na šumskim
i poljoprivrednim površinama. U 2019. godini, do 30.10.
bilo je više požara otvorenog prostora na području Općine.
Tijekom 2019. godine nije bilo intervencija vatrogasaca
na gašenju požara na objektima građana i industrijskih
postrojenja, no bilo je nekoliko tehničkih intervencija
na poziv građana (ispumpavanje podruma, uklanjanje
srušenih stabala, sanacija prometnica, i sl.). Izvršeno je
više kontroliranih spaljivanja i nekoliko protupožarnih
ophodnja te prijevoza vode po nalogu Načelnika.
· U 2019. godini na području Općine nije bila proglašena elementarna nepogoda uzrokovana sušom
· U 2019. godini na području Općine nije bila
proglašena elementarna nepogoda uzrokovana olujnim/
orkanskim nevremenom
· Na području Općine Kumrovec ima nekoliko
potencijalnih klizišta koje Općina kontinuirano sanira
vlastitim sredstvima ili koja su u postupku saniranja.
Tokom 2019. godine sanirano je Klizište u naselju
Razdrto Tuheljsko, uz općinsku nerazvrstanu cestu te
klizište u naselju Velinci
· U 2019. godini  snježne oborine nisu predstavljale
veći problem. Snijeg do visine 50 cm može izazvati poremećaje u opskrbi, cestovnom prometu, osobito u radu
hitnih službi. Ugroženi su svi prometni pravci, a osobito
prometnice državna cesta DC 205 i 229, županijske   i
lokalne ceste te sve ostale nerazvrstene ceste. Nije bila
proglašena elementarna nepogoda uslijed snježnih oborina
u 2019. godini.
· Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana
meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice i površinskog leda. To su izvanredne meteorološke pojave koje u
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hladno doba godine ugrožavaju promet i ljudsko zdravlje. Posljedica poledica su otežano  odvijanje prometa i
povećana vjerojatnost pojedinačnih prometnih nesreća.
Najugroženija prometnica je DC 205 i 229 te županijske
i lokalne prometnice. U 2019. godini poledica nije bila
takovih razmjera da bi ugrožavala stanovništvo u većoj
mjeri, niti je bila proglašena elementarna nepogoda uslijed
poledice.
· Tuča je prirodna pojava koja uzrokuje veće ili
manje ekonomske štete, rijetka oborina koja pada 2 -3 puta
godišnje. U posljednje vrijeme, sve češće su zabilježene
tuče u različito doba godine, a njena pojava najviše štete
pričinjava poljoprivrednim usjevima, voćarstvu te povrtlarskim kulturama i znatno utječe na smanjenje prinosa
tih kultura. Na području Općine u 2019. godini nije bila
proglašena elementarna nepogoda zbog posljedica tuče.  
· Na području općine Kumrovec nalaze se slijedeći
imaoci opasnih tvari:
- Benzinska postaja INA d.d. Kumrovec
- Regionalni plinovod PLINACRO d.o.o.-Pogon
Hrvatsko zagorje
- MRS Kumrovec
Na području Općine u 2019. godini nije bilo akcidenta s opasnom tvari.
· Prometnicama Općine Kumrovec ne smije se vršiti
prijevoz opasnih tvari, osim u slučajevima snabdijevanja
lokalnog stanovništva i gospodarskih subjekata.
U 2019. godini nije bilo nesreća sa opasnim tvarima
u prometu.
· Republika Hrvatska na svojem području nema
nuklearne elektrane, međutim u njenoj neposrednoj blizini
nalaze se NE Krško u Sloveniji i NE Pakš u Mađarskoj.
Općina Kumrovec nalazi se u zoni B2 – zoni potencijalne ugroženosti od nuklearne elektrane Krško i ne
nalazi se u radijalnim  sektorima  NE Pakš.
U 2019. godini nije bilo ugroza od nuklearnog i/ili
radiološkog zračenja.
III. STANJE SUSTAVA  CIVILNE  ZAŠTITE
U provođenju aktivnosti sustava civilne  zaštite  na
području Općine, prvenstveno se angažiraju operativne
snage sustava civilne zaštite, te pravne osobe, službe i
udruge od interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine određene Odlukom o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite (KLASA: 022-05/1503/73; UR.BROJ:2135-05/15-03/01 od 28.12.2015.
godine).
Operativnim snagama rukovodi i koordinira Načelnik Općine uz stručnu potporu Stožera Civilne zaštite.
Sukladno članku 20. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15) mjere i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite   provode   također i operativne snage Hrvatske
gorske službe spašavanja, udruge  te pravne osobe u sustavu civilne zaštite koje su obrazložene u daljnjem tekstu.
Težište poslova na području sustava CZ u 2019.
godini temeljilo se na radnjama i postupcima u svrhu postupaka i radnji proizašlih iz Procjene rizika za područje
Općine Kumrovec te izrade Plana djelovanja sustava CZ.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KUMROVEC
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Sukladno zakonskoj osnovi koja proizlazi iz čl.7.
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera CZ, Načelnik Općine Kumrovec imenovao je stožer
CZ aktom KLASA: 022-05/17-03/45; UR.BROJ: 213505/17-03-01 od 03.07.2017. godine, koji broji 11 članova.
Stožer  obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti
nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja ustava civilne zaštite na svom području, upravlja
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Sukladno Godišnjim planom razvoja sustava CZ,
u 2019. godini održana je  sjednica Stožera CZ u prostorijama Općine. Na  sjednici Stožera donijet je Plan rada
Stožere za 2019. godinu, članovi su upoznati s Planom
vježbi civilne zaštite u 2019. godini, te su upoznati s
Procjena rizika za područje Općine Kumrovec
Dio članova stožera je uključen u izradu Procjene
rizika kroz radnu skupinu koju je imenovao Načelnik.
Izvršen je sastanak radne skupine te su isti upoznati sa
nacrtom Procjene rizika, obrađenim rizicima kao i sa
rezultatima ocjenjivanja spremnosti Operativnih snaga
da na iste reagiraju.
2. DVD KUMROVEC
Materijalna i kadrovska opremljenost DVD-a  Kumrovec nabrojana je u dokumentu Procjena ugroženosti
od požara za Općinu Kumrovec.
U slučaju požara i dr. elementarnih nepogoda vatrogasci se aktiviraju  preko broja 193 (Operativni  vatrogasni
centar Krapina)  ili  broja 112 (DUZS u Krapina).
3. CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE KUMROVEC –
POSTROJBA CZ I POVJERENICI CZ
Odluka o o rasformiravanju ostrojbe civilne zaštite
opće namjene Općine Kumrovec donesena je na 14 sjednici Općinskog vijeća.
Općinski načelnik Općine Kumrovec imenovao je  
„Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Kumrovec“ KLASA: 022-05/17-03/50; UR.BROJ:
2135-05/17-03/01 od 30.06.2017. godine 10 povjerenika
CZ i 10 zamjenika povjerenika za područje Općine Kumrovec.
Povjerenici CZ mobiliziraju se po nalogu Načelnika Općine putem teklićke službe,  putem stručne službe
Općine pozivom ili  SMS-om i putem medija.
Popis povjerenika CZ i njihovih zamjenika, sa
adresama i brojevima telefona i mobitela, sastavni je dio
Odluke o imenovanju povjerenika CZ.
4. UDRUGE GRAĐANA
Na području Općine Kumrovec djeluje 6 udruga
koje su od interesa za sustav CZ. Udruge zastupa predsjednik ili tajnik udruge.
Tijekom 2019. godine nije bilo potrebe za uključivanjem udruga u sustav CZ.
5. PRAVNE OSOBE I OSTALI SUBJEKTI OD
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE  ZAŠTITE
Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Kumrovec određene
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su Odlukom Načelnika KLASA: 022-05/15-03/73;
UR.BROJ:2135-05/15-03/01 od 28.12.2015. godine.
U studenom 2019. godine izrađen je novi prijedlog
Odluke o pravnim osobama i poslan na suglasnost u
MUP-Ravnateljstvo CZ-Područni ured Varaždin-Služba
CZ Krapina.
Tijekom 2019. godine nije bilo potrebe za uključivanjem, pozivanjem niti smotriranjem pravnih osoba i
ostalih sudionika u sustavu CZ.
6. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA  
-  STANICA KRAPINA
Hrvatska gorska služba spašavanje je dobrovoljna
i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama,
speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima
kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno
znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama.
Rad HGSS definiran je Zakonom o Hrvatskoj gorskoj
službi spašavanja (NN 79/06)  te Zakonom i izmjenama i
dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
koji je stupio na snagu 21. 10. 2015. godine (NN broj  
110/15) – u daljnjem tekstu: Zakon.
Temeljem navedenog Zakona, HGSS je prepoznata kao operativna snaga  spašavanja i zaštite ljudskih
života obzirom da se time bavi kao svojom redovitom
djelatnošću.
Program aktivnosti HGSS – stanice Krapina koja
pokriva područje Općine Kumrovec, temelji se na Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 179/06 i
110/15) i predviđa osiguranje sredstava za HGSS koja
organizira, unapređuje i obavlja djelatnost spašavanja i
zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim
područjima i u drugim izvanrednim okolnostima.
Sredstva za financiranje redovite djelatnosti stanice
osiguravaju se u proračunu Općine na temelju zajednički
utvrđenog interesa između JLS i HGSS.
Općina Kumrovec nije imala potrebe za pozivanjem i angažiranjem HGSS – stanica Krapina u smislu
provođenja njihovih redovnih aktivnosti, niti u smislu
sudjelovanja u sustavu CZ.
IV. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sredstva namijenjena za financiranje sustava  civilne
zaštite, ranije sustava zaštite i spašavanja sukladno članku
28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) osigurana su i realizirana u Proračunu
Općine za 2019. godinu.
V. NADLEŽNOST I ZADAĆE OPĆINE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Poslovi koje je Općina Kumrovec provodila u 2019.
godini kako bi sustav civilne zaštite bio što djelotvorniji
su sljedeći:
· Izrađen je Program pripremnih i provedbenih
aktivnosti za turističku sezonu 2019. godine
· Prijedlog godišnjeg plana vježbi za 2020. godinu
· Donesen je Plan operativne provedbe programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
u 2019.g.
· Donesene su Mjere civilne zaštite u nepovoljnim
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vremenskim uvjetima 2019./2020. godine
· Izrađena je Plan djelovanja sustava CZ Općine
Kumrovec uz pomoć ovlaštene tvrtke Planovi i Procjene
j.d.o.o. u svrhu konzultanta
· Dostava podataka i tablica kao i drugih traženih
informacija Krapinsko-zagorskoj županiji i MUP-ravnateljstvo CZ, Područni ured Varaždin, Služba CZ Krapina
· Pružana je stručna pomoč i dostava potrebnih informacija ovlaštenoj konzultantskoj tvrtci prilikom izrade
stručnog dijela Plana CZ
· Izvršena je kontrola i uvid u   Plan djelovanja
sustava CZ
· Izrađena je Odluka o pravnim osobama od interesa
za sustav CZ
· Na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 17.12.
2019. godine donijeti su dokumenti : Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2019.
godinu i Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja
za 2020. godinu sa financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje
VI. ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava civilne zaštite može se
zaključiti da je stanje sustava zadovoljavajuće.
Donesen je niz planskih dokumenata koji uređuju
stanje sustava civilne zaštite,  nositelji zadaća i aktivnosti
po mjerama civilne zaštite upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer civilne zaštite aktivno je uključen u
provođenje mjera civilne zaštite i izradu novog Plana CZ.
KLASA:   021-05/19-01/07
UR.BROJ: 2135-05/19-04/05
Kumrovec, 17.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomica Broz, v.r.
Na temelju članka  32. Statuta Općine Kumrovec
(“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj
12/18) Općinsko vijeće Općine Kumrovec na svojoj
19. sjednici održanoj dana 17.12. 2019. godine, donosi
sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2020. godinu na području Općine Kumrovec.
II.
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za
2020. godinu na području Općine Kumrovec sastavni je
dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske
županije“.
KLASA:   021-05/19-01/07
UR.BROJ: 2135-05/19-04/06
Kumrovec, 17.12.2019.
PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomica Broz, v.r.

Strana 143 - Broj 2

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) i
članka  32. Statuta Općine Kumrovec (“Službeni glasnik
Krapinsko zagorske županije” broj 12/18) Općinsko vijeće
Općine Kumrovec na svojoj 19. sjednici održanoj dana
17.12. 2019. godine, donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Kumrovec u 2020. godini sa
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
II.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Kumrovec u 2020. godini sastavni je
dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske
županije“.
KLASA:   021-05/19-01/07
UR.BROJ: 2135-05/19-04/07
Kumrovec, 17.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomica Broz, v.r.
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i članka  32. Statuta
Općine Kumrovec (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 12/2018.), Općinsko vijeće Općine
Kumrovec na svojoj 19. sjednici održanoj dana 17. 12.
2019. godine, donijelo je
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ
NA PODRUČJU OPĆINE KUMROVEC U 2020.
GODINI S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA
TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu CZ ( NN
82/15), kao i  mogućim ugrozama, razmjeru opasnosti,
prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih Procjenom rizika, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i sukladno
Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite u razdoblju
2017-2020. godine i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava civilne zaštite, donosi se Godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite za 2020. godinu.
Godišnji plan razvoja sustava CZ se odnosi prije
svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga sustava CZ
prema  članku 20. Zakona o sustavu CZ, a sastoje se od:
- stožera civilne zaštite,
- operativne snage vatrogastva,
- povjerenici i zamjenici CZ
- udruge
- koordinatori na lokaciji
- snaga Hrvatske gorske službe spašavanja
- Pravne osobe od interesa za sustav CZ
1. Stožer civilne zaštite
Sukladno članku 24 . Zakona o sustavu CZ (NN
82/15) članove stožera imenuju izvršna tijela jedinica
lokalne i područne samouprave, uvažavajući prijedloge
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službi koje po dužnosti ulaze u sastav Stožera CZ sukladno
čl. 24 stavak 3.
Za uspješan daljnji rad Stožera CZ na području
Općine Kumrovec u 2020. godini Načelnik stožera  će:
- U prvoj polovici 2020. godine sazvati sastanak
Stožera CZ te ga upoznati sa predstojećim zadaćama
i aktivnostima u 2020. godini kao i dinamikom izrade
dokumentacije CZ proizašle iz Procjene rizika i Plana
djelovanja sustava CZ.
- Izvršiti pripremu za planirane   vježbe proizašle
iz Plana vježbi CZ za 2020. godinu-prva polovica 2020.
- Izvršiti analizu provedbe vježbi u roku od mjesec
dana nakon održavanja iste (prva polovica 2020)
- Sazvati zajednički sastanak Stožera CZ i operativnih snaga određenih Odlukom o određivanju pravnih
osoba od interesa za CZ na području Općine Kumrovec u
cilju upoznavanja istih sa ugrozama na području Općine
te njihovom ulogom u preventivi ili saniranju posljedica
od navedenih ugroza- druga polovica 2020.
2. Povjerenici  CZ i koordinatori na lokaciji
· Dopuniti odluku o imenovanju povjerenika sukladno Pravilniku
· Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika
povjerenika CZ, provesti njihovo osposobljavanje te ih
upoznati sa dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja
civilne zaštite na području Općine Kumrovec -prva polovica 2020.
· Opremanje povjerenika CZ reflektirajućim prslucima- do kraja 2020.
· U suradnji Načelnika stožera CZ i Operativnih
snaga odrediti koordinatore na lokaciji za svaku ugrozu
koja je određena Procjenom rizika na području Općine
Kumrovec
Skloništa:
Obaveza Općine u pogledu sklanjanja odnosno
skloništa je da  na svom području osigura:
- uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje
i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju na način
da se izvrši upoznavanje građana sa rješenjima iz Plana
civilne zaštite
- prostore za javna skloništa,
- održavanje postojećih javnih skloništa.
U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje, a obzirom da
Općina nema javna skloništa, povjerenici CZ će izvršiti
obilazak područja svoje nadležnosti te ostvariti uvid u
moguća mjesta za sklanjanje, kapacitete istih te utvrditi
eventualne radnje i postupke kojima bi se isti doveli u
funkciju.
Uzbunjivanje:
U organizaciji MUP-Ravnateljstvo CZ-Područni
ured Varaždin-Centar 112 Krapina, a u suradnji sa Općinom Kumrovec, kao i DVD Kumrovec utvrditi ispravnost
sustava za  uzbunjivanje stanovništva u slučaju katastrofe
ili velike nesreće te čujnost sirena na području Općine
Kumrovec.
3. Hrvatska gorska služba spašavanja
Hrvatska gorska služba spašavanja –Stanica Krapina uz redovne aktivnosti intenzivirati će aktivnosti
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na povećanju broja svojih članova te obučavanju većeg
broja spasioca.
Općina Kumrovec je sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanica Krapina potpisala  Sporazum o
zajedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Krapina
na prostoru koji pokriva Općinu Kumrovec, poglavito
na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i
javnih prometnica.
4. Pravne osobe od interesa za sustav CZ
Temeljem nove Odluke o pravim osobama od interesa za sustav CZ Općina Kumrovec će:
- Od istih izvršiti prikupljanje podataka te  ih unijeti
u evidencijski karton E-PO
- Održati sastanak sa pravnim osobama te ih upoznati sa njihovim zadaćama i obavezama proizašlim iz
Zakona o sustavu CZ-druga polovica 2020.
- Provjeriti izrađenost Operativnih planova za pravne osobe koje su to dužne napraviti
5. Općina Kumrovec će tijekom 2020. godine , u
suradnji sa ovlaštenom tvrtkom sa kojom ima sklopljen
ugovor o konzultantskim uslugama iz područja planiranja
civilne zaštite i u skladu sa Smjernicama za razvoj sustava
civilne zaštite u razdoblju 2017.-2020. godine provoditi
slijedeće aktivnosti:
· Dostava Odluke o pravnim osobama od interesa
za sustav CZ
· Temeljem Odluke o pravim osobama od interesa za
sustav CZ od istih izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati
Plan djelovanja CZ
· Upoznavanje Operativnih snaga sustava CZ sa
Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u izradu
Plana djelovanja CZ
· Izrada Plana vježbi za 2021. godinu
· Održavanje vježbe Operativnih snaga CZ sukladno
Planu vježbi za 2020. godinu
· Opremanje Operativnih snaga sukladno predviđenim financijskim sredstvima i Godišnjem planu
razvoja sustava CZ kao i uočenim nedostacima prilikom
održavanja vježbi
· Izrada Godišnje analize stanja sustava CZ  i Godišnjeg plana razvoja sustava CZ
· Izrada Smjernica za razvoj sustava CZ za razdoblje
2021-2024.
· Pripremiti i održati sastanak Stožera CZ, te izvršiti
upoznavanje istog sa obvezama proizašlim iz Procjene
rizika
· Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika
povjerenika CZ, te koordinatora na lokaciji i   provesti
njihovo osposobljavanje te ih upoznati sa Planom djelovanja CZ na području Općine Kumrovec
· Vršiti stalno praćenje Zakonskih okvira i sukladno
njima postupiti u izvršavanju obveze
FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
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OPIS POZICIJE U
PRORAČUNU
CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje,
osposobljavanje,
smotriranje, angažiranje,
osiguravanje uvjeta za
evakuaciju, zbrinjavanje i
druge aktivnosti i mjere u
zaštiti i spašavanju)
VATROGASTVO
- opremanje, vježbe,
takmičenja i dr.
UDRUGE GRAĐANA
(Crveni križ, LD, HGSS
i sl.)

UKUPNO ZA SUSTAV
CIVILNE ZAŠTITE

Realizirano u
2019.  (kn)

Planirano za 2020.
god. (kn)

-Napomena- nisu sve uplate
realizirane do
10.12.2019.
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Na temelju članka 7. Stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17) i
članka 32. Statuta Općine Kumrovec („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18.) Općinsko vijeće Općine Kumrovec na  19. radnoj sjednici, održanoj
17.12.2019. godine, donijelo je
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA
REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE
POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U
OPĆINSKOM VIJEĆU ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja
sredstava iz Proračuna Općine Kumrovec za 2019. godinu
za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kumrovec (u
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2020. godini.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kumrovec za 2020. godinu, imaju političke
stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću i nezavisni
članovi – vijećnici u Općinskom vijeću.
Članak 3.

R. br.
1.
2.
3.
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Politička stranka:
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska narodna stranka - HNS
Ukupno:

Sredstva planirana u Proračunu Općine Kumrovec
za 2020. godinu za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iznose 14.000,00 kn.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke  raspoređuju se na
način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana
u Općinskom vijeću, te da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo
na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom
članu Općinskog vijeća, određenog temeljem Članka 6.
ove Odluke.
Članak 6.
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću
utvrđuje se u visini od  1.200,00 kn /godišnje.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog
spola, sukladno Članku 5. ove Odluke, utvrđuju se sredstva u iznosu od 1.320,00 kn
Članak 7.
Sredstava iz Članka 3. ove Odluke raspoređuju se
političkim strankama Općinskog vijeća kako slijedi:

Broj članova
u trenutku
konstituiranja:
4
3
4
11

Članak 8.
Sredstva utvrđena u Članku 6. ove Odluke doznačuju se na žiro-račun ogranka političke stranke, jednokratno
i to u jednakim iznosima, do 30 rujna, 2020. godine.

Planirano za 2021. Planirano za 2022.
god. (kn)
god. (kn)

Od toga žene:
1
1
1
3

Raspoređena
sredstva/kn:
4.920,00
3.720,00
4.920,00
13.560,00

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u „Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije“,
a objavit će se i na službenim Internet stranicama Općine
Kumrovec.
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KLASA:   021-05/19-01/07
UR.BROJ: 2135-05/19-04/08
Kumrovec, 17.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomica Broz, v.r.

OPĆINA MIHOVLJAN
Na temelju članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18. i
110/18.-Odluka USRH.) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br. 05/13 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na
svojoj   21. sjednici održanoj dana  13. prosinca 2019.
godine donijelo je
ODLUKU
O PROGLAŠENJU KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE JAVNIM DOBROM
U OPĆOJ UPORABI -MJESNO GROBLJE
MIHOVLJAN
Članak 1.
Javnim dobrom u općoj uporabi proglašava   se
komunalna infrastruktura:
- Mjesno groblje Mihovljan upisano u k.o. Mihovljan, katastarske čestice i dijelovi: k.č.br. dio 1212,
dio 1214/1, 1214/10, 1214/12, 1214/7, 1214/11, 1214/13,
1214/9, 1214/8, 1211, 1207/4, dio 1210/1, 1210/2 k.o.
Mihovljan.  
Komunalna infrastruktura iz stavka 1. ovog članka
u naravi je mjesno groblje Mihovljan.
Članak 2.
Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel općinskog suda Zlatar i Državna geodetska uprava, Područni
ured za katastar Krapina, Ispostava za katastar nekretnina
Zlatar provest će ovu Odluku, odnosno navedenu komunalnu infrastrukturu upisati i evidentirati kao javno dobro u
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Mihovljan,
Mihovljan 48, 49252 Mihovljan,  OIB: 61303939938.                          
Nekretnina iz članka 1. ove Odluke bit će evidentirana temeljem Geodetskog elaborata izrađenog u svrhu
evidentiranja komunalne infrastrukture (GEO-TNT d.o.o.,
Broj elaborata: 2019-199. ).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Klasa: 363-01/19-01/08
Urbroj: 2211/07-19-03
Mihovljan, 13.12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Čleković, v.r.
Na temelju članka   17. Zakona o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
novine“ broj 16/19) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj 5/13 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Mihovljan
na svojoj 21. sjednici održanoj dana 13. studenog 2019.
godine, donijelo je

Petak, 7. veljače, 2020.

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA
IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE
MIHOVLJAN ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Mihovljan donosi Plan
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Mihovljan
za 2020. godinu, koju je izradio za Općinu Mihovljan
angažiran ovlaštenik – Sevoi d.o.o., Oreškovićeva ulica
1a, 10000 Zagreb.
Članak 2.
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Mihovljan za 2020. godinu čini prilog i sastavni je dio
ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 406-01/19-01/01
URBROJ: 2211/07-19-3
Mihovljan, 13.12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Čleković, v.r.
Temeljem članka 95. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08) i članka 39.
Statuta Općine Mihovljan (Službeni glasnik KZŽ br. 05/13
i 11/18) Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 21.
sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine  donijelo je
PRAVILNIK
O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA OPĆINE MIHOVLJAN
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika Općine Mihovljan i način
provođenja ocjenjivanja.
II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA
Članak 2.
Ocjena službenika i namještenika Općine Mihovljan
temelji se na stručnom znanju iskazanom u obavljanju
poslova, učinkovitost i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti.
1) Stručno znanje službenika Općine Mihovljan
ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:
- Poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa
- Primjena zakonskih i podzakonskih propisa
Namještenici se ne ocjenjuju prema kriterijima iz
stavka 2. ovog članka.
2) Učinkovitost i kvaliteta rada službenika i namještenika Općine Mihovljan ocjenjuje se prema sljedećim
kriterijima:
- Samostalnost u obavljanju radnih zadataka
- Suradnja i timski rad
- Pravovremenost u obavljanju postavljenih zadataka
- Kreativnost u obavljanju postavljenih zadataka
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3) Poštivanje službeničke dužnosti službenika i
namještenika Općine Mihovljan ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:
- Odnos prema suradnicima i strankama
- Radna disciplina
- Odnos prema poštivanju radnog vremena
III. NAČIN PROVEDBE OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Članak 3.
Ocjenjivanje službenika i namještenika obavlja se
na Obrascu za ocjenjivanje službenika i namještenika
Općine Mihovljan.
Obrazac iz stavka 1. ovog članka sastoji se od općih
podataka o službeniku/namješteniku, ocjene obavljanja
službenih zadataka, prosječne ocjene, godišnje ocjene
te datuma i potpisa nadređenog službenika i ocjenjenog
službenika/namještenika.
Obrazac iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj
Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 4.
Godišnja ocjena službenika i namještenika utvrđuje
se na način da se službenik i namještenik najprije ocjeni
za svaki kriterij iz članka 2. ovog Pravilnika jednom od
ocjena:
- ne zadovoljava (1)
- zadovoljava (2)
- dobar (3)
- vrlo dobar (4)
- odličan (5)
Potom se izračunava prosječna ocjena svih predloženih kriterija iz članka 2. ovog Pravilnika te se za
prosječnu ocjenu od:
- 4,5 do 5,0 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „odličan“
- 3,5 do 4,4 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „vrlo dobar“
- 2,5 do 3,4 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „dobar“
- 2,0 do 2,4 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „zadovoljava“
- 1,0 do 1,9 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „ne zadovoljava“
Članak 5.
Službenici i namještenici ocjenjuju se svake godine
do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.
Ne ocjenjuju se službenici i namještenici koji su u
prethodnoj godini radili manje od šest mjeseci i službenici
i namještenici koji su radili na određeno vrijeme, bez
obzira na razloge.
O ne ocjenjivanju službenika i namještenika iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se pismena bilješka.
Nadređeni službenik odnosno namještenik dužan
je s prijedlogom ocjene svakog službenika odnosno namještenika raspoređenog u ustrojstvenoj jedinici kojom
upravlja, upoznati službenika odnosno namještenika na
kojeg se ocjena odnosi, što službenik odnosno namještenik
potvrđuje svojim potpisom na Obrascu .
Godišnja ocjena službenika i namještenika upisuje
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se u Obrazac koji potpisuje službenik ili namještenik koji
se ocjenjuje, a u slučaju odbijanju potpisivanja ili odsustvu
sastavlja se službena bilješka na obrascu.
Popunjene Obrasce s potpisom nadređenih službenika i namještenika nižih ustrojstvenih jedinica, čelnik
najviše ustrojstvene jedinice u Općini Mihovljan podnosi
načelniku/ci Općine Mihovljan.
O godišnjoj ocjeni za pročelnike rješenje donosi
načelnik, a za službenike i namještenike pročelnik.
Rješenje i preslika Obrasca dostavljaju se službeniku/namješteniku.
Rješenje o ocjeni, Obrazac te rješenje o žalbi unosi
se u osobni očevidnik službenika/namještenika.
Članak 6.
Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi pročelnik može se izjaviti žalba načelniku/ci Općine Mihovljan
u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koji je o žalbi
dužan odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.
Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi načelnik/ca ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti
upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 114-01/19-01/01
URBROJ: 2211/07-19-3
Mihovljan, 13. 12. 2019.  
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Čleković, v.r.
Na temelju članka 39. Statuta Općine Mihovljan
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13
i 11/18), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj
21. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine,
donijelo je
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
PRAVILNIKA O KORIŠTENJU DRUŠTVENOG
DOMA MIHOVLJAN
Članak 1.
Članak 4. Pravilnika o korištenju društvenog doma
Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 32/17) glasi:
„Pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: korisnik društvenog doma) prije korištenja Društvenog
doma zaključuje ugovor o korištenju Društvenog doma s
Općinskim načelnikom“ mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik na temelju pismenog zahtjeva
pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: korisnik društvenog doma) prije korištenja Društvenog doma donosi
odobrenje o korištenju društvenog doma.“
Članak 2.
Članak 11. glasi:
„Korisnik Društvenog doma i inventara, dužan
se prema istima odnositi s pažnjom dobrog gospodara“
dopunjuje se:
„Korisnik društvenog doma prilikom predaje na
korištenje prostorije Društvenog doma dužan je uplatiti
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preko blagajne Općine Mihovljan akontaciju u iznosu od
500,00 kuna (slovima: petsto kuna).
Akontacija u navedenome iznosu vratiti će se korisniku društvenog doma preko blagajne nakon završetka
korištenja prostorije Društvenog doma u stanju u kakvom
je istoga i preuzeo.
U slučaju da se nakon korištenja Društvenog doma
ustanovi određena šteta, šteta će se nadoknaditi iz akontacije.“
Članak 3.
Članak 12. glasi
„Pročelnik JUO predaje na korištenje i preuzima
prostorije Društvenog doma zapisnički
Zapisnikom se konstatira stanje prostorije i inventara koji se ustupaju na korištenje, zapisnik se prilaže
Ugovoru o korištenju i čini njegov sastavni dio.
Korisnik je dužan, nakon završetka korištenja, predati Društveni dom u stanju u kakvom je istoga i preuzeo
tj. počistiti prostorije i sanitarne čvorove koje je koristio,
te namještaj i ostali inventar vratiti na mjesta na kojima
se nalazio prije početka korištenja.
U slučaju da se nakon korištenja Društvenog doma
ustanovi određena šteta, korisnik je dužan istu vrstu i
količinu štete nadoknaditi o svojem trošku.“ mijenja se i
glasi
Pročelnik ili službenik JUO predaje na korištenje i
preuzima prostorije Društvenog doma u radnom vremenu
od 08,00 do 13,00 sati, što konstatira Zapisnički.
Zapisnikom se konstatira vrijeme predaje i preuzimanje društvenog doma, stanje prostorije i inventara koji
se ustupaju na korištenje, akontacija, zapisnik se prilaže
Odobrenju općinskog načelnika i čini njegov sastavni dio.
Korisnik je dužan, nakon završetka korištenja, predati Društveni dom u stanju u kakvom je istoga i preuzeo,
tj. počistiti prostorije i sanitarne čvorove koje je koristio,
te namještaj i ostali inventar vratiti na mjesta na kojima
se nalazio prije početka korištenja.
U slučaju da se nakon korištenja Društvenog doma
ustanovi određena šteta, korisniku Društvenog doma
naplatiti će se akontacija iz članka 11. ovog pravilnika.
Članak 4.
Članak 15. glasi:
„Udruge građana prostorije koriste prema rasporedu, koji su dužni dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu
do 31.03. tekuće godine, te pridržavati se istog. U slučaju
promjene rasporeda udruge su dužne odmah izvijestiti
Jedinstveni upravni odjel Općine Mihovljan.
Udruge građana ne mogu koristiti niti jednu od prostorija u Društvenom domu u terminima u kojima se dom
koristi za svadbe, karmine, zabavne priredbe, skupove i
sl. „ mijenja se i glasi
„na zidovima prostorija društvenog doma Mihovljan
mogu biti postavljena samo državna i vjerska obilježja te
priznanja.
Udruge građana ne mogu koristiti niti jednu od
prostorija u Društvenom domu u terminima u kojima
se dom koristi za svadbe, karmine, zabavne priredbe,
skupove i sl.“

Petak, 7. veljače, 2020.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 114-01/19-01/01
URBROJ: 2211/07-19-3
Mihovljan, 13. 12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Čleković, v.r.

OPĆINA RADOBOJ
Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015)
i članka  26. Statuta Općine Radoboj (“Službeni glasnik
Krapinsko zagorske županije” broj 16/09,10/13,7/14 i
12/18), Općinsko vijeće Općine Radoboj na svojoj 20.
sjednici održanoj dana 20. prosinca 2019. godine, donosi
sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Radoboj u 2020. godini sa
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
II.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Radoboj u 2020. godini sastavni je dio
ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske
županije“.
KLASA:021-05/19-01/0008
URBROJ:2140/04-9-18
Radoboj, 20.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Cigula, v.r.
Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
novine“, broj 16/19) i članka  26. Statuta Općine Radoboj
(“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj
16/09,10/13,7/14 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Radoboj na svojoj 20. sjednici održanoj dana 20. prosinca
2019. godine, donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Donosi se Plan djelovanja Općine Radoboj u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
II.
Plan djelovanja Općine Radoboj u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu sastavni je dio ovog
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objaviti će se na službenoj internet
stranici Općine Radoboj.

Petak, 7. veljače, 2020.
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KLASA: 021-05/19-01/0008
URBROJ:2140/04-19-19
Radoboj, 20.12. 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Cigula, v.r.

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
novine“ broj 16/19) i članka 25. st. 1. t. 16. Statuta Općine
Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije broj 16/09, 9/13, 15/18), Općinsko vijeće Općine
Stubičke Toplice na svojoj 25. sjednici održanoj dana 20.
prosinca 2019. godine donosi sljedeću
ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U PODRUČJU
PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Donosi se Plana djelovanja Općine Stubičke Toplice
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, koji Plan
je izradila Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSOR
(OIB:37596493956), sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 71.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.“
KLASA:214-01/19-01/06
URBROJ:2113/03-01-19-33
Stubičke Toplice, 20.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 2. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15  i
118/18) i članka 25. st. 1. t. 16. Statuta Općine Stubičke
Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
broj 16/09, 9/13, 15/18), Općinsko vijeće Općine Stubičke
Toplice na svojoj 25. sjednici održanoj dana 20. prosinca
2019. godine donosi sljedeću
ODLUKU O DONOŠENJU PROCJENE
RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU
STUBIČKE TOPLICE
Članak 1.
Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice, koju Procjenu je izradila Ustanova za
obrazovanje odraslih DEFENSOR (OIB:37596493956),
sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 71.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.“
KLASA:214-01/19-01/06
URBROJ:2113/03-01-19-34
Stubičke Toplice, 20.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
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OPĆINA TUHELJ
Na temelju članka 115. i 117. Zakona o socijalnoj
skrbi (‘’Narodne novine’’ broj 157/13, 152/14, 99/15,
52/16 i 16/17) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18),
Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA SOCIJALNE
SKRBI ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Mijenja se članak 2. tako da sada glasi:
„Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 609.485,21 kn prema slijedećem
rasporedu:“
NAZIV
Novčane pomoći srednjoškolcima i
studentima
Dotacija Gradskom društvu Crvenog
križa Klanjec
Ostale naknade iz proračuna u novcu
Ostale naknade iz proračuna u
novcu - ogrjev
Sufinanciranje školske kuhinje
učenicima osnovnih škola
Sufinanciranje cijene prijevoza
učenicima srednjih škola
Sufinanciranje boravka djece u
vrtićima
Stanovanje
Ostale naknade iz proračuna u
naravi
Ostale naknade iz proračuna u
naravi – darovi za novorođene
Sufinanciranje radnih bilježnica i
radnih materijala
Sufinanciranje udžbenika za učenike
srednjih škola

IZNOS (kn)
90.000,00
21.000,00
73.000,00
10.450,00
10.000,00
90.000,00
223.000,00
6.000,00
20.000,00
4.000,00
52.735,21
9.300,00

Članak 2.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-6
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj
12/18) Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj
12. prosinca 2019. godine, donijelo je
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA
UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE TUHELJ
ZA 2019. GODINU
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Članak 1.
Mijenja se članak 2. Plana tako da sada glasi: „Sredstva za upravljanje imovinom Općine Tuhelj za 2019.
godinu osigurana su u Proračunu općine Tuhelj za 2019.
godinu, a sastoje se od slijedećih stavki:“
IMOVINA
IZNOS (kn)
Održavanje građevinskih objekata             
21.100,00
Premije osiguranja ostale imovine                        
4.019,98
Materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje građevinskih
24.000,00
objekata            
Ostali nespomenuti financijski
rashodi – obveze za naslijeđenu
10.000,00
imovinu
Ulaganja u građevinske objekte:
- Etažacija objekata u vlasništvu
Općine
21.500,00
2.374.000,00
- Dječji vrtić
17.292,19
- Kombi vozilo
9.088,06
- Uređenje vijećnice
16.522,13
- Mrtvačnica na Novom groblju
(postavljanje razglasa)
UKUPNO:
2.497.522,36
IZVORI SREDSTAVA
Pomoći
Namjenski primici    
Opći prihodi i primici                                                  

IZNOS (kn)
20.000,00
2.000.000,00
477.522,36

Članak 2.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-7
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 20. Stavka 3. Zakona o boravišnoj
pristojbi (‘’Narodne novine’’ broj 152/08, 59/09, 97/13,
158/13, 30/14) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (‘’Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije’’ broj 12/18),
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na svojoj 21. sjednici
održanoj 12. prosinca 2019. godine donijelo sljedeće
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE
U 2019. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne
pristojbe u iznosu od 188.080,08 kuna koja će se utrošiti
za:
1. Uređenje rotora u Tuheljskim Toplicama i
2. Uređenje prostora.
Članak 2.
Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-8
Tuhelj, 12.12.2019.

Petak, 7. veljače, 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18
i 39/19) članka 5. i 20. Statuta Općine Tuhelj (Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 21. sjednici održanoj
12. prosinca 2019. godine donosi
ODLUKU
O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE TUHELJ
I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se odluka o III. izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine
Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
broj 04/06, 08/09, 29/10 i 14/15).
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat „III. izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj“ koji je
izradila tvrtka Arhitektonski atelier deset; d.o.o. za arhitekturu i urbanizam iz Zagreba. Sadržaj elaborata je sljedeći:
1. Obrazloženje plana
2. Odluka o III. izmjenama i dopunama odluke o
donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj
3. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj
4. Imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrta
Plana i podaci o tvrtki izrađivača
5. Kartografski prikazi kojima se zamjenjuju svi
kartografski prikazi iz Prostornog plana uređenja Općine
Tuhelj:
1. Korištenje i namjena površina
1 : 25000
2.1. Prometna mreža
1 : 25000
2.2. Elektroenergetska mreža
1 : 25000
2.3. Elektronička komunikacijska infrastruktura
1 : 25000
2.4. Plinovodna mreža
1 : 25000
2.5. Vodovodna mreža
1 : 25000
2.6. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih
voda
1 : 25000
3. Područja posebnih ograničenja u korištenju prostora
1 : 25000
4.a Građevna područja
1 : 5000
4.b Građevna područja
1 : 5000
4.c Građevna područja
1 : 5000
4.d Građevna područja
1 : 5000
Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove
odluke i ovjerava se pečatom Općinskog vijeća Općine
Tuhelj i potpisom predsjednika Općinskog vijeća.
II ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 3.
Naziv poglavlja 1. se mijenja tako da glasi:
1. Građevine i površine državnog i područnog
značaja.
Članak 4.
Članak 5. se mijenja tako da glasi:
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Planom su utvrđene slijedeće građevine i površine
državnog i područnog značaja:
Građevine i površine državnog značaja
1. Prometne građevine
a/ Cestovne građevine
- državna cesta D-205 (G.P.Razvor (granica R.Slovenije) – Kumrovec – Klanjec – Gubaševo (D1))
2. Energetske građevine
a/ Elektroenergetske građevine
- planirana TS 110/35 (20) kV u Svetom Križu
- postojeći dalekovod 110 kV Zabok – Kumrovec
- planirani dalekovodi 110 kV
3. Elektronička komunikacijska infrastruktura
4. Građevine društvenih djelatnosti
- termalno-rekreacijski centar Tuheljske Toplice –
Terme Tuhelj
Građevine i površine područnog značaja
1. Prometne građevine
a/ Cestovne građevine
- županijska cesta Ž-2248 (Desinić (Ž2151) – V.
Horvatska – Tuhelj – D205)
- županijska cesta Ž-2153 (D205 – Pristava – Tuhelj
(Ž2093))
- županijska cesta Ž-2155 (D205 – Tuh. Toplice –
Krapinske Toplice – G. Pačetina – Lepajci (D1))
- lokalna cesta L-22034 (Ž 2093 – Trsteno)
- lokalna cesta L-22029 (Ž 2093 – Prosenik – Dugnjevec – D 205)
- koridori za istraživanje mogućih ostalih trasa cesta
(zamjenske ceste)
2. Energetske građevine
a/ Elektroenergetske građevine
- postojeći i planirani dalekovodi, TS postrojenja i
rasklopna postrojenja napona 35 kV i 20 kV
b/ Građevine za transport plina
- mjerno redukcijska stanica (MRS) Tuheljske
Toplice
- magistralni plinovod Zabok – Dubrovčan – Kumrovec
3. Građevine za zaštitu voda
- planirani sustav za pročišćavanje otpadnih voda
4. Građevine za eksploataciju mineralnih sirovina
- eksploatacijsko polje «Sveti Križ – Rudomar
d.o.o.»
5. Prirodna i kulturna baština
- registrirana kulturna dobra, preventivno zaštićena
kulturna dobra i kulturna dobra predložena za upis u registar, navedena u poglavlju 6.2. ovih odredbi za provođenje
Članak 5.
Naziv poglavlja 2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju se briše.
Članak 6.
Članak 6. se mijenja tako da glasi:
Površine u obuhvatu plana razgraničene su na:
- građevinska područja  
- površine za razvoj i uređenje naselja
- ostale površine – površine za eksploataciju mineralnih sirovina s oznakom E
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- poljoprivredno i šumsko zemljište, vodne površine
- ostalo obradivo tlo s oznakom P3
- ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište s oznakom PŠ
- šume osnovne namjene s oznakom Š1
- vodne površine
Članak 7.
Broj poglavlja 2.2. se mijenja u 2.1.
Članak 8.
Članak 7. se mijenja tako da glasi:
Građevinska područja naselja su površine za razvoj i uređenje naselja namijenjene izgradnji i uređenju
naselja a sastoje se od izgrađenog i neizgrađenog dijela.
Građevinska područja naselja prikazana su na kartografskom prikazu broj 4. “Građevinska područja naselja“ u
mjerilu 1:5000.
Građevinska područja naselja planom su razgraničene na površine slijedećih namjena:
- za stambenu i mješovitu namjenu bez posebne
oznake
- za stambenu i mješovitu namjenu – obiteljska
poljoprivredna gospodarstva s oznakom M4
- za mješovitu, poslovnu i javnu namjenu sa oznakom M
- za gospodarsku namjenu – proizvodnu i poslovnu
s oznakom I
- za gospodarsku namjenu – turističku i ugostiteljsku
s oznakom T
- za infrastrukturne sustave s oznakom Is
- groblja s oznakom G
- zelene površine s oznakom Z
Članak 9.
Naziv poglavlja 2.2.1. Građevinska područja prema
namjeni se briše.
Članak 10.
Članak 8. se mijenja tako da glasi:
Planom se određuju slijedeći općeniti lokacijski
uvjeti:
- oblik građevinske čestice
- građevinska čestica mora imati površinu i oblik
koji omogućuje njeno racionalno korištenje
- veličina građevinske čestice
- planom je određena najmanja površina građevinske čestice i najmanja širina građevinske čestice na regulacijskom pravcu – granici čestice s javnom prometnom
površinom koje se primjenjuju za gradnju na neizgrađenim
uređenim površinama
- kod rekonstrukcije, dogradnje i zamjenske gradnje  
na izgrađenim česticama može se zadržati postojeća površina i širina čestice ako su manje od planom propisanih
- veličina građevine određuje se prema koeficijentu
izgrađenosti i broju katova
- koeficijent izgrađenosti kig je odnos izgrađene
površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine
građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna
projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu
česticu)
- uvjeti za oblikovanje građevina
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- zgrade se mogu graditi sa kosim, ravnim te krovovima dugog (slobodnog) geometrijskog oblikovanja  
- kosi krov može biti nagiba do 45 stupnjeva
- nadozid potkrovlja može biti visok najviše 150 cm
iznad završenog poda
- krov se može pokrivati crijepom ili drugim suvremenim materijalima kada je to primjereno namjeni i
ukupnom oblikovanju građevine
- pročelje građevine može se izvoditi u žbuci, opeci
ili oblozi drvom, kamenom te drugim suvremenim materijalima (aluminij i slično) kada je to primjereno namjeni
i ukupnom oblikovanju građevine
- uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad
osoba smanjene pokretljivosti
- sve javne površine moraju biti uređene na način
koji omogućuje pristup i kretanje osobama smanjene
pokretljivosti, sukladno posebnim propisima
- sve javne građevine moraju biti planirane, projektirane i izgrađene na način koji omogućuje pristup,
kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti,
sukladno posebnim propisima
- uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i
parkirališnih površina
- Oko građevne čestice mogu se izvoditi ograde
- Potreban broj parkirališnih mjesta mora se osigurati na vlastitoj građevnoj čestici prema slijedećim
kriterijima:
- za individualnu stambenu namjenu 1 PM / 1
stambenu jedinicu
- za višestambenu namjenu 1 PM / 1 stambenu
jedinicu a
- za proizvodnu i poslovnu namjenu (uredi, servisi,
usluge) 6 pm/1000m2 GBP
- za trgovine 12 pm/1000m2 GBP
- za ugostiteljsku namjenu 15 pm/1000m2 GBP
- za sve ostale nespomenute namjene 10 pm/1000m2
GBP
- za ugostiteljsko – turističke smještajne sadržaje u
skladu s propisima o vrsti i kategoriji građevine
- u GBP za izračun PGM ne uračunavaju se garaže
i jednonamjenska skloništa
- Parkirališne površine za stambenu namjenu moraju
se osigurati na vlastitoj građevnoj čestici, a za javne, poslovne i gospodarske namjene parkirališna mjesta mogu
biti osigurana i na parkiralištu udaljenom najviše 100m
od građevine
- način i uvjeti priključenja čestice na prometnu
površinu i infrastrukturu
- Svaka građevna čestica mora imati neposredan
pristup na kolnu prometnu površinu (površinu javne namjene ili površinu u vlasništvu vlasnika građevne čestice
ili površinu na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza
a kojom se osigurava pristup do građevne čestice) kojim
se omogućuje prilaz vozila na česticu.
- U izgrađenim dijelovima naselja kolnim prometnim površinama smatraju se sve postojeće lokalne i
nerazvrstane ceste i putevi bez obzira na širinu kolnika i
zemljišnog pojasa.

Petak, 7. veljače, 2020.

- Ako se parcela nalazi uz ceste različitog značaja
priključak parcele ostvaruje se na  cestu nižeg značaja.
- Građevne čestice se priključuju na infrastrukturu
koja se u pravilu izvodi u prometnim površinama ili zračnim vodovima (elektrika, telekomunikacije).
- Sve građevine moraju se obvezno priključiti na
komunalnu mrežu vodovoda i odvodnje otpadnih voda
po njenoj izgradnji.
- Ako vodovodna mreža nije izgrađena opskrba
pitkom vodom rješava se iz higijenskih zdenaca.
- Do izgradnje kanalizacijskog sustava u naseljima
otpadne vode mogu se upuštati u nepropusne sabirne jame
koje se moraju redovito prazniti po ovlaštenom poduzeću.
Nakon izgradnje javnog sustava odvodnje obavezno je
priključenje na isti.
- mjere zaštite okoliša i način sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš
Obvezno je za svaku postojeću ili planiranu građevinu osigurati rješenje odvodnje otpadnih voda. Do
izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, iznimno se u
izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja, dozvoljava izgradnja nepropusnih sabirnih jama za građevine
kapaciteta do 10 ES. Nakon izgradnje planiranog javnog
sustava odvodnje obavezno je priključenje tih građevina
na cjeloviti javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda. Pojedinačne sabirne jame mogu se prazniti isključivo odvoženjem na izgrađene sustave za pročišćavanje.
Članak 11.
Broj poglavlja 2.2.2.1. se mijenja u 2.1.1.
Članak 12.
Dodaje se članak 8.a koji glasi:
Na ovim površinama mogu se graditi stambene,
javne, poslovne, zanatske, ugostiteljsko – turističke kapaciteta do 50 ležajeva (sve vrste objekata za smještaj gostiju
te sve vrste objekata za usluživanje hrane i pića s pratećim
sportsko-rekreacijskim, zabavnim i drugim sadržajima) te
pomoćne građevine prema slijedećim uvjetima:
uvjeti za formiranje građevne čestice:
širina čestice
najmanje 12 m
površina čestice
najmanje 400 m2
koeficijent izgrađenosti čestice
(tlocrtna površina svih građevina
na čestici / površina čestice)
najviše 0.40
uvjeti za smještaj građevina na čestici
udaljenost od regulacijskog pravca
najmanje 3 m
(međe prema prometnici)
najmanje 1m od
udaljenost od međa prema
jedne i 3m od
susjedima
druge međe
Kod rekonstrukcije i dogradnje postojećih građevina
mogu se zadržati postojeće udaljenosti od međa ako su
manje od prethodno navedenih.  
uvjeti gradnje
najviše podrum ili suteren+
katnost
prizemlje + 1 kat + potkrovlje
visina građevine
najviše 9 m do vijenca
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Na zidovima koji su izgrađeni na udaljenosti manje od 3m od granice susjedne čestice mogu se izvoditi
isključivo fiksni otvori s neprovidnim staklom.
Kod rekonstrukcije postojećih građevina koje
su izgrađene na granici čestice s površinom u javnom
korištenju na tim se zidovima mogu izvoditi sve vrste i
veličine otvora.
Građevine za uzgoj životinja mogu imati kapacitet
do 10 uvjetnih grla. Zbrinjavanje otpadnih materijala i
voda mora se osigurati na način kojim će se spriječiti zagađenje tla, vode i zraka te štetan utjecaj na okolne čestice
Članak 13.
Broj poglavlja 2.2.2.2. se mijenja u 2.1.2.
Članak 14.
Dodaje se članak 8.b koji glasi:
Na građevnim česticama u građevinskom području
stambene i mješovite namjene sa oznakom M4 primjenjuju se lokacijski uvjeti utvrđeni za građevinsko područje
stambene i mješovite namjene uz mogućnost gradnje
gospodarskih građevina za uzgoj životinja kapaciteta do
50 uvjetnih grla.
Članak 15.
Broj poglavlja 2.2.2.3. se mijenja u 2.1.3.
Članak 16.
Dodaje se članak 8.c koji glasi:
Površine mješovite, poslovne i javne namjene s
oznakom M planirane su u naseljima Tuhelj, Tuheljske
Toplice i Sveti Križ. Na ovim se površinama primjenjuju
lokacijski uvjeti utvrđeni za površine stambene i mješovite
namjene uz slijedeće iznimke:
- na ovim površinama MOGU se graditi višestambene zgrade s najviše 20 stanova
- na ovim površinama NE MOGU se graditi građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoju
životinja, gospodarske građevine sa izvorima zagađenja,
zanatske radionice i drugi gospodarski sadržaji osim servisnih radionica (automehaničarske, vulkanizerske i slično)
- građevine se mogu graditi kao slobodnostojeće,
poluugrađene (gradnja na jednoj bočnoj granici čestice)
ili ugrađene (gradnja na obje bočne granice čestice)
- na zidovima koji se grade na bočnim granicama
čestice ne mogu se izvoditi nikakvi otvori  
- na zidovima koji se grade na granici čestice s površinom u javnom korištenju mogu se izvoditi sve vrste
i veličine otvora
- katnost može biti podrum ili suteren + prizemlje
+ 2 kata + potkrovlje
- visina građevine do vijenca može biti 12 m
Članak 17.
Broj poglavlja 2.2.2.4. se mijenja u 2.1.4.
Članak 18.
Dodaje se članak 8.d koji glasi:
Na površinama gospodarske namjene s oznakom
I primjenjuju se lokacijski uvjeti za mješovitu, pretežito
stambenu namjenu uz sljedeću iznimku:
- visina građevine do vijenca može biti 12 m
Na ovim površinama mogu se, uz namjene navedene u članku 8.a graditi i građevine proizvodne namjene,
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građevine za iskorištenje obnovljivih izvora energije te
prateće građevine u funkciji gospodarskih djelatnosti.
Članak 19.
Broj poglavlja 2.2.2.5. se mijenja u 2.1.5.
Članak 20.
Dodaje se članak 8.e koji glasi:
Površine za ugostiteljsko turističke namjene označene su oznakom T.
Na površinama ove namjene mogu se graditi i
uređivati:
- hoteli, moteli, bungalovi, auto kampovi, turistička
naselja i drugi objekti za smještaj gostiju
- restorani i drugi objekti za pružanje usluga prehrane
- otvoreni i zatvoreni bazeni
- otvorena i zatvorena športska igrališta
- poslovni, uslužni i trgovački sadržaji
Turistička zona Tuheljske Toplice – pretežno izgrađeni dio
U pretežno izgrađenom zapadnom dijelu turističke
zone Tuheljske Toplice izgrađeni su otvoreni i zatvoreni
bazeni, hotel i drugi prateći sadržaji. Planom se omogućuje rekonstrukcija postojećih građevina te gradnja novih
građevina: hotela, autokampa, sportskih i rekreativnih
sadržaja.
Za gradnju novih sadržaja u pretežito izgrađenom
dijelu turističke zone Tuheljske Toplice planom se utvrđuje
obaveza ishođenja posebnih uvjeta i prethodnog odobrenja
nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture,
uz obavezu uvažavanja prostorne i simboličke dominante
kurije Mihanović.
Turistička zona Tuheljske Toplice – pretežno neizgrađeni dio
Za pretežno neizgrađeni istočni dio turističke zone
Tuheljske Toplice planom su utvrđeni slijedeći lokacijski
uvjeti:
- katnost građevina najviše podrum ili suteren+P+2K+Pk
- visina građevina najviše 12m
- ukupna visina građevina najviše 16m
- najveći koeficijent izgrađenosti ukupne zone 0.2
(koeficijent izgrađenosti ne uključuje površine otvorenih
sportskih sadržaja)
Ostale površine turističke namjene
Na površinama turističke namjene mogu se graditi
hoteli, moteli, bungalovi, auto kampovi i drugi objekti za
smještaj gostiju sa pratećim sadržajima
Na ovim se površinama utvrđuju slijedeći lokacijski
uvjeti:
- koeficijent izgrađenosti čestice može biti najviše
0.3
- katnost građevine najviše podrum ili suteren
+P+1K+Pk
- visina građevine najviše 8 m
- ukupna visina građevine najviše 12 m
- najmanja udaljenost od regulacijskog pravca 5 m
- najmanja udaljenost od ostalih granica čestice 5 m
- najmanje 30% površine čestice mora biti ozele-
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- parkirna mjesta riješiti na vlastitoj čestici prema
propisima za planiranu vrstu građevine (hotel, motel,
auto kamp itd).
Članak 21.
Broj poglavlja 2.2.2.6. se mijenja u 2.1.6.
Članak 22.
Dodaje se članak 8.f koji glasi:
Na ovim površinama mogu se uređivati parkovi,
zaštitno zelenilo, dječja igrališta, pojedinačna manja
športska igrališta na otvorenom. U područjima namijenjenim za zelenilo i parkove ne mogu se graditi nikakve
građevine osim onih u funkciji održavanja zelenih površina, te nužnih građevina i uređaja prometne, komunalne
i telekomunikacijske infrastrukture.
Članak 23.
Broj poglavlja 2.2.2.7. se mijenja u 2.1.7.
Članak 24.
Dodaje se članak 8.g koji glasi:
Gradnja građevina sportske i rekreacijske namjene
moguća je unutar građevinskih područja stambene i mješovite namjene bez posebne oznake, građevinskih područja
mješovite, poslovne i javne namjene sa oznakom M, te
na površinama turističke namjene s oznakom T sukladno
lokacijskim uvjetima određenima za te površine. Građevine sporta i rekreacije obuhvaćaju sve vrste športskih
igrališta i terena na otvorenom, športske dvorane, otvorene
i zatvorene bazene, otvorena i natkrivena teniska igrališta,
te prateće rekreacijske, ugostiteljske, trgovačke i zabavne
sadržaje.
Članak 25.
Broj poglavlja 2.2.2.8. se mijenja u 2.1.8.
Članak 26.
Dodaje se članak 8.h koji glasi:
Obuhvaćaju ceste, parkirališta, trgove, parkove,
pješačke površine, nogostupe, biciklističke staze, uređaje
za prijenos i distribuciju električne energije, dalekovode,
objekte i uređaje sustava telekomunikacija, objekte u
sustavu plinovodne, vodovodne i mreže odvodnje otpadnih voda. Građevine i uređaji prometne, komunalne i
telekomunikacijske infrastrukture mogu se graditi unutar
građevinskih područja svih namjena te u iznimnim slučajevima i izvan građevinskih područja.
Članak 27.
Broj poglavlja 2.2.2.9. se mijenja u 2.1.9.
Članak 28.
Dodaje se članak 8.i koji glasi:
Na ovim površinama mogu se graditi infrastrukturne
građevine i gospodarske zgrade u funkciji upravljanja,
praćenja i upotpunjavanja osnovne djelatnosti koje uključuju građevine i uređaje u funkciji korištenja obnovljivih
izvora energije. Veličina građevina, smještaj građevina na
čestici odredit će se sukladno tehnološkom rješenju te se
prostornim planom ne postavljaju posebni uvjeti.
Članak 29.
Broj poglavlja 2.2.2.10. se mijenja u 2.1.10.
Članak 30.
Dodaje se članak 8.j koji glasi:
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Na području Općine Tuhelj uređena su dva groblja
u naselju Tuhelj i groblje u naselju Lenišće. Planom je
rezervirana površina za širenje groblja u Tuhlju. Proširenje
groblja može se izvoditi u etapama.  
Članak 31.
Dodaje se naslovi poglavlja: 2.2. ostale površine.
Članak 32.
Broj poglavlja 2.2.2.11. se mijenja u 2.2.1.
Članak 33.
Dodaje se članak 8.k koji glasi:
Na području Općine Tuhelj u funkciji je eksploatacijsko polje za iskorištavanje kamena. Površina eksploatacijskog polja u planu je označena oznakom E.
Na površini za iskorištavanje mineralnih sirovina
može se vršiti izgradnja objekata i uređaja koji su u funkciji iskorištavanja mineralnih sirovina.    
Za iskorištavanje mineralnih sirovina potrebno je
izraditi studiju utjecaja na okoliš prema važećem pravilniku, a ukoliko je ista već izrađena korištenje prostora
izvoditi isključivo u skladu sa odredbama studije. Nakon
prestanka eksploatacije sanaciju prostora i površina obavezno izvesti u skladu sa odredbama studije.  
Odobreni projekti eksploatacije moraju sadržavati
i mjere sanacije kojim se definira daljnja namjena napuštenih eksploatacijskih polja (biološka rekultivacija ili
prenamjena u svrhu rekreacije, ribolova i sl.).
Članak 34.
Naslov poglavlja 2.2.2. Oblici i veličine građevnih
čestica i članak 9. se brišu.
Članak 35.
Naslov poglavlja 2.2.3. Veličina i površina građevina  i članak 10. se brišu.
Članak 36.
Naslov poglavlja 2.2.4. Smještaj građevina na čestici i članak 11. se brišu.
Članak 37.
Naslov poglavlja 2.2.5. Oblikovanje građevina i
članak 12. se brišu.
Članak 38.
Naslov poglavlja 2.2.6. Uređenje građevne čestice
i članak 13. se brišu.
Članak 39.
Naslov poglavlja 2.2.7. Način i uvjeti priključenja
građevne čestice na javnu prometnu površinu i komunalnu
infrastrukturu i članak 14. se brišu.
Članak 40.
Naslov poglavlja 2.4.1. se mijenja tako da glasi:
Gospodarske građevine za uzgoj životinja.
Članak 41.
U članku 21. brišu se riječi: koje se ne može proširivati.
Članak 42.
Članak 23. se mijenja tako da glasi:
Građevine za uzgoj životinja kapaciteta većeg od
10 uvjetnih grla mogu se graditi na odgovarajućim udaljenostima od građevnih područja naselja, prema uvjetima
određenim u slijedećoj tablici:

Petak, 7. veljače, 2020.

broj uvjetnih
grla
10 – 20
21 – 100
101 – 300
301 i više
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najmanja udaljenost od
građevinskog područja naselja bez posebne oznake
100 m
150 m
300 m
500 m

građevinskog područja
naselja oznake M
200 m
300 m
600 m
1000 m

državne ceste
100 m
150 m
300 m
500 m
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županijske ceste
30 m
50 m
100 m
150 m

Za gradnju ovih građevina primjenjuju se slijedeći lokacijski uvjeti
površina čestice
min 2000 m2
koeficijent izgrađenosti čestice kiz
max 0.3
koeficijent iskorištenosti čestice kis
max 0.3
najveća visina građevine (h) / ukupna visina građevine (s)
4 m / 8m
najveća katnost
Prizemlje + tavan bez nadozida
najmanja udaljenost od granica čestice
6m
najmanji ozelenjeni dio čestice
30%
Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Obračun broja uvjetnih grla vrši
se prema slijedećoj tablici:
minimalni broj  grla za izgradnju
Vrsta stoke
Koeficijent
farme
- krava, steona junica
1,00
10
- bik
1,50
6
- vol
1,20
8
- junad 1 – 2 god.
0,70
14
- junad 6 – 12 mjeseci
0,50
20
- telad
0,25
40
- krmača + prasad
0,55
18
- mlade svinje 2 – 6 mjeseci
0,13
77
- tovne svinje do 6 mjeseci
0,25
40
- teški konji
1,20
8
- srednje teški konji
1,00
10
- laki konji
0,80
13
- ždrebad
0,75
13
- ovce, ovnovi, koze i jarci
0,10
100
- janjad i jarad
0,05
200
- tovna perad
0,006
1670
- konzumne nesilice
0,008
1250
- rasplodne nesilice
0,008
1250
- za druge životinjske vrste (krznaši, kunići, nojevi i sl.) minimalni broj uvjetnih grla utvrđuje se Programom o namjeravanim ulaganjima
Članak 43.
U članku 26. stavku 4. briše se alineja koja glasi:
- udaljenost ovih građevina od granice građevnog
područja te lokalnih, županijskih i državnih cesta mora
iznositi najmanje 100 m, odnosno najmanje 200 m za djelatnosti kod kojih se razvija buka koja na mjestu nastanka
prelazi razinu od 70dB.
Članak 44.
Članak 32. se mijenja tako da glasi:
Javna namjena obuhvaća upravnu, socijalnu,
predškolsku, školsku, zdravstvenu, kulturnu i vjersku
namjenu. Građevine javne namjene mogu se graditi unutar
građevinskih područja stambene i mješovite namjene bez
posebne oznake te unutar građevinskih područja mješovite, poslovne i javne namjene s oznakom M sukladno
uvjetima utvrđenima za te površine.
Članak 45.
U članku 34.a mijenja se stavak 1. tako da glasi:
Ako se izdaje lokacijska dozvola za građenje obje-

kata i instalacija na javnoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa
javne ceste, prethodno se moraju zatražiti uvjeti Hrvatskih
cesta d.o.o. kada se radi o državnim cestama i županijske
uprave za ceste ako se radi o županijskoj i lokalnoj cesti.
Zaštitni pojas ceste mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa ceste tako da je u pravilu širok sa svake
strane:
- za ceste namijenjene isključivo za promet motornih
vozila ili brze ceste 35 m,
- za državne ceste 25 m,
- za županijske 15 m,
- za lokalne ceste 10 m.
U pojasu državne i županijske ceste izvan građevinskih područja mogu se graditi benzinske postaje te
praonice i servisi vozila.
Rekonstrukcijom postojećih županijskih i lokalnih
cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa
svom infrastrukturom, javnom rasvjetom, uređenjem
pješačkih nogostupa i dr. u naselju. U sklopu lokacijske
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dozvole obvezno je rješenje površinske odvodnje radi
sprječavanja štetnih utjecaja na okoliš, kao i način prijelaza ceste preko potoka i bujica sukladno posebnim
uvjetima. Zahvate na terenu, koji nastaju gradnjom ili
rekonstrukcijom cesta (usjeci, nasipi), potrebno je sanirati
i ozelenjavati radi očuvanja krajobraza. Usjeke je potrebno
izvesti u odgovarajućoj širini i uz primjenu mjera zaštite
od odronjavanja kamenja i zemlje po kolniku ceste.
U cestovnom zemljištu se ne dozvoljava saditi
stabla, živicu (živu ogradu) i drugo raslinje. U pojasu između međe cestovnog zemljišta i objekta ne saditi stabla,
živicu i drugo raslinje, na način na koji bi se onemogućila
preglednost pri uključivanju u promet na glavnu cestu
na križanjima, na spojevima s nerazvrstnim cestama i na
spojevima privatnih cestovnih prilaza i priključaka na
županijsku ili lokalnu cestu.
Članak 46.
Članak 37. se mijenja tako da glasi:
Trase, koridori i površine za infrastrukturnu mrežu
plinovoda i produktovoda prikazani su na kartografskom
prikazu 2.3. u mjerilu 1:25000.
Lokalna plinska mreža napaja se preko mjerno redukcijske stanice (MRS) Tuheljske Toplice, a distribuciju
plina za potrošače na području općine vrši komunalno
poduzeće Zelenjak – plin d.o.o.
Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih
objekata lokalne plinovodne mreže, trase, koridori i
površine za plinovodnu mrežu određeni ovim planom
mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima,
imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu cjelovitog
rješenja predviđenog ovim planom.  
Kod izgradnje građevina i uređivanja površina koji
se vrše neposrednom provedbom ovog plana nadležni distributer će omogućiti priključivanje na plinovodnu mrežu
prema posebnim uvjetima definiranim u ovom planu.
Za građevine i površine za koje je predviđena
posredna provedba ovog plana (izrada detaljnijih urbanističkih planova) nadležni distributer će posebne uvjete
priključenja utvrditi u tom postupku.
Kontrolni ormarići moraju se smjestiti na manje
uočljivoj strani kuće, a nikako na glavnom pročelju.
Područjem obuhvata plana prolazi magistralni
visokotlačni plinovod Zabok – Kumrovec DN 150/50 u
sklopu kojega je izgrađena mjerno redukcijska stanica
Tuheljske toplice.
Planom razvoja plinskog transportnog sustava planirana je izgradnje rekonstrukcije magistralnog plinovoda
Zabok – Kumrovec DN 150/50.
Planirani magistralni plinovod je u prostornom
planu određen koridorom od 60 metara. Konačna trasa
magistralnog plinovoda i pratećih nadzemnih objekata
odredit će se prilikom projektiranja gdje će se voditi računa o prostornim planovima i postojećoj infrastrukturi,
posebnim uvjetima gradnje od nadležnih tijela, provest će
se precizne geodetske i geološke izmjere, primijeniti tehnološke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoliš,
krajobrazne te kulturne vrijednosti (arheologija) i po po-
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trebi provesti dodatna istraživanja. lznimno su dopuštena
pojedinačna odstupanja od planiranog koridora u slučajevima nemogućnosti polaganja plinovoda na određenim
lokalitetima koji su pod određenim režimima zaštite ili iz
krajobraznih, kulturnih, geoloških, tehničkih, sigurnosnih
i ostalih razloga. Moguća odstupanja u pogledu rješenja
trase odnosno koridora magistralnog plinovoda te lokacije
i dimenzije njemu pripadajućih nadzemnih objekata, utvrđenih ovim Planom, neće se smatrati izmjenama Plana.
Za postojeće magistralne plinovode (kao i one koji
imaju pravovaljanu Lokacijsku odnosno Građevinsku
dozvolu, a još nisu izgrađeni) nužno je primjenjivati čl.
8. i 9. Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za
siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i
plinovodima za međunarodni transport (Sf. list, br. 26/85}
koji, između ostalog, podrazumijeva zaštitni koridor magistralnog plinovoda koji iznosi 30 metara lijevo i desno
od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata
namijenjenih za stanovanje iii boravak ljudi.
Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje
od upravitelja voda.
Članak 47.
U članku 38. mijenja se stavak 3. alineja 3. tako
da glasi:
- vodomjerno okno mora biti smješteno na lako
dostupnom mjestu
Članak 48.
Članak 41. se mijenja tako da glasi:
U obuhvatu plana se nalazi se dio značajnog krajobraza „Zelenjak – Risvička i Cesarska gora“. Ukupna
površina značajnog krajobraza iznosi 287.30 ha od kojih
se samo 0.16 ha nalazi na području Općine Tuhelj.
Odluka o proglašenju značajnog krajobraza objavljena je u Narodnim novinama broj 120/11.
Na zaštićeno područje značajnog krajobraza primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode i drugi
propisi koji se odnose na zaštićene prirodne vrijednosti.
U značajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati i radnje
koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.
Mjere zaštite područja izrazitih vrijednosti za identitet prostora
Područja zaštite krajolika predložena ovim planom
štite se kao kulturni krajolici ili područja izrazitih vrijednosti za identitet prostora. Ova područja će se štititi od
devastacije slijedećim mjerama plana:
- Nova izgradnja moguća je samo u granicama
planom definiranih građevinskih područja.
- U području zaštićenog krajolika nije moguća gradnja građevina koje se inače mogu graditi izvan granica građevinskih područja, osim izgradnje klijeti u vinogradima
Članak 49.
Članak 41.a se briše.
Članak 50.
Članak 41.b se briše.
Članak 51.
Naslov poglavlja 5.2. se mijenja tako da glasi: Stanje
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pravne zaštite kulturnih dobara.
Članak 52.
Dodaje se naslov poglavlja koji glasi: 5.2.1. Kulturna dobra upisana u registar nepokretnih kulturnih dobara.
Članak 53.
Članak 42. se mijenja tako da glasi:
Na području Općine nalaze se kulturna dobra upisana u registar nepokretnih kulturnih dobara:
- Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i župni
dvor; Tuhelj; Z-2226 (2.2.1.)
- Crkva sv. Margarete; Lenišće; Z-2221 (2.2.2.)
- Crkva sv. Josipa; Tuhelj; Z-2225 (2.2.3.)
- Crkva sv. Križa; Sveti Križ; Z-2236 (2.2.4.)
- Dvorac Mihanović; Tuheljske Toplice; Z-5008
(oznaka 2.4.1.)
Za sve zahvate na kulturnim dobrima koja su upisana u registar nepokretnih kulturnih dobara u postupku
ishođenja odobrenja za zahvat u prostoru kod nadležne
uprave za zaštitu kulturne baštine potrebno je ishoditi
slijedeće:
- posebne uvjete
- prethodno odobrenje ili potvrdu glavnog projekta
- nadzor u svim fazama radova koji provodi nadležni
konzervatorski odjel
Za kulturna dobra upisana u registar nepokretnih
kulturnih dobara prostorne međe zaštite prikazane su na
grafičkim prilozima plana.
Članak 54.
Dodaje se naslov poglavlja koji glasi: 5.2.2. Kulturna baština evidentirana prostornim planom.
Članak 55.
Dodaje se članak 42.a koji glasi:
Kulturna baština koja se u sklopu ovlasti lokalne
samouprave može štititi a ovim Planom je evidentirana
je slijedeća:
U skupini poklonaca i raspela:
- Kapela poklonac, Tuhelj (2.3.1.)
- kapela poklonac Majke Božje svibanjske, Prosenik
(2.3.2.)
- Pil Majke Božje, Tuhelj (2.3.3.)
- raspelo, Črešnjevec (2.3.4.)
- raspelo, Črešnjevec (2.3.5.)
- Raspelo, Pristava (2.3.6.)
- Raspelo, Trsteno (2.3.7)
U skupini stambenih građevina:
- Kurija Pisačić-Hižanovečki,  Lenišće (2.4.2.)
- Kurija župnog dvora, Tuhelj (2.4.3.)
- Vila Kula s perivojem, Tuheljske Toplice (2.4.5.)
- Kuća Đurić, Pristava (2.4.6.)
U skupini javnih građevina:
- Zgrada stare škole, Tuhelj (2.5.1.)
U skupini etnoloških građevina:
- Lenišće kbr 11, tradicijska kuća (2.6.1.)
- Pristava 151, tradicijska kuća (2.6.2.)
- Sveti Križ 34, tradicijska kuća (2.6.3.)
- Prosenik 91, tradicijska kuća (2.6.4.)
U skupini etnoloških gospodarskih građevina:
- Niz tradicijskih klijeti, Sveti Križ (2.7.1.)
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- Niz tradicijskih klijeti, Lenišće (2.7.2.)
U skupini memorijalnih područja i obilježja:
- mjesno groblje, Lenišće (3.0.1.)
- mjesno groblje, Tuhelj (3.0.2.)
U skupini građevina niskogradnje
- Termalni izvori, Tuheljske Toplice (4.0.1.)
U skupini arheoloških lokaliteta:
- Župna crkva Uznesenja B.D.Marije s grobljem,
srednji vijek, Tuhelj (5.0.1.)
- Nalazište novca, antika, Tuhelj (5.0.2.)
- Lokalitet srušene kurije, Pristava (5.0.3.)
- Sečenj grad, utvrda- srednji vijek, Tuheljske Toplice (5.0.4.)
- Lokalitet srušene kurije, Črešnjevec (5.0.5.)
Za zahvate na kulturnoj baštini koja je evidentirana ovim Planom (E) u postupku ishođenja odobrenja
za zahvat u prostoru opisani postupak iz članka 42. ovih
odredbi nije obavezan no preporuča se zatražiti mišljenje
o mjerama zaštite nadležnog konzervatorskog odjela.
Članak 56.
Naslov poglavlja 5.3. Mjere zaštite kulturno povijesne baštine se briše.
Članak 57.
Dodaje se naslov poglavlja koji glasi: 5.2.3. Mjere zaštite za kulturnu baštinu evidentiranu prostornim
planom.
Članak 58.
Članak 43. se mijenja tako da glasi:
Za pojedinačne građevine i sklopove evidentirane
ovim planom utvrđuju se slijedeće mjere zaštite:
- povijesno vrijedne građevine ili dijelove građevina
treba sačuvati u izvornom obliku
- kod adaptacija i zamjena dotrajalih dijelova građevine treba primjenjivati izvorne materijale
- građevine se mogu prenamijeniti za poslovne, trgovačke ili ugostiteljske namjene, predstavljanje i promidžbu
tradicijskoga graditeljstva, i druge namjene
- dogradnje izvornog sklopa su moguće pri čemu
treba jasno arhitektonski i oblikovno razgraničiti izvorne
od dograđenih dijelova
- dogradnje planirati na način kojim se neće narušiti spomeničke, arhitektonske i oblikovne vrijednosti
izvornog sklopa
- kod dogradnji treba osobito pažljivo čuvati mikroambijent naselja
- novu izgradnju treba uskladiti sa zatečenim tlocrtnim i visinskim veličinama postojećih zgrada kako bi se
ustrojio skladan graditeljsko ambijentalni sklop u kojem
oblikovno dominira povijesno vrijedna građevina ili sklop
Za arheološke lokalitete u obuhvatu plana za koje su
utvrđene granice zaštite prije izvođenja zemljanih radova
koji prethode građevinskim potrebno je provesti arheološka istraživanja te upozoriti naručitelje radova na moguće
nalaze zbog čega je potreban pojačani oprez. U područjima
kojima se ovim planom predviđa izgradnja objekata, a
prostor nije izgrađen i priveden namjeni temeljem dosadašnjih prostornih planova, investitor je dužan osigurati
arheološko istraživanje kojim će se arheološki nalazi
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detaljno pozicionirati u prostoru i valorizirati. Investitor
ima obavezu obaviti arheološka istraživanja ili sondiranja
prema uputama konzervatorskog odjela a u slučaju veoma važnog arheološkog nalaza može se tražiti i izmjena
projekta ili njegova prilagodba radi prezentacije nalaza.
Ako se zbog značaja nalaza istraženi prostori obvezno
prezentiraju in situ, projektu konzervacije i prezentacije
nalaza moraju se prilagoditi i planovi i projekti izgradnje
objekata i uređivanja zemljišta.
Članak 59.
Naslov poglavlja 5.4. Upravni postupak pri zaštiti
kulturno povijesne baštine i članak 44. se brišu.
Članak 60.
Članak 45. se mijenja tako da glasi:
Planovima šireg područja na području općine nije
predviđeno uređivanje deponije komunalnog otpada.
Planskim mjerama i sustavnom edukacijom stanovništva poticat će se izdvajanje organske komponente kućnog i biološkog otpada, njihovo kompostiranje i korištenje
u poljoprivredi. Komunalni otpad u naselju potrebno je
prikupljati u tipizirane posude za otpad.
Članak 61.
U članku 46. stavku 7.3. podstavku „Zaštita od
požara“ brišu se riječi:
sukladno članku 12. Zakona o zaštiti od požara.
Članak 62.
U članku 46. stavku 7.3. podstavku „Zaštita od
požara“ brišu se rečenice:
Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se
planiraju izgraditi sa slijepim završetkom projektirati sa
okretištem za interventna vozila na njihovom kraju. Nove
ceste i rekonstrukcije postojećih cesta sa dva vozna traka
(dvosmjerne) projektirati minimalne širine kolnika od 6
metara.
Prilikom izrade prostornih planova užih područja
za dijelova naselja s gustoćom izgrađenosti građevinskog područja većom od 30% i s većim nepokretnim
požarnim opterećenjem, interpolirane nove građevine ili
rekonstrukciju postojećih projektirati s većim stupnjem
vatrootpornosti (min F120), uz ograničenje broja etaža,
te uz obvezu izgradnje požarnih zidova, ograničenje na
poslovne namjene s minimalnim požarnim opasnostima
i projektiranje dodatnih mjera zaštite od požara (vatrodojava i sl.).
Članak 63.
U članku 46. stavku 7.3. podstavku „Zaštita od
štetnog djelovanja voda“ briše se alineja koja glasi:
- obavljati ostale aktivnosti iz članka 106. Zakona
o vodama (NN broj 107/95 i 150/05) te ostalih članaka
koji određuju režim korištenja prostora vodnih građevina
Članak 64.
U članku 46. stavak 7.5. mijenja se tako da glasi:
Zahvati za koje je obavezna procjena utjecaja zahvata na okoliš određuje se temeljem posebnih propisa.
III ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 65.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u
Službenom glasniku.
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KLASA: 021-05/19-01/12                                                             
URBROJ: 2135-03-01/19-9                                                     
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu (pročišćeni tekst zakona NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,
86/12, 94/13, 85/15, 19/16) i članka 30. Statuta Općine
Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“
broj 12/18), Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine donosi
PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
U SPORTU ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom financiranja potreba u sportu za
2020. godinu raspoređuju se sredstva za ostvarivanje potreba u sportu na području Općine Tuhelj za 2020. godinu.
Članak 2.
Sredstva će se dodjeljivati temeljem članka 33.
stavka 1. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17).
Članak 3.
Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju
se sredstva u iznosu od 20.000,00kn.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ovog Programa rasporediti će
se prema prijavljenim i odobrenim projektima od strane
Povjerenstva za pripremu natječaja i natječajne dokumentacije te provedbu postupka dodjele financijskih sredstava
udrugama. Povjerenstvo će temeljem Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa
i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(NN br.26/15) provesti natječaje i odabir programa i projekata te predložiti izvršitelju proračuna sklapanje ugovora
o financiranju odabranih programa i projekata.
Članak 5.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u
planiranom iznosu, izdaci iz ovog Programa realizirati će
se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna
Općine Tuhelj.
Članak 6.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-13
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi (‘’Narodne novine’’ broj 47/90, 27/93,
38/09) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18) Općinsko
vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj 12. prosinca 2019.
godine donosi
PROGRAM
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2020. GODINU
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Članak 1.
Ovim Programom financiranja potreba u kulturi za
2020. godinu raspoređuju se sredstva za ostvarivanje potreba u kulturi na području Općine Tuhelj za 2020. godinu.
Članak 2.
Sredstva će se dodjeljivati temeljem članka 33.
stavka 1. Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17).
Članak 3.
Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju
se sredstva u iznosu od  80.000,00 kn.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ovog Programa rasporediti će
se prema prijavljenim i odobrenim projektima od strane
Povjerenstva za pripremu natječaja i natječajne dokumentacije te provedbu postupka dodjele financijskih sredstava
udrugama. Povjerenstvo će temeljem Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa
i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(NN br.26/15) provesti natječaje i odabir programa i projekata te predložiti izvršitelju proračuna sklapanje ugovora
o financiranju odabranih programa i projekata.
Članak 5.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u
planiranom iznosu, izdaci iz ovog Programa realizirati će
se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna
Općine Tuhelj.
Članak 6.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-14
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 115. i 117. Zakona o socijalnoj
skrbi (‘’Narodne novine’’ broj 157/13, 152/14, 99/15,
52/16 i 16/17) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18),
Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj 12. prosinca 2019.  godine donosi
PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
SOCIJALNE SKRBI ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom financiranja potreba socijalne
skrbi za 2020. godinu raspoređuju se sredstva za ostvarivanje potreba iz domene socijalne skrbi na području
Općine Tuhelj za 2020. godinu.
Članak 2.
Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju
se sredstva u iznosu od 595.450,00 kn prema slijedećem
rasporedu:
NAZIV
IZNOS (kn)
Novčane pomoći srednjoškolcima i
80.000,00
studentima
Sredstva za potrebe Gradskog društva
20.000,00
Crvenog križa Klanjec
Ostale naknade iz proračuna u novcu
60.000,00
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Ostale naknade iz proračuna u novcu ogrjev
Sufinanciranje školske kuhinje
učenicima osnovnih škola
Sufinanciranje cijene prijevoza
učenicima srednjih škola
Sufinanciranje boravka djece u vrtićima
Stanovanje
Ostale naknade iz proračuna u naravi
Ostale naknade iz proračuna u naravi –
darovi za novorođene
Sufinanciranje radnih bilježnica i radnih
materijala za učenike osnovne škole
Sufinanciranje udžbenika za učenike
srednjih škola

10.450,00
10.000,00
90.000,00
230.000,00
4.000,00
20.000,00
4.000,00
57.000,00
10.000,00

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa raspoređuju
se prema Odluci o socijalnoj skrbi.
Članak 4.
Sredstva će se tijekom godine izdvajati iz proračuna
Općine Tuhelj u skladu s dinamikom punjenja proračuna,
odnosno prema posebnom odobrenju izvršitelja proračuna.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-15
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj
29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 30. Statuta
Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na
svojoj 21. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine
donosi
PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA
OPĆINE TUHELJ ZA 2020. GODINU
I. OPĆI UVJETI
Članak 1.
Programom poticanja razvoja poduzetništva za
2020. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se
opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora Općine Tuhelj za poticanje razvoja poduzetništva te
obaveze korisnika potpore.
Članak 2.
Općina Tuhelj će u cilju poticanja razvoja poduzetništva davati potpore kroz slijedeće mjere i aktivnosti:
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima;
2. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite;
3. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke
i obrte sa sjedištem na području Općine, a posebno za
investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja
na području Općine Tuhelj;
Članak 3.
Korisnici potpora iz članka 2. ovog Programa mogu
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biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koja posluju
i imaju registrirano sjedište na području Općine Tuhelj.
Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na
neodređeno vrijeme uključujući vlasnika/cu.
Članak 4.
Za provedbu ovog Programa osigurana su sredstva
u Proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu u ukupnom
iznosu od 15.000,00 kuna. Potpora se dodjeljuje do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Općine Tuhelj.
Članak 5.
Pravo na korištenje potpora iz ovog Programa
ne mogu ostvariti poduzetnici čija primarna djelatnost
obuhvaća: ulaganja u kockarnice i igračnice, ulaganja
u vrijednosnice i financiranje ekološki neprihvatljivih
projekata, te ulaganja u ugostiteljsku djelatnost.
Korisnici potpore ne mogu biti fizičke ili pravne
osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (npr.
samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, knjigovodstvenih servisa, tumača,
prevoditelja i sl.) te udruge.
Članak 6.
Bespovratne potpore se ne dodjeljuju sljedećim
gospodarskim subjektima:
-  nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
-  koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
-  koji imaju dospjeli dug prema Općini Tuhelj,
-  koji imaju dospjele obveze na ime isplate plaće
prema zaposlenicima.
Članak 7.
Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela
troškova nastalih u 2020. godini. Potpore se ne odobravaju
za nabavu vozila i nabavu rabljene opreme. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) poduzetnicima
koji su u sustavu PDV-a nije prihvatljiv trošak. Ukoliko
korisnik potpore odjavi poslovanje prije isteka jedne
godine od dodjele ove potpore, ili nije imao poslovne aktivnosti vezane za osnovnu djelatnost za koji je registriran,
dužan je Općini Tuhelj izvršiti povrat uplaćenih sredstava
uvećanih za zakonske kamate.
Članak 8.
Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koje
jedan korisnik može ostvariti iznosi 7.000,00 kuna.
II. KRITERIJI DODJELE POTPORA
a) Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
Članak 9.
Općina Tuhelj dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili
trgovačko društvo u 2020. godini, a koji posluju i imaju
registrirano sjedište na području Općine za sljedeće
namjene:
1. izrada poslovnih planova /investicijskih programa,
2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
3. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje
obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za
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kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina,
obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka
dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole,
itd.),
4. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
5. nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili
trgovačkog društva,
6. izrada web stranica te tiskanja promotivnih
materijala,
7. dopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost
i informatičko obrazovanje.
Pravo na potporu imaju i trgovačka društva i obrti
koji su upisani u registar Trgovačkog suda ili Obrtni
registar prethodnih godina, a sada prvi put zapošljavaju
osobu uključujući vlasnika/cu.
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 7.000,00 kuna. Pojedinom
korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Pravo
prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području proizvodne djelatnosti.
b) Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite
Članak 10.
Program poticanja poduzetništva na području Općine Tuhelj bazira se na sufinanciranju do 50% iznosa kamate na poduzetničke kredite malim i srednjim trgovačkim
društvima i obrtima za tekuću godinu, u maksimalnom
iznosu do 7.000,00 kuna godišnje. Pravo na sufinanciranje
kamata na kredite ostvaruju poduzetnici koji udovoljavaju
slijedećim uvjetima:
-  imaju prijavljeno prebivalište odnosno sjedište na
području Općine Tuhelj;
-  imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno
vrijeme, uključujući vlasnika/icu.;
-  imaju podmirene obveze prema Općini Tuhelj,
Republici Hrvatskoj i zaposlenicima;
-   korisnici su investicijskog kredita kojeg ulažu
na području Općine Tuhelj i koji je utrošen na kupnju,
izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme.
c) Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke
i obrte a posebno za investitore čiji će projekti osigurati
nova zapošljavanja na području Općine Tuhelj
Članak 11.
Trgovačka društva, obrtnici, vlasnici građevne čestice, odnosno investitori izgradnje proizvodnih i uslužnih
objekata koji imaju registrirano sjedište i/ili grade gospodarski objekt na području Općine, mogu biti oslobođeni
od plaćanja dijela komunalnog doprinosa i to:
-  za gradnju objekta proizvodne i uslužne namjene
50%,
-  za gradnju objekta za poljoprivrednu proizvodnju
50%
Poduzetnik može ostvariti pravo na oslobađanje
od plaćanja samo po jednom, za njega najpovoljnijem
kriteriju. Trgovačka društva i obrtnici koja ostvare pravo
na oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa
dužna su, u roku od 15 dana po primitku Rješenja o oslo-
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bođenju od plaćanja dijela komunalnog doprinosa, uplatiti
30% iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog Rješenjem,
dok se za preostalih 70% obveze može odobriti plaćanje
u 11 mjesečnih obroka, sukladno Odluci o komunalnom
doprinosu Općine Tuhelj. U slučaju nepridržavanja navedenih rokova cjelokupni iznos komunalnog doprinosa
dospijeva na naplatu odmah.
III. POSTUPAK DODJELE POTPORA
Članak 12.
Nepovratne novčane potpore koje su predmet ovog
Programa dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim Programom. Zahtjevi za
potpore dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva uz
pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do iskorištenja sredstava a najdulje
do kraja tekuće godine. Općina Tuhelj može zatražiti od
podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se
dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom. Pojedinom korisniku može se na
temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora u istoj
kalendarskoj godini.
Članak 13.
Općinske nepovratne potpore dodjeljuju se na temelju javnog poziva koji raspisuje načelnik Općine Tuhelj.
Javni poziv sadrži:
1. Naziv tijela koje objavljuje poziv,
2. Predmet javnog poziva,
3. Opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore,
4. Popis potrebne dokumentacije
5. Naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi,
6. Vrijeme trajanja javnog poziva,
7. Podatke o informacijama
Članak 14.
Za provedbu ovog Programa zadužen je Jedinstveni
upravni odjel Općine Tuhelj koji provodi postupak dodjele potpore. Jedinstveni upravni odjel nakon provjere
dostavljene dokumentacije sastavlja prijedlog Zaključka
o dodjeli nepovratnih potpora koji se upućuje Načelniku
na donošenje. Po donošenju Zaključka, Odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu
ostvarenja novčanih sredstava. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika općinske potpore
odnosno podnositelja zahtjeva.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju
potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.
Ukoliko je korisnik općinske potpore priložio neistinitu
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj
zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u
Proračun Općine Tuhelj, a bit će i isključen iz svih općinskih potpora narednih 5 godina.
Članak 16.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
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KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-18
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18)
Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj 21. sjednici održanoj 12.
prosinca 2019.  godine donosi
ODLUKU
O SUBVENCIONIRANJU
POLJOPRIVREDNIKA U 2020. GODINI
Članak 1.
Na temelju programa: 6000 Financiranje ostalih
potreba stanovnika općine, aktivnosti A000007 Potpora
poljoprivrednicima, proračunskih pozicija „Subvencije
poljoprivrednicima“ i „Subvencija Udruzi Strojni prsten-simentalac Hrvatskog zagorja“ tijekom 2020. godine
će se isplaćivati subvencije stanovnicima Općine Tuhelj
u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn za:
1. sadnju vinove loze na području Općine Tuhelj od
100 do 1.000 sadnica - 5,00 kn po sadnici,
2. sadnju najmanje 50 do 500 voćki na području
Općine Tuhelj - 50% od vrijednosti sadnice – maksimalno
20,00 kn po sadnici,
3. umjetno osjemenjivanje - 100,00 kn po grlu,
4. uginuće stoke krupnog zuba - 1.500,00 kn za
neosiguranu stoku, do 5 uginuća stoke godišnje,
5. subvenciju pčelarima - 50,00 kn po košnici,
6. pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća, povrća i stoke – 50% od iznosa police, do maksimalnog iznosa od 3.000,00 kn po podnosiocu zahtjeva,
7. dotacija Udruzi Strojni prsten - Simentalac Hrvatskog zagorja – prema prijavljenom programu, do iznosa
od 20.000,00 kn,
8. izradu projektne dokumentacije kojom poljoprivrednici apliciraju za novčana sredstva iz pristupnih
fondova Europske unije - do 20% troškova, maksimalno
2.500,00 kn
9. izradu plastenika minimalne površine 100 m² - do
20% ukupne investicije, maksimalno 4.000,00 kn,
10. subvencija kupnje stoke krupnog zuba za stočare
koji nabavljaju prva tri goveda za svoje domaćinstvo 2.000,00 kuna po grlu,
11. subvencija za zadržavanje teladi za daljnji uzgoj
goveda - 2.000,00 kuna po grlu
12. subvencija za troškove postupka stavljanja vina
u promet – 100% iznosa određenog rješenjem Hrvatskog
centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo.
Članak 2.
Subvencija za točke 1. i 2. isplaćivati će se na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:  
1. račun,
2. kopiju osobne iskaznice,
3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj
jedinici lokalne samouprave,
4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni
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ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi na području Općine
Tuhelj,
5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Tuhelj.
Članak 3.
Subvencija za točku 3. isplaćivati će se na temelju
ugovora i ispostavljenih računa od strane veterinarske
ambulante.
Članak 4.
Subvencija za točku 4. će se isplaćivati na temelju
zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. potvrdu veterinara o uginuću stoke,
2. kopiju osobne iskaznice;
3. potvrdu od kafilerije o preuzetoj uginuloj životinji,
4.  potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Tuhelj,
5. evidencijski broj uginulog goveda.
Podnositelj zahtjeva dužan je omogućiti uvid u
činjenično stanje djelatniku JUO Općine Tuhelj koji će o
tim radnjama sastaviti zapisnik s priloženom fotodokumentacijom.
Članak 5.
Subvencija za točku 5. isplaćivati će se na temelju
zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. potvrdu pčelarske udruge o broju košnica,
2. kopiju osobne iskaznice i
2.   potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Tuhelj.
Članak 6.
Subvencija za točku 6. isplaćivati će se na temelju
police osiguranja u iznosu od 50% vrijednosti iste. Subvencija za točku 6. će se doznačavati na temelju zahtjeva
kojem je potrebno priložiti:
1. policu premije osiguranja (original na uvid),
2. kopiju osobne iskaznice
3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Tuhelj.
Članak 7.
Dotacija udruzi Strojni prsten - Simentalac Hrvatskog zagorja isplatiti će se na temelju prijavljenog
programa udruge.
Članak 8.
Subvencija za točku 8. će se isplaćivati na temelju
zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. račun (original na uvid),
2. kopiju osobne iskaznice
3. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Tuhelj.
Članak 9.
Subvencija za točku 9. će se isplaćivati na temelju
zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. račun,
2. kopiju osobne iskaznice
3. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni
ugovor,
4. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
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5. ugovor kojim se dokazuje plasman proizvoda iz
plastenika na tržište,
6. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Tuhelj.
Članak 10.
Subvencija za točku 10. će se isplaćivati na temelju
zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. račun,
2. kopiju putnice,
3. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Tuhelj,
5. izjavu da će se govedo zadržati najmanje 3 godine u vlasništvu podnositelja zahtjeva te da će dozvoliti
povremene kontrole od strane djelatnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Tuhelj.
Članak 11.
Subvencija za točku 11. će se isplaćivati na temelju
zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
2. broj ušne markice goveda,
3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Tuhelj,
4. izjavu da će se tele zadržati za daljnji uzgoj goveda u periodu od 3 godine te da će dozvoliti povremene
kontrole od strane djelatnika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Tuhelj.
Članak 12.
Subvencija za točku 12. će se isplaćivati na temelju
zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. Rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
2. Rješenje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo
3.   Potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj
Članak 13.
U slučaju da će se stoka iz članka 10. i 11. ove Odluke za koju je dobivena subvencija otuđiti prije proteka
roka od 3 godine, podnositelj zahtjeva dužan je vratiti
dobivena sredstva.
U slučaju uginuća stoke, vlasnik stoke ostvaruje
pravo na subvenciju iz točke 4. ove Odluke.
Subvencija iz članaka 10. i 11. ove Odluke odnosi
se do maksimalno 3 grla stoke u vlasništvu podnositelja
zahtjeva, uključujući i grlo za koje se traži subvencija.
Članak 14.
Subvencije će se isplaćivati do utroška predviđenih
proračunskih sredstava.
Članak 15.
Nadzor nad provođenjem dodjele subvencija poljoprivrednicima provoditi će Komisija za dodjelu subvencija
u poljoprivredi i djelatnici JUO Općine Tuhelj.
Članak 16.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-19
Tuhelj, 12.12.2019.
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj
12/18) Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj
12. prosinca 2019. godine, donijelo je
PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE
TUHELJ ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom regulirano je upravljanje imovinom
što podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje
u zakup, i to imovine čije održavanje i izgradnja nije regulirano programima i planovima iz područja komunalnog
gospodarstva, a odnosi se na:
- poslovne prostore, s pripadajućim inventarom,
- građevinsko i poljoprivredno zemljište,
- stambeni prostor u vlasništvu Općine Tuhelj .
Članak 2.
Sredstva za upravljanje imovinom Općine Tuhelj za
2020. godinu osigurana su u Proračunu općine Tuhelj za
2020. godinu u iznosu od 211.060,00 kn, a sastoje se od:
1. obveza za naslijeđenu imovinu,
2. održavanja objekata u vlasništvu Općine,
3. kupnje Seljačkog doma u Proseniku,
4. održavanja teretnog vozila,
5. uređenja vijećnice i
6. izgradnje nadstrešnice za komunalno vozilo.
Članak 3.
Davanje imovine u zakup, korištenje ili najam
regulirano je:
- Odlukom o prodaji robe izvan prodavaonica na
području Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 17/2014)
- Aneksom I. Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj DPO-06/2-13120/15 (Hrvatska pošta d.o.o.)
- Ugovorom o zakupu javne površine broj 1/2016
(Krklec trgovina d.o.o. - svjećomati)
- Ugovorom o zakupu poslovnog prostora (Obrt
za proizvodnju tekstila i trgovinu ‘’Zbukvić’’)
Članak 4.
Zemljište
Poljoprivredno zemljište - temeljem registra imovine utvrditi postoji li mogućnost davanja istog u zakup.
Naslijeđeno zemljište i ostalo zemljište s upisanim
teretima - stupiti u kontakt s vjerovnicima i suvlasnicima
te pokušati naći rješenje za skidanje tereta.
Sumnjivo i sporno zemljište – utvrditi činjenično
stanje i pokrenuti odgovarajuće postupke za rješavanje.
Članak 5.
Poslovni prostori
Kontinuirano voditi brigu o održavanju.  
Prostore u najmu obići i utvrditi stanje, redovito
pratiti ispunjenje obveza najmoprimca oko održavanja.
Inventar i prostore iznajmljivati temeljem odluka
Općinskog vijeća.
Članak 6.
Stambeni prostor
Naslijeđena kuća u Tuheljskim Toplicama (nasli-
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jeđeno 12/60, odnosno 1/5 nekretnine)
– napraviti
procjenu vrijednosti nekretnine te na temelju iste raspisati
natječaj za prodaju.
Naslijeđena kuća u Pristavi 157 – riješiti vlasničke
odnose u zemljišnim knjigama, napraviti procjenu vrijednosti nekretnine te na temelju iste raspisati natječaj
za prodaju.
Članak 7.
Za imovinu obnoviti police osiguranja.
Članak  8.
Vrijednost imovine kontinuirano ažurirati temeljem
procjena sudskih vještaka i podataka Ministarstva financija i Porezne uprave.
Članak 9.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u
planiranom iznosu, izdaci iz ovog Programa realizirati će
se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna
Općine Tuhelj.
Članak 10.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-20
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, br.
86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 30. Statuta Općine
Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“
broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 21.
sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine donosi
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA
OSTVARENIH OD NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH
ZGRADA U PROSTORU ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom korištenja sredstava ostvarenih
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program)
utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih u 2020.
godini od pripadajućeg iznosa naknade (30%) u postupku
legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada na području
Općine Tuhelj, a sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, br. 86/12,
143/13, 65/17 i 14/19).
Članak 2.
Planirana sredstva u iznosu od 15.566,49 kuna,
koristit će se tijekom 2020. godine, za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja - održavanje
nerazvrstanih cesta, a prema Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture u na području Općine Tuhelj
za 2020. godinu.
Članak 3.
Planirana i raspoređena sredstva iz točke II. ovog
Programa, mogu se tijekom godine mijenjati, ovisno o
ostvarenju sredstava od naknade.
Članak 4.
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Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-21
Tuhelj,  12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 20. Stavka 3. Zakona o boravišnoj
pristojbi (‘’Narodne novine’’ broj 152/08, 59/09, 97/13,
158/13, 30/14) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (‘’Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije’’ broj 12/18),
Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 21. sjednici
održanoj 12. prosinca 2019. godine donijelo je sljedeći
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE
PRISTOJBE U 2020. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne
pristojbe u iznosu od 200.000,00 kuna koja će se utrošiti
za kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje parka s  fontanom u Tuheljskim Toplicama“ i za izradu projektne
dokumentacije za projekt „Šetnica uz potok Horvatska“.
Članak 2.
Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-22
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama
(Narodne novine  68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“
broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 21.
sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine  donosi
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i
utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog
doprinosa u Proračun Općine Tuhelj za 2020. godinu.
Članak 2.
U 2020. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 500,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za
kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-23
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 114. i 114.a Zakona o zaštiti
i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99,
151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
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157/13, 152/14, 44/17 i 90/18) i članka 30. Statuta Općine
Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“
broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 21.
sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine donosi
PROGRAM UTROŠKA SPOMENIČKE RENTE
ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Prihod od raspodjele spomeničke rente planiran je
u Proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu u iznosu od
50,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošit će se za
troškove održavanja sakralne kulture.
Članak 3.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-24
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama
(Narodne novine broj 69/17) i članka 30. Statuta Općine
Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“
broj 12/18)  Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 21.
sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine donosi
GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA
2020. GODINU
Članak 1.
Utvrđuje se   godišnji   plan davanja koncesija za
područje općine Tuhelj za 2020. godinu.
S obzirom da u navedenom razdoblju ne ističe ugovor o danoj koncesiji niti se ukazuje potreba za davanjem
novih koncesija Općina Tuhelj u 2020. godini ne planira
dodjeljivanje koncesija.
Članak 2.
Ovaj Plan objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-25
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju odredbe članka 10. st. 3. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe
i referenduma (Narodne novine br. 29/19) i članka 30.
Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 12/18) Općinsko vijeće Općine Tuhelj
na svojoj 21. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019.
godine donijelo je
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA
REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE
POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH
ZASTUPNIKA IZ PRORAČUNA OPĆINE
TUHELJ ZA 2020. GODINU
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Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2020. godinu,
a koja su osigurana u Proračunu Općine Tuhelj za 2020.
godinu (dalje: Proračun).
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno
značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na
muški i ženski rod.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna
imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću Općine
Tuhelj (dalje: Općinsko vijeće) i nezavisni vijećnici.
Članak 3.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika osiguravaju se u Proračunu
za 2020. godinu u iznosu od 13.000,00 kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog
spola, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.
Podzastupljenost spola u smislu stavka 2. ovoga
članka postoji ako je zastupljenost jednog spola u Općinskom vijeću niža od 40%.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se
na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog
člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj
stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva
razmjerno broju dobivenih mjesta članova u Općinskom
vijeću, prema konačnim rezultatima izbora za članove
Općinskog vijeća.
Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije
ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima
izbora, izabran član Općinskog vijeća koji nije član niti
jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku
listu, sredstva za tog člana Općinskog vijeća raspoređuju
se političkim strankama koje su predložile zajedničku
listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije
zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova
Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je
pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem
prestale postojati.
Ako nezavisni vijećnik postane član političke
stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za
redovito godišnje financiranje iz Proračuna za tog vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i
doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju do
isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju
iz te stranke u navedenom razdoblju.
Članak 5.
Raspoređena sredstva za redovito godišnje financiranje doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno
na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno, u
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jednakim iznosima, odnosno ako se početak ili završetak
mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju
dana trajanja mandata.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-26
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju odredbe članka 43. stavka 2. Zakona o
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(„Narodne novine“, broj 16/19) i članka 30. Statuta Općine
Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 21.
sjednici  održanoj dana  12. prosinca 2019. godine donosi
ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA
OPĆINE TUHELJ U PODRUČJU PRIRODNIH
NEPOGODA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Donosi se Plan djelovanja Općine Tuhelj u području
prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
Članak 2.
Plan djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih
nepogoda za 2020. godinu čini prilog i sastavni dio ove
Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“ i stupa na snagu s danom
donošenja.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-31
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
Novine“, broj 16/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj
12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na 21. sjednici
održanoj 12. prosinca 2019. godine donosi
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA OPĆINSKOG POVJERENSTVA
ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH
NEPOGODA
Članak 1.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Tuhelj imenuju se:
1. Tomislav Tramišak, pročelnik JUO - za predsjednika
2. Ivana Cvetko, stručna suradnica JUO - članicu
3. Martin Turčin, član Općinskog vijeća – član
Članak 2.
Članovi Općinskog povjerenstva za procjenu šteta
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od prirodnih nepogoda Općine Tuhelj imenuju se na razdoblje od 4 godine i o njihovu imenovanju obavještava
se Županijsko povjerenstvo.
Članak 3.
Povjerenstvo iz ove Odluke obavlja sljedeće poslove:
1. utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne
nepogode za područje Općine Tuhelj,
2. unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta,
3. unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne
procjene šteta Županijskom povjerenstvu,
4. raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih
nepogoda oštećenicima,
5. prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih
sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda („Narodne Novine“, broj
16/19),
6. izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava
žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih Županijskom povjerenstvu putem Registra šteta,
7. surađuju sa Županijskim povjerenstvom u
provedbi Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19),
8. donose plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda iz svoje nadležnosti,
9. obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg
djelokruga u suradnji sa Županijskim povjerenstvom.
Članak 4.
Sredstva za rad Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda Općine Tuhelj osiguravaju se
u Proračunu Općine Tuhelj.
Stručne i administrativne poslove za Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine
Tuhelj obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj.   
Članak 5.
Članovi Općinskog povjerenstva za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda Općine Tuhelj, u svojem radu dužni
su postupiti savjesno i u skladu s odredbama Zakona o
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(„Narodne Novine“, broj 16/19).
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti točka
VI. Odluke o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća
Općina Tuhelj ( Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije broj 25/17).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-32
Tuhelj, 12.12.2019.  
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
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Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18),
članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članka 30. Statuta Općine
Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 21.
sjednici, održanoj 12. prosinca 2019. godine, donosi
ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE TUHELJ ZA 2019. GODINU
1. UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Tuhelj obavezna je organizirati poslove iz
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje
sustava civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) definirano je
da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu
stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i
usvajaju svake četiri godine.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na svojoj 3. sjednici održanoj dana 21. studenog 2017. godine donijelo
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Općine Tuhelj za razdoblje 2017. - 2020. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 40/17).
2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE
2.1.  PLANSKI DOKUMENTI
2.1.1. Procjena rizika od velikih nesreća
Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15),
članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. 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 i 19/13
– pročišćeni tekst i 137/15) i članka 21. Statuta Općine
Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj 14/09 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na
svojoj 4. sjednici održanoj 08. prosinca 2017. godine,
donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih
nesreća za Općinu Tuhelj (KLASA: 021-05/17-01/17,
URBROJ: 2135-3/17-01/4).
Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj
izradila je Radna skupina osnovana Odlukom općinskog
načelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih
nesreća za Općinu Tuhelj i osnivanju Radne skupine za
izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj

Petak, 7. veljače, 2020.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

(KLASA: 810-01/17-01/8, URBROJ: 2135-03/17-02/1-1,
od dana 26. lipnja 2017. godine).
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj
izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Krapinsko-zagorske
županije, KLASA: 810-06/16-03/6, URBROJ: 2109/101-16-3, od dana 30. prosinca 2016. godine.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj
temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite Općine
Tuhelj.
2.1.2. Plan djelovanja civilne zaštite
Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),
Općinski načelnik Općine Tuhelj, je dana 28. prosinca
2018. godine donio Odluku o donošenju Plana djelovanja
civilne zaštite Općine Tuhelj (KLASA: 810-01/18-01/13,
URBROJ: 2135-03-02/18-01), kojeg je na temelju članka
67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne
Novine“, broj 49/17) izradila Ustanova za obrazovanje
odraslih za poslove zaštite osoba i imovine „Defensor“,
Varaždin.
2.2. VOĐENJE EVIDENCIJE PRIPADNIKA
OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne
Novine”, broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih
pripadnika za operativne snage sustava civilne zaštite
Općine Tuhelj za:
- članove Stožera civilne zaštite,
- pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene,
- povjerenike i zamjenike povjerenika civilne
zaštite,
- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite,
- koordinatore na lokaciji.
Podaci o pripadnicima operativnih snaga sustava
civilne zaštite Općine Tuhelj kontinuirano se ažuriraju u
planskim dokumentima.
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Tuhelj provode sljedeće operativne snage
sustava civilne zaštite:
- Stožer civilne zaštite,
- Operative snage vatrogastva,
- Operative snage Crvenog križa,
- Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
- Postrojba civilne zaštite opće namjene,
- Povjerenici civilne zaštite,
- Koordinatori na lokaciji,
- Pravne osobe u sustavu civilne zaštite,
- Udruge.
3.1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj osnovan je
Odlukom načelnika Općine Tuhelj, KLASA: 810-01/1701/7, URBROJ: 2135-03/17-01/9, od dana 6. srpnja
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2017. godine. Sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika
načelnika Stožera te 7 članova.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja
o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija
plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području,
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Radom Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća,
rukovođenje preuzima Općinski načelnik.
Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj upoznat je sa
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15, 118/18), podzakonskim aktima, načinom djelovanja
sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl.
Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj osposobljen je
za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Način rada Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj uređen je Poslovnikom o načinu rada Stožera civilne zaštite,
KLASA: 810-01/17-01/9, URBROJ: 2135-03/17-02/1, od
dana 7. rujna 2017. godine.  
Kontakt podaci Stožera civilne zaštite (adrese, fiksni
i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u
planskim dokumentima Općine Tuhelj.
3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu
civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa
kojima se uređuje područje vatrogastva.
Na području Općine Tuhelj djeluje Dobrovoljno
vatrogasno društvo Tuhelj.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj broji ukupno 23 operativna člana s važećim liječničkim potvrdama.
Za sudjelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj raspolaže sa
sljedećom materijalno-tehničkom opremom:
- dišni aparati, komunikacijske veze aluljestve 12
m, svjetiljke, gurtna, penjačko uže (6 kom), motorna pila,
ručna pila, sjekira, odijelo za zaštitu od kemikalija, bat,
lopata, kutija s alatom, potopna pumpa (3 kom), agregat.
Tijekom 2019. godine, Dobrovoljno vatrogasno
društvo Tuhelj provodilo je sljedeće aktivnosti:
- usavršavanje članova za specijalnost “Aparati za
zaštitu dišnih organa” – 7 članova,
- osposobljavanje članova u sklopu ENRAS projekta
za osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju
nuklearne ili radiološke nesreće – 2 člana,
- osposobljavanje članova za zvanje “Vatrogasac I.
klase – 4 člana,
- osposobljavanje za zvanje “Vatrogasac – 3 člana,
- osposobljavanje za zvanje “Vatrogasni časnik”
– 1 član,
- održana Javna pokazna vježba “Terme Tuhelj
2019.” – osnovni cilj vježbe bio je provjera ispravnosti i
sposobnosti djelatnika Termi Tuhelj, provjera operativne
spremnosti DVD-a Tuhelj i susjednih društava te pristu-
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pačnost prostoru hotela.
3.3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
KLANJEC
Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu
(„Narodne novine“, broj 71/10), a u dijelu poslova zaštite
i spašavanja, Hrvatski Crveni križ nadležan je za sljedeće
poslove/javna ovlaštenja:
- organizira i vodi Službu traženja, te aktivnosti
obnavljanja obiteljskih veza članova obitelji razdvojenih
uslijed katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje,
- traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć u
izvanrednim situacijama,
- ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju nesreća, sukoba,
situacija nasilja itd.
Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec ima 15
zaposlenih osoba i 3 volontera.
U slučaju velikih nesreća i katastrofa, Gradsko
društvo Crvenog križa Klanjec raspolaže sljedećim materijalno – tehničkim sredstvima:
– pribor za pružanje prve pomoći, šatori, vreće za
spavanje, deke.
Tijekom 2019. godine, volonteri Gradskog društva
Crvenog križa Klanjec sudjelovali su na Smotri Hrvatskog
Crvenog križa u Zagrebu.
3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KRAPINA
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite
u velikim nesrećama i katastrofama te izvršavaju obveze
u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima
kojima se uređuje područje njihovog djelovanja.
Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrovoljna i
neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada
pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i
upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama. Rad Hrvatske gorske službe spašavanja definiran je Zakonom o
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“,
broj 79/06 i 110/15).
HGSS – Stanica Krapina ima ukupno 32 člana
od čega je 15 gorskih spašavatelja (pripadnici službe
osposobljeni za samostalno djelovanje), 11 spašavatelja
(pripadnici službe sa položenim minimalno jednim, a
maksimalno tri temeljna tečaja) i 6 pripravnika (pripadnici
službe sa položenim tečajem iz prve pomoći u neurbanim
sredinama). Članovi stanice specijalisti su u pojedinim
područjima unutar ili izvan HGSS-a:
- 2 liječnika,
- 1 vodič potražnog psa,
- 3 pripadnika sa licencom ITLS-a (international
trauma life support),
- 1 pripadnik sa licencom PITLS-a (pediatric international trauma life support),
- 9 pripadnika sa licencom SRT (spašavanje iz
poplava i divljih voda)a
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- 9 pripadnika osposobljenih za vođenje potražnih
akcija,
- 2 pripadnika osposobljena za kartografiju,
- 2 pripadnika osposobljena za spašavanje iz helikoptera,
- 3 učitelja skijanja,
- 1 operatora bespilotne letjelice.
HGSS - Stanica Krapina raspolaže sa specijalnom,
atestiranom opremom za spašavanje u planinama ili većim
visinama, te u slučaju potresa i poplava, odnosno u slučajevima kada ni jedna druga služba to ne može:
- 2 osobna vozila,
- 3 terenska vozila,
- 1 quad vozilo,
- 1 bespilotna letjelica (dron),
- 1 motorna pila,
- 1 specijalizirana brdska nosiljka Mariner,
- 1 specijalizirana nosiljka UT 2000,
- 1 specijalizirana nosiljka „kliješta“,
- 1 specijalizirana nosiljka za snježne uvjete „akja“,
- 1 specijalizirana nosiljka za speleo spašavanje,
- 1 imobilizacijska daska,
- 1 nosiljka,
- 2 vakuum madraca (imobilizacijsko sredstvo za
cijelo tijelo),
- 2 seta blue splint udlaga,
- 2 AED (defibrilator),
- 1 liječnički ruksak (sadrži ampularij, lijekove, boce
s infuzijom, zavojni materijal, set za intubaciju, pulsni
oksimetar i dr.),
- 4 torbe za prvu pomoć (svaka od njih sadržava
imobilizacijski ovratnik, udlage, zavojni materijal, pulsni
oksimetar i dr.),
- 2 boce s kisikom,
- 8 prijenosnih radio uređaja,
- 10 ručnih GPS uređaja,
- 5 kompleta za speleo spašavanje,
- motorna pila,
- 2 kompleta za spašavanje na divljim vodama i
poplavama,
- 2 kompleta za spašavanje paraglajdera sa stable,
- 5 pari turnih skija sa krznima (omogućuju hodanje
po snijegu),
- 1 puška za prebacivanje užeta na veće udaljenosti,
- 1 baterijska bušilica za stijenska spašavanja,
- 1 uže od 200 metara,
- 5 komada užadi od 100 metara,
- 4 komada užadi od 50 metara,
- 3 komada užadi od 60 metar,
- 3 komada užadi od 30 metara,
- 30 komada razne pomoćne užadi,
- vitlo za uže, za stijensko spašavanje,
- preko 100 komada raznih spravica i komada specijalizirane opreme koja se koristi za izradu sistema kod
spašavanja (karabineri, spuštalice, koloture, gurtne, itd.)
HGSS – Stanica Krapina je trenutno u fazi nabavke pick-up vozila zahvaljujući namjenskim sredstvima
Krapinsko-zagorske županije, te od službe treba preuzeti
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motorne sanjke.
HGSS – Stanica Krapina tijekom 2019. godine
sudjelovala je u sljedećima akcijama:
- Marija Bistrica – intervencija (osobe sa vozilom
zapele u snijegu),
- Grintovec, Kamniše alpe (SLO) – intervencija
(pružanje PP),
- Petrova Gora – intervencija,
- Sv. Matej, Gornja Stubica – potraga,
- Sv. Ivan Zelina (pomoć Stanici Zagreb) – potraga,
- Sv. Ivan Zelina (pomoć Stanici Zagreb) – potraga,
- Ivanščica – potraga,
- Mljet (akcija na nivou čitavog HGSS-a) – potraga,
- Sljeme – pripravnost,
- Sljeme – intervencija (pružanje PP),
- Donja Stubica, Lojzekov izvor – potraga i pružanje PP,
- Macelj – potraga,
- Dubrava Zabočka – potraga,
- Stubička Slatina, Oroslavje – potraga,
- Gornje Jesenje – potraga,
- Prišlin, Hum na Sutli – potraga,
- Zlatar/Zlatar Bistrica – potraga.
Kroz razna dežurstva na aktivnostima u organizaciji
raznih udruga, JLS-a, i ostalih organizacija HGSS – Stanica Krapina tijekom 2019. godine izravno je brinula o
nekoliko tisuća ljudi:
- Snow Queen Trophy, Sljeme,
- Zagorska magistrala trekk, Krapina,
- TK „Maraton“ Krapina,
- Z brega na breg,
- Zagorje trek,
- Međunarodni dan nepušenja,
- Mala Erpenja trekk,
- Dani hrvatskih planinara – Ravna gora,
- Paklenica – redovno dežurstvo,
- Utrka lađa – Metković,
- Mljet,
- Neandertalka – biciklizam,
- Trail Biser Zagorja – Dubrovčan,
- Skok u jesen – Bedekovčina,
- Lastinim putovima – Zlatar,
- Znanstveni piknik.
HGSS – Stanica Krapina je tijekom 2019. godine
provodila samostalne vježbe u cilju povećanja spremnosti
te sudjelovala zajedno s ostalim službama civilne zaštite
na sljedećim vježbama:
- Testiranje opreme u speleospašavanju,
- Vježba CZ Veliko Trgovišće,
- Vježba CZ Bedekovčina,
- Vježba CZ Zagrebačke županije,
- Vježba DVD Zlatar Bistrica,
- Vježba CZ Krapinske Toplice.
Članovi HGSS – Stanice Krapina tijekom 2019.
godine pristupili su sljedećim tečajevima:
- Tečaj prve pomoći – 4 člana,
- Tečaj skijanja – 2 člana,
- Tečaj zimskih tehnika spašavanja – 2 člana,
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- Tečaj za lavine – 1 član,
- Tečaj speleo spašavanja – 1 član,
- Tečaj ljetnih tehnika spašavanja – 1 član,
- Ispit za gorske spašavatelje – 2 člana,
- Tečaj za operatora bespilotne letjelice – 1 član,
- Relicenca operatora bespilotne letjelice – 1 član,
- SRT tečaj za vode i poplave – 1 član,
- Tečaj digitalne kartografije – 1 član.
Uz sve navedene aktivnosti, članovi Stanice sudjeluju u radu Županijskog te gradskih i općinskih Stožera
civilne zaštite. Jednom mjesečno održavaju se obavezni
stanični sastanci zbog bolje komunikacije među članstvom. Predstavnici Stanice sudjeluju na svim važnim
sastancima HGSS-a (vijeće stanica, izvršni odbor, kolegij
pročelnika) te sudjeluju u radu Komisija HGSS-a. Tajnik
Stanice redovito sudjeluje na sastancima administratora HGSS-a. Održano je 8 predavanja u planinarskim
školama, ali i osnovnim školama na području čitave
Krapinsko-zagorske županije. Članovi Stanice sudjeluju
u radu stručnih komisija HGSS-a, jedan je član Stanice
instruktor iz medicine spašavanja i pročelnik Komisije za
medicinu spašavanja HGSS-a. Pročelnik Stanice ujedno
je i tajnik HGSS-a. U 2019. godini Stanica je izradila turističko-planinarski zemljovid Ravne gore, koji je tiskan
u nakladi HGSS-a.
3.5. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Postrojba civilne zaštite osnova je Odlukom
Općinskog vijeća o osnivanju postrojbi civilne zaštite
opće namjene Općine Tuhelj, KLASA:021-05/18-01/2,
URBROJ:2135-03-01/18-19, od dana 31. siječanj 2018.
godine.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine
Tuhelj prema strukturi dijeli se na upravljačku skupinu
i operativne skupine. Upravljačka skupina sastoji se
od zapovjednika i zamjenika zapovjednika. Operativna
skupina sastoji se od 8 članova. Postrojba se sastoji od 2
operativne skupine.
Za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene
Općine Tuhelj izvršena je smotra te su izrađeni mobilizacijski dokumenti.
Pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene
nisu opremljeni niti osobnom niti skupnom opremom. Iz
navedenih razloga ograničeno je operativno postupanje
i to isključivo za najmanje složene radnje spašavanja i
pružanje fizičke potpore operativnim kapacitetima više
razine spremnosti tijekom provođenju mjera i aktivnosti
civilne zaštite u velikim nesrećama.
3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite i
njihovih zamjenika, KLASA: 810-01/18-01/10, URBROJ:
2135-03-02/18-01, od 03. listopada 2018. godine, za područje Općine Tuhelj imenovano je 8 povjerenika civilne
zaštite i njihovih zamjenika.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:
- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i
uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje  mjera osobne
i uzajamne zaštite,
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- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije,
sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,
- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima
za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području
svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju
civilne zaštite.
Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike
izvršena je smotra te su izrađeni mobilizacijski dokumenti.
3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite Općine Tuhelj (KLASA: 02105/18-01/6, URBROJ: 2135-03-02/18-14, od dana 22.
ožujka 2018. godine), određene su sljedeće pravne osobe
s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica
katastrofa i velikih nesreća:
- Rudomar d.o.o., Sveti Križ 154, Tuhelj,
- OŠ Lijepa naša, Tuhelj,
- Lovačka udruga „Srndač“ Tuhelj.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Tuhelj raspolažu potrebnim materijalno-tehničkim
sredstvima i smještajnim kapacitetima za djelovanje u
velikim nesrećama i katastrofama.
3.8. KOORDINATORI NA LOKACIJI
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima
izvanrednog događaja, određuje načelnik Stožera civilne
zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Odlukom načelnika Stožera civilne zaštite o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Tuhelj (KLASA:
810-01/18-01/9, URBROJ: 2135-03-02/18-01, od dana
3. listopada 2018. godine), imenovani su koordinatori na
lokaciji koji će u slučaju velike nesreće i katastrofe koordinirati aktivnostima operativnih snaga sustava civilne
zaštite na mjestu intervencije.
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju
i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim
stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih
snaga sustava civilne zaštite.
Temeljem  članka 26. stavka. 2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), načelnik
nadležnog Stožera civilne zaštite koordinatora upućuje na
lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih
operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja
sa Stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.
4. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom
navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne
gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

Petak, 7. veljače, 2020.

- Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske
županije,
- Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije,
- Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ispostava Klanjec,
- Veterinarska ambulanta Klanjec d.o.o.,
- Hrvatske vode, VGI za mali sliv “Sutla-Krapina”,
Veliko Trgovišće,
- MUP, PU Krapinsko-zagorska, PP Klanjec,
- Centar za socijalnu skrb Zabok – Podružnica
Klanjec,
- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. –
Elektra Zabok,
- Komunalno poduzeće Zelenjak d.o.o.,
- Zagorski vodovod“ d.o.o. Zabok,
- Zelenjak plin d.o.o.,
- Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske
županije,
- Hrvatske šume – Uprava šuma podružnica Zagreb,
Šumarija Krapina,
- Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna
služba, Podružnica Zlatar.
5. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI
OBJEKTI ZA SKLANJANJE
Zbrinjavanje je moguće provesti u Osnovno školi
„Lijepa naša“ te sportskoj dvorani, u društvenim i vatrogasnim domovima te ugostiteljskim objektima na području
Općine Tuhelj. U većini objekata moguća je priprema i
posluživanje hrane.
6. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2019. GODINI
Tijekom 2019. godine na operativne snage sustava
civilne zaštite Općine Tuhelj  i njihovo djelovanje utrošena
su sljedeća financija sredstva:
- Vatrogastvo: 84.022,98 kn,
- HGSS – Stanica Krapina: 1.000,00 kn,
- GDCK Klanjec: 15.000,00 kn,
- Civilna zaštita: 14.773,98 kn
7. ZAKLJUČAK
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) uređuje se sustav i djelovanje
civilne zaštite kao i obaveze jedinica lokalne samouprave
u sustavu.
Razmatrajući stanje sustava civilne zaštite na
području Općine Tuhelj uvažavajući navedeno stanje
operativnih snaga, može se konstatirati:
1. Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 4. sjednici održanoj 08. prosinca 2017. godine, donijelo Procjenu
rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj.
2. Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća za
Općinu Tuhelj, izrađen je i usvojen Plan djelovanja civilne
zaštite Općine Tuhelj.
3. Općina Tuhelj ima ustrojen Stožer civilne zaštite.
Stožer civilne zaštite pravodobno obavlja sve svoje zadaće, razmata problematiku te vrši pripreme za moguće
ugroze na području Općine Tuhelj.
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo odgovara na sve
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zadaće u protupožarnoj zaštiti, ali i ostalim ugrozama te
se je kao gotova snaga uvijek spremna uključiti u zaštitu
i spašavanje stanovništva i imovine. S ciljem podizanja
operativne spremnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Tuhelj potrebno je kontinuirano provoditi osposobljavanje
i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci nove
opreme i sredstava kao i održavanju postojeće.
5. Crveni križ je respektabilan subjekt koji osigurava
trajnu i dobru pripremljenost svojih članova za djelovanje
u slučaju katastrofa. Da bi njihova aktivnost i spremnost
bila na još većoj razini potrebno je sustavno nastaviti s
ulaganjem u pripremu i opremanje ekipa za brzo reagiranje
na katastrofe i otklanjanje posljedica katastrofe.
6. Hrvatska gorska služba spašavanja svojim aktivnostima spašavanja, kao i preventivnim i edukacijskim
programima doprinosi sigurnosti ljudi i imovine. Takvi
programi, ali i oprema zahtijevaju stalno ulaganje, kako
bi se razina spremnosti povećala.
7. Općina Tuhelj ima ustrojenu postrojbu civilne
zaštite opće namjene koja se sastoji od upravljačke i 2
operativne skupine. Postrojba civilne zaštite opće namjene
Općine Tuhelj popunjena je odabirom najboljih kandidata
iz kategorije građana koje su Zakonom o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) utvrđene
kao potencijalne baze obveznika za popunu snaga civilne
zaštite.
8. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici
upoznati su s obvezama koje trebaju poduzeti u slučaju
provođenja mjera civilne zaštite.
9. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu mogu
se angažirati u situacijama koje su opasne po sigurnost
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša,
a svojom opremom i osposobljenošću kadrova mogu
adekvatno odgovoriti na potencijalno opasne situacije.
10. Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu
situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s
nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite.
11. U Proračunu Općine Tuhelj osiguravaju su financijska sredstva koja omogućavaju ravnomjerni razvoj
sustava civilne zaštite.
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Slijedom navedenog, može se zaključiti da trenutno
ustrojeni sustav civilne zaštite na području Općine Tuhelj
omogućava izvršavanje zadaća u sustavu civilne zaštite.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-33
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18),
članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članka 30. Statuta Općine
Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 21.
sjednici, održanoj 12. prosinca 2019. godine, donosi
PLAN RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE TUHELJ ZA 2020. GODINU
S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM
UČINCIMA
1. UVOD
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) definirano je
da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu
stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i
usvajaju svake četiri godine.
Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite Općine Tuhelj za razdoblje 2017. - 2020.
godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
broj 40/17), donosi se Plan razvoja sustava civilne  zaštite
na području Općine Tuhelj za 2020. godinu s trogodišnjim
financijskim učincima.
2. PLANSKI DOKUMENTI
Nastavno su navedeni planski dokumenti i odluke
koje je potrebno izraditi u 2020. godini.

Tablica 1. Popis planskih dokumenata i odluka za izradu u 2020. godini
NAZIV DOKUMENTA

NOSITELJ
IZRADE

IZRAĐIVAČ

ROK IZRADE

DONOSI

Plan vježbi civilne zaštite Općine
Tuhelj za 2020. godinu

Općinski načelnik

Općina Tuhelj

siječanj 2020.

Općinski načelnik

Izrada elaborata za vježbu civilne
zaštite

Stožer civilne
zaštite

Upravljačka
skupina

30 dana prije
održavanja
vježbe

Općinski načelnik

Revizija Procjene rizika od velikih
nesreća za Općinu Tuhelj

Općinski načelnik

Radna skupina prosinac 2020.

Općinsko vijeće

Ažuriranje Plana djelovanja civilne
zaštite Općine Tuhelj

Općinski načelnik

Općina Tuhelj

Općinski načelnik

prosinac 2020.
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2.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Općina Tuhelj sukladno Pravilniku o vođenju
evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 75/16), osigurava uvjete
za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima,
sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava
civilne zaštite
Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za:
- članove Stožera civilne zaštite,
- pripadnike Postrojbe civilne zaštite,
- povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike,
- koordinatore na lokaciji,
- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.
Općina Tuhelj dužna je podatke o vrstama i broju
pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno
dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji.
Nositelj i izrađivač: Općina Tuhelj
Rok dostave podataka: prema roku određenom od
strane Krapinsko-zagorske županije
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski
brojevi) operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine
Tuhelj u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano
ažurirati.
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj osnovan je
Odlukom načelnika Općine Tuhelj, KLASA: 810-01/1701/7, URBROJ: 2135-03/17-01/9, od dana 6. srpnja
2017. godine. Sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika
načelnika Stožera te 7 članova.
- Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga
sustava civilne zaštite
Nositelj: Općina Tuhelj
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, operativne snage
sustava civilne zaštite.
Rok izvršenja: Prema Planu vježbi civilne zaštite
za 2020. godinu
Za članove Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj koji
se još nisu osposobili prema Zakonu o sustavu  civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) potrebno
je provesti osposobljavanje.
Nositelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite
Rok izvršenja: U roku od godinu dana od imenovanja
3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu
civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa
kojima se uređuje područje vatrogastva.
Na području Općine Tuhelj djeluje Dobrovoljno
vatrogasno društvo Tuhelj.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj u cilju spremnosti i brzog djelovanja u 2020. godini planira provesti
sljedeće aktivnosti:
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- kontinuirano osposobljavanje članova za visa
zvanja,
Vrijeme planiranih aktivnosti: kontinuirano tijekom
2020. godine
Predviđena sredstva: 30.000,00 kuna
- sudjelovanje u javnim pokaznim vježbama,
- organiziranje terenskog natjecanja međunarodnog
karaktera koji sadrži vježbe i zadatke spašavanja.
Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju
mjera civilne zaštite:
- penjačka užad, sklopiva nosila, hidraulična oprema, osobna vatrogasna oprema (odjela, rukavice, čizme,
kacige, opasači), vitlo, trokut za brzu evakuaciju.
3.3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
KLANJEC
Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec u cilju
spremnosti za angažiranjem u provođenju mjera civilne
zaštite u 2020. godini planira provesti:
- osposobljavanje volontera prema Planu osposobljavanja Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske
županije i Hrvatskog Crvenog križa za 2020. godinu.
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2020. godine.
Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju
mjera civilne zaštite:
- isušivači – 2 kom,
- šator veliki,
- poljski kreveti – 20 kom,
- zaštitna odjeća i obuća za volontere.
3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KRAPINA
HGSS – Stanica Krapina u cilju spremnosti za
angažiranjem u provođenju mjera civilne zaštite u 2020.
godini planira provesti tečajeve i vježbe.
Dio članstva će pristupiti ispitu za gorske spašavatelje, zatim redovnim tečajevima HGSS-a (ljetne tehnike
spašavanja, zimske tehnike spašavanja, speleo tehnike
spašavanja), kao i specijalističkim tečajevima (spašavanje
na divljim vodama i poplavama, upravljanje bespilotnim
letjelicama, vođenje potraga i dr.). Nekolicina pripadnika
Stanice priprema za tečaj za letače spašavatelje (spašavanje iz helikoptera).
HGSS – Stanica Krapina planira sudjelovati na
državnim vježbama HGSS-a, vježbama civilne zaštite jedinica lokalnih samouprava, ali i provoditi stanične vježbe
radi povećanja spremnosti za pojedine vrste spašavanja.
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2020. godine
HGSS – Stanica Krapina na godišnjoj bazi obnavlja
opremu specijaliziranu za spašavanje ljudi u nepristupačnim, neurbanim, a zadnjih godina nerijetko i u urbanim područjima. Stanica konstantno nabavlja potrebnu
opremu, te će tako i u sljedećoj 2020. godini nabavljati
specijaliziranu opremu (gurtne, karabineri, užad, radio
veze, GPS uređaji, informatička oprema potrebna za provođenje potražnih akcija), opremu vezanu za spašavanje
u poplavama i divljim vodama, opremu za spašavanje u
speleološkim objektima i dr.
3.5. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Postrojba civilne zaštite osnova je Odlukom
Općinskog vijeća o osnivanju postrojbi civilne zaštite
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opće namjene Općine Tuhelj, KLASA: 021-05/18-01/2,
URBROJ: 2135-03-01/18-19, od dana 31. siječanj 2018.
godine.
Za postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine
Tuhelj u 2020. godini potrebno je:
- Izvršiti opremanje postrojbe civilne zaštite opće
namjene
Nositelj: Općina Tuhelj
Izvršitelj: Općina Tuhelj
Rok izvršenja: lipanj 2020. godine
- Izvršiti osposobljavanje postrojbe civilne zaštite
opće namjene
Nositelj: Općina Tuhelj
Izvršitelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite,
javna ustanova ili druga pravna osoba koja ima ovlaštenje
za provođenje osposobljavanja.
Rok izvršenja: prosinac 2020. godina
3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite i
njihovih zamjenika, KLASA: 810-01/18-01/10, URBROJ:
2135-03-02/18-01, od 03. listopada 2018. godine, za područje Općine Tuhelj imenovano je 8 povjerenika civilne
zaštite i njihovih zamjenika.
Za povjerenike civilne zaštite Općine Tuhelj i njihove zamjenike potrebno je:
- Izvršiti osposobljavanje povjerenika civilne zaštite
i njihovih zamjenika
Nositelj: Općina Tuhelj
Izvršitelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite ili
ovlaštena ustanova
Rok izvršenja: tijekom 2020. godine
3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite Općine Tuhelj (KLASA: 02105/18-01/6, URBROJ: 2135-03-02/18-14, od dana 22.
ožujka 2018. godine), određene su sljedeće pravne osobe
s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica
katastrofa i velikih nesreća:
- Rudomar d.o.o., Sveti Križ 154, Tuhelj,
- OŠ Lijepa naša, Tuhelj,
- Lovačka udruga „Srndač“ Tuhelj.
Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštite
te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja  („Narodne novine“ broj 49/17), pravne osobe
koje su odlukom Općinskog vijeća određene od interesa
za sustav civilne zaštite dužne su izraditi Operativni plan
civilne zaštite.
NOSITELJ KORIŠTENJA FINANCIJSKIH
SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE
DVD Tuhelj
GDCK Klanjec
HGSS – Stanica  Krapina
Udruge
Civilna zaštita
UKUPNO
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Pravne osobe Operativnim planom razrađuju tko
će provesti zadaće, kada, prije, za vrijeme ili neposredno
nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko
je za organiziranje snaga i provođenja zadaća odgovoran.
Nositelj: Općina Tuhelj
Izvršitelj: Općinsko vijeće Općine Tuhelj
Rok izvršenja: 2020. godina
3.8. KOORDINATORI NA LOKACIJI
Odlukom načelnika Stožera civilne zaštite o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Tuhelj (KLASA:
810-01/18-01/9, URBROJ: 2135-03-02/18-01, od dana
3. listopada 2018. godine), imenovani su koordinatori na
lokaciji koji će u slučaju velike nesreće i katastrofe koordinirati aktivnostima operativnih snaga sustava civilne
zaštite na mjestu intervencije.
Koordinatore na lokaciji Općine Tuhelj potrebno je:
- Upoznati sa zadaćama unutar sustava civilne
zaštite.
Nositelj: Općina Tuhelj
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik
načelnika Stožera civilne zaštite
Rok izvršenja:  tijekom 2020. godine
4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji
sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj, pored
ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno
sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim
čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, stoga je
potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja
stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
- provjeriti čujnost sirena na području Općine
Tuhelj.
Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim
tvarima), Služba civilne zaštite Krapina, DVD Tuhelj i
Općina Tuhelj.
5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), izvršno
tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  
i uvježbavanje operativnih snaga.
Prema tome, u proračunu Općine Tuhelj za 2020.
godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirati će se sljedeće stavke:
Tablica 2. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za trogodišnje razdoblje
VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU S
PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. GODINU
2020.
2021.
2022.
180.000,00
200.000,00
220.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
213.000,00

12.000,00
233.000,00

12.000,00
253.000,00
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6. ZAKLJUČAK
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) i zakonskih akata
proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova
u sustavu civilne zaštite Općine Tuhelj.
U 2020. godini pokazuje se potrebnim nastaviti
aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne
zaštite Općine Tuhelj i to posebice sljedećim aktivnostima:
- ažuriranjem postojećih planskih dokumenata,
- osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga
sustava civilne zaštite,
- ažuriranjem podataka o operativnim snagama u
sustavu civilne zaštite,
- osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.
KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2135-03-01/19-34
Tuhelj, 12.12.2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.

OPĆINA ZAGORSKA SELA
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi ( N.N. br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka
30. Statuta Općine Zagorska Sela («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» br. 10/18), Općinsko vijeće
Općine Zagorska Sela na svojoj 19. sjednici održanoj 10.
prosinca 2019. godine donosi
PROGRAM
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
U KULTURI ZA 2019. GODINU
NAKON 1. IZMJENE
I
Ovim programom financiranja javnih potreba u
kulturi za 2019. godinu nakon 1. izmjene ( u daljnjem
tekstu: Program ) raspoređuju se financijska sredstva
za financiranje javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
nakon 1. izmjene.
II
Sredstva u Proračunu općine Zagorska Sela za
financiranje javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
osiguravaju se po namjenama kao potpora udrugama,
kulturnim događanjima, ustanovi za obavljanje knjižnične
djelatnosti i nadležnom državnom arhivu.
III
Osigurana sredstva iz točke II. ovog Programa u
iznosu od 20.000,00 kuna, rasporediti će se sukladno
javnom pozivu dionicima koji djeluju na području Općine Zagorska Sela, a javiti će se na javni poziv sukladno
uvjetima koji će se definirati javnim pozivom.
IV
Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz točke
III. ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenom
Proračuna za 2019. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.
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V
Ovaj program nakon 1. izmjene će se objaviti u
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/19-02/34
URBROJ: 2135/04-19-4
Zagorska Sela, 10.12.2019.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.
Na temelju članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi
/”Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17/ i članka 30. Statuta općine Zagorska Sela
/”Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.
10/18/, Općinsko vijeće Općine Zagorska Sela na svojoj
19. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine
donosi
SOCIJALNI PROGRAM
OPĆINE ZAGORSKA SELA ZA 2019. GODINU
NAKON PRVE IZMJENE
Članak 1.
Ovim Socijalnim programom, u okviru osiguranih
sredstava utvrđuju se prava shodno Zakonu o socijalnoj
skrbi i druga prava i pomoć za osobe sa prebivalištem na
području općine Zagorska Sela.
Članak 2.
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi
obavlja Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel
općine Zagorska Sela.
Članak 3.
Za potrebe socijalne skrbi u proračunu općine Zagorska Sela osigurana su sredstva u iznosu od 175.000,00
kuna.
Članak 4.
Oblici socijalne pomoći:
1. PRAVO NA POMOĆ PODMIRENJA TROŠKOVA STANOVANJA
1.1. Pomoć za podmirenje troškova najamnine kao
dijela troškova stanovanja može ostvariti:
-  najmoprimac – korisnik stana koji plaća zaštićenu
najamninu
najmoprimac – korisnik stana koji plaća slobodnu
ugovorenu   najamninu za stan u vlasništvu pravne ili
fizičke osobe.
1.2. Pomoć za plaćanje troškova ili dijela troškova:
-  vode,
-  plina,
-  električne energije
-  ogrjev
Navedene pomoći mogu ostvariti samo građani s
područja općine Zagorska Sela, koji su korisnici socijalne
skrbi, u koliko im ove obveze ne podmiruje Centar za
socijalnu skrb.
Pomoći iz točke 1.2., Općina će podmirivati samo
kada se domaćinstvo nađe u izuzetno teškoj financijskoj
situaciji i ako su ti troškovi minimalni u odnosu na prosječnu potrošnju.
Predviđena financijska sredstva u iznosu od
11.000,00 kuna.
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2. JEDNOKRATNA POMOĆ U NOVCU ILI
NARAVI
Jednokratnu pomoć u novcu dodjeljuje po zahtjevu
Općinski načelnik. Ova pomoć dodjeljuje se kod pretrpjele
nesreće ili nepogode, plaćanja troškova prehrane socijalno
ugroženih učenika, škola učenika u prirodi, nabava školskih udžbenika,  rođenja djeteta, pogrebnih troškova i sl.
Predviđena financijska sredstva u iznosu od
38.000,00 kuna.
3. POMOĆ U NOVCU ILI NARAVI /PAKETI/
PRIGODOM BLAGDANA BOŽIĆA I USKRSA
Ovu pomoć ostvaruju građani s područja općine
Zagorska Sela, koji su korisnici socijalne skrbi, prema
rješenju Centra za socijalnu skrb.
Ovu pomoć mogu ostvariti i građani koji se trenutno /privremeno/ nađu u teškoj financijskoj situaciji zbog
gubitka posla ili pretrpjele nesreće odnosno nepogode.
Korisnike ove pomoći utvrđuje Općinski načelnik
i Socijalno vijeće.
Predviđena financijska sredstva u iznosu od
12.000,00 kuna.
4. SUFINANCIRANJE RADA USTANOVA I
UDRUGA /CRVENI KRIŽ, UDRUGA SLIJEPIH KZŽ,
UDRUGA BRANITELJA, UDRUGA INVALIDA , UMIROVLJENICI I DR./
Crveni križ i Udruge se sufinanciraju po zahtjevu
navedenih pravnih osoba uz predočenje Programa rada na
početku svake proračunske godine i javnom pozivu kojim
se definiraju uvjeti.
Predviđena financijska sredstva u iznosu od
21.000,00 kuna.
5. POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I
STUDENTIMA
Ovu pomoć ostvaruju učenici srednjih škola i redovni studenti izabrani Odlukom Općinskog vijeća nakon
provedenog postupka javnog poziva, a dodjeljuje se do
kraja tekuće školske godine. U ovu pomoć je uključena i
subvencija prijevoza za učenike srednjih škola.
Predviđena financijska sredstva u iznosu od  
98.000,00 kn.
6. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE  NAKNADE
Općinski načelnik općine Zagorska Sela može po
zahtjevu osloboditi plaćanje komunalne naknade shodno
Odluci o komunalnoj naknadi.
Članak 5.
Realizacija Socijalnog programa ovisna je o realizaciji Proračuna općine Zagorska Sela za 2018. godinu.
Članak 6.
Ovaj Socijalni program nakon prve izmjene će
se objaviti u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
KLASA: 021-05/19-02/34
URBROJ: 2135/04-19-5
Zagorska Sela, 10.12.2019.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.
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Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18) te članka 30. Statuta općine
Zagorska Sela („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 10/18) , Općinsko vijeće Općine Zagorska
Sela na svojoj 19. sjednici održanoj dana 10. prosinca
2019. godine donosi
PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI
NA PODRUČJU OPĆINE ZAGORSKA SELA ZA
2020. GODINU
OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se aktivnost u poljoprivredi za koje će Općina Zagorska Sela u 2020. godini
dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak
dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih
novčanih sredstava iz Proračuna Općine Zagorska Sela.
Članak 2.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno
pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i
ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br.
1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i
108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore
de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu:
Uredba 1408/2013.
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima
koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih
proizvoda, uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene
ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to
jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine,
potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom
ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu
djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora
o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda
ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ)
br. 104/2000.
Članak 3.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod
pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća
koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih
odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava
dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti
većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela
drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući
utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s
tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog
ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u
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drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom
s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu
glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u
tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih
u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili
više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
Članak 4.
Općina Zagorska Sela će u 2020. godini dodjeljivati
potpore za slijedeće aktivnosti:
1. Mjera 1: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava
MJERA 1.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine
Zagorska Sela
Potpora će se odobriti korisniku za:
Umjetno osjemenjivanje krava – 100,00 kn po kravi
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom
korisniku iznosi do 35 % od ukupne vrijednosti izvršenog
ulaganja, a najviše do 4.000,00 kn po korisniku godišnje.
POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK
DODJELE POTPORE
Članak 5.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan
iznos potpora male vrijednosti  koji je dodijeljen jednom
poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a  
tijekom razdoblja od tri fiskalne godine  te se ta gornja
granica  primjenjuje  bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj
zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima
dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male
vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
KONTROLA
Članak 6.
Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja se
kontrolira na temelju ispostavljenog računa i priznanice
o izvršenom osjemenjivanju goveda koja sadrži podatke
o OPG-u i opisu, vrsti i broju krave, te datumu izvršene
usluge.
STUPANJE NA SNAGU
Članak 7.
Ova odluka daje se na raspravu i usvajanje Općinskom vijeću.
KLASA: 021-05/19-02/40
URBROJ: 2135/04-19-1
Zagorska Sela, 10.12.2019.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi ( N.N. br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka
30. Statuta Općine Zagorska Sela («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» br. 10/18), Općinsko vijeće
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Općine Zagorska Sela na svojoj 19. sjednici održanoj 10.
prosinca 2019. godine donosi
PROGRAM
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
U KULTURI ZA 2020. GODINU
I
Ovim programom financiranja javnih potreba u
kulturi za 2020. godinu ( u daljnjem tekstu: Program )
raspoređuju se financijska sredstva za financiranje javnih
potreba u kulturi za 2020. godinu.
II
Sredstva u Proračunu općine Zagorska Sela za
financiranje javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
osiguravaju se po namjenama kao potpora udrugama,
kulturnim događanjima, ustanovi za obavljanje knjižnične
djelatnosti i nadležnom državnom arhivu.
III
Osigurana sredstva iz točke II. ovog Programa u
iznosu od 30.000,00 kuna, rasporediti će se sukladno
javnom pozivu dionicima koji djeluju na području Općine Zagorska Sela, a javiti će se na javni poziv sukladno
uvjetima koji će se definirati javnim pozivom.
IV
Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz točke
III. ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenom
Proračuna za 2020. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.
V
Ovaj program će se objaviti u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/19-02/41
URBROJ: 2135/04-19-1
Zagorska Sela, 10.12.2019.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi ( N.N. br. 33/01, 129/05, 109/07,125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka
30. Statuta Općine Zagorska Sela («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» br. 10/18), Općinsko vijeće
Općine Zagorska Sela na svojoj 19. sjednici održanoj dana
10. prosinca 2019. godine donosi
PROGRAM
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
U SPORTU ZA 2020. GODINU
I
Ovim programom financiranja javnih potreba u
sportu za 2020. godinu ( u daljnjem tekstu: Program )
raspoređuju se financijska sredstva za financiranje javnih
potreba u sportu za 2020. godinu.
II
Sredstva u Proračunu općine Zagorska Sela za
financiranje javnih potreba u sportu za 2019. godinu osiguravaju se po namjenama kao potpore udrugama.
III
Osigurana sredstva iz točke II. ovog Programa u
iznosu od 26.000,00   kuna rasporediti će se sukladno
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javnom pozivu dionicima koji djeluju na području Općine Zagorska Sela, a javiti će se na javni poziv sukladno
uvjetima koji će se definirati javnim pozivom.
IV
Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz točke
III. ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenom
Proračuna za 2020. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.
V
Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/19-02/42
URBROJ: 2135/04-19-1
Zagorska Sela, 10.12.2019.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.
Na temelju članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi
/”Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17/ i članka 30. Statuta općine Zagorska Sela
/”Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.
10/18/, Općinsko vijeće Općine Zagorska Sela na svojoj
19. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine
donosi
SOCIJALNI PROGRAM
OPĆINE ZAGORSKA SELA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Socijalnim programom, u okviru osiguranih
sredstava utvrđuju se prava shodno Zakonu o socijalnoj
skrbi i druga prava i pomoć za osobe sa prebivalištem na
području općine Zagorska Sela.
Članak 2.
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi
obavlja Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel
općine Zagorska Sela.
Članak 3.
Za potrebe socijalne skrbi u proračunu općine Zagorska Sela osigurana su sredstva u iznosu od 195.000,00
kuna.
Članak 4.
Oblici socijalne pomoći:
1. PRAVO NA POMOĆ PODMIRENJA TROŠKOVA STANOVANJA
1.1. Pomoć za podmirenje troškova najamnine kao
dijela troškova stanovanja može ostvariti:
-  najmoprimac – korisnik stana koji plaća zaštićenu
najamninu
najmoprimac – korisnik stana koji plaća slobodnu
ugovorenu   najamninu za stan u vlasništvu pravne ili
fizičke osobe.
1.2. Pomoć za plaćanje troškova ili dijela troškova:
-  vode,
-  plina,
-  električne energije
-  ogrjev
Navedene pomoći mogu ostvariti samo građani s
područja općine Zagorska Sela, koji su korisnici socijalne
skrbi, u koliko im ove obveze ne podmiruje Centar za
socijalnu skrb.
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Pomoći iz točke 1.2., Općina će podmirivati samo
kada se domaćinstvo nađe u izuzetno teškoj financijskoj
situaciji i ako su ti troškovi minimalni u odnosu na prosječnu potrošnju.
Predviđena financijska sredstva u iznosu od
10.000,00 kuna.
2. JEDNOKRATNA POMOĆ U NOVCU ILI
NARAVI
Jednokratnu pomoć u novcu dodjeljuje po zahtjevu
Općinski načelnik. Ova pomoć dodjeljuje se kod pretrpjele
nesreće ili nepogode, plaćanja troškova prehrane socijalno
ugroženih učenika, škola učenika u prirodi, nabava školskih udžbenika,  rođenja djeteta, pogrebnih troškova i sl.
Predviđena financijska sredstva u iznosu od
82.000,00 kuna.
3. POMOĆ U NOVCU ILI NARAVI /PAKETI/
PRIGODOM BLAGDANA BOŽIĆA I USKRSA
Ovu pomoć ostvaruju građani s područja općine
Zagorska Sela, koji su korisnici socijalne skrbi, prema
rješenju Centra za socijalnu skrb.
Ovu pomoć mogu ostvariti i građani koji se trenutno /privremeno/ nađu u teškoj financijskoj situaciji zbog
gubitka posla ili pretrpjele nesreće odnosno nepogode.
Korisnike ove pomoći utvrđuje Općinski načelnik
i Socijalno vijeće.
Predviđena financijska sredstva u iznosu od
10.000,00 kuna.
4. SUFINANCIRANJE RADA USTANOVA I
UDRUGA /CRVENI KRIŽ, UDRUGA SLIJEPIH KZŽ,
UDRUGA BRANITELJA, UDRUGA INVALIDA , UMIROVLJENICI I DR./
Crveni križ i Udruge se sufinanciraju po zahtjevu
navedenih pravnih osoba uz predočenje Programa rada na
početku svake proračunske godine i javnom pozivu kojim
se definiraju uvjeti.
Predviđena financijska sredstva u iznosu od
18.000,00 kuna.
5. POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I
STUDENTIMA
Ovu pomoć ostvaruju učenici srednjih škola i redovni studenti izabrani Odlukom Općinskog vijeća nakon
provedenog postupka javnog poziva, a dodjeljuje se do
kraja tekuće školske godine. U ovu pomoć je uključena i
subvencija prijevoza za učenike srednjih škola.
Predviđena financijska sredstva u iznosu od  
75.000,00 kn.
6. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE  NAKNADE
Općinski načelnik općine Zagorska Sela može po
zahtjevu osloboditi plaćanje komunalne naknade shodno
Odluci o komunalnoj naknadi.
Članak 5.
Realizacija Socijalnog programa ovisna je o realizaciji Proračuna općine Zagorska Sela za 2018. godinu.
Članak 6.
Ovaj Socijalni program će se objaviti u “Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
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KLASA: 021-05/19-02/43
URBROJ: 2135/04-19-1
Zagorska Sela, 10.12.2019.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15)  i članka 30. Statuta Općine Zagorska
Sela (Službeni glasnik Općine Zagorska Sela broj 10/18)
Općinsko vijeće Općine Zagorska Sela na 19. sjednici
održanoj dana 10. prosinca   2019. godine  donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE ZAGORSKA SELA
ZA 2019. GODINU
I.   UVOD
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite   (Narodne novine broj 82/15) Općinsko vijeće
Općine Zagorska Sela kao predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave u obvezi je, jedan put godišnje ili u  
postupku donošenja Proračuna, razmatrati stanje civilne  
zaštite  na svom području.
Općina kao jedinica lokalne samouprave dužna je
organizirati poslove iz samoupravnog djelokruga koji se
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
II.   ANALIZA STANJA UGROŽENOSTI
Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva
analizu stanja ugroženosti stanovništva, te materijalnih
i kulturnih dobara, koja procjenjuje moguće oblike  
opasnosti i prijetnje te njihove moguće posljedice na
stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, te okoliša iz
koje proizlazi sljedeće:
-  Općina Zagorska Sela cijelom svojom zapadnom
granicom prati tok rijeke Sutle. Na tom području, kao
uostalom i kroz ostali dio Krapinsko-zagorske županije,
nema većih lijevoobalnih pritoka.
Na gornjem toku rijeke Sutle izrađena je retencija
“SUTLANSKO JEZERO” volumena 8,7 x 10,6 m3 u cilju
zaštite nizvodnog ravničarskog područja od poplavnih
valova. To je ujedno i jedina retencija u ovom području.
U 2019. godini nije bilo proglašenih elementarnih
nepogoda zbog poplava, bujica ili plavljenja.  niti je bilo
ugrožavanja stanovništva izlijevanjem navedene tekućice
iz korita. Eventualna plavljenja uz korito Sutle rješavana
su gotovim snagama sustava civilne zaštite i to prvenstveno snagama vatrogastva.
-  Prema seizmološkoj karti Krapinsko - zagorske
županije, za period od 500 godine, područje Općine nalazi
se u  VIIº seizmičkoj zoni prema  MSK ljestvici. U 2019.
godini nije došlo do seizmoloških aktivnosti VI ili VIIº.
-  Požari otvorenog prostora mogući su na šumskim
i poljoprivrednim površinama. U 2019. godini, do 30. 11.
bilo je 2 požara otvorenog prostora na području Općine.
Tijekom 2019. godine bilo je sveukupno 5 intervencija
vatrogasaca od čega 2 intervencija na gašenju požara
na objektima građana i industrijskih postrojenja, te 3
tehničkih intervencija na poziv građana (ispumpavanje
podruma, uklanjanje srušenih stabala, sanacija prometnica, otvaranje stambenog prostora i sl.). Izvršeno je 5
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kontroliranih spaljivanja.
-   U 2019. godini na području Općine nije bila
proglašena elementarna nepogoda uzrokovana sušom
-   U 2019. godini na području Općine nije bila
proglašena elementarna nepogoda uzrokovana olujnim/
orkanskim nevremenom
-  Na području Općine Zagorska Sela ima nekoliko
potencijalnih klizišta koje Općina kontinuirano sanira
vlastitim sredstvima ili koja su u postupku saniranja.
Tokom 2019. godine sanirano je klizište u naselju
Pušća – odvojak Kralj.
U 2019. godini  snježne oborine nisu predstavljale
veći problem. Snijeg do visine 50 cm može izazvati
poremećaje u opskrbi, cestovnom prometu, osobito u radu
hitnih službi. Ugroženi su svi prometni pravci, a osobito
prometnice državna cesta DC 229, županijske  i lokalne
ceste te sve ostale nerazvrstene ceste. Nije bila proglašena
elementarna nepogoda uslijed snježnih oborina u 2019.
godini.
-  Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana
meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice i površinskog leda. To su izvanredne meteorološke pojave koje u
hladno doba godine ugrožavaju promet i ljudsko zdravlje.
Posljedica poledica su otežano  odvijanje prometa i povećana vjerojatnost pojedinačnih prometnih nesreća. Najugroženija prometnica je DC 229 te županijske i lokalne
prometnice. U 2019. godini poledica nije bila takovih
razmjera da bi ugrožavala stanovništvo u većoj mjeri, niti
je bila proglašena elementarna nepogoda uslijed poledice.
-  Tuča je prirodna pojava koja uzrokuje veće ili
manje ekonomske štete, oborina koja pada 2 -3 puta
godišnje. U posljednje vrijeme, sve češće su zabilježene
tuče u različito doba godine, a njena pojava najviše štete
pričinjava poljoprivrednim usjevima, voćarstvu te povrtlarskim kulturama i znatno utječe na smanjenje prinosa
tih kultura. Na području Općine u 2019. godini nije bila
proglašena elementarna nepogoda zbog posljedica tuče.  
-  Prometnicama Općine Zagorska Sela ne smije se
vršiti prijevoz opasnih tvari, osim u slučajevima snabdijevanja lokalnog stanovništva i gospodarskih subjekata.
U 2019. godini nije bilo nesreća sa opasnim tvarima
u prometu.
-   Republika Hrvatska na svojem području nema
nuklearne elektrane, međutim u njenoj neposrednoj blizini
nalaze se NE Krško u Sloveniji i NE Pakš u Mađarskoj.
Općina Zagorska Sela nalazi se u zoni B2 – zoni
potencijalne ugroženosti od nuklearne elektrane Krško i
ne nalazi se u radijalnim  sektorima  NE Pakš.
U 2019. godini nije bilo ugroza od nuklearnog i/ili
radiološkog zračenja.
III. STANJE SUSTAVA  CIVILNE  ZAŠTITE
U provođenju aktivnosti sustava civilne  zaštite  na
području Općine, prvenstveno se angažiraju operativne
snage sustava civilne zaštite, te pravne osobe, službe i
udruge od interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine.
Operativnim snagama rukovodi i koordinira Načelnica Općine uz stručnu potporu Stožera Civilne zaštite.
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Sukladno članku 20. Zakona o sustavu civilne
zaštite (NN broj 82/15) mjere i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite  provode  također i operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge  te pravne osobe u sustavu
civilne zaštite koje su obrazložene u daljnjem tekstu.
Težište poslova na području sustava CZ u 2019.
godini temeljilo se na radnjama i postupcima u svrhu
postupaka i radnji proizašlih iz Procjene rizika za područje Općine Zagorska Sela te izrade Plana djelovanja
sustava CZ.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ZAGORSKA SELA
Sukladno zakonskoj osnovi koja proizlazi iz čl.7.
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
stožera CZ, Načelnica Općine Zagorska Sela imenovala
je stožer CZ aktom KLASA: 022-05/17-02/20, URBROJ:
2135/04-17-1 od 27. srpnja 2017. godine, koji broji 9
članova.
Stožer  obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti
nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja ustava civilne zaštite na svom području, upravlja
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Sukladno Godišnjim planom razvoja sustava CZ,
u 2019. godini održana je  sjednica dijela Stožera CZ u
prostorijama Općine. Na  sjednici Stožera donijet je Plan
rada Stožere za 2019. godinu, članovi su upoznati s Planom vježbi civilne zaštite u 2019. godini, te su upoznati s
Procjena rizika za područje Općine Zagorska Sela.
Dio članova stožera je uključen u izradu Procjene
rizika kroz radnu skupinu koju je imenovala Načelnica.
Izvršen je sastanak radne skupine te su isti upoznati sa
nacrtom Procjene rizika, obrađenim rizicima kao i sa
rezultatima ocjenjivanja spremnosti Operativnih snaga
da na iste reagiraju.
2. VZO ZAGORSKA SELA
Materijalna i kadrovska opremljenost VZO Zagorska Sela sa pripadajućim DVD-ima nabrojana je u
dokumentu Procjena ugroženosti od požara za Općinu
Zagorska Sela. Na području Općine Zagorska Sela djeluju
slijedeći DVD-i:
- DVD „Sloga“ Plavić
- DVD Poljana Sutlanska   
U slučaju požara i dr. elementarnih nepogoda vatrogasci se aktiviraju  preko broja 193 (Operativni  vatrogasni
centar Krapina)  ili  broja 112 (Centar 112 Krapina).
U 2019. godini je bio aktivan rad i osposobljavanje
mladeži u DVD „Sloga“ Plavić, te nabava opreme.
3. CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE ZAGORSKA
SELA – POSTROJBA CZ I POVJERENICI CZ
Na području Općine Zagorska Sela, Odlukom
Općinskog vijeća Klasa: 021-05/09-02/24 URBROJ:
2135/04-19-1, a temeljem zaključka navedenog u Procjeni
rizika ukinuta je postrojba CZ opće namjene.
Odluka o o rasformiravanju postrojbe civilne za-
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štite opće namjene Općine Zagorska Sela donesena je na
16. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. srpnja 2019.
godine .
Općinska načelnica Općine Zagorska Sela imenovala je  „Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite
Općine Zagorska Sela“ 2 povjerenika CZ i 2 zamjenika
povjerenika za područje Općine Zagorska Sela.
Povjerenici CZ mobiliziraju se po nalogu Načelnice Općine putem teklićke službe,  putem stručne službe
Općine pozivom ili  SMS-om i putem medija.
Popis povjerenika CZ i njihovih zamjenika, sa
adresama i brojevima telefona i mobitela, sastavni je dio
Odluke o imenovanju povjerenika CZ.
4. UDRUGE GRAĐANA
Na području Općine Zagorska Sela djeluje 1 udruga
koja je od interesa za sustav CZ. To je:
-  LU „Srnjak“
Udrugu zastupa predsjednik ili tajnik udruge.
Tijekom 2019. godine nije bilo potrebe za uključivanjem udruge u sustav CZ.
5. PRAVNE OSOBE I OSTALI SUBJEKTI OD
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE  ZAŠTITE
Odlukom Načelnice KLASA: 810-01/16-01/03;
UR.BROJ: 2135/04-01-16 od 15. 06. 2016. godine utvrđeno je da na području općine Zagorska Sela nema pravnih
osoba od interesa za sustav CZ.  
U studenom 2019. godine izrađen je prijedlog
Odluke o pravnim osobama i poslan na suglasnost u
MUP-Ravnateljstvo CZ-Područni ured Varaždin-Služba
CZ Krapina.
6. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA  
-  STANICA KRAPINA
Hrvatska gorska služba spašavanje je dobrovoljna
i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama,
speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima
kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno
znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama.
Rad HGSS definiran je Zakonom o Hrvatskoj gorskoj
službi spašavanja (NN 79/06)  te Zakonom i izmjenama i
dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
koji je stupio na snagu 21. 10. 2015. godine (NN broj  
110/15) – u daljnjem tekstu: Zakon.
Temeljem navedenog Zakona, HGSS je prepoznata kao operativna snaga  spašavanja i zaštite ljudskih
života obzirom da se time bavi kao svojom redovitom
djelatnošću.
Program aktivnosti HGSS – stanice Krapina koja
pokriva područje Općine Zagorska Sela, temelji se na
Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 179/06
i 110/15) i predviđa osiguranje sredstava za HGSS koja
organizira, unapređuje i obavlja djelatnost spašavanja i
zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim
područjima i u drugim izvanrednim okolnostima.
Sredstva za financiranje redovite djelatnosti stanice
osiguravaju se u proračunu Općine na temelju zajednički
utvrđenog interesa između JLS i HGSS.
Općina Zagorska Sela nije imala potrebe za pozi-
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vanjem i angažiranjem HGSS – stanica Krapina u smislu
provođenja njihovih redovnih aktivnosti, niti u smislu
sudjelovanja u sustavu CZ.
IV. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sredstva namijenjena za financiranje sustava  civilne
zaštite, ranije sustava zaštite i spašavanja sukladno članku
28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) osigurana su i realizirana u Proračunu
Općine za 2019. godinu.
V. NADLEŽNOST I ZADAĆE OPĆINE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Poslovi koje je Općina Zagorska Sela provodila u
2019. godini kako bi sustav civilne zaštite bio što djelotvorniji su sljedeći:
-   Izrađen je Program pripremnih i provedbenih
aktivnosti za turističku sezonu 2019. godine
-  Prijedlog godišnjeg plana vježbi za 2020. godinu
-  Donesen je Plan operativne provedbe programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
u 2019.g.
-  Donesene su Mjere civilne zaštite u nepovoljnim
vremenskim uvjetima 2019./2020. godine
-  Izrađena je Plan djelovanja sustava CZ Općine
Zagorska Sela uz pomoć ovlaštene tvrtke Planovi i Procjene j.d.o.o. u svrhu konzultanta
-  Izrađene su smjernice za razvoj sustava CZ za
razdoblje 2020.-2023.
-  Dostava podataka i tablica kao i drugih traženih
informacija Krapinsko-zagorskoj županiji i MUP-ravnateljstvo CZ, Područni ured Varaždin, Služba CZ Krapina
-   Pružana je stručna pomoć i dostava potrebnih
informacija ovlaštenoj konzultantskoj tvrtci prilikom
izrade stručnog dijela Plana CZ
-   Izvršena je kontrola i uvid u   Plan djelovanja
sustava CZ
-  Izrađena je Odluka o pravnim osobama od interesa
za sustav CZ
-  Na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 10.
prosinca 2019. godine donijeti su dokumenti : Analiza
stanja sustava civilne zaštite na području Općine Zagorska
Sela za 2019. godinu, Zaključak o donošenju Godišnjeg
plana razvoja za 2020. godinu sa financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje te Smjernice za razvoj sustava
CZ u razdoblju 2020.-2023. godine.
VI. ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava civilne zaštite može se
zaključiti da je stanje sustava zadovoljavajuće.
Donesen je niz planskih dokumenata koji uređuju
stanje sustava civilne zaštite,  nositelji zadaća i aktivnosti
po mjerama civilne zaštite upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer civilne zaštite aktivno je uključen u
provođenje mjera civilne zaštite i izradu novog Plana CZ.
KLASA: 021-05/19-02/44
URBROJ:  2135/04-19-1
Zagorska Sela,  10. prosinca 2019. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.
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Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15),
članka 54. i članka 55. stavak 1. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja članak („Narodne novine“ broj
49/19), Općinsko vijeće Općine Zagorska Sela na svojoj
19. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine, donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE 2020. - 2023. NA
PODRUČJU OPĆINE ZAGORSKA SELA
I. UVOD
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti
(preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih,
tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj,
područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje
resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i
građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa, pružanja brzog   i optimalnog odgovora na
prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica
velike nesreće i katastrofe (čl. 5. Zakona o sustavu civilne
zaštite NN82/15).
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne, i područne (regionalne)  samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito
funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite (čl.16.
st.1 Zakona o sustavu civilne zaštite NN 82/15).
Sukladno navedenom, a temeljem čl. 17. Zakona o
sustavu civilne zaštite (NN 82/15),  Predstavničko tijelo,
na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, donosi smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite ( u daljnjem tekstu
Smjernice) za četverogodišnje razdoblje.
II. OPĆE SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU
I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE
ZAGORSKA SELA
Temeljem čl. 55. st. 2 Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja, NN49/2017 (u daljnjem tekstu „Pravilnika“)
Smjernicama se:
- Na temelju procjene rizika utvrđuju prioritetne
preventivne mjere, dinamika i način njihovog provođenja
kao i javne politike upravljanja rizicima
- Na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta
sustava civilne zaštite utvrđuje način uspostavljanja kapa-
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citeta za primanje kao i za postupanje po informacijama
ranog upozoravanja i razvijaju rješenja na jačanju svijesti
za postupanje u velikim nesrećama
- Usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga (u
daljnjem tekstu OS) sustava civilne zaštite
- Poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja
uporabe kapaciteta u velikoj nesreći
- Planira osiguranje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih ciljeva sustava
civilne zaštite u razdoblju od 4 godine
U cilju realizacije navedenih postupaka i radnji, sukladno članku 56. Pravilnika, Smjernicama se definiraju:
- pojedinačni ciljevi
- sveukupni cilj
- Konkretni koraci i Potrebne mjere:
- u području normiranja
- u području preventive
- u području planiranja
- u području operativnog djelovanja
- u području financiranja
U tom smislu, za realizaciju ciljeva i mjera razrađuju se koraci iz nadležnosti svakog pojedinog sudionika
i svake pojedine operativne snage sustava civilne zaštite.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
- stožer civilne zaštite
- operativne snage vatrogastva
- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
- udruge
- postrojbe i povjerenici civilne zaštite
- koordinatori na lokaciji
- pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Ciljevi navedeni u Smjernicama utvrđuju se na
temelju procjene rizika s naglaskom na:
v preventivne mjere i
v razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta.
III. RAZRADA SMJERNICA
Procjenom rizika od katastrofa i velikih nesreća za
područje Općine Zagorska Sela definirani su rizici koji
predstavljaju moguću ugrozu za stanovništvo, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku Općine Zagorska
Sela. To su:
1. Potres
2. Poplava
3. Ekstremne vremenske pojave-ekstremne temperature
4. Epidemije i pandemije
5. Degradacija tla
Vrednovanjem navedenih rizika uz primjenu
ALARP načela dobiven je slijedeći rezultat:
- neprihvatljivi rizici:
1) Potres
- tolerirani rizici:
1) Epidemije i pandemije
2) Ekstremne vremenske pojave-visoke temperature
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3) Degradacija tla
- prihvatljivi rizici:
1) Poplava
Spremnost operativnih kapaciteta da reagiraju na
navedene rizike, u cijelosti je ocijenjena vrlo visokom,
no ima izražena odstupanja pojedinih operativnih snaga.
U dijelu II ovih Smjernica navedeno je da se istima
definiraju ciljevi, potrebne mjere i konkretni koraci u
narednom četverogodišnjem razdoblju.
Sveukupni cilj koji proizlazi iz Procjene rizika je da:
1. tolerirani rizici postanu prihvatljivi
2. neprihvatljivi rizici postanu tolerirani.
Pojedinačni ciljevi
- vezano uz točku 1
- vršiti kontinuirano daljnje opremanje gotovih
snaga učinkovitom opremom i sredstvima kako bi isti
mogli što kvalitetnije odgovoriti na moguće prijetnje
navedenih rizika
- vršiti stalnu, kontinuiranu edukaciju stanovništva
po pojedinim područjima ugroze kako bi se umanjile posljedice istih na stanovništvo, gospodarstvo i društvenu
stabilnost i politiku
- vezano uz točku 2
- preventivno djelovanje korištenjem naprednih
tehničkih mogućnosti i materijala
- budućim svrsishodnim planiranjem zahvata u
prostoru Općine kojima se bitno umanjuju posljedice
navedenih rizika (potresa i tehničko-tehnoloških nesreća)
Konkretni koraci i potrebne mjere
- u području normiranja
- imenovanje povjerenika civilne zaštite
- određivanje koordinatora na lokaciji za pojedine
rizike navedene u Procjeni rizika
- određivanje pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite sukladno zaključcima Procjene rizika
- izvršiti ukidanje i rasformiravanje postrojbe civilne
zaštite sukladno zaključcima Procjene rizika
- u području preventive
- edukacija stanovništva o načinu postupanja u
slučaju pojave pojedine ugroze putem javnih objava ,
organizacije javnih tribina ili ciljanih sastanaka po mjesnim odborima
- edukacija i kvalitetna priprema povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za postupanje u slučaju
izbijanja pojedinih ugroza
- edukacija i pripremanje koordinatora na lokaciji
za postupanje po pojedinim ugrozama
- učestvovanje u provođenju određenih zahvata vezanih uz prostorno planiranje na području Općine vodeći
računa o zonama ugroza pojedinih prijetnji navedenih u
Procjeni rizika
- u području planiranja
- kontrola izrade Operativnih planova pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite određene Odlukom o
pravnim osobama
- izrada uputa za postupanje u slučaju katastrofe ili
velike nesreće za povjerenike civilne zaštite, koordinatore
na lokaciji i voditelje skloništa
- izrada godišnjeg plana vježbi operativnih snaga
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civilne zaštite
djelatnika zaduženih za provođenje sustava civilne zaštite
- u području operativnog djelovanja
- osigurati sredstva za stručnu obuku povjerenika
- ustrojavanje evidencije operativnih snaga
civilne zaštite i provođenje tematskih vježbi
- nabavka opreme i sredstava za gotove snage suSukladno čl. 56 stavak 3 Pravilnika, Smjernicama
kladno zakonskoj obavezi i mogućnostima
se, za četverogodišnje razdoblje, po grupama / subpodruč- provođenje godišnje planiranih vježbi operativnih
jima razrađuju koraci iz nadležnosti svakog pojedinog
snaga
sudionika i svake pojedine operativne snage sustava
- izrada plana pozivanja povjerenika civilne zaštite,
civilne zaštite .
koordinatora na lokaciji i voditelja skloništa
IV RAZRADA SMJERNICA PO GODINAMA I
- u području financiranja
SNAGAMA
- prilikom izrade proračuna odrediti relevantne
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne
iznose uvjetovane zakonskom osnovom za pojedine
zaštite se odnose prije svega na stanje i razvoj svih opeoperativne snage ali i za razvoj sustava civilne zaštite u
rativnih snaga sustava CZ prema  članku 20. Zakona o
svim njegovim dijelovima i aktivnostima
sustavu CZ te njihovu međusobnu koordinaciju, suradnju i
- sufinanciranje programa i projekata za razvoj
usklađenost u djelovanju.  U tom cilju, Smjernice za orgaudruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite
nizaciju i razvoj sustava CZ biti će usmjerene na slijedeće:
- osigurati sredstva za stručne seminare i edukaciju
Konkretni koraci i potrebne mjere
2020.
2021.
2022.
2023.
U području normiranja
- određivanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite sukladno
X
zaključcima Procjene rizika
- Imenovanje povjerenika CZ
X
- Određivanje koordinatora na lokaciji
X
- dostavljanje izvoda iz Odluke o pravnim osobama navedenim subjektima
X
- ustrojavanje potrebnih evidencija OS
X
- usklađivanje sa izmjenama i dopunama zakonske regulative iz područja CZ
X
X
X
X
U području preventive
- edukacija stanovništva o načinu postupanja u slučaju pojave pojedine ugroze
putem javnih objava , organizacije javnih tribina ili ciljanih sastanaka po
X
X
X
X
mjesnim odborima
- edukacija i kvalitetna priprema povjerenika civilne zaštite i njihovih
X
X
X
X
zamjenika za postupanje u slučaju izbijanja pojedinih ugroza
- edukacija i pripremanje koordinatora na lokaciji za postupanje po pojedinim
X
X
ugrozama
- učestvovanje u provođenju određenih zahvata vezanih uz prostorno planiranje
na području Općine vodeći računa o zonama ugroza pojedinih prijetnji
X
X
X
X
navedenih u Procjeni rizika
U području planiranja
- kontrola izrade Operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav
X
X
civilne zaštite određene Odlukom o pravnim osobama
- izrada uputa za postupanje u slučaju katastrofe ili velike nesreće za
X
povjerenike civilne zaštite, koordinatore na lokaciji i voditelje skloništa
- izrada godišnjeg plana vježbi operativnih snaga civilne zaštite
X
X
X
X
U području operativnog djelovanja
- ustrojavanje evidencije operativnih snaga
X
X
X
- nabavka opreme i sredstava za gotove snage sukladno zakonskoj obavezi i
X
X
X
X
mogućnostima
- provođenje godišnje planiranih vježbi operativnih snaga
X
X
X
X
- izrada i ažuriranje plana pozivanja povjerenika civilne zaštite, koordinatora
X
X
X
X
na lokaciji i voditelja skloništa
U području financiranja
- prilikom izrade proračuna odrediti relevantne iznose uvjetovane zakonskom
osnovom za pojedine operativne snage ali i za razvoj sustava civilne zaštite u
X
X
X
X
svim njegovim dijelovima i aktivnostima
- sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za
X
X
X
X
sustav civilne zaštite
- osigurati sredstva za stručne seminare i edukaciju djelatnika zaduženih za
X
X
X
X
provođenje sustava civilne zaštite
- osigurati sredstva za stručnu obuku povjerenika civilne zaštite i provođenje
X
X
X
X
tematskih vježbi
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v 2020. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Zagorska Sela
- održati polugodišnje sastanke stožera CZ
- upoznati stožer CZ sa Procjenom rizika i Planom
djelovanja sustava CZ-prvi kvartal 2020.
- sudjelovanje u pripremi vježbe CZ planirane za
2020. godinu - drugi kvartal 2020.
- analiza rada u 2020. godini te upoznavanje sa
godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2021.
i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2020. godini četvrti kvartal 2020.
Operativne snage vatrogastva
- Upoznavanje predstavnika vatrogastva sa Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u realizaciji
Plana djelovanja CZ
- Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za 2020.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
vatrogastva sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme za potrebe DVD-a a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zagorska Sela
- Vršenje liječničkih pregleda za DVD sa područja
Općine Zagorska Sela
- Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave
dana vatrogastva
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa-GDCK
Klanjec,
- Upoznavanje predstavnika Crvenog križa sa izmjenama Procjene rizika te njihovo aktivno uključivanje
u provođenju Plana djelovanja CZ
- Povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa sa
vježbom CZ planiranom za 2020.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
crvenog križa sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i
mogućnostima Općine Zagorska Sela
- Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
- Kontrola i održavanje opreme
- Redovne aktivnosti GDCK Klanjec
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-stanica Krapina
- Upoznavanje predstavnika HGSS-a sa izmjenama
Procjene rizika te njihovo aktivno uključivanje u provođenju Plana djelovanja CZ
- Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom
CZ planiranom za 2020.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
HGSS-a sukladno godišnjem planu
- Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zagorska Sela
- Redovne aktivnosti HGSS-a
Postrojbe i povjerenici civilne zaštite
- Postrojba CZ Opće namjene je rasformirana
- Imenovanje povjerenika CZ i njihovih zamjenika
- Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika
povjerenika CZ, provesti njihovo osposobljavanje te ih
upoznati sa dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja
civilne zaštite na području Općine Zagorska Sela - drugi
kvartal 2020.
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- Opremanje povjerenika CZ reflektirajućim prslucima- do kraja 2020.
Udruge
- Održati sastanak sa predstavnicima udruga i
upoznati ih sa Procjenom rizika i njihovom ulogom u
sustavu CZ
- Izraditi evidenciju Udruga sa pregledom broja
pripadnika, opremom i mogućnostima sudjelovanja u
sustavu CZ
Koordinatori na lokaciji
- Imenovati koordinatore na lokaciji za svaku ugrozu
navedenu u procjeni rizika
- Održati sastanak sa istima te ih upoznati sa zadaćama
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Temeljem nove Odluke o pravim osobama od interesa za sustav CZ Općina Zagorska Sela će:
- Od istih izvršiti prikupljanje podataka te  ih unijeti
u evidencijski karton E-PO
- Održati sastanak sa pravnim osobama te ih upoznati sa njihovim zadaćama i obavezama proizašlim iz
Zakona o sustavu CZ - druga polovica 2020.
- Provjeriti izrađenost Operativnih planova za pravne osobe koje su to dužne napraviti
- 2021. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Zagorska Sela
- Formiranje novog Stožera CZ u zakonskom roku
nakon lokalnih izbora
- održati polugodišnje sastanke stožera CZ
- sudjelovanje u pripremi vježbe CZ planirane za
2022. godinu - drugi kvartal 2021.
- Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2021 poradi izrade Analize stanja sustava CZ-treći kvartal 2021.
- analiza rada u 2021. godini te upoznavanje sa
godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2022.
i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2021. godini četvrti kvartal 2021.
Operativne snage vatrogastva
- Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za 2021.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
vatrogastva sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme za potrebe DVD-a a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zagorska Sela
- Vršenje liječničkih pregleda za DVD-e sa područja
Općine Zagorska Sela
- Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave
dana vatrogastva
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa-GDCK
Klanjec,
- Povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa sa
vježbom CZ planiranom za 2021.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
crvenog križa sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i
mogućnostima Općine Zagorska Sela
- Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
- Kontrola i održavanje opreme
- Redovne aktivnosti GDCK Klanjec
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Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-stanica Krapina
- Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom
CZ planiranom za 2021.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
HGSS-a sukladno godišnjem planu
- Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zagorska Sela
- Redovne aktivnosti HGSS-a
Povjerenici civilne zaštite
- Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, ažurirati podatke o istima, provesti njihovo
osposobljavanje te ih upoznati sa dužnostima proizašlim
iz Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine
Zagorska Sela
Udruge
- Održati sastanak sa predstavnicima udruga i upoznati ih sa Planom djelovanja civilne zaštite i njihovom
ulogom u sustavu CZ
- Izraditi evidenciju Udruga sa pregledom broja
pripadnika, opremom i mogućnostima sudjelovanja u
sustavu CZ
Koordinatori na lokaciji
- Izvršiti obučavanje koordinatora na lokaciji po
pojedinim ugrozama a sukladno Planu djelovanja civilne
zaštite
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
- Održati sastanak sa Pravnim osobama od interesa
za sustav CZ te izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati
evidencije istih
- Upozoriti navedene pravne osobe o potrebi izrade
Operativnog plana zaštite i spašavanja
- 2022. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Zagorska Sela
- održati polugodišnje sastanke stožera CZ i upoznati isti sa mogućim obvezama
- Odrediti termin i vrstu vježbe za 2023. godinudrugi kvartal 2022.
- sudjelovanje u pripremi i provođenju vježbe CZ
planirane za 2022. godinu - drugi kvartal 2022.
- Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2022 poradi izrade Analize stanja sustava CZ-treći kvartal 2022.
- Izvršiti pripreme za izradu nove Procjene rizika
(izrađuje se svake 3 godine)- treći kvartal 2022.
- analiza rada u 2022. godini te upoznavanje sa
godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2023.
i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2022. godini četvrti kvartal 2022.
Operativne snage vatrogastva
- Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za 2022.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
vatrogastva sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme za potrebe DVD-a a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zagorska Sela
- Vršenje liječničkih pregleda za DVD-e sa područja
Općine Zagorska Sela
- Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave
dana vatrogastva

Petak, 7. veljače, 2020.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa-GDCK
Klanjec,
- Povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa sa
vježbom CZ planiranom za 2022.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
crvenog križa sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i
mogućnostima Općine Zagorska Sela
- Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
- Kontrola i održavanje opreme
- Redovne aktivnosti GDCK Klanjec
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-stanica Krapina
- Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom
CZ planiranom za 2022.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
HGSS-a sukladno godišnjem planu
- Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zagorska Sela
- Redovne aktivnosti HGSS-a
Povjerenici civilne zaštite
- Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz povjerenike CZ
- Izvršiti eventualne zamjene određenih povjerenika
- Vršiti uvježbavanje povjerenika po pojedinim
slučajevima ugroza iz Procjene rizika
Udruge
- Ažurirati pregled udruga te broja članstva istih, kao
i kontakt osoba za slučaj uključivanja u vježbu ili stvarnu
situaciju vezanu uz potrebe CZ na terenu
Koordinatori na lokaciji
- Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz koordinatore CZ
- Izvršiti eventualne zamjene određenih koordinatora
- Vršiti uvježbavanje koordinatora po pojedinim
slučajevima ugroza iz Procjene rizika
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
- Održati sastanak sa Pravnim osobama od interesa
za sustav CZ te izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati
evidencije istih
- Provjeriti posjedovanje Operativnog plana pojedinih pravnih osoba koje su u obvezi izrade istog
- 2023. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Zagorska Sela
- održati polugodišnje sastanke stožera CZ-prvi
kvartal 2023.
- sudjelovanje u izradi nove Procjene rizika
- Odrediti termin i vrstu vježbe za 2024. godinudrugi kvartal 2023.
- sudjelovanje u pripremi i provođenju vježbe CZ
planirane za 2023. godinu - drugi kvartal 2023.
- Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2023 poradi izrade Analize stanja sustava CZ-treći kvartal 2023.
- analiza rada u 2023. godini te upoznavanje sa
godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2024.
i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2023. godine
- četvrti kvartal 2023.
- Izrada Smjernica za razvoj sustava CZ za razdoblje
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2024-2027.- četvrti kvartal 2023.
Operativne snage vatrogastva
- Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za 2023.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
vatrogastva sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme za potrebe DVD-a a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zagorska Sela
- Vršenje liječničkih pregleda za DVD-e sa područja
Općine Zagorska Sela
- Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave
dana vatrogastva
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa-GDCK
Klanjec,
- Upoznavanje predstavnika Crvenog križa sa Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u izradu
Plana djelovanja CZ
- Povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa sa
vježbom CZ planiranom za 2023.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
crvenog križa sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i
mogućnostima Općine Zagorska Sela
- Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
- Kontrola i održavanje opreme
- Redovne aktivnosti GDCK Klanjec
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-stanica Krapina
- Upoznavanje predstavnika HGSS-a sa Procjenom
rizika te njihovo aktivno uključivanje u izradu Plana
djelovanja CZ
- Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom
CZ planiranom za 2023.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
HGSS-a sukladno godišnjem planu
- Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zagorska Sela
- Redovne aktivnosti HGSS-a
Povjerenici civilne zaštite
- Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz povjerenike CZ
- Izvršiti eventualne zamjene određenih povjerenika
- Vršiti uvježbavanje povjerenika po pojedinim
slučajevima ugroza iz Procjene rizika
Udruge
- Ažurirati pregled udruga te broja članstva istih, kao
i kontakt osoba za slučaj uključivanja u vježbu ili stvarnu
situaciju vezanu uz potrebe CZ na terenu
Koordinatori na lokaciji
- Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz koordinatore CZ
- Izvršiti eventualne zamjene određenih koordinatora
- Vršiti uvježbavanje koordinatora po pojedinim
slučajevima ugroza iz Procjene rizika
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
- Održati sastanak sa Pravnim osobama od interesa
za sustav CZ te izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati
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evidencije istih
- Provjeriti posjedovanje Operativnog plana pojedinih pravnih osoba koje su u obvezi izrade istog
V.
Ove Smjernice se donose kao temelj za provođenje odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne
novine«, broj 82/15), u cilju koordinacije svih subjekata
sustava civilne zaštite u provođenju njihovih aktivnosti.
VI.
Ove Smjernice objavit će se u »Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije«.
KLASA: 021-05/19-02/45
URBROJ: 2135/04-19-1
Zagorska Sela, 10.12.2019.                                                                             
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.
Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015)
i članka 30. Statuta Općine Zagorska Sela (“Službeni
glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 10/18), Općinsko vijeće Općine Zagorska Sela na svojoj 19. sjednici
održanoj dana 10. prosinca 2019. godine, donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Zagorska Sela u 2020. godini
sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
II.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Zagorska Sela u 2020. godini sastavni
je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske
županije“.
KLASA: 021-05/19-02/46
URBROJ: 2135/04-19-2
Zagorska Sela, 10. prosinac 2019. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.

ISPRAVAK
Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je
pogreška u Odluci o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, koja je objavljena u
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ br.
50/19 od 9. prosinca 2019. godine, te se daje
ISPRAVAK
ODLUKE O PROGLAŠENJU KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE JAVNIM DOBROM U
OPĆOJ UPORABI
U članku  1. Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj50/19) tekst:
„- groblje Sv. Katarine, Zagorska Sela, oznake kčbr.
128 k.o. Zagorska Sela, površine 5770 m²“
ispravlja se tako da glasi:
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„- groblje Sv. Katarine i kapelica, Zagorska Sela,
oznake kčbr. 128 k.o. Zagorska Sela, površine 5797 m²“.
KLASA: 021-05/19-02/32
URBROJ: 2135/04-20-1
Zagorska Sela, 03.02.2020.
PROČELNIK
Stjepan Regvat, dipl.oec. v.r.
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OGLASNE STRANICE
POŠTOVANI PRETPLATNICI!
Želimo Vas obavijestiti kako od sada možete sve brojeve “Službenog
glasnika Krapinsko-zagorske županije” od 2001. do 2019. godine nabaviti
i na CD-ROM mediju.
Ukoliko nemate pojedini broj lista, ukoliko ga ne možete pronaći u svojoj
arhivi ovo je prilika da sve objavljene odluke svih tijela jedinica lokalne
samouprave pronađete na jednom mjestu.
Sve što Vam je potrebno je PC računalo sa CD-ROM uređajem.
Na CD mediju se nalazi i program (Adobe Acrobat) koji Vam omogućuje
čitanje i ispis pojedinih odluka.
LAKO, JEDNOSTAVNO I BRZO
Za sve informacije nazovite nas na telefon 049/371-490 ili 049/300-044
Cijena CD-a je 190 kn +PDV.
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Ljiljana Malogorski- zamjenik glavnog urednika • Svjetlana Goričan- član
Adresa redakcije: Magistratska 1, 49000 KRAPINA • telefon: (049)329-252 • Telefax: (049) 329-255
Izdavač: “SLUŽBENI GLASNIK d. o. o.” Krapina, Frana Galovića 13 • e-mail: sluzbeni-glasnik@kr.htnet.hr
sluzbeni.glasnik.kzz@gmail.com
Direktor: Zdravko Grabušić, telefon: (049) 371-490, 300-044 • telefax: (049) 300-043
List izlazi jedanput mjesečno ili prema potrebi.
Priprema teksta, prijelom i tisak: “SLUŽBENI GLASNIK d. o. o. ” Krapina

Pretplatnicima koji se pretplate tijekom godine
jamčimo primitak svih prethodno izašlih brojeva.

