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OPĆINA NOVI GOLUBOVEC
Na temelju odredbe članka 67. Stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18,
32/20), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19) i članka 30. Statuta Općine Novi Golubovec („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 20/21), Općinsko vijeće Općine Novi Golubovec na svojoj 4. sjednici održanoj
dana 17.12. 2021. godine, jednoglasno 6 „za“ donijelo je
I. IZMJENU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI
Članak 1.
Uslijed ukazane potrebe, u odnosu na temeljni Program građenja komunalne infrastrukture na području općine  
Novi Golubovec u 2021. godini (službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije ) neophodno je izvršiti izmjenu i dopunu programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Novi Golubovec u 2021. godini na način kako je
navedeno ovom izmjenom Programa.   
Članak 2
Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:
U skladu sa sadržajem programa u članku 3. Troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini
raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:
I. izmjena
red.br. Izvor financiranja
Planirano ukupno (kn)
(kn)
I.
Prihodi od komunalne naknade
500.000,00
600.000,00
II.
Iz komunalnog doprinosa
7.000,00
2.000,00
III.
Iz proračuna jedinice lokalne samouprave
833.000,00
567.000,00
IV
Pomoći
1.750.000,00
500.000,00
UKUPNO
3.090.000,00
1.669.000,00
Članak 3.
I. izmjenom Programa se određuju:
red.br. Stavka
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi
1.
uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u
2.
uređenim dijelovima građevinskog područja
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan
3.
građevinskog područja
Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se
4.
rekonstruirati                 

Planirano ukupno (kn) I. izmjena Programa
160.000,00

225.000,00

690.000,00

100.000,00

550.000,00

0,00

1.690.000,00

1.344.000,00

I. izmjenom Programa je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:
1. nerazvrstane ceste
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. javne zelene površine
4. javna rasvjeta
Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe
vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako
slijedi:
1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
Planirano ukupno
I. izmjena
Izvori
red.br.
Opis
(kn)
(kn)
financiranja
Pozicija
1.1.
SPREMIŠTE- GARAŽA
Izgradnja spremišta- garaže za potrebe
a)
općine
Izvođenje radova
0,00
75.000,00
UKUPNO:
0,00
75.000,00
I.
421498
1.2.
JAVNE ZELENE POVRŠINE
a)
Dječja igrališta sa igralima i spravama
Izvođenje radova
150.000,00
150.000,00
UKUPNO:
150.000,00
150.000,00
I. III.
421490
JAVNE PROMETNE POVRŠINE
KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET
1.3.
MOTORNIM VOZILIMA
a)
Nogostup i oborinska odvodnja
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Izvođenje radova
10.000,00
0,00
UKUPNO:
10.000,00
0,00
421410
SVEUKUPNO:
160.000,00
225.000,00
2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
Planirano ukupno
I. IZMJENA Izvori finanred.br.
Opis
(kn)
(kn)
ciranja
Pozicija
2.1.
JAVNE PROMETNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
a)
Uređenje centra Novog Golubovca
Izvođenje radova
150.000,00
0,00
UKUPNO:
150.000,00
0,00
421499
2.2.
JAVNE POVRŠINE
a)
Uređenje prostora ispred općine
Izvođenje radova
30.000,00
0,00
UKUPNO:
30.000,00
0,00
421495
2.3.
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
a)
Opremanje Dječjeg vrtića u Novom Golubovcu
Izvođenje radova i ostalo
500.000,00
100.000,00
UKUPNO:
500.000,00
100.000,00
III.
421497
2.4
Uređenje poslovne zone
a)
Uređenje zone
Izvođenje radova
10.000,00
0,00
UKUPNO:
10.000,00
0,00
421491
SVEUKUPNO:
690.000,00
100.000,00
3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
Planirano ukupno
I. izmjena
Izvori finanred.br.
Opis
(kn)
(kn)
ciranja
Pozicija
3.1.
JAVNE ZELENE POVRŠINE
a)
Poučna staza šumski svijet
Izvođenje radova
550.000,00
0,00
UKUPNO:
550.000,00
0,00
421450
SVEUKUPNO:
550.000,00
4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati
Planirano ukupno I. izmjena
red.br.
Opis
(kn)
(kn)
4.1.
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
a)
Uređenje doma kulture Novi Golubovec
Izvođenje radova
360.000,00
260.000,00
UKUPNO:
360.000,00
260.000,00
Dogradnja objekta na sportskom
b)
igralištu
Izvođenje radova
300.000,00
150.000,00
UKUPNO:
300.000,00
150.000,00
Uređenje Društvenog doma Velika
c)
Veternička  
Izvođenje radova
60.000,00
15.000,00
UKUPNO:
60.000,00
15.000,00
b)
Uređenje vatrogasnog doma
Izvođenje radova
20.000,00
0,00
UKUPNO:
20.000,00
0,00
4.2.
NERAZVRSTANE CESTE
a)
Održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na pod. Novi Goluboveca
Izvođenje radova i nadzor
600.000,00
600.000,00
UKUPNO:
600.000,00
600.000,00
b)
Sanacija klizišta u naselju  Riseki
Izvođenje radova
0,00
11.000,00

0,00
Izvori Financiranja

Pozicija

III. IV.

421240

III.

421261

I.

421290

-

421291

I. III. IV.

421310
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UKUPNO:
JAVNA RASVJETA
Javna rasvjeta
Nabava rasvjetnih tijela i izvođenje
radova
UKUPNO:

0,00

11.000,00

I.

421417

350.000,00
350.000,00

308.000,00
308.000,00

II. III. IV.

421440

SVEUKUPNO:

1.690.000,00

Članak 5.
Svi radovi na objektima i uređajima komunalne
infrastrukture izvoditi će se prema prioritetima koje
utvrdi Općinski načelnik.
Članak 6.
Ova I. izmjena  Programa građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Novi Golubovec u 2021.
godini objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 363-01/20-01/17
URBROJ: 2211/09-21-2
Novi Golubovec,17.12. 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Kos, v.r.
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20)
i članka 30. Statuta Općine Novi Golubovec  („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 20/21), Općinsko vijeće Općine Novi Golubovec na svojoj 4. sjednici
održanoj dana 17 prosinca 2021. godine, donijelo je
I. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA
OBJEKATA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE NOVI GOLUBOVEC U 2021. GODINI
R.b.
I.
II.
III.
IV.
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OPIS
Šumski doprinos
Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna-tekuće i
investicijsko održavanje
Vodni doprinos
Ostali prihodi Proračuna
UKUPNO

1.344.000,00
Članak 1.
Ovom I. izmjenom Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Novi
Golubovec  u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju
obavljanjem komunalnih djelatnosti:
1. održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina
2. održavanja javnih zelenih površina
3. održavanje javne rasvjete
Članak2.
Ovom I. izmjenom Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova,
po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih
za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
Program održavanja komunalne infrastrukture u
2021. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima
i izvornima financiranja utvrđenih Proračunom Općine
Novi Golubovec  za 2021. godinu.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana su  a
osigurat će se iz sljedećih izvora:
Planirano ukupno (kn)
20.000,00

I.IZMJENA (KN)
10.000,00

35.000,00
4.000,00
415.000,00
474.000,00

35.000,00
2.000,00
357.000,00
404.000,00

Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine
na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke
ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste,
osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a
u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje ceste.
Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonske cijevi i usluge građevinskom mehanizacijom utvrdit će načelnik.
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA
Planirano ukupno
I. IZMJENA
Izvori fired.br. Opis
(kn)
(KN) nanciranja
Pozicija
1.1.
Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta
100.000,00
80.000,00
II., IV.
323290
1.2.
Izdaci za zimsku službu
180.000,00
180.000,00
IV.
323291
SVEUKUPNO:
280.000,00
260.000,00
2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
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I. Izmjenom Programa održavanja javnih zelenih površina na području Općine Novi Golubovec  za 2021. godinu
obuhvaćeni su svi uređeni dijelovi naselja Općine, a u ostalim naseljima uređeni parkovi i dječja igrališta.
Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s
javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fotosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja
i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.
Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje
šljunčanih i popločenih staza. Njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje
i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog održavanjem zelenih površina, održavanje parkovne opreme
(klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići i klamerice, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), redovno održavanje sprava
na dječjim igralištima, proljetno čišćenje sipine i pranje dijela gradskih ulica s izrađenom oborinskom kanalizacijom, tzv.
malu zimsku službu (čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim
parkiralištima i autobusnim stajalištima), prigodna uređenja (zastave, božićne jelke, dekorativna rasvjeta) i održavanje
ploča za označavanje ulica.
2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
Planirano ukupno I. izmjena
Izvori finanred.br.
Opis
Pozicija
(kn)
(kn)
ciranja
1.1.
Sanacija divljih odlagališta i odvoz otpada 50.000,00
35.000,00
IV.
323420
1.2.
Održavanje  javnih površina
50.000,00
25.000,00
I, II.
323294
1.3.
Odvodnja atmosferskih voda
5.000,00
5.000,00
IV.
323295
SVEUKUPNO:
105.000,00
65.000,00
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete; uključujući
podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Planirano
I. izmjena
red.
Opis
Izvori financiranja
Pozicija
br.
ukupno (kn) (kn)
1.1.
Izdaci za održavanje javne rasvjete
9.000,00
9.000,00
IV.
3232.92
Trošak električne energije za javnu rasv1.2.
80.000,00
70.000,00
III., IV.
3223.11
jetu
SVEUKUPNO:
89.000,00kn 79.000,00
Članak 5.
Ova I. Izmjena  Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području općine Novi Golubovec  u
2021. godini objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije,
KLASA: 363-01/20-01/18
URBROJ: 2211/09-21-2
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Novi Golubovec, 17.12. 2021.
Mladen Kos, v.r.
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17 i 98/19, 64/20)i članka 30. Statuta općine
Novi Golubovec  (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 20/21), Općinsko vijeće Općine Novi Golubovec  na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17. prosinca
2021. godine, donijelo je:
I. IZMJENU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI
I POMOĆI GRAĐANIMA OPĆINE
NOVI GOLUBOVEC U 2021. GODINI
Članak 1.
I. izmjena Programa socijalne skrbi i pomoći
građanima Općine Novi Golubovec , za koje se sredstva
Red.br.
1.
2.

Izvor financiranja
Krapinsko-zagorska županija – za ogrjev
Proračun Općine Novi Golubovec
UKUPNO

osiguravaju iz proračuna Općine Novi Golubovec  jesu
pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same
ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog
nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih
okolnosti.
Članak 2.
Ovom I. Izmjenom   Programa socijalne skrbi i
pomoći građanima Općine Novi Golubovec   za 2021.
godinu nakon osiguranih sredstva u Proračunu Općine
za 2021. godinu predviđa se ostvarenje sljedećih oblika
socijalne skrbi:
Planirano ukupno (kn)
5.000,00 kn
375.000,00 kn
380.000,00 kn

I. izmjena (kn)
3.000,00 kn
381.000,00 kn
384.000,00 kn

Članak 3.
Osigurana sredstva u Proračunu Općine Novi Golubovec  za financiranje potreba socijalne skrbi i pomoći građanima

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.
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raspoređuju se po pojedinim korisnicima odnosno namjena kako slijedi:
Red. br. Opis stavke
1.
Obvezni predškolski odgoj – D.V. Mali Kaj
2.
Osnovna škola- predškolski odgoj
Pomoći građanima i kućanstvima - socijalne pomoći3.
sufinanciranje vrtića za djecu
4.
Pomoć obiteljima za svako rođeno dijete
5.
Pomoć građanima - sredstva za ogrjev
6.
Pomoć građanima - učeničke i studentske stipendije
7.
Pomoć građanima - prijevoz učenika u srednju školu
8.
Osnovna škola-školska kuhinja/socijala
9.
Pomoć građanima - radne bilježnice za osnovnu školu
10.
Darovi za djecu za Božić i Novu godinu
11.
Osnovna škola - škola plivanja
12.
Pomoć građanima – sufinanciranje učeničkih domova
13.
Smještaj djece -D.V. Mali Kaj
UKUPNO:
Članak4.
Osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne
skrbi utvrđuje se sukladno propisima o socijalnoj skrbi.
Primanja samca ili kućanstva tijekom godine evidentiraju se te usklađuju između Županije i Centra za
socijalnu skrb i jedinice lokalne samouprave, te se tijekom
donošenja pojedine Odluke vodi računa i o primanjima
koje je neka osoba – samac ili kućanstvo primila.
Članak 5.
Pojedini vidovi pomoći ostvaruju se temeljem
odredbi Odluke o socijalnoj skrbi, Odluke o komunalnoj
naknadi, te drugih posebnih akata – Odluke Socijalnog
vijeća i/ili Općinskog načelnika.
U slučaju izvanredne i opravdane situacije koja ne
trpi odgodu, Općinski načelnik će svojim zaključkom
odobriti jednokratnu novčanu pomoć samcu i/ili obitelji, o
čemu će Socijalno vijeće informirati na sljedećoj sjednici.
Članak 6.
Ova I. izmjena  Programa socijalne skrbi i pomoći
građanima Općine Novi Golubovec  u 2021. godini objavit
će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:550-01/20-01/08
URBROJ: 2211/09-21-2
Novi Golubovec ,17.12. 2021
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Kos, v.r.

I. izmjena
(kn)
13.000,00
25.000,00

130.000,00
20.000,00
5.000,00
80.000,00
40.000,00
10.000,00
35.000,00
3.000,00
5.000,00
8.000,00
0,00
380.000,00

130.000,00
14.000,00
3.000,00
88.000,00
30.000,00
11.000,00
37.000,00
4.000,00
2.000,00
15.000,00
50.000,00
384.000,00

Na temelju čl. 9.a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93
i 38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu (“Narodne
novine” br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,
85/15, 19/16 i 98/19, 47/20, 77/20), članka 30. Zakona o
udrugama (“Narodne novine” br. 74/14, 70/17, 98/19) i
članka 30. Statuta Općine Novi Golubovec (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/21), Općinsko vijeće Općine Novi Golubovec na svojoj 4.  sjednici
održanoj dana 17.12.2021. godine donijelo je :
I. IZMJENU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI I SPORTU U 2021. GODINI
Članak 1.
Ovom I. izmjenom Programa utvrđuje se sudjelovanje Općine Novi Golubovec u sufinanciranju javnih
potreba u kulturi i sportu u 2021. godini financijskim
sredstvima Proračuna Općine Novi Golubovec za 2021.
godinu
Članak 2.
Sredstvima planiranim za javne potrebe u kulturi
sufinancirat će se prostori u kojima se održavaju kulturna događanja, kulturno-umjetničko društvo, rad ostalih
udruga kao i ostvarivanje djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture i sporta te djelatnosti sportskih
klubova i udruga u sportu na području Općine Novi

Golubovec kako slijedi:
Red.br
Opis stavke
1.
Udruge -financijska potpora programima ili projektima
2.
DVD Novi Golubovec
3.
Javna vatrogasna postrojba grada Krapine
4.
HGSS- Gorska služba i spašavanje
5.
Donacije vjerskim zajednicama – župa Mihovljan
UKUPNO:
Članak 3.
Sredstva će se tijekom cijele godine izdvajati iz
proračuna Općine Novi Golubovec prema raspisanim
natječajima i dodijeljenim sredstvima te pismeno podnesenom i obrazloženom Zahtjevu od strane korisnika

Planirano ukupno (kn)
0,00
44.000,00

Planirano ukupno ( kn)
250.000,00
140.000,00
8.000,00
2.000,00
7.000,00
407.000,00

I. Izmjena (kn)
310.000,00
91.000,00
8.000,00
2.000,00
16.000,00
427.000,00

(odnosno Udruge) i pisanom odobrenju izvršitelja Proračuna, a ovisno o dinamici punjenja Proračuna.  
Članak 4.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2. odnosno izvršenju ovog Programa, korisnici su obvezni
Općinskom vijeću podnijeti izvješće. Godišnje izvješće
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o izvršenju Programa za prethodnu godinu podnosi se
najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.
Članak 6.
Ova I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i
sportu u 2021. godini objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije.
KLASA: 612-01/20-01/05
URBROJ: 2211/09-21-2
Novi Golubovec, 17.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Kos, v.r.
Na temelju članka 69.stavka 4.Zakona o šumama
(“Narodne novine” br. 68/18, 115/18 i 98/19, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Novi Golubovec (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” 20/21), Općinsko vijeće
Općine Novi Golubovec  na svojoj 4 .sjednici održanoj
dana 17. prosinca 2021., donijelo je
I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA
U 2021. GODINI
Članak 1.
Ovom I. izmjenom Programa utvrđuje se planirana
visina prihoda, te utroška sredstava šumskog doprinosa u
Proračunu Općine Novi Golubovec za 2021. godinu (5%).
Članak 2.
Prihod proračuna Općine Novi Golubovec za 2021.
godinu, a temeljem dosadašnjih uplata šumskog doprinosa, planira se u iznosu od 10.000,00 KN.
I. izmjena
Plana za
Naziv
Plan za 2021. (kn) 2021.(kn)
10.000,00
Šumski doprinos 20.000,00 kn
kn
Članak 3.
Ostvareni prihod od šumskog doprinosa u 2021.
godini u cijelosti će se utrošiti za financiranje izgradnje
i održavanje komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja i gradnje komunalne infrastrukture
na području Općine Novi Golubovec  u 2021. godini.
Članak 4.
Ova I. izmjena  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini objaviti će se u Službenom
glasniku Krapinsko – zagorske županije,.
KLASA: 321-01/20-01/01
URBROJ: 2211/09-21-2
Novi Golubovec 17. prosinca 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Kos, 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 i 127/17, 66/19) i članka
30. Statuta Općine Novi Golubovec  (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” 20/21), Općinsko vijeće
Općine Novi Golubovec na svojoj 4. sjednici održanoj
dana 17.prosinca 2021.,godine  donijelo je

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA VODNOG DOPRINOSA
U 2021. GODINI
Članak 1.
Ovom I. izmjenom Programa utvrđuje se namjena
korištenje sredstava vodnog doprinosa ostvarenih uplatom dijela sredstava od vodnog doprinosa koja će u visini
od 8% naplaćenih sredstava za područje Općine Novi
Golubovec , Hrvatske vode uplatiti u Proračun Općine
Novi Golubovec u 2021. godini u planiranom iznosu od
2.000,00 kn .
I. Izmjena plana
Naziv
Plan za 2021. (kn) za 2021.
Vodni
doprinos
4.000,00 (kn)
2.000,00 (kn)
Članak 2.
Ostvareni prihod od vodnog doprinosa u cijelosti će
se utrošiti za održavanje građevina oborinske odvodnje.
Članak 3.
Ova I. izmjena Programa utroška sredstava vodnog
doprinosa u 2021. godini objaviti će se u Službenom
glasniku Krapinsko – zagorske županije.
KLASA: 325-01/20-01/05
URBROJ: 2211/09-21-2
Novi Golubovec ,17. 12. 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Kos, v.r.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”
broj86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 30. Statuta
Općine Novi Golubovec   (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 20/21), Općinsko vijeće Općine
Novi Golubovec na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17.
prosinca 2021., godine, donijelo je
I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA ZA 2021. GODINU OD NAKNADA
ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Članak 1.
Prihod Proračuna Općine Novi Golubovec  za 2021.
godinu  od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru, a kao 30% ukupnog iznosa sredstava,
I. izmjenom planiran je iznos od 4.000,00 KN.
Članak 2.
Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošit će se
za financiranje održavanja i poboljšanja komunalne
infrastrukture područja Općine Novi Golubovec   na
sljedeći način:

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.
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I. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2021. GODINU OD NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Planirano
I. izmjena
red.br.
Opis
Izvori financiranja
Pozicija
ukupno (kn)
(kn)
Vodovodna mreža- lokalni
a)
razvod
Vlastiti proračun i
Vodovodna mreža „Bijeli
naknada za nezakonito  
7.000,00
4.000,00
421412
Potoci“  
izgrađene zgrade u
prostoru
Članak 3.
Ova I. izmjena Programa utroška sredstava za 2021.
godinu od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije.
KLASA: 350-01/20-01/05
URBROJ: 2211/09-21-2
Novi Golubovec 17. prosinca 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Kos, v.r.
Na temelju odredbe članka 67. Stavak 1 Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18
i 110/18, 32/20), članka 30. Zakona o vodama („Narodne
Novine“ br. 66/19)i članka 30. Statuta Općine Novi Golubovec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br. 20/21), Općinsko vijeće Općine Novi Golubovec na
svojoj 4. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2021. godine,
donijelo je
PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2022. GODINI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna
infrastruktura koja će se graditi u 2022. godini.
Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj
68/18, 110/18, 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:
red.br.
I.
II.
III.
IV.

Izvor financiranja
Prihodi od komunalne naknade
Iz komunalnog doprinosa
Iz proračuna jedinice lokalne samouprave
Pomoći
UKUPNO

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu
za građenje komunalne infrastrukture
- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina
na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i
radove na sanaciji tog zemljišta
- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i
uporabu komunalne infrastrukture
- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.
- Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju
Programa (poglavlje II.).
Također sadrži procjenu troškova projektiranja,
revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne
infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja
(poglavlje III.).
Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu
i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova
financiranja.
II. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Članak 2.
Građenje komunalne infrastrukture financira se
sredstvima:
U skladu sa sadržajem programa u članku 3.
Troškovi programa građenja komunalne infrastrukture
u 2022. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:
Planirano ukupno (kn)
550.000,00
5.000,00
745.000,00
2.350.000,00
3.650.000,00

Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Novi Golubovec i utvrđena
su u ukupnom iznosu od 3.650.00 kn.
III. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Članak 3.
Programom se određuju:
red.br. Stavka
Planirano ukupno (kn)
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih
1.
dijelova građevinskog područja
910.000,00
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima
2.
građevinskog područja
340.000,00
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Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog
područja
Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati                 

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

550.000,00
2.400.000,00

Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:
1. nerazvrstane ceste
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
4. javne zelene površine
5. javna rasvjeta
Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe
vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako
slijedi:
1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
Planirano ukupno Izvori finanred.br.
Opis
(kn)
ciranja  
Pozicija
1.1.
VIDIKOVAC
a)
Odmaralište – Golubovečki vidikovac
Izvođenje radova
800.000,00
IV. III
421250
UKUPNO:
800.000,00
1.2.
JAVNE ZELENE POVRŠINE
a)
Dječja igrališta sa igralima i spravama
Izvođenje radova
100.000,00
I. III.
421490
UKUPNO:
100.000,00
1.3.
JAVNE PROMETNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
a)
Nogostup i oborinska odvodnja
Izvođenje radova
10.000,00
III.
421410
UKUPNO:
10.000,00
SVEUKUPNO:
910.000,00
2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
Planirano ukupno Izvori financiranja
red.br.
Opis
(kn)
Pozicija
2.1.
JAVNE PROMETNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
a)
Uređenje centra Novog Golubovca
Izvođenje radova
200.000,00
III.
421499
UKUPNO:
200.000,00
2.2.
JAVNE POVRŠINE
a)
Uređenje prostora ispred općine
Izvođenje radova
30.000,00
I.
421495
UKUPNO:
30.000,00
2.3.
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
a)
Opremanje Dječjeg vrtića u Novom Golubovcu
Izvođenje radova i ostalo
100.000,00
I.
421497
UKUPNO:
100.000,00
2.4
Uređenje poslovne zone
a)
Uređenje zone
Izvođenje radova
10.000,00
I, II.
421491
UKUPNO:
10.000,00
SVEUKUPNO:

340.000,00

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
Planirano ukupno Izvori financiranred.br.
Opis
(kn)
ja
3.1.
JAVNE ZELENE POVRŠINE
a)
Poučna staza šumski svijet
Izvođenje radova
550.000,00
IV. III
UKUPNO:
550.000,00
SVEUKUPNO:

550.000,00

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati

Pozicija
421450

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

red.br.
4.1.
a)
b)
c)
b)
4.2.
a)
4.3
4.4.
a)

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Planirano ukupno
Opis
(kn)
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
Uređenje doma kulture Novi Golubovec
Izvođenje radova
800.000,00
UKUPNO:
800.000,00
Dogradnja objekta na sportskom igralištu
Izvođenje radova
800.000,00
UKUPNO:
800.000,00
Uređenje Društvenog doma Velika Veternička  
Izvođenje radova
60.000,00
UKUPNO:
60.000,00
Uređenje vatrogasnog doma
Izvođenje radova
20.000,00
UKUPNO:
20.000,00
NERAZVRSTANE CESTE
Održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na pod. Novi Goluboveca
Izvođenje radova i nadzor
600.000,00
UKUPNO:
600.000,00
Vodovodna mreža- lokalni razvod
Izvođenje radova
70.000,00
UKUPNO:
70.000,00
JAVNA RASVJETA
Javna rasvjeta
Nabava rasvjetnih tijela i izvođenje radova
50.000,00
UKUPNO:
50.000,00
SVEUKUPNO:
2.400.000,00
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Izvori financiranja Pozicija
IV, III.

421240

IV III

421261

III.

421290

I.

421291

IV, I.

421310

III.

421412

IV. I.

421440

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.
Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvoditi će se prema prioritetima koje utvrdi Općinski načelnik.
Članak 6.
Ovaj Programa građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Novi Golubovec u 2022. godini objavit će se
u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije,.
KLASA: 361-01/21-01/04
URBROJ: 2211/09-21-1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Novi Golubovec,17.12. 2021.
Mladen Kos, v.r.
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20)
i članka 30. Statuta Općine Novi Golubovec  („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 20/21), Općinsko vijeće Općine Novi Golubovec  na svojoj 4. sjednici
održanoj dana 17. prosinca 2021. godine, donijelo je
PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE NOVI GOLUBOVEC
U 2022. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine Novi Golubovec  u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju
obavljanjem komunalnih djelatnosti:
1. održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina
2. održavanja javnih zelenih površina
3. održavanje javne rasvjete

Članak2.
Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova
održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
Program održavanja komunalne infrastrukture u
2022. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima
i izvornima financiranja utvrđenih Proračunom Općine
Novi Golubovec  za 2022. godinu.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2022. godini planirana su u
iznosu od 659.000,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih
izvora:
Planirano ukupno (kn)
15.000,00

R.b.

OPIS

I.

Šumski doprinos
Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna-tekuće i 30.000,00
inv. održ. k. i.

II.
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Vodni doprinos
Ostali prihodi Proračuna
UKUPNO

4.000,00
610.000,00
659.000,00

Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ovog Programa utrošit će se
za sljedeće namjene:
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I
JAVNO PROMETNIH POVRŠINA
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i
svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja
prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog
poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i
trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti
prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima
kojima je uređeno održavanje ceste.
Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonske cijevi i usluge građevinskom
mehanizacijom utvrdit će načelnik.

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA
Planirano
red.br. Opis
ukupno (kn) Izvori financiranja
1.1.
Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta
100.000,00 II., IV
1.6.
Izdaci za zimsku službu
180.000,00 IV.
SVEUKUPNO:
280.000,00kn

Pozicija
323290
323291

2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
Programom održavanja javnih zelenih površina na području Općine Novi Golubovec  za 2022. godinu obuhvaćeni
su svi uređeni dijelovi naselja Općine, a u ostalim naseljima uređeni parkovi i dječja igrališta.
Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s
javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fotosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja
i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.
Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje
šljunčanih i popločenih staza. Njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje
i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog održavanjem zelenih površina, održavanje parkovne opreme
(klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići i klamerice, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), redovno održavanje sprava
na dječjim igralištima, proljetno čišćenje sipine i pranje dijela gradskih ulica s izrađenom oborinskom kanalizacijom, tzv.
malu zimsku službu (čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim
parkiralištima i autobusnim stajalištima), prigodna uređenja (zastave, božićne jelke, dekorativna rasvjeta) i održavanje
ploča za označavanje ulica.
2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
Planirano
red.br. Opis
ukupno (kn) Izvori financiranja
Pozicija
1.1.
Sanacija divljih odlagališta i odvoz otpada
50.000,00
I. IV
323420
1.2.
Održavanje  javnih površina
50.000,00
II. III.  IV
323294
1.3.
Tekuće uređenje centra Novi Golubovec
200.000,00 IV.
421499
SVEUKUPNO:
300.000,00kn
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete; uključujući
podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Planirano
red.br. Opis
ukupno (kn) Izvori financiranja
Pozicija
1.1.
Izdaci za održavanje javne rasvjete
9.000,00
IV.
323292
1.3.
Trošak električne energije za javnu rasvjetu
70.000,00
IV.
322311
SVEUKUPNO:
79.000,00kn
Članak5.
Ovaj Program održavanja objekata komunalne infrastrukture na području općine Novi Golubovec  u 2022. godini
objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.
KLASA: 363-01/21-01/12
URBROJ: 2211/09-21-1
Novi Golubovec ,17 .12. 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Kos, v.r.

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.
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Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,
130/17 i 98/19, 64/20) i članka 30. Statuta općine Novi
Golubovec  (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/21), Općinsko vijeće Općine Novi Golubovec  
na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2021.
godine, donijelo je
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I POMOĆI
GRAĐANIMA OPĆINE NOVI GOLUBOVEC
U 2022. GODINI
Članak 1.
Program socijalne skrbi i pomoći građanima Općine Novi Golubovec , za koje se sredstva osiguravaju iz
proračuna Općine Novi Golubovec  jesu pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih,
nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć
članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih
osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.
Članak 2.
Ovim Programom socijalne skrbi i pomoći građanima Općine Novi Golubovec  za 2022. godinu (u daljnjem
tekstu: Plan) nakon osiguranih sredstva u Proračunu
Općine za 2022. godinu predviđa se ostvarenje sljedećih
oblika socijalne skrbi:
Red.
br.
1.
2.

Izvor financiranja
Krapinsko-zagorska
županija – za ogrjev
Proračun Općine Novi
Golubovec
UKUPNO

Planirano
ukupno (kn)
5.000,00 kn
557.000,00 kn
562.000,00 kn

Članak 3.
Osigurana sredstva u Proračunu Općine Novi Golubovec  za financiranje potreba socijalne skrbi i pomoći
građanima raspoređuju se po pojedinim korisnicima
odnosno namjena kako slijedi:
Planirano
Red. br. Opis stavke
ukupno (kn)
Pomoći građanima - suf.
1.
200.000,00 kn
vrtića za djecu
2.
Predškolski odgoj
44.000,00 kn
Pomoći građanima i
3.
kućanstvima - socijalne
75.000,00 kn
pomoći
Pomoć obiteljima za svako
4.
20.000,00 kn
rođeno dijete
Pomoć građanima 5.
5.000,00 kn
sredstva za ogrjev
Pomoć građanima 6.
učeničke i studentske
90.000,00 kn
stipendije
Pomoć građanima 7.
prijevoz učenika u srednju 30.000,00 kn
školu
Osnovna škola-školska
10.000,00 kn
8.
kuhinja/socijala

9.
10.
11.
12.
13.
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Pomoć građanima - radne
bilježnice za osnovnu školu
Darovi za djecu za Božić i
Novu godinu
Osnovna škola - škola
plivanja
Pomoć građanima –
sufinanciranje učeničkih
domova
Pomoć za kupnju prve
nekretnine

40.000,00 kn
3.000,00 kn
4.000,00 kn
16.000,00 kn
25.000,00 kn

Članak4.
Osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne
skrbi utvrđuje se sukladno propisima o socijalnoj skrbi.
Primanja samca ili kućanstva tijekom godine evidentiraju se te usklađuju između Županije i Centra za
socijalnu skrb i jedinice lokalne samouprave, te se tijekom
donošenja pojedine Odluke vodi računa i o primanjima
koje je neka osoba – samac ili kućanstvo primila.
Članak 5.
Pojedini vidovi pomoći ostvaruju se temeljem
odredbi Odluke o socijalnoj skrbi, Odluke o komunalnoj
naknadi, te drugih posebnih akata – Odluke Socijalnog
vijeća i/ili Općinskog načelnika.
U slučaju izvanredne i opravdane situacije koja ne
trpi odgodu, Općinski načelnik će svojim zaključkom
odobriti jednokratnu novčanu pomoć samcu i/ili obitelji, o
čemu će Socijalno vijeće informirati na sljedećoj sjednici.
Članak 6.
Ovaj Program socijalne skrbi i pomoći građanima
Općine Novi Golubovec   u 2022. godini objavit će se
u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.
KLASA:550-01/21-01/07
URBROJ: 2211/09-21-1
Novi Golubovec ,17. 12. 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Kos, v.r.
Na temelju čl. 9.a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93
i 38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu (“Narodne
novine” br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,
85/15, 19/16 i 98/19, 47/20, 77/20), članka 30. Zakona o
udrugama (“Narodne novine” br. 74/14, 70/17, 98/19) i
članka 30. Statuta Općine Novi Golubovec (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/21), Općinsko vijeće Općine Novi Golubovec na svojoj 4. sjednici
održanoj dana 17.12.2021.  godine donijelo je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I
SPORTU U 2022. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se sudjelovanje Općine
Novi Golubovec u sufinanciranju javnih potreba u kulturi
i sportu u 2022. godini financijskim sredstvima Proračuna
Općine Novi Golubovec za 2022. godinu
Članak 2.
Sredstvima planiranim za javne potrebe u kulturi
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sufinancirat će se prostori u kojima se održavaju kulturna događanja, kulturno-umjetničko društvo, rad ostalih
udruga kao i ostvarivanje djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture i sporta te djelatnosti sportskih
klubova i udruga u sportu na području Općine Novi
Golubovec kako slijedi:
Red.
Planirano
Opis stavke
br
ukupno( kn)
Udruge -financijska potpora
1.
342.000,00
programima ili projektima
2.
DVD Novi Golubovec
85.000,00
Javna vatrogasna postrojba
3.
8.000,00
grada Krapine
HGSS- Gorska služba i
4.
2.000,00
spašavanje
Donacije vjerskim
5.
zajednicama – župa
15.000,00
Mihovljan
UKUPNO:
452.000,00
Članak 3.
Sredstva će se tijekom cijele godine izdvajati iz
proračuna Općine Novi Golubovec prema raspisanim
natječajima i dodijeljenim sredstvima te pismeno podnesenom i obrazloženom Zahtjevu od strane korisnika
(odnosno Udruge) i pisanom odobrenju izvršitelja Proračuna, a ovisno o dinamici punjenja Proračuna. Ukoliko se
proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu,
izdaci prema ovom Programu realizirati će se u skladu sa
stvarnim mogućnostima i prioritetima glede financiranja.
Članak 4.
Općinski načelnik može svojim zaključkom odobriti potporu udruzi koja nema sjedište na području
Općine Novi Golubovec ukoliko ocijeni da je rad iste
od interesa za Općinu Novi Golubovec ili iz razloga
poslovne suradnje Općine i/ili drugog pravnog subjekta
koji je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine Novi
Golubovec najviše do 10.000,00 kuna.
Članak 5.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2. odnosno izvršenju ovog Programa, korisnici su obvezni
Općinskom vijeću podnijeti izvješće. Godišnje izvješće
o izvršenju Programa za prethodnu godinu podnosi se
najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.
Članak 6.
Ovaj Program javnih potreba u kulturi i sportu u
2022. godini objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja
2022. godine.
KLASA: 612-01/21-01/05
URBROJ: 2211/07-21-1
Novi Golubovec 17.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Kos, v.r.
Na temelju članka 69.stavka 4.Zakona o šumama
(“Narodne novine” br. 68/18, 115/18 i 98/19, 32/20)i članka
30. Statuta Općine Novi Golubovec  (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” 20/21), Općinsko vijeće

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

Općine Novi Golubovec  na svojoj 4. sjednici održanoj
dana 17. prosinca 2021., donijelo je
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
ŠUMSKOG DOPRINOSA
U 2022. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se planirana visina
prihoda, te utroška sredstava šumskog doprinosa u Proračunu Općine Novi Golubovec za 2022. godinu (5%).
Članak 2.
Prihod proračuna Općine Novi Golubovec za 2022.
godinu, a temeljem dosadašnjih uplata šumskog doprinosa, planira se u iznosu od 15.000,00 KN.
Članak 3.
Ostvareni prihod od šumskog doprinosa u 2022.
godini u cijelosti će se utrošiti za financiranje izgradnje
i održavanje komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja i gradnje komunalne infrastrukture
na području Općine Novi Golubovec  u 2022. godini.
Članak 4.
Ovaj Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije, a primjenjuje se od 01.
siječnja 2022. godine.
KLASA: 321-01/21-01/03
URBROJ: 2211/09-21-1
Novi Golubovec 17. prosinca 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Kos, 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 i 127/17, 66/19) i članka
30. Statuta Općine Novi Golubovec  (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” 20/21), Općinsko vijeće
Općine Novi Golubovec na svojoj 4.sjednici održanoj
dana 17.prosinca 2021., donijelo je:
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA VODNOG
DOPRINOSA U 2022. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenje
sredstava vodnog doprinosa ostvarenih uplatom dijela
sredstava od vodnog doprinosa koja će u visini od 8%
naplaćenih sredstava za područje Općine Novi Golubovec
, Hrvatske vode uplatiti u Proračun Općine Novi Golubovec  u 2022. godini u planiranom iznosu od 4.000,00 kn .
Članak 2.
Ostvareni prihod od vodnog doprinosa u cijelosti će
se utrošiti za održavanje građevina oborinske odvodnje.
Članak 3.
Ovaj Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2022. godini objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije, a primjenjuje se od
01.01.2022. godine.
KLASA: 325-01/21-01/03
URBROJ: 2211/09-21-1
Novi Golubovec , 17. 12. 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Kos, v.r.

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj
86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 30. Statuta Općine Novi Golubovec  (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
20/21), Općinsko vijeće Općine Novi Golubovec na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2021., godine, donijelo je
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2022. GODINU OD NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Članak 1.
Prihod Proračuna Općine Novi Golubovec  za 2022. godinu  od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru, a kao 30% ukupnog iznosa sredstava, planiran je iznos od 7.000,00 KN.
Članak 2.
Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošit će se za financiranje
održavanja i poboljšanja komunalne infrastrukture područja Općine Novi Golubovec  na sljedeći način:
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2022. GODINU OD NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Planirano
red.br.
Opis
ukupno (kn) Izvori financiranja
Pozicija
a)
Vodovodna mreža- lokalni razvod
Vlastiti proračun i naknada za
nezakonito  izgrađene zgrade u
Vodovodna mreža „Bijeli Potoci“  
7.000,00
prostoru
421412
Članak 3.
Ovaj Program utroška sredstava za 2022. godinu od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.
KLASA: 350-05/21-01/04
URBROJ: 2211/09-21-1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Novi Golubovec 17. prosinca 2021.
Mladen Kos, v.r.

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20,
20/21), članka 48. i članka 52. Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 66/21) te
članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni
glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 21/20021)
Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje na svojoj 5.
sjednici, održanoj 14.12.2021. godine, donosi
ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE
ZA 2021. 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 Sveti Križ
Začretje 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, 31/20,
20/21) 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 Sveti Križ Začretje za razdoblje
od 2020. do 2023.god., te Plana razvoja sustava civilne
zaštite Općine Sveti Križ Začretje za 2021. s trogodišnjim
financijskim učincima usvojeni su sljedeći dokumenti:
- Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sveti Križ Začretje i osnivanju
Radne skupine (KLASA: 810-01/21-01/01, URBROJ:
2197/04-03-21-2, od 10.05.2021.god.),
- Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine
Sveti križ Začretje (KLASA: 810-01/21-01/02, URBROJ:
2197/04-03-21-9, od 17.06.2021.god.),
- Odluka o usvajanju Plana vježbi civilne zaštite
Općine Sveti Križ Začretje za 2022. Godinu KLASA: 810-01/21-01/07, URBROJ: 2197/04-03-21-2 od
24.11.2021.
Na području Općine Sveti Križ Začretje mjere
i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće
operativne snage sustava civilne zaštite:
- Stožer civilne zaštite Općine Sveti Križ Začretje,
- Postrojba civilne zaštite opće namjene,
- Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,
- Koordinatori na lokaciji,
- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
(Osnovna škola Sveti Križ Začretje),
- Operativne snage vatrogastva Općine Sveti Križ
Začretje (DVD Sveti Križ Začretje i DVD Brezova),
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog
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križa Zabok,
- Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) –
Stanica Zlatar Bistrica,
- Udruge građana.
2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE
- Procjena rizika od velikih nesreća Općine Sveti
Križ Začretje
Općinski načelnik 10.05.2021.godine   donio je
Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih
nesreća za Općinu Sveti Križ Začretje i osnivanju Radne
skupine (KLASA: 810-01/21-01/01, URBROJ: 2197/0403-21-2). Radna skupina izradila je prijedlog Procjene
rizika od velikih nesreća Općine Sveti Križ Začretje
koji će se predložiti Općinskom vijeću na donošenje.
Procjena rizika od velikih nesreća izrađena je sukladno
Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća
za područje Krapinsko – zagorske županije (KLASA:
810-01/16-01/10, URBROJ: 2140/01-02-17-7, Krapina,
13.02.2017.god.)
Procjena rizika od velikih nesreća temelj je izrade
Plana djelovanja civilne zaštite.
2.1. PLANSKI DOKUMENTI
- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Križ
Začretje
Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne Novine“ 82/15) i članka 44.
Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik
Krapinsko - zagorske županije broj 5/13, 15/14 i 6/18)
općinski načelnik dana 08.03.2019. godine donio je
Odluku kojom se donosi Plan djelovanja civilne zaštite  
Općine Sveti Križ Začretje (KLASA: 810-01/18-01/05,
URBROJ: 2197/04-03-19-14), kojeg je izradila ovlaštena
tvrtka, Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, Varaždin.
Općina Sveti Križ Začretje izraditi će novi Plan
djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Križ Začretje
sukladno članku 59., stavku 3. Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21).
2.2. EVIDENCIJA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
- 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 Sveti Križ Začretje 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 kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima.

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ
ZAČRETJE
3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Sveti Križ Začretje
imenovan je Odlukom načelnika Općine o osnivanju
Stožera civilne zaštite Općine Sveti Križ Začretje
(KLASA: 810-01/21-01/02, URBROJ: 2197/04-03-21-9,
od 17.06.2021.god.). Stožer civilne zaštite Općine sastoji
se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera i
9 članova Stožera.
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 rukovodi
načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine. Stožer civilne zaštite
Općine upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite
(„Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20) te drugim
zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne
zaštite, načelima sustava civilne zaštite te sl. Većina
članova Stožera civilne zaštite Općine osposobljena je
za provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. st.2 Pravilnika o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16), u slučaju velike
nesreće, Stožer civilne zaštite Općine može predložiti
organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u
provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom
državne uprave nadležnim za organiziranje volontera.
Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom o radu Stožera
koji donosi načelnik Općine. Dio članova Stožera civilne
zaštite Općine završilo je osposobljavanje, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, koje je provodila Državna
uprava prema programu osposobljavanja članova stožera
civilne zaštite koji je donosio čelnik Državne uprave prije
pripajanja Ministarstvu unutarnjih poslova.
Na temelju članka 4. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite („Narodne Novine“, broj 69/16), Općinski
načelnik Općine Sveti Križ Začretje dana 07. prosinca
2018. godine donio je Shemu mobilizacije Stožera civilne
zaštite Općine Sveti Križ Začretje (KLASA: 810-01/1801/05, URBROJ: 2197/04-03-18-10).
Kontakt podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih
operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni
i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u
planskim dokumentima Općine.)
Tablica 1: Prikaz podataka Stožera civilne zaštite

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

BROJ
ČLANOVA

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

- 11

Rad Stožera civilne zaštite tijekom
2021. godine najviše je bio usmjeren
na aktivnosti vezane uz pandemiju
COVID 19.
AKTIVNOSTI U skladu sa Odlukama nadležnih
PROVEDENE tijela kontinuirano je provodio
U 2021.GOD.
kontrolu pridržavanja propisanih
mjera, izdavao odobrenja za
organizaciju pojedinih događaja
iz svoje nadležnosti te izvještavao
nadležne službe.
3.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE
NAMJENE
Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15),
a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih
nesreća za Općinu Sveti Križ Začretje (KLASA: 810/1701/13, URBROJ: 2197/04-01-18, od 27. ožujka 2018.
godine) Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje na
9. sjednici održanoj dana 10. rujna 2018. godine, donosi
Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sveti Križ Začretje (KLASA: 810-01/18-01/05,
URBROJ: 2197/04-01-18-3).
Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi
postrojbi civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 27/17)
postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Sveti Križ
Začretje sastoji se od :
- upravljačke skupine i
- operativne skupine.
Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika,
a svaka operativna skupina sastoji se od osam (8) pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja.
Pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene
nisu određeni.
3.3. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Na području Općine Sveti Križ Začretje djeluju
dva dobrovoljna vatrogasna društva, DVD Sveti Križ
Začretje i DVD Brezova te Javna vatrogasna postrojba
Zabok. Vatrogasna društva imaju zadovoljavajuću osnovnu vatrogasnu opremu.
Pregled aktivnosti provedenih u 2021.god.:
- provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja trave,
korova i „Uskrsnih krjesova“,
- provođenje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova putem teorijske nastave, praktičnim,
kondicijskim i tjelesnim vježbama,
- donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada,
- provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila,
- provođenje vježbi,
- obavješćivanje stanovništva o zabrani spaljivanja
u ljetnim mjesecima putem letaka i javnih medija (suzbijanje požara otvorenog tipa),
- održavanje sastanaka Zapovjedništva,
- provođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi
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prema vježbovniku s operativom,
- obilježavanje dana Sv. Florijana,
- obavljeni su redovni liječnički pregledi operativne
postrojbe,
- čišćenje spremišta i garaža te održavanje opreme
i vozila,
- rad na promociji vatrogasne službe i primanje
mladih čalnova.
3.4. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo
Crvenog križa Zabok
Gradsko društvo Crvenog križa je nevladina, humanitarna i neprofitna udruga, najviši organ upravljanja je
Skupština koja bira unutarnja tijela, a vanjskoj i unutarnjoj
javnosti se jednom godišnje podnose izvješća za proteklu
godinu kao što se i donose i godišnji planovi i programi.
Organizacija počiva na dobrotvornom i besplatnom radu
i angažmanu članstva i volontera koji udružuju svoje
vrijeme, znanje, novac i ostale resurse prema svojim
mogućnostima.
Gradsko društvo Crvenoga križa Zabok aktivno
sudjeluje u osnovnim djelatnostima od kojih su za područje civilne zaštite najvažnije:
- Socijalne djelatnosti – briga o osobama treće dobi
i invalidnim osobama,
Ovoj kategoriji stanovništva pruža se pomoć pri
obavljanju svakodnevnih poslova koji ne zahtijevaju
stručna znanja kao što su: održavanje čistoće stambenog
prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju
osobne higijene, odlazak u dućan, podizanje lijekova,
pomoć pri obavljanju administrativnih poslova, cijepanje
drva i donošenje u kuću, održavanje pristupa kući i uže
okućnice. Nekoliko puta godišnje osiguravaju im se paketi
hrane i higijenskih potrepština.
Preko projekta „ZAŽELI – MI pomažemo starijima“, CK Zabok brine o 73 korisnika i članova njihovih
obitelji. Na projektu je zaposleni 12 gerontodomaćica i
koorinatorica.
Preko projekta „Pomoć u kući“ Ministarstva rada,
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike“ CK Zabok obuhvaća 10 korisnika kojima se kontinuirano pruža  
socijalana usluga pomoći u kući, uz zaposlene 2 osobe,
pružajući im cca 2200 usluga pomoći u kući godišnje.
Tijekom krize uzrokovane COVID – 19, CK Zabok
je svakodnevno pomagao građanima, odlazeći im u dućan
po namirnice,  podizajući lijekove ili u rješavanju nekih
drugih prioriteta.
CK Zabok provodio je humanitarno – socijalne aktivnosti, sudjelujući u aktivnostima pomoći stanovništvu
potresom pogođenog područja Siska, Gline i okolice,
prikupljajući hranu, piće, odjeću, namještaj i higijenske
potrepštine. CK Zabok slao je timove po 4 – 5 osoba na
volontiranje u potresom pogođena područja kroz nekoliko
mjeseci tijekom 2021. godine.
Dva puta godišnje za Uskrs i Božić, CK Zabok
podijeli ukupno 200 paketa prehrambenih namirnica, a
još 50-ak paketa tijekom godine za interventne pomoći
socijalno ugroženim građanima. Kao posrednici u lancu
doniranja hrane CK Zabok zbrinjava ponuđene viškove
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hrane, opskrbljujuči njima 600-tinjak korisnika programa
CK Zabok.
- Osposobljavanje za pružanje prve pomoći,
CK Zabok organizira tečajeve iz pružanja prve
pomoći za kandidate za vozače vozila na motorni pogon
te tečajeve za zaposlenike iz pružanja prve pomoći. Na
nivou 4 osnovne i 2 srednje škole obučavaju se mladi
HCK-a o osnovnim postupcima pružanja prve pomoći i
održavanja na životu.
- Dobrovoljno darivanje krvi,
Od 1. siječnja 2021. do 18. studenog 2021. godine
CK Zabok je prikupilo 1700 doza krvi. Potrebe za krvlju
rastu iz dana u dan, mjere su sve strože, a primijećen je
i pad prikupljenih doza krvi kako u CK Zabok, tako i u
cijeloj Hrvatskoj.
CK Zabok radi kontinuirano na animaciji novih
darivatelja krvi. Važnost dobrovoljnog darivanja krvi je
u činjenici da je krv ne zamjenjiv lijek kojim se spašavaju
životi. U 2021. godini CK Zabok nije organizirao već
uobičajeno predavanje o dobrovoljnom darivanju krvi
za učenike završnih razreda srednjih škola zbog epidemioloških mjera koje su doprinosile smanjivanju zaraze
COVID – 19, već su animaciju odradili voditelji Mladih
HCK – a na 4 srednje škole.
- Služba traženja,
Jedna od najvažnijih djelatnosti CK Zabok. U 2021.
godini nije bilo zahtjeva za Službom traženja ali se nastavlja sa kontinuiranom edukacijom članova CK Zabok.
- Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih
nesreća i katastrofa,
Gradsko društvo Crvenog križa Zabok posjeduje: 5
terenskih kreveta, 2 preklopna stola, 2 komada sklopivih
nosila, 11 madraca, 2 daske za imobilizaciju, 10 komada pivskih garnitura (10 stolova i 20 klupi), 2 komada
bočnih imobilizatora glave, 90 komada deka, 5 vreća za
spavanje, 50 kompleta krevetnine, 35 kompleta muške,
ženske i dječje odjeće, 10 torbi za pružanje prve pomoći
i 2 ruksaka SET2go za pružanje prve pomoći, 2 kacige,
5 kanistra od 20 litara, 5 komada crijeva za vodu od 20
metara, 360 komada potkošulja, 50 pari gumenih čizama,
21 individualni set za pružanje prve pomoći, 2 isušivača
prostora, 1 šator i 2 vozila.  
- Posudionica ortopedskih pomagala,
Gradsko društvo Crvenog križa Zabok raspolaže
sa: 12 ortopedskih kreveta, 11 komada invalidskih kolica, 6 princeza, 6 komada hodalica sa 4 kraka, 6 komada
toaletnih stolaca sa posudom, 20 štapova, 20 hodalica, 6
pari štaka, paketi pelena.
- Osiguranje dovoljnih količina rabljene odjeće i
obuće za slućaj nesreća i katastrofa,
Zaposlenici CK Zabok angažirani su na poslovima
prikupljanja rabljene odjeće i obuće, sortiranju i dijeljenju
odjeće socijalno ugroženim pojedincima i/ili obiteljima.
Dio odjeće svake se godine odvaja za slučaj nesreća i
katastrofa, zamjenjujući prošlogodišnje zalihe. CK TZabok prikuplja i pelene koje donira Općoj bolnici Zabok
i bolnici hrvatskih veterana, a barem jednom mjesečno
CK Zabok opskrbljuje bolnicu s pamučnom rabljenom
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robom za bolesnike.
3.5. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – Stanica Zlatar Bistrica (Pozivanje putem centra
112)
HGSS Stanica Zlatar Bistrica u 2021. godini ima
36 članova, od kojih 14 gorskih spašavatelja (članovi
osposobljeni za samostalno djelovanje), 14 spašavatelja i
8 pripravnika. Članovi stanice specijalisti su u pojedinim
područjima unutar ili izvan HGSS-a, pa tako raspolažemos sa sljededim specijalnostima:
- 2 liječnika
- 1 vodič potražnog psa (1 potražni tim)
- 2 pripadnika s licencom ITLS-a (international
trauma life support)
- 1 pripadnik sa licencom PITLS-a (pediatric international trauma life support)
- 9 pripadnika s licencom SRT (spašavanje iz poplava i divljih voda)
- 10 pripadnika osposobljenih za vođenje potražnih
akcija
- 3 pripadnika za za kartografiju kod potražnih
akcija
- 1 letač spašavatelj
- 2 učitelja skijanja
- 2 operatora bespilotne letjelice.
Kroz projekt Sigurna HR opremljen je interventni
tim od 9 pripadnika za slučaj potresa, a koji de se dodatno
educirati za tu svrhu. Osim 9 pripadnika osposobljenih
za intervenciju projekt predviđa i vođu tima, kartografa
i operatera bespilotne letjelice, te potražni tim sastavljen
od psa i njegova vodiča.
Akcije i intervencije najvažnije su djelatnosti HGSS
Stanice Zlatar Bistrica. Osim na području KZŽ pripadnici
Stanice sudjeluju u akcijama i intervencijama na teritoriju
čitave Republike Hrvatske. U 2021. godini dio pripadnika
sudjelovao je u spašavanju stanovnika Petrinje i okolnih
naselja nakon razornog potresa koji je krajem prošle
godine pogodio to područje. Vidljivo je da iz godine u
godinu broj akcija i intervencija za Stanicu raste.
HGSS je obavezna dežurati na svim aktivnostima
koje se odvijaju u prirodi, odnosno na neurbanim prostorima. Aktivnosti koje zahtijevaju dežurstva: su trail, trekk
i mtb utrke. Ove godine po prvi puta Stanica je dežurala
na WRC Rally utrci, a član Stanica bio je koordinator
dežurstva za čitavu službu, a nakon toga Stanica je
dežurala i na Croatia Rally utrci koja se odvijala na području Kumrovca i Zagorskih Sela. Stanica je angažirana
za dežurstvo zbog posebne opreme kojom raspolaže te
zbog posebnih tehnika za izvlačenje unesrećenih osoba
s iznimno nepristupačnih terena.
Kroz svoju višegodišnju obuku u HGSS-u, naši
članovi prolaze kroz velik broj različitih tečajeva. Prvi
tečaj koji je obavezan za svakog člana je tečaj prve pomoći
u neurbanim prostorima. Nakon toga slijede tri osnovna
tečaja u službi - tečaj zimskih tehnika spašavanja, tečaj
ljetnih tehnika spašavanja, tečaj speleoloških tehnika spašavanja (spašavanje u jamama i spiljama). Svaki pripadnik
mora pristupiti ispitu da bi stekao naziv gorski spašavatelj
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(mora proći sva tri osnovna tečaja ) ili spašavatelj (ispitu
se pristupa nakon jednog osnovnog tečaja, odabranog
prema afinitetima samog pripadnika službe). Uz osnovne
tečajeve, pripadnicima HGSS-a na raspolaganju je velik
broj specijalističkih tečajeva kroz koje se mogu dodatno
specijalizirati za pojedine djelatnosti kojima se HGSS
bavi. Neki od specijalističkih tečajeva su SRT (spašavanje
na vodama i poplavama), tečaj za voditelja potraga, tečaj
za digitalnu kartografiju (važna specijalnost za potrage),
tečaj za upravljanje bespilotnim letjelicama (ima nekoliko
naprednih tečajeva nakon osnovnog, a svake godine zahtjeva relicenciranje). Iznimno važna djelatnost HGSS-a
je rad sa potražnim psima, za što se vodič i pas (potražni
tim) osposobljavaju kroz nekoliko godina, te se dalje
dodatno usavršavaju putem redovnih.
Vježbe se održavaju redovito kroz čitavu godinu,
a svrha im je održavanje visoke razine spremnosti kod
pripadnika HGSS-a. Vježbe se odvijaju ili unutar Stanice
(tzv. stanične vježbe), na razini HGSS-a (tzv. državne
vježbe), a čak i na međunarodnoj razini kroz različite
module u suradnji sa službama civilne zaštite iz čitave
Europske unije (HGSS je prema Zakonu o sustavu civilne
zaštite jedna od operativnih snaga CZ). Kroz 2021. godinu
pripadnici HGSS Stanice Zlatar Bistrica sudjelovali su u
velikom broju različitih vježbi. Na razini HGSS-a naši su
pripadnici sudjelovali u vježbi spašavanja sa helikopterom
(1), na državnoj ljetnoj vježbi na Dinari (3), državnoj
vježbi SRT (vode i poplave) (2), i državnoj vježbi speleospašavanja u jami Njemica na Biokovu (1). Održana je
jedna međustanična vježba terenske vožnje u organizaciji
stanice Samobor (3). Stanica je u 2021. godini održala
dvije stanične vježbe, i to ljetnu vježbu na Ivanščici (20) te
speleološku vježbu na Ivanščici (12). U prostorijama Stanice, na umjetnoj stijeni u Donjoj Stubici te ne pojedinim
lokacijama na terenu održano je preko 50 vježbi koje su
za cilj imale pripremanje kandidata za tečajeve i za ispit.
Piloti bespilotnih sustava redovito kroz godinu vježbaju
letenje (za relicencu im treba 30 trening sati leta). Jedan je
pripadnik sudjelovao na međunarodnoj vježbi u Tonaleu
u Italiji, gdje se u suradnji sa službama iz Francuske i
Poljske radilo na scenariju lavine, prema stvarnoj nesreći
koja se dogodila u Rigopianu 2017. godine.
Uz ranije navedene aktivnosti, HGSS Stanica Zlatar
Bistrica bavi se prevencijom kroz različita predavanja
i edukacije. U 2021. godini održana su tri predavanja
o HGSS -u i spašavanju u planinama u planinarskim
školama koje po programu HPS organiziraju planinarska društva. U suradnji sa SŠ Bedekovčina održano je
predavanje o radu HGSS-a i opremi koja se koristi pri
spašavanju završnim razredima srednje medicinske škole.
Pripadnici HGSS Stanice Zlatar Bistrica redovito sudjeluju na sastancima stožera CZ KZŽ te općina i gradova
na njezinu području.
HGSS Stanica Zlatar Bistrica raspolaže specijalnom, atestiranom opremom za spašavanje u neurbanim
područjima te u slučaju velikih prirodnih nepogoda poput
potresa ili poplava, odnosno u svim onim situacijama
kada ni jedna druga služba ne može intervenirati. Oprema
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je skupa, i mora se periodički obnavljati, jer proizvođač
daje garanciju samo onda ako se oprema koristi prema
njihovim specifikacijama. Osim periodičnog obnavljanja
potrebno je nadoknađivati i osobnu opremu pripadnika
Stanice, koji su oni kupili vlastitim sredstvima (cijena
opreme koju bi stalno kod sebe na raspolaganju morao
imati svaki pripadnik krede se oko 40.000,00 kuna, što
ni sami pripadnici, a ni Stanica s trenutnim proračunom
ne mogu nabaviti).
Popis vozila HGSS Stanica Zlatar Bistrica:
- Terensko vozilo za akcije spašavanja – 2 kom.,
- Osobno vozilo za redovnu djelatnost,
- Kombi vozilo za prijevoz na akcije i tečajeve,
- Quad,
- Motorne saonice,
- Prikolica za prijevoz quada i motornih saonica
– 2 kom.,
- Prikolica za prijevoz pasa.
Pregled ostale opreme HGSS Stanice Zlatar Bistrica:
- Nosiljke za unesrećene osobe (brdska nosiljka
“Mariner” za zahtjevne terene, specijalizirana nosiljka za
snježne uvjete “akja”, nosiljka UT 2000 4 kom, rasklopna
nosiljka “kliješta”, nosiljka za speleo spašavanje),
- Medicinska oprema (duga daska za imobilizaciju,
vakuum madrac za imobilizaciju 3 kom., vakuum udlage
set 2 kom., blue splint udlage set 2 kom., SAM splint udlage 5 kom., kramer udlage 10 kom., AED – defibrilator
2 kom., liječnički ruksak opremljen, ruksak prve pomoći
opremljen, torba prve pomoći opremljena 4 kom., boca
s kisikom 4 kom.)
- Oprema za spašavanje (eučni radio uređaj 8 kom.,
stacionirani radio uređaj, ručni radio uređaj tetra 10 kom.,
stacionirani radio uređaj tetra 2 kom., GPS uređaj ručni
18 kom., GPS uređaj za pračenje pasa 2 kom., GPS uređaj
za vozilo, motorna pila, benzinski agregat, akumulatorska
bušilica – za postavljanje sidrišta 2 kom., komplet za speleo spašavanje 5 kom., komplet za spašavanje na vodama
i poplavama 2 kom., komplet za spašavanje paraglajdera
sa stabla 2 kom., turne skije sa krznima za kretanje po
snijegu 5 kom., dereze za kretanje po zamrznutim površinama 4 kom., puška za prebacivanje užeta, uže 200 m,
uže 100 m 5 kom., uže 60 m4 kom., uže 50 m 4 kom.,
uže pomoćno 30 kom., vitlo za uže, spravice za tehničko
spašavanje – karabineri, penjalice, spuštalice i sl 100 kom)
- Bezpilotne letjelice (DJI Phantom IV, DJI Mavic
Dual) .
3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Temeljem odredbe članka 34. stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15), a
sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih
nesreća za Općinu Sveti Križ Začretje (KLASA: 810/1701/13, URBROJ: 2197/04-01-18, od 27. ožujka 2018.
godine), Općinski načelnik Općine Sveti Križ Začretje
dana 07. prosinca 2018. godine donio je  Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika
za područje Općine Sveti Križ Začretje (KLASA: 810-
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01/18-01/05, URBROJ: 2197/04-03-18-11).
Sukladno članku 21. Pravilnika o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16), povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici za područje Općine Sveti
Križ Začretje imenuju se po naselju i grupi naselja (zbog
manjeg broja stanovnika u pojedinima naseljima došlo je
do spajanja naselja), a sukladno kriteriju 1 povjerenik i
1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici imenovani su kako slijedi:
- Naselje Sveti Križ Začretje (897 stanovnika), 3
povjerenika i 3 zamjenika povjerenika
- Naselje Donja Pačetina (729 stanovnika), naselje
Završje Začretsko (40 stanovnika), 3 povjerenika i 3
zamjenika povjerenika
- Naselje Ciglenica Zagorska (620 stanovnika),
naselje Vrankovec (239 stanovnika), 3 povjerenika i 3
zamjenika povjerenika
- Naselje Štrucljevo (365 stanovnika), naselje Zleć
(150 stanovnika), 2 povjerenika i 2 zamjenika povjerenika
- Naselje Švaljkovec (338 stanovnika), naselje Galovec Začretski (290 stanovnika), naselje 2 povjerenika
i 2 zamjenika povjerenika
- Naselje Sekirišće (392 stanovnika), Kozjak Začretski (234 stanovnika), Komor Začretski (157 stanovnika) 2 povjerenika i 2 zamjenika povjerenika
- Naselje Mirkovec (476 stanovnika), naselje Brezova (287 stanovnika), naselje Kotarice (122 stanovnika)
3 povjerenika i 3 zamjenika povjerenika
- Naselje Pustodol Začretski (231 stanovnika) 1
povjerenik i 1 zamjenik povjerenika
- Naselje Temovec (233 stanovnika) 1 povjerenik i
1 zamjenik povjerenika
- Naselje Klupci Začretski (107) 1 povjerenik i 1
zamjenik povjerenika
- Naselje Dukovec (258 stanovnika) 1 povjerenik i
1 zamjenik povjerenika
Kontakt podaci povjerenika civilne zaštite kao i
drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese,
fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.)
3.7. KOORDINATORI NA LOKACIJI
Na temelju članka 35. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Sveti Križ Začretje (KLASA: 810-01/17-01/13, URBROJ:
2197/04-01-18-12, od 27. ožujka 2018. godine) načelnik
Stožera civilne zaštite Općine Sveti Križ Začretje dana
07. prosinca 2018. donio je Odluku o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Sveti Križ Začretje (KLASA:
810-01/18-01/05, URBROJ: 2197/04-03-18-12).
Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja
koordinatore na lokaciji određuje načelnik stožera civilne
zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Koordinator na lokaciji, u slučaju velike nesreće i
katastrofe, je osoba koja koordinira aktivnosti operativnih
snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.
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Koordinatori na lokaciji za Općinu Sveti Križ
Začretje imenovani su za sljedeće rizike:
- Potres,
- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih
tijela
- Ekstremne temperature,
- Epidemije i pandemije,
- Industrijske nesreće,
- Klizišta,
- Suša.
Kontakt podaci koordinatora na lokaciji kao i
drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese,
fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.) Koordinatora
na lokaciji određuje načelnik nadležnog stožera civilne
zaštite, ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja
u otklanjanju posljedica kojeg se angažiraju kapaciteti
više operativnih snaga, u pravilu iz sastava operativne
snage sustava civilne zaštite koja ima vodeću ulogu u
provedbi intervencije.Sukladno članku 26. Pravilnika o
mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga
sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16),
Općina Sveti Križ Začretje će po usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća u planu djelovanja civilne zaštite
i u suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite
utvrditi popis potencijalnih koordinatora na lokaciji s
kojeg, ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja,
načelnik nadležnog stožera civilne zaštite koordinatora
određuje i 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.
3.8. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak 3.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj
82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika o
velikih nesreća za Općinu Sveti Križ Začretje (KLASA:
810-01/17-01/13, URBROJ:2197/04-01-18-12, od 27.
ožujka 2018. godine), Općinsko vijeće Općine Sveti Križ
Začretje dana 10. rujna 2018. godine donio je Odluku o
određivanju pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Sveti Križ Začretje (KLASA: 810-01/1801/05, URBROJ: 2197/04-01-18-4).
Kao pravna osoba od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Sveti Križ Začretje određena je:
- Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Školska ulica
5, 49 223 Sveti Križ Začretje.
Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Sveti Križ Začretje raspolaže sa smještajnim
kapacitetima za privremeno zbrinjavanje ugroženog
stanovništva, za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima otklanjanja posljedica velikih nesreća i katastrofa.
Kontakt podaci pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava
civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima
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Općine. 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 te kao
kapaciteti za zbrinjavanje unesrećenih, nakon usvajanja
nove Procjene rizika od velikih nesreća, Općinsko vijeće
donijeti će novu odluku o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Križ
Začretje, na temelju prethodne suglasnosti Službe civilne
zaštite Krapina, a sukladno rezultatima nove Procjene
rizika od velikih nesreća Općine Sveti Križ Začretje.
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:
- Veterinarska ambulanta Sveti Križ Začretje,
- HEP –ODS Elektra Zabok, Zabok,
- Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok,
- Komunalno-Zabok d.o.o., Zabok,
- Zagorski metalac d.o.o. za distribuciju plina i
opskrbu plinom, Zabok,
- Hrvatski Telekom d.d., Zabok,
- Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Krapina,
- MUP - Policijska uprava Krapinsko – zagorska,
Policijska postaja Zabok
- Centar za socijalnu skrb Krapinsko – zagorske
županije
- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Zagreb,
Šumarija Krapina
- Hrvatski zavod za javno zdravstvo – Služba za
toksikologiju,
- Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske
županije,
- Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske
županije,
- Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske
županije,
- Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
- Opća bolnica Zabok,
- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za
gornju Savu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv
“Krapina – Sutla”, Veliko Trgovišće
- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna
služba – Savjetodavna služba Krapinsko – zagorske županije – Podružnica Zlatar – Ispostava Krapina
- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni
ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina.
5. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI
OBJEKTI ZA SKLANJANJE
U Općini nema skloništa pojačane zaštite, kao ni
skloništa osnovne zaštite.
Zbrinjavanje je moguće provesti u domovima, ugo-
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stiteljskim objektima i vikendicama, školama, društvenim
domovima. U istim objektima moguća je i priprema hrane
jer su opskrbljene kuhinjom:
- Vatrogasni dom DVD – a Sveti Križ Začretje,
- Vatrogasni dom DVD – a Brezova,
- Osnovna škola Sveti Križ Začretje,
- Pastoralna dvorana,
- Restoran Dunav,
- Restoran Stara škola,
- Restoran Klet Kozjak,
- Restoran Sermage.
6. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2021. GODINI
Sredstva namijenjena za financiranje sustava
civilne zaštite, definirana su Proračunom Općine Sveti
Križ Začretje za 2021.god. Za 2021. godinu u Proračunu
Općine je planirano 844.000,00 kn za financiranje civilne
zaštite. Financijska sredstva su isplaćivana redovito u
skladu sa planiranim namjenama.
7. ZAKLJUČAK
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) uređuje se sustav
i djelovanje civilne zaštite kao i obaveze jedinica lokalne
samouprave u sustavu.
Razmatrajući stanje sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Križ Začretje uvažavajući navedeno
stanje operativnih snaga, može se konstatirati:
- Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje usvojiti će  Procjenu rizika od velikih nesreća
- Općina Sveti Križ Začretje izraditi će novi Plan
djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Križ Začretje
sukladno članku 59., stavku 3. Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21), a na
temelju novo izrađene Procjene rizika od velikih nesreća
2021.god.
- Na području Općine Sveti Križ Začretje ustrojen
je Stožer civilne zaštite, koji pravodobno obavlja sve
svoje zadaće, razmatra problematiku te vrši prirpemu za
moguće prijetnje na području Općine Sveti Križ Začretje,
- Operativne snage vatrogastva Općine Sveti Križ
Začretje odgovaraju na sve zadaće u protupožarnoj zaštiti,
ali i ostalim ugrozama te se kao gotova snaga uvijek spremni uključiti u zaštitu i spašavanje stanovništva i imovine, a s ciljem podizanja operativne spremnosti pripadnika
vatrogasne postrojbe potrebno je kontinuirano provoditi
osposobljavanje i usavršavanje istih te pristupiti nabavci
nove opreme i sredstava kao i održavanju postojeće,
- 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,
- Hrvatska gorska služba spašavanja svojim aktivnostima spašavanja, kao i preventivnim i edukacijskim
programima doprinosi sigurnosti ljudi i imovine, takvi
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programi, ali i oprema zahtijevaju stalno ulaganje, kako
bi se razina spremnosti povećala,
- Općinski načelnik Općine Sveti Križ Začretje
imenovao je povjerenike civilne zaštite 2018.god.,
- Sukladno članku 26. Pravilnika o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16), Općina Sveti
Križ Začretje će po usvajanju Procjene rizika od velikih
nesreća. u planu djelovanja civilne zaštite i u suradnji s
operativnim snagama sustava civilne zaštite utvrditi popis
potencijalnih koordinatora na lokaciji s kojeg, ovisno o
specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik nadležnog stožera civilne zaštite koordinatora određuje i 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,
- 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
te kao kapaciteti za zbrinjavanje unesrećenih, nakon
usvajanja Procjene rizika od velikih nesreća, Općinsko
vijeće donijeti će novu odluku o određivanju pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti
Križ Začretje, na temelju prethodne suglasnosti Službe
civilne zaštite Krapina, a sukladno rezultatima Procjene
rizika od velikih nesreća Općine Sveti Križ Začretje
- U Proračunu Općine Sveti Križ Začretje 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 Sveti
Križ Začretje omogućava izvršavanje zadaća u sustavu
civilne zaštite.
KLASA: 810-01/21-01/006
URBROJ: 2197/04-03-21-6
Sveti Križ Začretje, 14.12.2021.god.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Roginić, v.r.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18,
31/20, 20/21), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju
i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja („Narodne Novine“ broj 66/21) te članka 32.
Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik
Krapinsko - zagorske županije“ broj 21/2021) Općinsko
vijeće Općine Sveti Križ Začretje na svojoj 5. sjednici,
održanoj 14.12.2021. godine, donosi
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI
KRIŽ ZAČRETJE ZA 2022. GODINU S
TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA
1. UVOD
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20,
20/21) 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.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na
području Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu i
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
na području Općine Sveti Križ Začretje za vremensko
razdoblje od 2020. do 2023. godine, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti
Križ Začretje za 2022. godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja
sustava civilne zaštite).
2. PLANSKI DOKUMENTI
U tabeli 1. navedeni su dokumenti iz područja
civilne zaštite koje je potrebno izraditi u 2022. godini.
Tablica 1: Popis dokumenata iz područja civilne
zaštite koje je Općina Sveti Križ Začretje u potrebi izraditi u 2022.god.

R.Br.

Naziv dokumenta

Nositelj izrade

1.

Procjena rizika od velikih
nesreća

Općinsko vijeće

2.

Plan djelovanja civilne zaštite

Općinski načelnik

Izrađivač
Radna skupina za
izradu Procjene
rizika
Radna skupina za
izradu Procjene
rizika
Radna skupina za
izradu Procjene
rizika

3.
4.
5.

Odluka o određivanju pravnih
osoba od interesa za sustav
civilne zaštite
Rješenje o rasporedu
pripadnika postrojbe civilne
zaštite opće namjene
Operativni postupovnik

Općinsko vijeće

Rok izrade
Donosi
Izrađeno, predložiti
Općinsko
Općinskom vijeću
vijeće
donošenje
Veljača 2022.

Općinski
načelnik

ožujak 2022.

Općinsko
vijeće

Općinski načelnik

Općina

ožujak 2022.

Općinski
načelnik

Stožer CZ

Općina

travanj 2022.

Načelnik
Stožera
CZ
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6.

Odluka o imenovanju
koordinatora na lokaciji

Stožer civilne
zaštite

7.

Donošenje Plana djelovanja
civilne zaštite Općine

Općinski načelnik

8.

Izrada elaborata za vježbu
civilne zaštite 2022.

Stožer civilne
zaštite

9.
10.
11.

Plan vježbi civilne zaštite
Općine za 2023.god.
Analiza stanja sustava civilne
zaštite za 2022.god.
Plan razvoja sustava civilne
zaštite za 2023. godinu s
trogodišnjim financijskim
učincima

Općina
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siječanj 2022.

6 mjeseci od
usvajanja Procjene
rizika
30 dana prije
Upravljačka skupina održavanja vježbe
civilne zaštite
Ovlaštena pravna
osoba

Općinski načelnik

Općina

prosinac 2022.

Općinsko vijeće

Općina

prosinac 2022.

Općinsko vijeće

Općina

prosinac 2022.

2.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I
RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE
Općina Sveti Križ Začretje osigurava uvjete za
vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima,
sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava
civilne zaštite (Pravilnik o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne
Novine“ broj 75/16).
Evidencija se ustrojava za:
- za članove Stožera civilne zaštite,
- za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće
namjene,
- za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne
zaštite,
- za koordinatore na lokaciji
- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.
Općina Sveti Križ Začretje 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 te u MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne
zaštite Krapina, sukladno Pravilniku o vođenju  evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
(“Narodne Novine“ broj 75/16).
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski
brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje
IZRAĐIVAČ: Jedinstveni upravni odjel
ROK: prosinac 2022.god.
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
- Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje, Stožer
cvilne zaštite
IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera
civilne zaštite

Načelnik
Stožera
CZ
Općinski
načelnik
Općinski
načelnik
Općinski
načelnik
Općinsko
vijeće
Općinsko
vijeće

ROK: lipanj 2022.god.
- Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite,
2022.god.
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje, Stožer
cvilne zaštite
IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera
civilne zaštite
ROK: prosinac 2022.god.
- Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga
sustava civilne zaštite
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje
IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka
skupina i operativne snage sustava civilne zaštite.
ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne
zaštite
- Donošenje Odluke o imenovanju koordinatora
na lokaciji
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje, Stožer
civilne zaštite
IZVRŠITELJ: načelnik Stožera civilne zaštite
ROK:  siječanj 2022.god.
- Donošenje Operativnog postupovnika
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje, Stožer
civilne zaštite
IZVRŠITELJ: načelnik Stožera civilne zaštite
ROK:  travanj 2022.god.
- Evidencija Stožera civilne zaštite, ažuriranje
osobnih podataka
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje
IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel
ROK: kontinuirano tijekom godine
3.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE
NAMJENE  
Općinski načelnik Općine Sveti Križ Začretje
rješenjem će rasporediti pripadnike postrojbe civilne
zaštite opće namjene sukladno članku 6. Uredbe o sastavu
i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne Novine“
broj 27/17).
- Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje, Stožer
cvilne zaštite
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IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera
civilne zaštite
ROK: lipanj 2022.god.
- Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite,
2022.god.
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje, Stožer
cvilne zaštite
IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera
civilne zaštite
ROK: prosinac 2022.god.
- Osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne
zaštite opće namjene
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje
IZVRŠITELJ: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite
ROK: kontinuirano tijekom 2022.god.
- Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga (potres)
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje
IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka
skupina i operativne snage sustava civilne zaštite
ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne
zaštite
- Evidencija pripadnika, ažuriranje osobnih podataka
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje
IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel
ROK: kontinuirano tijekom godine
3.3. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasna
društva za 2022.god. u planu su sljedeće aktivnosti:
- kontinuirano usklađivati Plan zaštite od požara
Općine,
- kontinuirano usklađivati Plan uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava,
- provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja trave,
korova i „Uskrsnih krjesova“,
- opremati DVD-e 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,
- provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila te
nabava nove potrebne opreme,
- Organizacija natjecanja,
- Sudjelovanje na raznim natjecanjima za sve
uzraste,
- Sudjelovanje u vježbama prema Planu vježbi CZ.
NOSITELJ: operativne snage vatrogastva Općine
IZVRŠITELJ: operativne snage vatrogastva Općine
ROK: prosinac 2022.god.
3.4. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo
Crvenog križa Zabok
Gradsko društvo Crvenog križa Zabok nastavit će
se pripremama za djelovanje u katastrofama i izvanred-
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nim situacijama. Nastavit će se edukacije instruktora
interventnog tima te osposobljavanje sadašnjih volontera
u Gradskom interventnom timu i novih članova interventnog tima GDCK Zabok te daljnje opremanje članova tima
sukladno potrebama i osiguranim sredstvima. Posebno
se računa na angažman više volontera na područjima
općina. Za nove članove, volontere, ponovno će se organizirati tečaj, a svaki član interventnog tima usvojit će
osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške,
sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Zatim će se i
sadašnji i novi volonteri, prema vlastitim mogućnostima
i željama, specijalizirati iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe
traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja
pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta, što i jest uloga
Crvenog križa u sustavu zaštite i spašavanja.
Uloga Crvenog križa u sustavu Zaštite i spašavanja
podrazumijeva sljedeće poslove:
- Organizacija prihvata i smještaj stradalih
- Psihosocijalna pomoć i podrška stradalima
- Služba traženja – obnavljane obiteljskih veza
(evidencija i ured za informiranje) – sukladno posebnim zadaćama i ovlastima Službe traženja kao dijela
međunarodne mreže, Strategiji obnavljanja obiteljskih
veza 2008.-2018.(ICRC) i sukladno Pravilniku o službi
traženja HCK
- Prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim
ekipama
- Prijem i raspodjela humanitarne pomoći
- Osiguranje pitke vode.
U slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti, educirani
interventni timovi i raspoloživa oprema se mobiliziraju
iz drugih društava i nacionalnog društva Hrvatskog
Crvenog križa i šalju u pomoć na pogođeno područje.
Gradsko društvo Crvenog križa Zabok nastaviti
će sa provedbom projekata: „ZAŽELI – MI pomažemo
starijima“, „Pomoć u kući“ te „Školski pribor za školarce
u središnjoj Hrvatskoj“- kao partner GDCK Krapina.
Gradsko društvo Crvenog križa Zabok sudjelovati će u
vježbi civilne zaštite Općine Sveti Križ Začretje.  
NOSITELJ: GDCK Zabok
IZVRŠITELJ: GDCK Zabok
ROK: 2022.god.
3.5. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS) – Stanica Zlatar Bistrica
HGSS je žurna javna SLUŽBA koja temeljem više
zakona djeluje u području prioritetnih i neodgodivih
potreba građana (sigurnost, zaštita i spašavanje ljudskih
života) i koja je dužna osigurati, pripravnost, hladni
pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365
dana u godini, redovito održavanje znanja i sposobnosti
stručnost pripadnika u vrlo zahtjevnoj, visoko rizičnoj i
odgovornoj aktivnosti.
Program aktivnosti kojeg obuhvaća zadaće održavanja spremnosti i obuke, licenciranja i produživanja
licenci za gorske spašavatelje, preventive, međunarodne
suradnje i opremanja Stanice. Program je sačinjen na

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

osnovi Pravilnika o obuci pripadnika Gorske službe
spašavanja, predviđenog kalendara aktivnosti i dr., a temelji se na Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
(„Narodne Novine“ broj 79/06 i 110/15). Za aktivnosti
predviđene ovim programom postoji zakonska obveza
za osiguravanje sredstava za:
- redovitu djelatnost,
- akcije spašavanja (potražne akcije, spašavanje na
nepristupačnom terenu, spašavanje u zimskim uvjetima
na nepristupačnom terenu, spašavanje na divljoj vodi i
poplavama, itd.),
- intervencije na nepristupačnim terenima,
- nabavka i održavanje opreme,
- preventivna djelatnost (prisutstvo članova stanice
Zlatar Bistrica na organiziranim planinarskim pohodima,
na takmičenjima „ekstremnih“ sportova, edukacija osoba
koje borave u prirodi, edukacija turističkih djelatnika itd.).
U 2022. godini planirano je da članovi koji za to
steknu uvjete pristupe ispitima za gorske spašavatelje i
spašavatelje. Dio članstva će nastaviti sa redovnom obukom kroz osnovne tečajeve HGSS-a (tečaj prve pomoći,
osnovni tečaj, tečaj spašavanja u zimskim uvjetima,
tečaj spašavanja u ljetnim uvjetima, tečaj spašavanja u
speleološkim objektima). Gorski spašavatelji i spašavatelji
nadograđivati će svoje znanje kroz specijalističke tečajeve
(vođenje potraga, pilotiranje bespilotnim letjelicama,
digitalna kartografija, spašavanje na divljim vodama i
poplavama, letači spašavatelji i dr.) i njihove relicence.
Kompletno članstvo prolazit de velik broj vježbi, bilo
da su organizirane na nivou Stanice ili HGSS-a, kako bi
zadržali visoku razinu spremnosti. Kao i do sada sudjelovat demo u dežurstvima na razini HGSS-a (nacionalni
parkovi i parkovi prirode diljem RH) te na lokalnim dežurstvima (trekk, trail i mtb utrke), a i dalje demo nastaviti
rad u stožerima civilne zaštite. Uz dežurstva baviti demo
se i edukacijom kroz razna predavanja. U 2022. godini
također planiramo završiti sa svim radovima na objektu
te ishoditi uporabnu dozvolu za isti.
Krapinsko – zagorska županija sufinancira izgradnju objekta HGSS Stanice Zlatar Bistrica te financira
leasing za terensko vozilo Toyota Hilux. HGSS Stanica
Zlatar Bistrica ima dobru suradnju sa svim gradovima
i općinama na području KZŽ. Od 2021. godine Stanica
ima potpisane ugovore o financiranju redovne djelatnosti
sa svim gradovima i općinama. Financiranje se odvija
sukladno ugovornim obvezama.
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Zlatar Bistrica sudjelovati će u vježbi civilne zaštite
Općine Sveti Križ Začretje.  
NOSITELJ: HGSS - Stanica Zlatar Bistrica
IZVRŠITELJ: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
ROK: prosinac 2022.god.
3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
- Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje, Stožer
cvilne zaštite
IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera
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civilne zaštite
ROK: svibanj 2022.god.
- Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite,
2022.god.
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje, Stožer
cvilne zaštite
IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera
civilne zaštite
ROK: prosinac 2022.god.
- Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i
njihovih zamjenika
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje
IZVRŠITELJ: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite
ROK: kontinuirano tijekom 2022.god.
- Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga (potres)
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje
IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka
skupina i operativne snage sustava civilne zaštite
ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne
zaštite
- Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika,
ažuriranje osobnih podataka
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje
IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel
ROK: kontinuirano tijekom godine
3.7. KOORDINATORI NA LOKACIJI
Ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja
načelnica Stožera civilne zaštite Općine Sveti Križ
Začretje određuje koordinatora i 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.
Stožer civilne zaštite Općine Sveti Križ Začretje
nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi
odmah po saznanju mobilizira Koordinatora na lokaciji i
upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih
snaga.
- Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje, Stožer
cvilne zaštite
IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera
civilne zaštite
ROK: svibanj 2022.god.
- Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite,
2022.god.
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje, Stožer
cvilne zaštite
IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera
civilne zaštite
ROK: prosinac 2022.god.
- Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga (potres)
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje
IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka
skupina i operativne snage sustava civilne zaštite
ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne
zaštite
- Evidencija koordinatora na lokaciji, ažuriranje
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osobnih podataka
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje
IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel
ROK: kontinuirano tijekom godine
3.8. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Nakon usvajanja Procjene rizika od velikih nesreća,
Općinsko vijeće donijeti će novu odluku o određivanju
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Sveti Križ Začretje, na temelju prethodne suglasnosti
Službe civilne zaštite Krapina, a sukladno rezultatima
Procjene rizika od velikih nesreća Općine Sveti Križ
Začretje
NOSITELJ: Općinsko vijeće, Općina
IZVRŠITELJ: Općinsko vijeće, predsjednik Vijeća
ROK: ožujak 2022.god.
Sukladno potrebi pretpostavljenog izvanrednog
događaja, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Križ Začretje sudjeluju u vježbi civilne
zaštite Općine Sveti Križ Začretje.
- Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite,
2022.god.
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje, Stožer
cvilne zaštite
IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera
civilne zaštite
ROK: prosinac 2022.god.
Sukladno točki 5. Pravilnika o nositeljima, sadržaju
i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja  („Narodne Novine“ broj 66/21) pravne osobe
koje su odlukom Općinskog vijeća određene od interesa
za sustav civilne zaštite dužne su izraditi operativni plan
civilne zaštite.

1.
- Sredstva za JVP
- Sredstva za DVD
- Sufinanciranje nabave interventnog vozila
2. Izrada planova iz područja zaštite i spašavanja
3. Sredstva za civilnu zaštitu i HGSS
4. Ostali izdaci za civilnu zaštitu
5. Higijeničarska služba
6. Deratizacija i dezinsekcija
7. Crveni križ
SVEUKUPNO :
6. ZAKLJUČAK
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne Novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i
zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika
provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Sveti
Križ Začretje.
U 2022. godini pokazuje se potrebnim nastaviti
aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne
zaštite Općine Sveti Križ Začretje i to posebice sljedećim
aktivnostima:
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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.
- Evidencija pravnih osoba od interesa za sustava
civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka
NOSITELJ: Općina Sveti Križ Začretje
IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel
ROK: kontinuirano tijekom godine
4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji
zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata,
telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom
kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, stoga je potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja
stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa
- provjeriti čujnost sirena na području Općine Sveti
Križ Začretje.
Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim
tvarima), MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni
ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina, operativne snage vatrogastva s područja Općine
Sveti Križ Začretje i Općina Sveti Križ Začretje.
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,
31/20, 20/21), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  i uvježbavanje operativnih snaga.
Prema tome, u proračunu Općine Sveti Križ Začretje
za 2022.god., u skladu s ostalim posebnim propisima,
implementirati će se sljedeće stavke:
2022.
Vatrogastvo:
170.000,00
334.000,00
100.000,00
27.000,00
10.000,00
10.000,00
82. 000,00
44. 000,00
67. 000,00
844.000,00

2023.

2024.

170.000,00
293.000,00
100.000,00
12.000,00
5.000,00
20.000,00
80.000,00
44.000,00
49.000,00
773.000,00

170.000,00
293.000,00
100.000,00
12.000,00
5.000,00
10.000,00
80.000,00
44.000,00
49.000,00
763.000,00

- ažuriranje 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:810-01/21-01/006
URBROJ: 2197/04-01-21-7
Sveti Križ Začretje, 14.12.2021.
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Roginić, v.r.
Temeljem članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08,
127/19) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 21/21)
Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj 14.12.2021.
godine donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT
ZAGORSKE JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta
Zagorske javne vatrogasne postrojbe, u tekstu kojeg je
utvrdilo Vatrogasno vijeće Zagorske javne vatrogasne
postrojbe.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zagorske javne
vatrogasne postrojbe („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 40/21)
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 2140-01/21-01/007
URBROJ: 2197/04-01-21-8
Sveti Križ Začretje, 14.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Roginić, v.r.
Temeljem članka 27. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19) i
članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 21/21) Općinsko
vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj 14.12.2021. godine
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROMJENU
ADRESE SJEDIŠTA ZAGORSKE JAVNE
VATROGASNE POSTROJBE
Članak 1.
Daje se suglasnost na promjenu adrese sjedišta
Zagorske javne vatrogasne postrojbe.
Novo sjedište Zagorske javne vatrogasne postrojbe
je „Prilaz dr. Franje Tuđmana 7d, Zabok“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 2140-01/21-01/007
URBROJ: 2197/04-01-21-9
Sveti Križ Začretje, 14.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Roginić, v.r.
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OPĆINA TUHELJ
Na temelju članka 31. stavka 3. 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, 3/20 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj
na svojoj 3. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2021.
godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U
PROSTORU ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Programu korištenja sredstava ostvarenih od
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 4/21) mijenja se članak 2.
tako da sada glasi: „Planirana naknada iz članka 1. ovog
Programa u iznosu od 5.000,00 kuna utrošiti će se za sufinanciranje kapitalnog projekta proširenja javne rasvjete
u naselju Črešnjevec“.
Članak 2.
Ove I. izmjene i dopune Programa objavit će se u
Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 400-08/21-01/4
URBROJ: 2135-03-01/21-07
Tuhelj, 13.12.2021.
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, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) i članka
30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko
– zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko
vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj 13.
prosinca 2021. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
UTROŠKA SPOMENIČKE RENTE
ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Programu utroška spomeničke rente za 2021.
godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br. 4/21) mijenja se članak 1. tako da sada glasi: „Prihod
od raspodjele spomeničke rente planiran je u Proračunu
Općine Tuhelj za 2021. godinu u iznosu od 15,00 kuna“.
Članak 2.
Mijenja se članak 2. tako da sada glasi: „Sredstva iz
stavka 1. ovog članka utrošit će se za troškove održavanja
sakralne kulture u Tuhlju“.
Članak 3.
Ove I. izmjene i dopune Programa objavit će se u
Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
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KLASA: 400-08/21-01/4
URBROJ: 2135-03-01/21-10
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama
(Narodne novine   68/18, 115/18, 98/19, 32/20) i članka
30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko
– zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko
vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj 13.
prosinca 2021. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSA ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 4/21) mijenja se članak 2. tako da sada glasi:
„U 2021. godini planira se prihod od šumskog doprinosa
u iznosu od 100,00 kuna“.
Članak 2.
Mijenja se članak 3. tako da sada glasi: „Sredstva
iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sufinanciranje
kapitalnog ulaganja u komunalnu infrastrukturu u skladu s Programom građenja komunalne infrastrukture na
području Općine Tuhelj u 2021. godini (proširenje javne
rasvjete u Črešnjevcu)“.
Članak 3.
Ove I. izmjene i dopune Programa objavit će se u
Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 400-08/21-01/4
URBROJ: 2135-03-01/21-11
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o turističkoj
pristojbi (‘’Narodne novine’’ broj 52/19, 32/20, 42/20)
i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (‘’Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije’’ broj 12/18, 3/20 i 18/21),
Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj 13. prosinca 2021. godine donijelo je sljedeći
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
UTROŠKA TURISTIČKE PRISTOJBE
U 2021. GODINI
Članak 1.
U Programu utroška turističke pristojbe u 2021.
godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br. 4/21.) mijenja se članak 2. tako da glasi: „Općina Tuhelj
u proračunu za 2021. godinu planira ostvariti prihod od
turističke pristojbe u iznosu od 165.000,00 kuna.“
Članak 2.
Mijenja se članak 3. tako da glasi: „Sredstva iz
članka 2. utrošit će se za program razvoja turizma u cilju
poboljšanja uvjeta boravka turista i to:
1. sufinanciranje kapitalnog projekta „Izgradnja i
opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama“ –
izrada projektne dokumentacije,  

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

2. sufinanciranje projekata koje će provoditi Turistička zajednica „Biser zagorja“,
3. hortikulturalno održavanje rotora u Tuheljskim
Toplicama i
4. održavanje javnih i zelenih površina.
Članak 3.
Ove II. izmjene i dopune Programa objaviti će se
u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.
KLASA: 400-08/21-01/4
URBROJ: 2135-03-01/21-12
Tuhelj, 13.12.2021.
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,
16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) i članka 30. Statuta Općine
Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko vijeće na svojoj 3.
sjednici održanoj 13. prosinca 2021. godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
SOCIJALNE SKRBI ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Programu financiranja javnih potreba socijalne
skrbi za 2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 4/21 i 34/21) mijenja se članak 2. tako
da sada glasi: „Za namjenu iz članka 1. ovog Programa
osiguravaju se sredstva u iznosu od 334.348,96 kn prema
slijedećem rasporedu:“
NAZIV
IZNOS (kn)
Novčane pomoći srednjoškolcima i
85.000,00
studentima
Sredstva za potrebe Gradskog društva
22.510,28
Crvenog križa Klanjec
Ostale naknade iz proračuna u novcu
55.000,00
Ostale naknade iz proračuna u novcu 10.500,00
ogrjev
Sufinanciranje školske kuhinje
6.000,00
učenicima osnovnih škola
Sufinanciranje cijene prijevoza
63.600,00
učenicima srednjih škola
Stanovanje
500,00
Ostale naknade iz proračuna u naravi
21.000,00
Ostale naknade iz proračuna u naravi –
4.500,00
darovi za novorođene
Sufinanciranje radnih bilježnica i
radnih materijala za učenike osnovne
50.838,68
škole
Sufinanciranje udžbenika za učenike
14.400,00
srednjih škola
Članak 2.
Ove II. izmjene i dopune Programa objavit će se
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-08/21-01/4
URBROJ: 2135-03-01/21-04
Tuhelj,13.12.2021.
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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, 98/19, 47/20 i 77/20) i članka
30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko
– zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko
vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj 13. prosinca 2021.
godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U
SPORTU ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Programu financiranja javnih potreba u sportu
za 2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 4/21 i 34/21) mijenja se članak 3. tako da
sada glasi: „Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 13.589,00 kn.
Članak 2.
Ove II. izmjene i dopune Programa objavit će se
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-08/21-01/4
URBROJ: 2135-03-01/21-05
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj
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12/18, 3/20 i 18/21) Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici
održanoj 13. prosinca 2021. godine, donijelo je
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA
UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE
TUHELJ ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Planu upravljanja imovinom Općine Tuhelj za
2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 18/21 i 34/21) mijenja se članak 2. tako da
glasi: “Sredstva za upravljanje imovinom Općine Tuhelj
za 2021. godinu osigurana su u Proračunu općine Tuhelj
za 2021. godinu u iznosu od 988.835,53 kn, a sastoje se od:
1. obveza za naslijeđenu imovinu,
2. troškova održavanja objekata u vlasništvu Općine,
3. troškova održavanja teretnog vozila,
4. sanacije dijela sjeverne strane krovišta vatrogasnog doma u Tuhlju i
5. rekonstrukcije i opremanja društvenog doma u
Tuhlju – izrada projektne dokumentacije“.
Članak 2.
Ove III. izmjene i dopune Plana objavit će se u
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-08/21-01/4
URBROJ: 2135-03-01/21-03
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20) i
članka 30. Statuta Općine Tuhelj  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko
vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2021. godine donosi
III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ br. 55/20, 19b/21 i 34/21), u točki II.,  mijenja se članak 2. tako da glasi: „Gradnja građevina
komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu
od 1.264.974,83 kuna financirat će se iz izvora navedenih u tablici:“
1. NERAZVRSTANE CESTE
R.BR. OPIS
PLAN (u kn) IZVOR FINANCIRANJA
Asfaltiranje  nerazvrstane ceste u Lenišću – LEN8,
233.689,15
odvojak Krizmanić-Kreševac, III. faza, 290 m
100.000,00 pomoći iz drž. proračuna
1.
Građenje
129.939,15
komunalna naknada
sredstva iz proračuna Općine
Nadzor
3.750,00
Tuhelj– opći prihodi
Asfaltiranje  nerazvrstane ceste u Lipnici Zagorskoj –
181.940,93
LIPN5, odvojak Šivak-Hrestak-Slovenec, 198 m
sredstva iz proračuna Općine
2.
Građenje
178.190,93
Tuhelj– opći prihodi
sredstva iz proračuna Općine
Nadzor
3.750,00
Tuhelj– opći prihodi
      UKUPNO
415.630,08
2. JAVNA RASVJETA
R.BR. OPIS

PLAN (u kn) IZVOR FINANCIRANJA
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Izgradnja javne rasvjete u Svetom Križu – odvojak
Cvetkov jarek
Građenje
Nadzor
Proširenje javne rasvjete u Tuheljskim Toplicama – Ul.
Ljudevita Gaja (kandelabri ispod Dvorca Mihanović)

1.

Građenje

2.

Nadzor
Proširenje javne rasvjete u Črešnjevcu (Monaco-TušakBednjanec) – izrada projektne dokumentacije
Građenje

3.

Projektiranje

Nadzor
Novi razvodni ormarić za javnu rasvjetu – Tuheljske
4.
Toplice (Kuharov jarek)
Nova rasvjetna tijela u naseljima: Črešnjevec-Tuheljska
ulica (1 kom), Tuheljske Toplice-odvojak Slišković (1
kom), Pristava-odvojak Karlo i odvojak Zobec (2 kom),
5.
Sveti Križ-odvojak Pulek (3 kom) i odvojak Iveković
(1 kom), Prosenik-odvojak Ivanjko (1 kom), Trstenoodvojak Zanoški (1 kom), Tuhelj-odvojak Petrinjak (3
kom) i Sveti Križ-odvojak Burić (2 reflektora)
UKUPNO

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

102.732,50

-

98.982,50
3.750,00

komunalna naknada
komunalna naknada

75.618,75

-

67.328,35

komunalna naknada
sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
komunalni doprinos
sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi

4.540,40
1.103,52
2.646,48
9.375,00

-

0,00
8.875,00
500,00
0,00

komunalni doprinos
šumski doprinos
-

16.354,00

komunalni doprinos

62.113,25

sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi

266.193,50

-

3. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na javnim prometnim
površinama na kojima nije dopušten promet motornim vozilima.
4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
PLAN (u
R.BR. OPIS
IZVOR FINANCIRANJA
kn)
Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim
500.000,00 Toplicama
sredstva iz proračuna Općine
338.312,90
Građenje i opremanje
Tuhelj– opći prihodi
1.
136.437,10 prihod od prodaje imovine
sredstva iz proračuna Općine
Izrada geodetske situacije
1.500,00
Tuhelj– opći prihodi
sredstva iz proračuna Općine
Izrada projektne dokumentacije
23.750,00
Tuhelj– opći prihodi
UKUPNO
500.000,00 5. JAVNE ZELENE POVRŠINE
R.BR.

OPIS
Izgradnja i opremanje Street workout parka

PLAN (u
kn)
52.262,50

Oprema i postavljanje iste

19.687,50
15.000,00

1.
Priprema terena
UKUPNO
6. GROBLJA
R.BR.

OPIS

17.575,00
52.262,50
PLAN (u
kn)

IZVOR FINANCIRANJA
sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
Pomoći (LAG)
sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
IZVOR FINANCIRANJA

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.
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Uređenje groblja – Staro groblje u Tuhlju – asfaltiranje
parkirališta
1.

Građenje

30.888,75

-

4.667,48

komunalni doprinos
Naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada
sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
-

5.000,00
19.721,27

Nadzor
UKUPNO
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1.500,00
30.888,75

Članak 2.
U točki IV. Programa,  mijenja se članak 4. tako da glasi: „Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne
infrastrukture koje će se izvan građevinskog područja.“
Članak 3.
U točki VI. Programa,  mijenja se članak 6. tako da glasi: „Planirani trošak za projekt uklanjanja stambene/pomoćne
građevine iznosi 14.000,00 kn za građevinu komunalne infrastrukture koja se planira uklanjati 2022. godine, a isti će se
financirati iz izvora navedenih u tablici:“
PLAN (u
R.BR. OPIS
IZVOR FINANCIRANJA
kn)
Kuća u Tuhlju, k.č.br. 168, k.o. Tuhelj, upisanu u zk.ul.br.
14.000,00 1.
2024, k.o. Tuhelj, adresa katastarske čestice Tuhelj 32
Projekt uklanjanja građevine
14.000,00 komunalni doprinos
UKUPNO
14.000,00 Članak 4.
Mijenja se članak 7. Programa tako da glasi:
„Ukupno planirani iznos za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu iznosi  
1.278.974,83 kn financiran  iz slijedećih izvora:
- Komunalna naknada:
300.000,00 kn,
- Komunalni doprinos:
45.000,00 kn,
- Šumski doprinos: 5
00,00 kn,
- Prihod od prodaje imovine:
136.437,10 kn,
- Naknada za zadržavanje nezakonito i
     zgrađenih zgrada:
5.000,00 kn,
- Pomoći iz državnog proračuna: 100.000,00 kn,
- Pomoći (LAG):
15.000,00 kn i
- Sredstva iz proračuna Općine Tuhelj
     – opći prihodi:
677.037,73 kn.“
Članak 5.
Ove III. izmjene i dopune  Programa objavit će se
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-08/21-01/4
URBROJ: 2135-03-01/21-06
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona
o komunalnom gospodarstvu (‘’Narodne novine’’ broj
68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i
18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici
održanoj dana  13. prosinca 2021. godine donosi
III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE
TUHELJ ZA 2021. GODINU
Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Tuhelj za 2021. godinu („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 55/20, 19b/21 i
34/21), u članku 2., odjeljku I. Programa briše se točka 2.
Članak 2.
U članku 2., odjeljku III. Programa mijenja se
tablica koja  glasi:
Planirani troškovi u 2021. godini:
Nabava kamenog materijala
150.000,00 kn
Nabava kamenog materijala za
zimsko posipavanje cesta i nabava
9.012,50 kn
soli
Nabava betonskih cijevi
7.000,00 kn
Troškovi goriva
37.000,00 kn
Prometna signalizacija
24.582,50 kn
Održavanje nerazvrstanih cesta
326.000,00 kn
Zimsko održavanje cesta
32.987,50 kn
UKUPNO:
586.582,50 kn
Članak 3.
U članku 2., odjeljku IV. Programa mijenja se
tablica koja  glasi:
Planirani troškovi u 2021. godini:
Troškovi održavanja javne rasvjete –
60.000,00 kn
materijal i usluge
Troškovi energije za javnu rasvjetu
175.000,00 kn
UKUPNO:
235.000,00 kn
Članak 4.
U članku 2., odjeljku V. Programa mijenja se tablica
koja  glasi:
Planirani troškovi u 2021. godini:
Troškovi vode na groblju
2.000,00 kn
Troškovi goriva
2.000,00 kn
Trošak električne energije za
mrtvačnicu Novog groblja
3.000,00 kn
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Usluga tekućeg održavanja groblja
Kontejnerski odvoz smeća s groblja
UKUPNO:

27.225,00 kn
25.000,00 kn
59.225,00 kn

Članak 5.
Mijenja se članak 3. tako da glasi: „Sredstva za
izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2021. godini na području Općine Tuhelj u ukupnom
iznosu od 889.807,50 kuna osiguravaju se iz sredstava:
- komunalne naknade:
228.383,62 kn,
- grobljanske naknade:
297.000,00 kn,
- naknade za eksploataciju mineralnih sirovina:
2.000,00 kn,
- ostalih prihoda vodnog gospodarstva:
3.000,00 kn i
- proračuna Općine Tuhelj – opći prihodi:
359.423,88 kn.“
Članak 6.
Ove III. izmjene i dopune Programa objavit će se
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-08/21-01/4
URBROJ: 2135-03-01/21-08
Tuhelj, 13.12.2021.
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, 98/19, 47/20 i 77/20) i članka
30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko
– zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko
vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj 13. prosinca 2021.
godine donosi
PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH
POTREBA U SPORTU
ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom financiranja potreba u sportu za
2022. godinu raspoređuju se sredstva za ostvarivanje potreba u sportu na području Općine Tuhelj za 2022. godinu.
Članak 2.
Sredstva će se dodjeljivati temeljem članka 33.
stavka 1. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19).
Članak 3.
Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju
se sredstva u iznosu od 20.000,00 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 i 37/21) provesti natječaje
i odabir programa i projekata te predložiti izvršitelju
proračuna sklapanje ugovora o financiranju odabranih
programa i projekata.

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

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: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-06
Tuhelj, 13.12.2021.
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, 3/20
i 18/21) Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj 13.
prosinca 2021. godine donosi
PROGRAM
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U
KULTURI ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom financiranja potreba u kulturi za
2022. godinu raspoređuju se sredstva za ostvarivanje potreba u kulturi na području Općine Tuhelj za 2022. godinu.
Članak 2.
Sredstva će se dodjeljivati temeljem članka 33.
stavka 1. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19).
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 i 37/21) 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: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-05
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
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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, 64/20, 138/20) i članka 30. Statuta
Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj 13. prosinca 2021.  godine donosi
PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH
POTREBA SOCIJALNE SKRBI
ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom financiranja potreba socijalne
skrbi za 2022. godinu raspoređuju se sredstva za ostvarivanje potreba iz domene socijalne skrbi na području
Općine Tuhelj za 2022. godinu.
Članak 2.
Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osiguravaju
se sredstva u iznosu od 369.000,00 kn prema slijedećem
rasporedu:
NAZIV
Novčane pomoći srednjoškolcima i
studentima
Sredstva za potrebe Gradskog društva
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
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

IZNOS (kn)
95.000,00
25.000,00
65.000,00
10.500,00
5.000,00
70.000,00
4.000,00
20.000,00
4.500,00
55.000,00
15.000,00

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: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-04
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
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Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18,
32/20) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj   („Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i
18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 13. prosinca 2021. godine donosi
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE TUHELJ ZA 2022. GODINU
I. OPĆEODREDBE
Članak 1.
Programom građenja komunalne infrastrukture
Općine Tuhelj za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuju se:
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se
graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog
područja,
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se
graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se
graditi izvan građevinskog područja,
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture
koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije i
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se
uklanjati.
Program se odnosi na građenje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, i to na:
- nerazvrstane ceste,
- javne površine (javne prometne površine na
kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna
parkirališta, javne garaže, javne zelene površine),
- građevine i uređaje javne namjene,
- javnu rasvjetu,
- groblja i krematorije na grobljima i
- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.
Program sadrži procjenu svih troškova vezanih
uz gradnju objekata i uređaja iz stavka 2. ovog članka
(troškovi tijekom rješavanja imovinskopravnih odnosa,
projektiranje, revizija, građenje, provedba stručnog nadzora građenja, provedba vođenja projekata i sl.) s naznakom izvora njihova financiranja (sredstva iz komunalnog
doprinosa, komunalne naknade, cijena komunalne usluge,
naknade za koncesije, donacije, sredstva iz proračuna
Općine Tuhelj, sredstva iz Europske unije, namjenski
primici od zaduživanja te drugi izvori propisani posebnim zakonom).
II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
Članak 2.
Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja
neuređenih dijelova građevinskog područja.
III. GR AĐEVINE KOMU NALNE INFR ASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM  
DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
Članak 3.
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Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u
ukupnom iznosu od 3.255.000,00 kuna financirat će se iz izvora navedenih u tablici:
1. NERAZVRSTANE CESTE
PLAN (u
R.BR. OPIS
IZVOR FINANCIRANJA
kn)
Asfaltiranje  nerazvrstane ceste u Lipnici Zagorskoj –
90.000,00
LIPN4, odvojak Bednjanec, 170 m
50.000,00
pomoći iz drž. proračuna
1.
Građenje
25.000,00
komunalna naknada
Projektiranje
5.000,00
komunalna naknada
Nadzor
10.000,00
komunalna naknada
Asfaltiranje  nerazvrstane ceste u Lipnici Zagorskoj –
100.000,00 LIPN3, odvojak Arsovski-Zanoški, 200 m
2.
Građenje
85.000,00
pomoći iz drž. proračuna
Projektiranje
5.000,00
pomoći iz drž. proračuna
Nadzor
10.000,00
pomoći iz drž. proračuna
Izgradnja makadamske ceste u Tuhlju – TUH9, odvojak
90.000,00
Petrinjak, 536 m
50.000,00
pomoći iz drž. proračuna
3.
Građenje
25.000,00
komunalna naknada
Projektiranje
5.000,00
komunalna naknada
Nadzor
10.000,00
komunalna naknada
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Lipnici Zagorskoj
– LIPN4, odvojak Bednjanec, 420 m (uređenje
40.000,00
makadamskog dijela)
4.
Građenje
34.000,00
komunalna naknada
Projektiranje
3.000,00
komunalna naknada
Nadzor
3.000,00
komunalna naknada
UKUPNO
320.000,00 2. JAVNA RASVJETA
R.BR. OPIS
Proširenje javne rasvjete u Tuheljskim Toplicama – III.
Mihanovićev ogranak (3 lampe)

1.

2.

PLAN (u kn) IZVOR FINANCIRANJA
10.000,00

-

7.000,00
1.000,00
2.000,00
100.000,00

komunalna naknada
komunalna naknada
komunalna naknada
-

70.000,00

komunalni doprinos

Građenje
Projektiranje

20.000,00
5.000,00

Nadzor
Proširenje javne rasvjete u Črešnjevcu (MonacoTušak-Bednjanec)
Građenje

5.000,00

komunalna naknada
komunalna naknada
naknada za zadržavanjenezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru

240.000,00
230.000,00
4.500,00
500,00
5.000,00
350.000,00

komunalna naknada
komunalna naknada
šumski doprinos
komunalna naknada
-

Građenje
Projektiranje
Nadzor
Proširenje javne rasvjete u Lenišću (Iveković-Žlender)

Projektiranje
3.
Nadzor
UKUPNO

3. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
R.BR. OPIS
PLAN (u kn) IZVOR FINANCIRANJA
Nogostup u Tuheljskim Toplicama, Bolnička ulica (do
kućnog broja 3a)
20.000,00
sredstva iz proračuna Općine
1.
Izrada projektne dokumentacije
20.000,00
Tuhelj– opći prihodi
UKUPNO
20.000,00
4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

R.BR.

1.
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OPIS
Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim
Toplicama

PLAN (u kn)

IZVOR FINANCIRANJA

375.000,00

-

Građenje i opremanje
Stručni nadzor
Uređenje centra Tuhlja

360.000,00 prijenos sredstava iz EU
15.000,00
prijenos sredstava iz EU
2.150.000,00 sredstva iz proračuna Općine
1.920.000,00 Tuhelj– opći prihodi
150.000,00
prijenos sredstava iz EU
50.000,00
Namjenski primici
sredstva iz proračuna Općine
30.000,00
Tuhelj– opći prihodi
2.525.000,00 -

Građenje

2.
Nadzor
UKUPNO

5. JAVNE ZELENE POVRŠINE
Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na javnim zelenim površinama.
6. GROBLJA
R.BR. OPIS
PLAN (u kn) IZVOR FINANCIRANJA
Uređenje groblja – Novo groblje u Tuhlju - betoniranje
stepenica na starom dijelu groblja (nastavak puta do
40.000,00
vrha groblja)
sredstva iz proračuna Općine
Građenje
34.000,00
1.
Tuhelj– opći prihodi
sredstva iz proračuna Općine
Projektiranje
3.000,00
Tuhelj– opći prihodi
sredstva iz proračuna Općine
Nadzor
3.000,00
Tuhelj– opći prihodi
UKUPNO
40.000,00
IV. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA
Članak 4.
Izrada projektne dokumentacije za građevinu komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog
područja u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna financirat će se iz izvora navedenog u tablici:
1. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
R. BR. OPIS
PLAN  (u kn) IZVOR FINANCIRANJA
Šetnica uz potok Horvatska
20.000,00
Izrada projektne dokumentacije
20.000,00
Komunalna naknada
1.
UKUPNO
20.000,00
V. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE
Članak 5.
Ovim programom nije predviđeno rekonstruiranje građevina komunalne infrastrukture.
VI. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI
Članak 6.
Građevina komunalne infrastrukture koja će se uklanjati, planiranog troška u iznosu od 140.000,00  kuna financirati
će se iz izvora navedenih u tablici:
R.BR. OPIS
PLAN (u kn) IZVOR FINANCIRANJA
Rušenje kuće u centru Tuhlja, Tuhelj 32 i izrada
140.000,00 projektne dokumentacije za parkiralište
Uklanjanje postojeće građevine i radovi na sanaciji
Prihodi od prodaje nefinancijske
    90.000,00
zemljišta
imovine
1.
Prihodi od prodaje nefinancijske
Stručni nadzor
5.000,00
imovine
Prihodi od prodaje nefinancijske
Projektna dokumentacija za parkiralište
45.000,00
imovine
UKUPNO
140.000,00 -
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Članak 7.
Ukupno planirani iznos za realizaciju Programa
građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
iznosi  3.415.000,00 kn financiran  iz slijedećih izvora:
- Komunalna naknada:
414.500,00 kn,
- Komunalni doprinos:
70.000,00 kn,
- Šumski doprinos:
500,00 kn,
- Prihod od prodaje imovine: 1
40.000,00 kn,
- Pomoći iz državnog proračuna: 200.000,00 kn,
- Pomoći – prijenos sredstava iz EU: 525.000,00 kn
- Namjenski primici –
50.000,00 kn,
- Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru –
5.000,00 kn i
- Sredstva iz proračuna Općine Tuhelj – opći prihodi:
2.010.000,00 kn.
Članak 8.
Načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice
lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa
građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.
Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.
Članak 9.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-07
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona
o komunalnom gospodarstvu (‘’Narodne novine’’ broj
68/18, 110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj
12/18, 3/20 I 18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na
svojoj 3. sjednici održanoj dana  13. prosinca 2021. godine donosi
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE
TUHELJ ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine
Tuhelj za komunalne djelatnosti:
- Odvodnja atmosferskih voda,
- Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
- Održavanje javnih površina,
- Održavanje nerazvrstanih cesta,
- Održavanje javne rasvjete i
- Održavanje groblja.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- Opis i opseg poslova održavanja s procjenom
troškova po pojedinim djelatnostima,
- Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2022. godini održavanje komunalne infras-

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

trukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Tuhelj
obuhvaća:
I. ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA
1. Redovno čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području naselja Tuhelj i Pristava – ukupno
87 slivnika (čišćenje svibanj – studeni),
2. Uređenje odvodnog jarka – vodotoka u naselju
Sveti Križ u dužini od 50 m - (14.000,00 kn).
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1. Redovito čišćenje javnih površina:
- Čišćenje trga u Tuhlju - strojno četkom i ručno
- Čišćenje otpada i taloga od zimskog posipavanja
nogostupa uz nogostup u Tuhlju, Pristavi, Tuheljskim
Toplicama i Svetom Križu – strojno četkom i ručno
- Čišćenje zelenih otoka po potrebi i odvoženje
otpada na odlagalište otpada Medvedov jarek – po potrebi
- Čišćenje autobusnih stanica u Tuhlju, Tuheljskim
Toplicama i Svetom Križu
Planirana sredstva za gorivo: 1.000,00 kn.
2. Redovito čišćenje i održavanje zelenih površina
i to:
- Proljetno čišćenje svih travnatih površina,
- Košenje trave kosilicama i flaksericama na sljedećim parcelama:
- Površina oko crkve Uznesenja BDM i župnog
dvora – 6.200 m²
- Površina oko kapelice svete Margarete u Lenišću
– 1.000 m²
- Livada u Tuhlju iza Općine – 4.000 m²
- Livada u Pristavi kod zelenog otoka – 2.503 m²
- Dvorišta i okućnice u Svetom Križu (nasljedstvo –
ošasna imovina naslijeđena od Marijana Devčića), parcela
oko Seljačkog doma u Proseniku – 2.000 m²
- Parcela oko zelenog otoka u Svetom Križu –
2.000 m²
- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka i travnjaka
na rotoru u Tuheljskim Toplicama
- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na ulazu u
Bolničku ulicu u Tuheljskim Toplicama
- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na prometnom trokutu na ulazu u Tuheljske Toplice
- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na trgu oko
kipa Majke Božje u Tuhlju,
- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na autobusnim stanicama u Tuhlju i Tuheljskim Toplicama
- Sadnja cvijeća u tegle – žardinjere za cvijeće i postavljanje istih na zgradu Općine i mostove u Tuheljskim
Toplicama i Tuhlju
- Oblikovanje (rezanje) ukrasnog bilja (čempresa)
motornim i ručnim škarama uz nogostup u Tuheljskim
Toplicama
Planirani troškovi u 2022. godini
Sadni materijal za cvjetnjake, tegle i
5.000,00 kn
žardinjere
Gorivo, ulje i p/m za kosilice i
3.000,00 kn
flakserice
UKUPNO:
8.000,00 kn

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.
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III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj obuhvaća:
- Poslove nasipavanja kamenim materijalom udarnih jama na makadamskim cestama
- Poslove uređenja bankina ugradnjom kamenog
materijalna na asfaltiranim uređenim cestama
- Nasipavanje kamenim materijalom makadamskih
putovima čitavom širinom puta
- Uređenje, čišćenje odvodnih jaraka i propust na
nerazvrstanim cestama
- Uređenje bankina uklanjanjem viška zemljanog
materijala s bankina
- Postavljanje cijevi u odvodne kanale na kritičnim
mjestima pored javnih cesta
- Saniranje udarnih rupa asfaltom na asfaltiranim
nerazvrstanim cestama
- Zamjena oštećenih cijevi na propustima ispod
nerazvrstanih cesta
- Izrada i popravak betonskih uzdužnih zidova na
propustima
- Košenje trave i raslinja na bankinama i pokosima
uz nerazvrstane ceste
- Čišćenje cesta od snijega i posipavanje istih po
programu zimskog održavanja nerazvrstanih cesta
- Čišćenje otpada i taloga od zimskog posipavanja
cesta – strojno četkom i ručno
- Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama
- Postavljanje prometne signalizacije
Planirani troškovi u 2022. godini:
Nabava kamenog materijala
50.000,00 kn
Nabava kamenog materijala za
zimsko posipavanje cesta i nabava
20.000,00 kn
soli
Nabava betonskih cijevi
10.000,00 kn
Troškovi goriva
25.000,00 kn
Prometna signalizacija
75.000,00 kn
Usluge održavanja nerazvrstanih
150.000,00 kn
cesta
Zimsko održavanje cesta
93.500,00 kn
Rashodi za Komunalnog djelatnika
– rukovatelj komunalnim vozilom u
100.000,00 kn
Vlastitom komunalnom pogonu
Sanacija klizišta
500.000,00 kn
1.023.500,00
UKUPNO:
kn
IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Održavanje javne rasvjete izvoditi će se izmjenama
rasvjetnih tijela na području Općine Tuhelj po potrebi
odnosno pri prestanku rada istih:
Planirani troškovi u 2022. godini:
Troškovi održavanja javne rasvjete –
60.000,00 kn
materijal i usluge
Troškovi energije za javnu rasvjetu
185.000,00 kn
UKUPNO:
223.000,00 kn
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
Održavanje groblja na području Općine Tuhelj obuhvaća čišćenje i održavanje sljedećih groblja u vlasništvu
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Općine Tuhelj:
- Staro groblje Tuhelj – površine 4.945,63 m²
- Novo groblje Tuhelj – površine 12.000,00 m²
- Groblje u Lenišću – površine 3.351,00 m².
Poslovi na održavanju groblja obuhvaćaju:
- Čišćenje i košnju svih travnatih površina
- Čišćenje groblja od smeća – skupljanjem i metenjem
- Odvoženje – pražnjenje kontejnera za smeće
- Čišćenje i uklanjanje korova uz kanalice i rubnjake
- Čišćenje parkirališta kod groblja
- Čišćenje i održavanje mrtvačnica
- Čišćenje snijega s glavnih putova i staza – ručno
i strojno
- Sadnja cvijeća i ukrasnog bilja na prostoru oko
mrtvačnice na Novom groblju
- Pljevidba i okopavanje cvijeća i oblikovanje
(rezanje) ukrasnog bilja (čempresa) motornim i ručnim
škarama
Planirani troškovi u 2022. godini:
Troškovi vode na groblju
4.000,00 kn
Troškovi goriva
2.000,00 kn
Trošak električne energije za
3.000,00 kn
mrtvačnicu Novog groblja
Materijal za tekuće i investicijsko
3.000,00 kn
održavanje mrtvačnica
Usluga tekućeg održavanja groblja
25.000,00 kn
Kontejnerski odvoz smeća s groblja 25.000,00 kn
UKUPNO:
62.000,00 kn
Članak 3.
Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine
Tuhelj u ukupnom iznosu od 1.331.500,00 kuna osiguravaju se iz sredstava:
- komunalne naknade: 335.500,00 kn,
- grobljanske naknade: 294.000,00 kn,
- naknade za eksploataciju mineralnih sirovina:
25.000,00 kn,
- ostalih prihoda vodnog gospodarstva: 7.000,00
kn,
- naknade za koncesiju: 5.000,00 kn,
- pomoći od izvanproračunskog korisnika:
350.000,00 i
- proračuna Općine Tuhelj – opći prihodi:
315.000,00 kn.
Članak 4.
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 5.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-09
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG V IJEĆA
Robert Romić, v.r.
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Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju
razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj
29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16 ) i članka 30. Statuta
Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj 13. prosinca
2021. donosi
PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA
OPĆINE TUHELJ ZA 2022. GODINU
I. OPĆI UVJETI
Članak 1.
Programom poticanja razvoja poduzetništva za
2022. 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
biti trgovačka društva (mala i srednja) koja posluju i imaju
registrirano sjedište na području općine Tuhelj te obrti
koji posluju i imaju registrirano sjedište na području
općine Tuhelj i ako vlasnik obrta ima prebivalište 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 2022. godinu u ukupnom
iznosu od 28.000,00 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,
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· 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 2022. 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 2022. godini, i to trgovačkim društvima (mala i srednja) koja posluju i imaju registrirano
sjedište na području općine Tuhelj te obrtima koji posluju
i imaju registrirano sjedište na području općine Tuhelj i
vlasnik obrta ima prebivalište na području općine Tuhelj.
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
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
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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.
Rok za podnošenje zahtjeva za oslobođenje plaćanja
dijela komunalnog doprinosa je 15 dana od dana primitka
rješenja o komunalnom doprinosu.
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,
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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“.
KLASA: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-10
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/2018, 42/2020) i članka 30. Statuta
Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 12/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine
Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj 13. prosinca 2021.
godine donosi
PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI
NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ
ZA 2022. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Programom potpora u poljoprivredi na području
Općine Tuhelj za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će
Općina Tuhelj  ( u daljnjem tekstu: Općina Tuhelj) u 2022.
godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i
postupak dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih
novčanih sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za 2022.
godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun).
Članak 2.
1) Potpore male vrijednosti iz članka 1. ovoga
Programa  dodjeljuju se  sukladno pravilima  Europske
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unije o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju propisano Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013.
od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka  107. i 108.
Ugovora  o funkcioniranju Europske   unije   na   potpore
de   minimis u   poljoprivrednom   sektoru (SL.L.352,
24.12.2013. )  (u   daljnjem   tekstu: Uredba 1408/2013.)
i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019.
godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni
članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL.L.51/1,22.2.2019.)   (u daljnjem tekstu: Uredba
2019/316).
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013., potpore se
dodjeljuju korisnicima 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  vezanim  uz  izvoz,  to  
jest  potpore  koje  su  izravno  vezane  uz  izvozne količine, potpore za osnivanje i upravljanje distribucijskom
mrežom ili neke druge tekuće troškove vezane uz izvozne
djelatnosti,
c)potpora uvjetovana korištenjem domaćih umjesto
uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013., “poljoprivredni proizvodi“ su proizvodi  iz Priloga  I. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda
ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća
(EZ) br. 104/2000.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan
iznos potpora male vrijednosti koji se  dodjeljuje jednom
poduzetniku  ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR  
tijekom  razdoblja  od  tri  fiskalne godine te se ta gornja
granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Članak 3.
Općina Tuhelj će u 2022. godini, sukladno Uredbi
br. 1408/2013. dodjeljivati slijedeće potpore male vrijednosti:
1. Potpora za nabavu loznih cijepova za sadnju na
području općine Tuhelj,
2. Potpora za kupnju i sadnju višegodišnjih nasada
voćaka na području općine Tuhelj,
3. Umjetno osjemenjivanje, krava plotkinja i krmača,
4. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj
i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za
oprašivanje u lokalnoj zajednici,            
5.  Potpora kupnje poljoprivredne mehanizacije na
temelju programa poljoprivredne udruge,
6.  Potpora za plaćanje premija osiguranja,
Potpore se mogu dodijeliti isključivo poljoprivrednim proizvođačima upisanima u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava koji imaju prebivalište/sjedište na području
Općine i koji nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini, te koji uz zahtjev za sufinanciranje prilože potrebnu
dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu.
Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a ,
trošak PDV-a nije prihvatljiv trošak.

II. POTPORE
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Članak 4.
1. Potpora za nabava loznih cijepova za sadnju na
području općine Tuhelj
Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Pravo ostvarivanja potpore za nabavu i sadnju
loznih cjepova na području općine Tuhelj ostvaruje korisnik koji će nasade loznih cijepova zasaditi na području
općine.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
1. račun,
2. kopiju osobne iskaznice,
3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj
jedinici lokalne samouprave,
4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni
ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi na području Općine
Tuhelj,
5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Tuhelj
Intenzitet potpore:
Korisnik potpore na području općine Tuhelj može
nabaviti i zasaditi u tekućoj godini najmanje 100 do
najviše 1.000 sadnica za proizvodnju kvalitetnih vina
(sa Zaštićenom oznakom izvornosti) i ostala vina (bez
Zaštićene oznake izvornosti).
Korisniku će se financirati najviše 5,00 kuna po
sadnici.
2. Potpora za kupnju i sadnju višegodišnjih nasada
voćaka na području općine Tuhelj
Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Pravo ostvarivanja potpore za nabavu i sadnju
višegodišnjih voćaka (jezgričavog, koštićavog, lupinastog, bobičastog i ostalog) na području općine Tuhelj
ostvaruje korisnik koji će nasade zasaditi na području
općine. Trošak nije prihvatljiv za agrume.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
1. račun,
2. kopiju osobne iskaznice,
3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj
jedinici lokalne samouprave,
4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni
ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi na području Općine
Tuhelj,
5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Tuhelj.
Intenzitet potpore:
Korisnik potpore na području općine Tuhelj može
nabaviti i zasaditi u tekućoj godini najmanje 50 do najviše
500 voćki.
Korisniku će se financirati najviše 50% vrijednosti
sadnice što je maksimalno 20,00 kuna po sadnici.
3. Umjetno osjemenjivanje
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Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Potpora za umjetno osjemenjivanje isplaćivati će
se na temelju ugovora i ispostavljenih računa od strane
veterinarske ambulante.
4. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj
i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za
oprašivanje u lokalnoj zajednici
Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Korisnik može ostvariti potporu za nabavu opreme
kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice
koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
1. potvrdu pčelarske udruge o broju košnica,
2. kopiju osobne iskaznice i
3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Tuhelj.
Intenzitet potpore:
Korisnik potpore može ostvariti 50,00 kuna po
pčelinjoj zajednici na području općine.
5. Poticaj za kupnju mehanizacije i opreme za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti poljoprivrednim
udrugama  
Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Korisnik potpore može biti poljoprivredna udruga
koja djeluje na području općine Tuhelj prema prijavljenom
programu u tekućoj godini, a ostvariti može poticaj za
kupnju mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
1. program poljoprivredne udruge
Intenzitet potpore:
Korisnik/ici mogu ostvariti potporu u iznosu do
najviše 20.000,00 kuna.
6. Potpora za plaćanje premija osiguranja
Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Korisnik može ostvariti potporu za premije police
osiguranja stoke te od mogućih šteta u slučaju elementarne nepogode na poljoprivrednim usjevima, višegodišnjim
nasadima voća i povrća.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
1. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
2. policu premije osiguranja (original na uvid),
3. kopiju osobne iskaznice
4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Tuhelj
Intenzitet potpore:
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom
korisniku iznosi 50%  iznosa uplaćene premije za tekuću
godinu, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku godišnje.
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III. POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 5.
Općina Tuhelj je dužna  korisniku potpore dostaviti
obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti
sukladno Uredbi 1408/2013.
Članak 6.
Općina će objaviti Javni poziv za dodjelu potpora
iz ovog Programa putem oglasne ploče i   na mrežnim
stranicama Općine Tuhelj, u kojem će se utvrditi rokovi
i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s
pripadajućom dokumentacijom.
Članak 7.
Zaključak o isplati troškova sufinanciranja potpora
u poljoprivredi za 2022. godinu donosi Općinski načelnik
na osnovi kojeg će Jedinstveni upravni odjel- računovodstvo Općine Tuhelj izvršiti isplatu podnositeljima
zahtjeva.
IV. STUPANJE NA SNAGU
Članak 8.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a   primjenjuje se
od dana dobivanja pozitivnog mišljenja Ministarstva
poljoprivrede.
KLASA: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-11
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj
12/18, 3/20 i 18/21) Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici
održanoj 13. prosinca 2021. godine, donijelo je
PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE
TUHELJ ZA 2022. 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
2022. godinu osigurana su u Proračunu Općine Tuhelj za
2022. godinu u iznosu od 3.442.000,00 kn, a sastoje se od:
1. obveza za naslijeđenu imovinu,
2. troškova održavanja objekata u vlasništvu Općine,
3. troškova održavanja kombi vozila,
4. troškova kupovine Seljačkog doma u Proseniku
(ukoliko se riješe imovinsko-pravni odnosi) i
5. rekonstrukcije i opremanje prostora Općine Tuhelj u Društveni dom u Tuhlju (1. kat na zgradi DVD-a,
Tuhelj 28A).
Članak 3.
Davanje imovine u zakup, korištenje ili najam
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regulirano je:
- Odlukom o prodaji robe izvan prodavaonica na
području Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 17/2014),
- Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih
prostora u vlasništvu Općine Tuhelj (Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije broj 10/17, 15/18 i 50/18),
- Ugovorom i Aneksom I. Ugovora o zakupu
poslovnog prostora broj DPO-06/2-13120/15 (Hrvatska
pošta d.o.o.),
- Ugovorom o zakupu poslovnog prostora (Obrt
za proizvodnju tekstila i trgovinu ‘’Zbukvić’’),
- Ugovorom o zakupu poljoprivrednog zemljišta
- oranica dolnji travnik u Tuhlju, površine 4122 m², u
naravi livada na k.č.br. 163/1 u k.o. Tuhelj,
- zasnivanje zakupa s Hrvatskim Crvenim križom
– Gradskim društvom Crvenog križa Klanjec, OIB:
86348202068, Lijepe naše 22, Klanjec kao zakupnikom
za zakup prostorija od 35,78 m² s pravom korištenja ulaza
sa županijske ceste 2248, predprostora te sanitarnog čvora
u prizemlju stare zgrade OŠ Lijepa naša Tuhelj, izgrađene
na k.č.br. 2272/2, k.o. Tuhelj, upisane u zk. uložak br.
1764, ukupne površine 80,78 m² na razdoblje od 5 (pet)
godina.
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.
Za k.č. br. 2251, k.o. Tuhelj, upisana u zk. uložak
broj 827 – Vaga u Tuhlju, izvršiti postupak parcelacije na
način da se izdvoji posebna katastarska čestica na kojoj
se nalazi autobusna stanica uz ŽC 2248.
Pokrenuti i provesti postupak zamjene zemljišta s
vlasnikom k.č. br. 161/1, k.o. Tuhelj upisane u zk. uložak
br. 228 i k.č. br. 161/2, k.o. Tuhelj, upisana u zk. uložak
br. 10, na način da Općina Tuhelj dobije u vlasništvo gore
navedene čestice, a ustupi vlasniku gore navedenih čestica
parcelirani dio k.č.br. 2251, k.o. Tuhelj – preostali dio
katastarske čestice koji nije izdvojen u posebnu česticu
(autobusna stanica).
Članak 5.
Poslovni prostori
Kontinuirano voditi brigu o održavanju.  
Prostore u zakupu obići i utvrditi stanje, redovito
pratiti ispunjenje obveza zakupoprimca oko održavanja.
Inventar i prostore iznajmljivati temeljem odluka
Općinskog vijeća.
Članak 6.
Stambeni prostor
Naslijeđene stambene prostore redovito uvrštavati
u registar imovine, izraditi procjembene elaborate te
donijeti odluke o raspolaganju stambenim prostorom.
Članak 7.
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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 realizirat će
se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna
Općine Tuhelj.
Članak 10.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-03
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”,
br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) i članka 30. Statuta Općine
Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“
broj 12/18, 3/20 I 18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj
na svojoj 3. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2021.  
godine donosi
PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U
PROSTORU ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje
30% ostvarenih sredstava od naknade koja se naplaćuju
u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru na području Općine Tuhelj.
Članak 2.
Planirana naknada iz članka 1. ovog Programa u
iznosu od 5.000,00 kuna utrošiti će se za sufinanciranje
kapitalnog projekta proširenja javne rasvjete u naselju
Lenišće.
Članak 3.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-08
Tuhelj,   13.12.2021
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o turističkoj
pristojbi (‘’Narodne novine’’ broj 52/19, 32/20, 42/20)
i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (‘’Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije’’ broj 12/18, 3/20 I 18/21),
Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj 13. prosinca 2021. godine donijelo je sljedeći
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PROGRAM
UTROŠKA TURISTIČKE PRISTOJBE
U 2022. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom utroška sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu raspoređuju se sredstva turističke
pristojbe namijenjena poboljšanju uvjeta boravka turista
na području Općine Tuhelj.
Članak 2.
Općina Tuhelj u proračunu za 2022. godinu planira ostvariti prihod od turističke pristojbe u iznosu od
200.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. utrošit će se za program razvoja turizma u cilju poboljšanja uvjeta boravka turista i to:
1. „Šetnica uz potok Horvatska“ – izrada projektne
dokumentacije,
2. sufinanciranje projekata  i aktivnosti koje će provoditi Turistička zajednica „Biser zagorja“ (obilježavanje
turističkih ruta i dr.),
3. dekoracija i iluminacija općine za blagdane,
4. hortikulturalno održavanje rotora u Tuheljskim
Toplicama i
5. održavanje javnih i zelenih površina.
Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije.
KLASA: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-14
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama
(Narodne novine   68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)
i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21),
Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj 13. prosinca  2021. godine donosi
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i
utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog
doprinosa u Proračun Općine Tuhelj za 2022. godinu.
Članak 2.
U 2022. 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 sufinanciranje kapitalnog ulaganja u komunalnu infrastrukturu u skladu s Programom građenja komunalne
infrastrukture na području Općine Tuhelj u 2022. godini
(proširenje javne rasvjete u Črešnjevcu).
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
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KLASA: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-13
Tuhelj, 13.12.2021.
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, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) i članka
30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko
– zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21), Općinsko
vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj 13.
prosinca 2021. godine donosi
PROGRAM UTROŠKA SPOMENIČKE RENTE
ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Prihod od raspodjele spomeničke rente planiran
je u Proračunu Općine Tuhelj za 2022. godinu u iznosu
od 50,00 kn.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošit će se za
troškove održavanja sakralne kulture u naseljima: Tuhelj,
Sveti Križ, Lenišće i Tuheljske Toplice.
Članak 3.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-12
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Na temelju članka 27. Zakona o ustanovama (Narodne Novine broj. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije broj 12/18, 3/20 i 18/21)
Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj 13. prosinca 2021. godine donijelo je
ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA
PROMJENU ADRESE SJEDIŠTA ZAGORSKE
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Članak 1.
Daje se suglasnost na promjenu adrese sjedišta
Zagorske javne vatrogasne postrojbe. Novo sjedište Zagorske vatrogasne postrojbe je „Prilaz dr. Franje Tuđmana
7d, Zabok.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA: 021-05/21-01/18
URBROJ: 2135-03-01/21-14
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.
Temeljem   članka 30. Statuta Općine Tuhelj
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj
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12/18,3/20 i 18/21)   i članka 29. stavka 1. Pravilnika o
provedbi podmjere 19.2. „ Provedba operacije unutar
CLLD strategije“,podmjere 19.3. „ Priprema i provedba
aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući
troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom
razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD-lokalni
razvoj pod vodstvom zajednice) „ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
(„Narodne novine“, br. 96/17 i 53/18) Općinsko vijeće
Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj 13. prosinca
2021. godine donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU
ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ
I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Tuhelj
za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za investiciju „Izgradnja i opremanje parka u
Tuheljskim Toplicama na k.č.br.3199/2 k.o. Črešnjevec“.
II.
Ulaganje iz točke I. ove Odluke planira se prijaviti
na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje
2014.-2020., Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1.
„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,  podmjera 19.2. LRS LAG-A ZAGORJE
SUTLA referentni broj natječaja 21/3.1.1.
U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u
prvom stavku ove točke, ovom Odlukom ujedno se daje
i suglasnost Općini Tuhelj za prijavu na natječaj.
III.
Ova suglasnost daje se na temelju Priloga ove
Odluke .
U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o
projektu: naziv projekta, nositelji projekta, opis projekta,
društvena opravdanost projekta, financijski kapacitet nositelja projekta, ljudski kapaciteti nositelja projekta, način
održavanja i upravljanja projektom, ostvarivanje neto
prihoda, usklađenost projekta sa strateškim razvojnim
dokumentom jedinice lokalne samouprave i s lokalnom
razvojnom strategijom odabranog LAG-a., izjava nositelja
projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i
različitim interesnim skupinama
IV.
Ova suglasnost izdaje se u svrhu prijave ulaganja
navedenog u točki I. ove Odluke na natječaj za provedbu
tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“ LRS LAG-A ZAGORJE
SUTLA (21/3.1.1.)
V.
Donesenom Odlukom stavlja se van snage Odluka
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Tuhelj, KLASA: 021-05/18-01/17, URBROJ: 213503-01/18-05 od 28.11.2018. godine.
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VI.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske
županije.
KLASA: 021-05/21-01/18
URBROJ: 2135-03-01/21-08
Tuhelj, 13.12.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić, v.r.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
Na temelju  članka 26. stavak 3. Zakona o sustavu
strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike
Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17)    i članka 49.
Statuta  općine Veliko Trgovišće  („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj: 23/09, 8/13, 6/18, 17/20,
8/21, 30/21  -  proč.tekst.), Općinski  načelnik   općine
Veliko Trgovišće    dana  22. prosinca 2021.g.  donosi   
O D L U K U
I
Donosi se Provedbeni program općine Veliko Trgovišće za razdoblje 2022. – 2025.g.
II
Provedbeno program iz točke I ove Odluke  izrađen
je sukladno Uputama za izradu provedbenih programa
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,  Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.    
III
Provedbenim programom opisuju se prioritetne
mjere i aktivnosti za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice područne (regionalne)
samouprave te osigurava poveznica mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu Općine Veliko Trgovišće
(aktivnostima i projektima).
IV
Provedbeni program    iz točke I može  se prema
potrebi revidirati na godišnjoj razini, sukladno smjernicama iz članka 15. stavka 2.  naprijed citiranog Zakona.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će u Službenom glasniku KZŽ.
VI
Sastavni dio ove Odluke je Provedbeni program i
isti će se objaviti na mrežnim stranicama Općine.
KLASA: 023-01/21-01/290
UR.BROJ: 2197/05-21-05-6
Veliko Trgovišće, 22.12. 2021.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Robert Greblički, v.r.

OPĆINA ZAGORSKA SELA
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, («Narodne novine» br. 68/18) te članka
32. Statuta općine Zagorska Sela («Službeni glasnik
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Krapinsko-zagorske županije» br. 9/21) Općinsko vijeće
Općine Zagorska Sela na svojoj 4. sjednici donosi
PROGRAM
GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U OPĆINI
ZAGORSKA SELA ZA 2022. GODINU
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja komunalne infrastrukture na području Općine Zagorska Sela za
2022. godinu za:
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- javnu rasvjetu
- građevine javne namjene
- mrtvačnicu na groblju
I GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE
Članak 2.
kuna
2022.
1. Zgrada prve pučke škole
150.000,00
- zgrada prve pučke škole je građevina javne namjene koja se sanira iz programa Ministarstva kulture kao
preventivno zaštićeno kulturno dobro i nalazi se u građevinskom području u sklopu zaštićene kulturne cjeline
Izvori financiranja:
633 Potpore iz proračuna
120.000,00
61 Prihodi od poreza
30.000,00
2. Dječje igralište u sportskom parku ŠD Zagorska
Sela
400.000,00
- uređenje i opremanje dječjeg igrališta u naselju
Zagorska Sela iz natječaja Programa ruralnog razvoja
preko natječaja LAG „Zagorje – Sutla“ kao uređenje
neuređenih dijelova građevinskog područja sportsko
rekreacijske namjene
Izvori financiranja:
61 Prihodi od poreza
25.000,00
638 Pomoći iz proračuna temeljem prijenosa sredstava EU
375.000,00
II GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 3.
1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
250.000,00
- nerazvrstana cesta Brezakovec – Ivček u dužini
400 m
- nerazvrstana cesta Brezakovec – Sladović u
dužini 350 m
- postojeće makadamske nerazvrstane ceste se
planiraju asfaltirati kao uređenje neuređenih dijelova
građevinskog područja
Izvori financiranja:
61 Prihodi od poreza
30.000,00
633 Potpore iz proračuna
200.000,00
652 Komunalni doprinos
20.000,00
3. Uređenje poučne staze Bojačno
600.000,00
- projekt je prijavljen na mjeru 8.5.2. Programa
ruralnog razvoja, a planirana staza prolazi nerazvrstanom
cestom na k.č.br. 1564 k.o. Poljana Sutlanska.
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- radi se o uređenju neuređenih dijelova građevinskog područja
Izvori financiranja:
638 Pomoći iz proračuna temeljem prijenosa sredstava EU
600.000,00
III GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
Članak 4.
1. Izgradnja mreže
javne rasvjete
100.000,00
- proširenje mreže javne rasvjete u naselju Gornji
Škrnik
Izvori financiranja:
61 Prihodi od poreza
90.000,00
652 Komunalni doprinos
10.000,00
IV GRAĐENJE MRTVAČNICE NA GROBLJU
Članak 5.
1. Izgradnja mrtvačnice na groblju Zagorska Sela
300.000,00
- izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju u
Zagorskim Selima na k.č.br. 128 k.o. Zagorska Sela.
Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola a riječ je
o uređenju neuređenog dijela građevinskog područja.
Izvori financiranja:
61 Prihodi od poreza
50.000,00
633 Potpore iz proračuna
250.000,00
V ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/21-02/45
URBROJ: 2135/04-21-1
Zagorska Sela, 16.12.2021.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.
Na temelju članka 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu, («Narodne novine» br. 68/18, 110/18, 32/20)
te članka 32. Statuta općine Zagorska Sela («Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 9/21) Općinsko
vijeće Općine Zagorska Sela na svojoj 4. sjednici održanoj
16. prosinca 2021. godine donosi
PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
ZA 2022. GODINU
I
Ovim Programom održavanja održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu predviđa se obavljanje
komunalne djelatnosti na području općine Zagorska Sela
i to kako slijedi:
1. Održavanje nerazvrstanih cesta
2. Održavanje groblja
3. Održavanje javnih površina
4. Održavanje javne rasvjete
II
Financiranje programa predviđa se iz sljedećih
izvora:
1. Prihod od komunalne naknade
2. Prihod iz proračuna
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III
Prikupljena sredstva iz članka II. ovog Programa
upotrijebila su se za sljedeće namjene:
1. Održavanje nerazvrstanih cesta 165 000,00 kn
- raspoređena sredstva koristiti će se za građevine
komunalne infrastrukture koja je izgrađena u uređenim
dijelovima građevinskog područja
- obuhvaća: - nasipavanje kamenim materijalom sa
razgrtanjem makadamskih cesta Brezakovec – Sladović,
Zagorska Sela – Lapor, Zagorska Sela – Cvirn, Poljana
Sutlanska – Masnec. Za nasipavanje se planira ugraditi
200 m3 kamenog materijala.
- nabavku i ugradnju betonskih cijevi za propuste
uz nerazvrstane ceste
- sanaciju asfaltiranih cesta – krpanje udarnih
rupa i lokalnih neravnina
2. Održavanje mrtvačnica
20 000,00 kn
- raspoređena sredstva koristiti će se za građevine
komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim
dijelovima građevinskog područja
- održavanje mrtvačnica obuhvaća tekuće održavanje objekta
3. Održavanje javnih površina
5 000,00 kn
- raspoređena sredstva koristiti će se za građevinu
komunalne infrastrukture koja je izgrađena u uređenim
dijelovima građevinskog područja
- obuhvaća održavanje i košnju javnih zelenih
površina
4. Održavanje javne rasvjete
15 000,00 kn
- raspoređena sredstva koristiti će se za građevinu
komunalne infrastrukture koja je izgrađena u uređenim
dijelovima građevinskog područja
- obuhvaća tekuće održavanje svjetiljki i opreme
za javnu rasvjetu
5. Izdaci za čišćenje snijega /zimska služba/
50 000,00 kn
- raspoređena sredstva koristiti će se za građevine
komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim
dijelovima građevinskog područja
- obuhvaća zimsko čišćenje i posipavanje nerazvrstanih cesta
UKUPNO:
255 000,00 kn
IV
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/21-02/46
URBROJ: 2135/04-21-1
Zagorska Sela, 16.12.2021.
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
32. Statuta Općine Zagorska Sela («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» br. 9/21), Općinsko vijeće
Općine Zagorska Sela na svojoj 4. sjednici održanoj dana
16. prosinca 2021. godine donosi
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PROGRAM
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
U KULTURI ZA 2022. GODINU
I
Ovim programom financiranja javnih potreba u
kulturi za 2022. godinu ( u daljnjem tekstu: Program )
raspoređuju se financijska sredstva za financiranje javnih
potreba u kulturi za 2022. godinu.
II
Sredstva u Proračunu općine Zagorska Sela za
financiranje javnih potreba u kulturi za 2022. 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 2022. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.
V
Ovaj program će se objaviti u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/21-02/48
URBROJ: 2135/04-21-1
Zagorska Sela, 16.12.2021.
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
32. Statuta Općine Zagorska Sela («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» br. 9/21), Općinsko vijeće
Općine Zagorska Sela na svojoj 4. sjednici održanoj dana
16. prosinca 2021. godine donosi
PROGRAM
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
U SPORTU ZA 2022. GODINU
I.
Ovim programom financiranja javnih potreba u
sportu za 2022. godinu ( u daljnjem tekstu: Program )
raspoređuju se financijska sredstva za financiranje javnih
potreba u sportu za 2022. godinu.
II.
Sredstva u Proračunu općine Zagorska Sela za
financiranje javnih potreba u sportu za 2022. godinu
osiguravaju se po namjenama kao potpore udrugama.
III.
Osigurana sredstva iz točke II. ovog Programa u
iznosu od 30.500,00 kuna rasporediti će se sukladno
javnom pozivu dionicima koji djeluju na području Općine Zagorska Sela, a javiti će se na javni poziv sukladno
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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 2022. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.
V.
Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/21-02/49
URBROJ: 2135/04-21-1
Zagorska Sela, 16.12.2021.
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, 98/19, 64/20, 138/20/ i članka 32. Statuta općine
Zagorska Sela /”Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 9/21/, Općinsko vijeće Općine Zagorska
Sela na svojoj 4. sjednici održanoj 16. Prosinca 2021.
godine donosi
SOCIJALNI PROGRAM
OPĆINE ZAGORSKA SELA ZA 2022. 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 205.150,00
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
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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
84.000,00 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
26.150,00 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 2022. godinu.
Članak 6.
Ovaj Socijalni program će se objaviti u “Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
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KLASA: 021-05/21-02/50
URBROJ: 2135/04-21-1
Zagorska Sela, 16.12.2021.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.
Na temelju članka 17. stavak 1.  Zakona o sustavu
Civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18,
31/20 i 20/21) članka 32. Statuta Općine Zagorska Sela
(“Službeni glasnik  Krapinsko - zagorske županije” broj
9/21), Općinsko vijeće Općine Zagorska Sela na svojoj 4.
sjednici održanoj dana 16.12.2021. , donosi  
ZAKLJUČAK
I.
Donosi se Analiza stanja sustava  civilne zaštite na
području općine Zagorska Sela za 2021. godinu.
II.
Analizu stanja sustava  civilne zaštite na području
općine Zagorska Sela za 2021. 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: 021-05/21-02/51
URBROJ: 2135/04-21-01
Zagorska Sela, 16.12.2021.                                                                             
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 32.
Statuta Općine Zagorska Sela (Službeni glasnik Općine
Zagorska Sela broj 9/21) Općinsko vijeće Općine Zagorska Sela nam 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.
godine donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
ZAGORSKA SELA ZA 2021. GODINU
I. UVOD
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)
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
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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 2021. 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 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 VIIº seizmičkoj zoni prema MSK ljestvici.
U 2021. godini nije došlo do seizmoloških aktivnosti VI ili VIIº
- Požari otvorenog prostora mogući su na šumskim
i poljoprivrednim površinama. U 2021. godini, do 30. 11.
bilo je 9 požara otvorenog prostora na području Općine.
Tijekom 2021. godine bilo je sveukupno 17 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.).
- Na području Općine Zagorska Sela ima nekoliko
potencijalnih klizišta koje Općina kontinuirano sanira
vlastitim sredstvima ili koja su u postupku saniranja.
U 2021. godini nije bilo potrebe za aktiviranjem
snaga CZ uslijed degradacije tla.
- Prometnicama Općine Zagorska Sela ne smije se
vršiti prijevoz opasnih tvari, osim u slučajevima snabdijevanja lokalnog stanovništva i gospodarskih subjekata.
U 2021. 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 2021. 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.
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 civilne zaštite
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u 2021. godini temeljilo se na radnjama i postupcima
u svrhu odgovora sustava civilne zaštite na epidemiju
korona virusa na području Općine te provođenja mjera
i postupaka propisanih od Nacionalnog stožera civilne
zaštite. Također, težište poslova se odredilo i provođenjem
lokalnih izbora i, sukladno zakonu, formiranju novog
Stožera CZ u zakonski predviđenom roku.
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 civilne zaštite Općine Zagorska Sela Odlukom
KLASA: 810-06/21-01/01 URBROJ: 2135/04-21-1 od
16.06.2021 godine koji broji 10 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 Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite, u 2021. godini održana je 1 sjednica Stožera
civilne zaštite u prostorijama Općine. Donijet je novi
Poslovnik rada Stožera, članovi su upoznati s Planom
vježbi civilne zaštite za 2022. godinu, te su upoznati s
potrebom izrade nove Procjene rizika za područje Općine
Zagorska Sela.
Stožer civilne zaštite Općine Zagorska Sela postupao je sukladno donesenim odlukama od strane Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske.
Na temelju članka 51. Zakona o sustavu civilne
zaštite (Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i
20/21) i članka 10. Pravilnika o sastavu stožera, načinu
rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 126/19 i 17/20), Općinska načelnica donijela
je novu Odluku o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera
civilne zaštite Općine Zagorska Sela i ostalih operativnih
snaga iz sustava civilne zaštite Općine Zagorska Sela radi
provođenja mjera i aktivnosti za sprječavanje širenja pandemijske bolesti COVID-19 (KLASA: 810-06/21-01-02;
URBROJ 2135/04-21-1 od 02.08. 2021. godine).
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)
i Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 126/19 i
17/20), Općinska načelnica donijela je novi Poslovnik o
radu Stožera civilne zaštite Općine Zagorska Sela.
Zaključak je sljedeći: Stožer civilne zaštite Općine
Zagorska Sela se striktno pridržavao svih navedenih
odluka i uputa od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske tijekom trajanja pandemije koronavirusa
COVID-19.
Sukladno Godišnjem planu razvoja sustava civilne
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zaštite, u 2021. godini održana je 1 sjednica Stožera civilne zaštite u prostorijama Općine a vezano uz nastalu
situaciju sa korona virusom te predstojećim aktivnostima.
Donijeta je Odluka o aktiviranju novog Stožera CZ
a sukladno Odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite te
je usvojen novi Poslovnik Stožera civilne zaštite koji je
usklađen sa zahtjevima i dinamikom koju pred Stožer CZ
stavlja trenutna epidemiološka situacija.
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).
3. CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE ZAGORSKA
SELA –POVJERENICI CZ I KOORDINATORI NA
LOKACIJI
Općinska načelnica Općine Zagorska Sela donio
je Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i
njihovih zamjenika Općine Zagorska Sela“.
Sukladno čl. 21 stavak 1 Pravilnika o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite, imenovano je 3 povjerenika civilne zaštite i 3
njihova zamjenika.
Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu
Načelnice Općine putem stručne službe Općine pozivom
ili SMS-om i putem medija.
Popis povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, sa adresama i brojevima telefona i mobitela, sastavni
je dio Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite.
Donesena je i Odluka o imenovanju koordinatora
na području Općine Zagorska Sela za svaku ugrozu navedenu u Procjeni rizika. Odabir koordinatora je u tijeku.
Tijekom 2021. godine bilo je manje potrebe za
uključivanjem povjerenika civilne zaštite zbog nastale
pandemije koronavirusom.
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 2021. godine nije bilo potrebe za uključivanjem udruge 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 Zagorska Sela određene su novom
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite.
Tijekom 2021. godine nije bilo potrebe za uključivanjem, pozivanjem niti smotriranjem pravnih osoba i
ostalih sudionika u sustavu CZ.

Strana 50 - Broj 63D

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

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.
Tijekom 2021. godine Općina Zagorska Sela 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, osigurana su i realizirana u Proračunu Općine
za 2021. godinu.
V. NADLEŽNOST I ZADAĆE OPĆINE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Poslovi koje je Općina Zagorska Sela provodila u
2021. godini kako bi sustav civilne zaštite bio što djelotvorniji su sljedeći:
- Izrađen je Program pripremnih i provedbenih
aktivnosti za turističku sezonu 2021. godine
- Prijedlog godišnjeg plana vježbi za 2022. godinu
- Donesen je Plan operativne provedbe programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
u 2021.g.
- Donesene su Mjere civilne zaštite u nepovoljnim
vremenskim uvjetima 2021./2022. godine
- Dostava podataka i tablica kao i drugih traženih
informacija Krapinsko-zagorskoj županiji i MUP-ravnateljstvo CZ, Područni ured Varaždin, Služba CZ Krapina
- Donjeta je Odluka o izradi nove Procjene rizika
od velikih nesreća za područje općine Zagorska Sela
- Na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 16.
prosinca 2021. godine donijeti su dokumenti :
- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Zagorska Sela za 2021. godinu

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

- Godišnjeg plana razvoja za 2022. 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.
Sve planirane radnje i postupci koji su bili planirani za 2021. godinu a nisu izvršene zbog epidemiološke
situacije uslijed epidemije korona virusa uglavnom su
prenesene i planirane za 2022. godinu. Tu se prije svega
misli na održavanje vježbi, smotriranje i sastanci sa
pravnim osobama, povjerenicima i koordinatorima.
KLASA: 021-05/21-02/51
URBROJ: 2135/04-21-1
Zagorska Sela, 16.12. 2021. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.
Na temelju članka 24. stavka 2. Pravilnika o
provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.
91/19, 37/20, 31/21) i članka 32. Statuta Općine Zagorska
Sela („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj 9/2021) Općinsko vijeće Općine Zagorska Sela na
4. sjednici održanoj 16.12.2021., donijelo je:
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU
ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE
ZAGORSKA SELA
„DJEČJE IGRALIŠTE ZAGORSKA SELA
– UGRADNJA STABILNIH DJEČJIH
IGRAČAKA I GRADNJA STAZE UZ
POSTOJEĆU GRAĐEVINU“
Članak 1.
Ovom Odlukom o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Zagorska Sela (dalje u
tekstu: Odluka) daje se suglasnost za provedbu ulaganja
na području Općine Zagorska Sela za projekt „DJEČJE
IGRALIŠTE ZAGORSKA SELA – UGRADNJA STABILNIH DJEČJIH IGRAČAKA I GRADNJA STAZE UZ
POSTOJEĆU GRAĐEVINU, sektor dječjih igrališta“.
Članak 2.
Ova se suglasnost daje u svrhu prijave ulaganja iz
članka 1. ove Odluke na natječaj za Mjeru M19 – LEADER (CLLD),  Podmjeru 19.2. Provedba operacija unutar
CLLD strategije, tip operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga
za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, ulaganja
u sektor dječjih igrališta, te se njome ovlašćuje Općina
Zagorska Sela za prijavu na natječaj.
Za podnositelja zahtjeva – prijave na natječaj ovlašćuje se općinska načelnica.
Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis
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projekta“ koji je prilog ove Odluke i čini sastavni dio. U
Prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o projektu:
naziv projekta, naziv korisnika, kratki opis projekta,
društvena opravdanost projekta, financijski kapaciteti
korisnika i analiza troškova, ljudski kapaciteti za provedbu projekta/operacije, način održavanja i upravljanja
projektom, doprinos ulaganja stvaranju novih radnih
mjesta te usklađenost projekta sa razvojnom dokumentacijom LAG-a Zagorje Sutla .
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA: 021-05/21-02/55
UR.BROJ: 2135/04-21-1
Zagorska Sela, 16.12.2021.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijela Maček v.r.

OPĆINA ZLATAR BISTRICA
Na temelju odredbi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i
32/20), članka 34. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18,
18/20 i 9/21), na prijedlog Načelnice općine, Općinsko
vijeće na svojoj 04. sjednici održanoj 14. prosinca 2021.
godine, donosi
PROGRAM
GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE ZLATAR BISTRICA U 2022. GODINI

Red
br.
1.
2
4
5

Red
br.
1.

Red
br.
1.

I. OPĆENITO
Ovim Programom utvrđuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2022. godini, sukladno
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18), na području Općine Zlatar
Bistrica:
1. izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih
površina i nogostupa
2. izgradnja javne rasvjete
3. izgradnja dječjeg igrališta
4. izgradnja novih okvira i zida za urne na groblju
u Lovrečanu
Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se sukladno potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa
koji se donose na temelju posebnih propisa.
Financiranje i održavanje komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:
- komunalne naknade
- cijene komunalne usluge
- iz naknade za koncesiju
- prodaje nefinancijske imovine
- proračuna Općine Zlatar Bistrica
- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih
posebnih zakonom.
Program građenja komunalne infrastrukture za
2022. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja,
revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja
i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.
OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA,
GRAĐENJA, PROVEDBE STRUČNOG NADZORA
GRAĐENJA I  NABAVE OPREME U 2022. GODINI

1. Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa
Planirana vrijednost u
Komunalna  infrastruktura
Vrsta posla
2022. godini
Asfaltiranje ceste u gospodarskoj zoni G, N
200.000,00   kn
Pojačano održavanje asfaltiranje
Ervenik-Patolasi
G.N
1.000.000,00  kn
Spoj Selska – D24
Projekt-otk.zemljišta 600.000,00 kn
Asfaltiranje Agrogospodarska ulica
Projekt-otk.zemljišta 600.000,00 kn
Ukupno:
2.000.000,00 kn
2. Izgradnja Javne rasvjete – Zlatar Bistrica
Komunalna  infrastruktura
Vrsta posla
Ulaganja u proširenje i rekonstrukciju
Javne rasvjete
G
Ukupno:
3. Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta
Komunalna  infrastruktura
Izgradnja i opremanje dječjeg
igrališta u naselju Veleškovec
Ukupno:

Vrsta posla
G, O
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Planirana vrijednost u
2022. godini
100.000,00 kn
100.000,00 kn
Planirana vrijednost u
2022. godini
180.000,00 kn
180.000,00 kn

  4. Izgradnja novih okvira i zida za urne na groblju u Lovrečanu  

Izvor financiranja
Komunalna naknada
Komunana naknada
i prodaja imovine
Proračun Općine
Proračun Općine

Izvor financiranja
Proračun Općine

Izvor financiranja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
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Komunalna  infrastruktura

Vrsta posla

Izgradnja novih okvira u polju E
Izgradnja zida za urne
Ukupno:

G, O
G, O

Planirana vrijednost u
2022. godini
110.000,00 kn
100.000,00 kn
210.000,00 kn

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

Izvor financiranja
Prihodi od zakupa
grobova
Proračun Općine

REKAPITULACIJA:
1. Ulaganje  u izgradnju novih cesta i ulica
2.000.000,00 kn
2. Izgradnja Javne rasvjete Zlatar Bistrica
100.000,00 kn
3. Izgradnja dječjeg igrališta
180.000,00 kn
4. Izgradnja novih okvira i zida za urne na groblju
210.000,00 kn
Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje
tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon provedbe
postupka  nabave.
Legenda:
G-gradnja
N-nadzor izgradnje
O-oprema
Ovaj Program gradnje komunalne infrastrukture održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar
Bistrica u 2022. godini objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:021-05/21-01/04
URBROJ:2211/08-21-5
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatar Bistrica, 14. prosinca 2021. godine
Nataša Krajačić, v.r.
Na temelju odredbi članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 68/18 i 110/18),
članka 34. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18, 18/20 i 9/21),
na prijedlog Načelnice općine, Općinsko vijeće na svojoj
4. sjednici održanoj 14.prosinca 2021. godine, donosi
PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE ZLATAR BISTRICA U 2022. GODINI
1.UVODNE ODREDBE
Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine Zlatar
Bistrica u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture koji podrazumijevaju
obavljanje komunalnih djelatnosti:
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje groblja i građevina na groblju
- održavanje javne rasvjete
Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po
djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
Program održavanja komunalne infrastrukture u
2022. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima
i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine
Zlatar Bistrica za 2022. godinu.
2.SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
2.1. Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2022. godini  planirana su u

iznosu 1.048.000,00 kuna, a osigurati će se iz slijedećih
izvora:
- prihodi iz komunalne naknade 460.000,00 kn
- prihodi  iz naknade za uređenje groblja
70.000,00 kn
- prihodi od zakupa grobnih mjesta i mrtvačnice
3.000,00 kn
- opći prihodi Proračuna Općine Zlatar Bistrica
515.000,00 kn
2.2. Predvidiva sredstva za financiranje Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini u
iznosu od 1.048.000,00 kn rasporediti će se za financiranje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
komunalne infrastrukture.
3.ODR ŽAVA NJ E KOM U NA LN E I N FR ASTRUKTURE
Na temelju predvidivih sredstava za ostarivanje
Programa održavanja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 1.048.000,00 kuna i rasporeda ovih
sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti određenih
točkom 2.2. ovog Programa, nastavno se određuju radovi
na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukure
u 2022. godini po vrsti komunalne djelatnosti, vrsti objekta i uređaja komunalne infrastruktiure, opisom poslova
i radova na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te iskazom financijskih sredstava potrebnih
za ostvarivanje predloženih radova u planiranom opsegu
odnosno standardnom održavanju.
1.Održavanje javnih prometnih površina prema
registru nerazvrstanih cesta                                          

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

a)
b)
c)
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Usluge čišćenja javnih prometnih površina
nogostup 11.000 m1, parkirališta 3000 m2
Zimsko čišćenje ulica i parkirališta
nerazvrstane ceste 42 km, parkiralište 3000 m2
geodetsko-katastarske usluge
- geodetsko snimanje nerazvrstane prometnice temeljem zakona o cestama
Ukupno:

10.000,00 kn
135.000,00 kn
40.000,00 kn
185.000,00 kn

2. Održavanje zelenih površina i parkova                                               
c)
Materijal i održavanje zelenih površina
Sadnice cvijeća cca 500 kom (proljetna i jesenska sadnja)
Sadnice živice 100 kom, sadnice drveća 5 kom
Zemlja za sadnju 300 kg
Uređenje zelenih otoka
dDeratizacija javnih površina
e)
Videonadzor
f)
Uređenje povodom Božičnih i novogodišnjih blagdana
g)
Sanacija odlagališta otpada
h)
Komunalna oprema
Ukupno:
3.
Održavanje nerazvrstanih cesta  ukupno                             
a)
materijal          šoder 1580 tona ukupno                       50.000,00 kn
PLAN ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH PUTEVA ZA 2022.g.
NASELJE
DIONICA
Lipovec
Mezaki
Spoj Glavaći - Drvarsko selo
Drvarsko selo - Šoštarići
UKUPNO
Lovrečan

Kapci - Crnički
Hajdeki - Šamec
Spoj Lovrečan - Cetin
UKUPNO

Opasanjek

Šumarica
UKUPNO

Ervenik

Žabeki
Petolasi
Vinska cesta
Spoj Jedvaići – Kosalci
UKUPNO

Veleškovec

Horvatići
D 24 - Cazin
Papići
Mezaki - Klanciri
UKUPNO

Zlatar Bistrica

D 29 – Tomašković- spoj na 30. svibnja
Agro gospodarska ulica
Put do Jaklina –Josipa Kraša
Donja Brestovečka
Lj. Gaja sa odvojcima
Grančarska - Selska
D 24 – Dvorac Kallay
Gospodarska zona
UKUPNO
SVEUKUPNO

b)

usluga održavanja cesta                                                           

10.000,00 kn

50.000,00 kn
15.000,00 kn
40.000,00 kn
70.000,00 kn
90.000,00 kn
275.000,00 kn

metara
270
890
140
1300

tona
50
125
30
205

150
500
400
1050

25
75
75
175

500
500

50
50

550
1100
1050
700
3400

75
200
200
100
500

120
270
200
150
740

25
50
50
30
155

1150
360
30
100
400
300
350
600
3290
10280

100
75
15
30
75
50
50
100
495
1580
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Prijevoz i razastiranje 1520 tona materijala (prema naprijed priloženoj tablici
Planiranje ICB 8000 m1
Uređenje bankina 1000 m1
Košnja bankina 60000 m1
Iskop odvodnih jaraka 1000m1
Sanacija propusta 3 kom
Ukupno:
c) postava mjestonatpisnih ploča i prometnih znakova 70.000,00 kn
d) održavanje – popravak asfalta ceste i nogostupa                     
Popravak ner.cesta Ervenik udarne rupe
popravak Drvarsko selo 10 m2
Stjepana Radića i Josipa kraša 50 m2
Ukupno:

80.000,00 kn
15.000,00 kn
15.000,00 kn
50.000,00 kn
10.000,00 kn
10.000,00 kn
180.000,00 kn

10.000,00 kn
6.000,00 kn
14.000,00 kn
30.000,00 kn

4.

Održavanje groblja i građevina na groblju
održavanje mrtvačnice
opskrba vodom groblja i mrtvačnice
električna energija u mrtvačnici
iznošenje i odvoz smeća sa groblja
Ukupno:

5.000,00 kn
1.000,00 kn
2.000,00 kn
20.000,00 kn
28.000,00 kn

5.

Javna rasvjeta                  
Održavanje javne rasvjete-radovi i materijal
Električna energija za javnu rasvjetu  
Ukupno:

50.000,00 kn
180.000,00 kn
230.000,00 kn

               Ukupno 688 rasvjetna mjesta i  15 mjerno-upravljačkih mjesta
Na osnovu iznijetog planiraju se troškovi za:
Održavanje javnih prometnih površina
Održavanje zelenih površina i parkova
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja i građevina na groblju
Javna rasvjeta
Sveukupno:

185.000,00 kn
275.000,00 kn
330.000,00 kn
28.000,00 kn
230.000,00 kn
1.048.000,00 kn

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica u 2022. godini objaviti će
se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:021-05/21-01/04
URBROJ:2211/08-21-6
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatar Bistrica, 14. prosinca 2021. godine
Nataša Krajačić, v.r.
Na temelju članka 9. a Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93,
38/09) i članka 34. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije broj 8/18, 18/20
i 9/21), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 14.
prosinca 2021. godine, donijelo je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Kako je kultura odraz razvoja nekog društva,
Općina Zlatar Bistrica potiče njezin razvoj. Na području
Općine djeluju mnogobrojne udruge te je cilj Općine daljnje poticanje kulturnog razvoja, manifestacija, njegovanje
starih običaja, kao i projekata vezanih uz ostvarivanje
prava i interesa mladih, poticanje suradnje među ljudima,
promicanje kulturnog stvaralaštva.
Članak 2.
Vodeći se potrebama i postignutog stupnja razvitka
kulture i kulturnih djelatnosti u Općini Zlatar Bistrica
donosi se sljedeći program kojemu je cilj daljnji razvitak

kulturnog života na području Općine:
NAZIV PROGRAMA
Promicanje i razvoj kulturnih
djelatnosti
Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
Tekuće donacije udrugama u novcu
Donacije župnom uredu Zlatar
Bistrica
Dogradnja Doma kulture
Dodatna ulaganja na društvenim
domovima - Lipovec i Veleškovec
Otkup zemljišta
SVEUKUPNO

IZNOS

20.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000.000,00
100.000,00
230.000,00
5.410.000,00

Članak 3.
Da bi se ostvario Program iz članaka 2., Proračunom Općine Zlatar Bistrica za 2022. godinu planiraju se
sredstva u iznosu od 5.410.000,00 kuna.
Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti osigu-
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rati će se iz slijedećih izvora:
1. 1.170.000,00 kuna – zaduženje kod kreditnih
institucija
2. 3.860.000,00 kuna – EU sredstva
3. 380.000,00 kuna – sredstva Općinskog proračuna
Članak 4.
Ovaj Program javnih potreba donosi se uz Proračun
Općine Zlatar Bistrica za 2022. godinu.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja
2022. godine.
KLASA: 021-05/21-01/04
URBROJ: 2211/08-21-7
Zlatar Bistrica, 14.prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Nataša Krajačić, v.r.
Na temelju članka 74 i 76. Zakona o športu ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10,
124/11,86/12,94/13,85/15,19/16 i 98/19) i članka 34.
Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18, 18/20, 9/21), Općinsko
vijeće na svojoj 04. sjednici održanoj 14.prosinca 2021.
godine, donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Zlatar Bistrica  su programi,
odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za
Općinu i to:
1. poticanje i promicanje sporta,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži
i studenata,
3. djelovanje sportskih udruga,
4. sportska priprema, domaća  natjecanja te opća i
posebna zdravstvena zaštita športaša,
Članak 2.
Po Programu javnih potreba u sportu u Proračunu
općine Zlatar Bistrica za 2022. godinu osigurana su
sredstva  u iznosu od 130.000,00 kn:
- od toga se na donacije za javne potrebe u sportu
odnosi 100.000,00 kn,
- ostale tekuće donacije u naravi 30.000,00 kn.
Sredstva će se rasporediti temeljem raspisanih
natječaja za zadovoljavanje javnih potreba u sportu kao
i po odluci načelnice Općine temeljem dostavljenih programa i aktivnosti.
Članak 3
Ostvarenje programa javnih potreba u sportu ostvarivat će se srazmjerno ostvarivanju Prihoda planiranih
izvornih sredstava Proračuna Općine Zlatar Bistrica
Članak 4.
Ovaj Program javnih potreba u sportu za 2022.
godinu objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
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KLASA: 021-05/21-01/04
URBROJ: 2211/08-21-8
Zlatar Bistrica, 14. prosinca 2021.godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Nataša Krajačić, v.r.
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o prodaji
stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne
novine“ br. 43/92., 69/92., 25/93., 26/93., 48/93., 2/94.,
44/94., 47/94., 58/95., 11/96., 68/98., 96/99., 120/00.,
94/01. i 78/02.) i članka 34. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.
8/18, 18/20 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica,  
na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 14.prosinca 2021.
godine, donijelo je
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD
PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI
STANARSKO PRAVO ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiran je u Proračunu Općine Zlatar Bistrica
za 2022. godinu u iznosu od 25.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošit će se kroz
Program Održavanja i izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica.
Članak 3.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.
KLASA: 021-05/21-01/04
URBROJ: 2211/08-21-10
Zlatar Bistrica, 14. prosinca 2021.godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Nataša Krajačić, v.r.
Na temelju članka 69. Zakona o šumama („Narodne
novine“ br. 68/18., 115/18., 98/19. i 32/20.) i članka 34.
Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 8/18, 18/20 i 9/21) Općinsko
vijeće Općine Zlatar Bistrica na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 14. prosinca 2021. godine, donijelo je
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i
utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog
doprinosa u Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2022.
godinu.
Članak 2.
U 2022. 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 kapitalna ulaganja u prometnu infrastrukturu.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.
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KLASA: 020-01/21-01/04
URBROJ: 2211/08-21-11
Zlatar Bistrica, 14. prosinca 2021.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Nataša Krajačić, v.r.
Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“
broj 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i članka 34. Statuta
Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 8/18, 18/20 i 9/21), Općinsko vijeće
Općine Zlatar Bistrica, na svojoj 4. sjednici, održanoj
dana 14. prosinca 2021. godine, donosi
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA
OSTVARENIH OD NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA
PODRUČJU OPĆINE ZLATAR BISTRICA
ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje
30% ostvarenih sredstava od naknade koja se naplaćuju u
postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Zlatar Bistrica (u daljnjem
tekstu: naknada).
Članak 2.
Ovaj Program donosi se za razdoblje u kojem se
ostvaruju sredstva naknade, tj. za proračunsku 2022.
godinu.
Članak 3.
Planirana naknada iz članka 1. ovog Programa u
iznosu od 5.000,00 kuna namjenski će se koristiti za financiranje u troškovima realizacije Programa održavanja
i izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Zlatar
Bistrica za 2022. godinu.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.
KLASA: 020-05/21-01/04
URBROJ: 2211/08-21-12
Zlatar Bistrica, 14. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Nataša Krajačić, v.r.
Na temelju odredbi članka 4. stavka 3., članka 5.,
6. i 9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19,
98/19), članka 34. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije broj: 8/18,
18/20 i 9/21), a na prijedlog Načelnice općine, Općinsko
vijeće, na 04.sjednici održanoj dana 14.prosinca 2021.
godine, donosi
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTVA ZA RAD
POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH
VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM
VIJEĆU OPĆINE ZLATAR BISTRICA
U 2022. GODINI
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Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak
financiranja redovitog godišnjeg rada političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika koji imaju člana u Općinskom vijeću
Općine Zlatar Bistrica (dalje u tekstu: Općinsko vijeće).
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osigurana su u
Proračunu Općine Zlatar Bistrica za 2022. godinu u visini
od 1.000,00 kuna po vijećniku godišnje u Općinskom
vijeću, a ista naknada za žene je 10% veća.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog
spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu
u visini do 10% iznosa predviđenog po svakom članu
Općinskog vijeća.
Članak 4.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se
prema stranačkoj pripadnosti vijećnika na dan konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Sukladno članku 4. ove Odluke, sredstva se doznačuju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
na njihove žiro račune, po obračunu koji će sastaviti
Jedinstveni upravni odjel tromjesečno.
Članak 6.
Na sva pitanja koja se odnose na raspoređivanje
sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
zastupljena u Općinskom vijeću Općine Zlatar Bistrica,
a nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.
KLASA:020-05/21-01/04
URBROJ:2211/08-21-13
Zlatar Bistrica, 14. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA  OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nataša Krajačić, v.r.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Zlatar Bistrica
(Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije broj 8/18,
18/20 i 9/21), na prijedlog Načelnice općine, Općinsko
vijeće na svojo 04 . sjednici održanoj 14.prosinca 2021.
godine, donijelo je
PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM
OPĆINE ZLATAR BISTRICA
ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Planom upravljanja predviđa se učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom, u smislu dobrog gospodara.
Prioritet je postaviti optimalna rješenja upravljanja imovinom za buduće naraštaje, generiranje gospodarskog rasta
kao i ostvarenje strateških razvojnih ciljeva.
Članak 2.
Planom je regulirano upravljanje imovinom što
podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u
zakup, i to imovine čije održavanje i izgradnja nije regulirana programima i planovima iz područja komunalnog
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gospodarstva, a odnosi se na:
- poslovne prostore, sa pripadajućim inventarom,
- građevinsko i poljoprivredno zemljište i
- stanove u vlasništvu Općine Zlatar Bistrica
Članak 3.
Provedbene mjere ovog Plana su:
- Evidentiranje imovine - kontinuirano izvršavati
evidentiranje svakih promjena na imovini te utvrditi
prijedloge/planove za optimalno korištenje imovine,
- Oglašavanje – putem sredstava javnog priopćavanja (web stanica Općine Zlatar Bistrica, tiskani medij,
oglasna ploča Općine, pružiti pravovremenu i potpunu
informaciju, omogućiti realizaciju ugovora u najkraćem
mogućem roku),
- prikupljanje i obrada zahtjeva – prikupljati pisma
namjere i zahtjeve za kupnju, odnosno zakup imovine
Općine, pružiti pravovremenu i potpunu informaciju,
omogućiti realizaciju ugovora u najkraćem mogućem
roku,
- kontrola izvršavanja ugovornih obveza - redovitim
praćenjem izvršavanja ugovorenih obveza ostvariti dvostruke funkcije – održavanje kontakata i praćenje potreba
korisnika općinske imovine te nadzor nad korisnicima
radi očuvanja vrijednosti imovine, odnosno sprečavanja
nastanka štete.
Članak 4.
U Općini Zlatar Bistrica vodi se Registar nekretnina u kojem su evidentirane sve nekretnine na području
Općine Zlatar Bistrica - građevinske i poljoprivredne
namjene, nerazvrstane ceste, ostavinska imovina.
Registar nekretnina se redovito ažurira tijekom
godine.
Članak 5.
Sredstva za upravljanje imovinom Općine Zlatar
Bistrica za 2022. godinu osigurana su u Proračunu općine
Zlatar Bistrica za 2022. godinu, a sastoje se od slijedećih
stavki:
R.br. IMOVINA
IZNOS
Održavanje građevinskih
1.
5.000,00 kn
objekata
2.
Premije osiguranja imovine
40.000,00 kn
Materijal i dijelovi za
3.
5.000,00 kn
održavanje
4.
Zajednička pričuva
15.000,00 kn
Održavanje domova
5.
20.000,00 kn
kulture
Dodatna ulaganja na
6.
100.000,00 kn
objektima kulture
7.

Održavanje mrtvačnice

8.

Dogradnja Doma kulture
Kupnja zemljišta za
izgradnju komunalne infr.
UKUPNO:

9.

R.br

Izvori sredstava

5.000,00 kn
5.000.000,00 kn
230.000,00 kn
5.420.000,00 kn
Iznos

1.
2.
3.
4.
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Prihodi od prodaje stana u
vlasništvu općine
Porez i prirez
Kapitalne pomoći temelje
prijenosa EU sredstava
Primljeni krediti od
tuzemnih institucija

330.000,00 kn
90.000,00 kn
3.860.000,00 kn
1.140.000,00 kn

Članak 6.
Davanje imovine u zakup, korištenje ili najam
regulirano je:
- Odlukom o davanju u zakup i prodaju poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Zlatar Bistrica (Službeni
glasnik KZŽ broj: 27/11),
- Odlukom o općinskim porezima u dijelu koji se
odnosi na korištenje javnih površina na području Općine
Zlatar Bistrica (Narodne novine broj: 109/17),
- Odlukom o najmu Pivske garniture, KLASA:
960-01/12-01/2, URBROJ :2211/08-01-1 od 09.07.2012.
godine,
- Odlukom o posudbi inventara iz društvenih domova, KLASA: 372-03/14-01/2, URBROJ: 2211/08-01-14-1
od 15.01.2014. godine,
- Odlukom o davanju na korištenje dvorana za
sastanke u općinskoj zgradi, KLASA: 372-02/11-01/1,
URBROJ: 2211/0/-01-13-1/1 od 30.03.2013. godine,
- Odlukom o korištenju Doma kulture i Društvenih
domova u Zlatar Bistrici, KLASA: 372-03/09-01/4, URBROJ: 2211/08-01-18-3 od 03.12.2018. godine,
- Odlukom o visini zakupnine za zakup poslovnog
prostora van i u zgradi Općine, KLASA: 372-01/12-01/3,
URBROJ: 2211/08-12-1, od 01.02.2012. godine,
- odnosno odlukama koje stupe na snagu poslije
donošenja ovog Plana, a regulirat će se njegovim izmjenama i dopunama.
Članak 7.
Zemljište
Za građevinsko zemljište koje nije namijenjeno za
zadovoljenje potreba općine (izgradnja infrastrukturnih
objekata) objaviti oglas za prodaju istog.
Poljoprivredno zemljište - temeljem popisa od
31.12.2021. godine utvrditi da li postoji mogućnost davanja istog u najam/zakup. Temeljem Zakona o poljoprivredi
predložiti mjere za gospodarenje te pripremiti natječaj za
zemljište pogodno za davanje u najam/ zakup.
Naslijeđeno zemljište i ostalo zemljište sa upisanim
teretima - stupiti u kontakt sa vjerovnicima i pokušati
naći rješenje za skidanje tereta.
Sumnjivo i sporno zemljište – utvrditi činjenično
stanje i pokrenuti odgovarajuće postupke za rješenje.
Naslijeđeno zemljišno knjižno neopterećeno zemljište i nekretnine u vlasništvu Općinetemeljem javnog
oglasa ponuditi na prodaju. Početnu cijenu odrediti prema
podacima Porezne uprave ili procjene sudskog vještaka.
Za prodaju nisu potrebne pojedinačne odluke Općinskog vijeća već se ovaj plan smatra kaotakova odluka
i ovlaštenje Načelniku Općine za provedbu postupka.
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Članak 8.
Poslovni prostori
Kontinuirano voditi brigu o održavanju.
Slobodne poslovne prostore Natječajem ponuditi
u najam.
Prostore u najmu obići i utvrditi stanje, ispunjenje
obveza najmoprimca oko održavanja.
Inventar i prostore iznajmljivati temeljem naprijed
navedenih odluka.
Članak 9.
Stanovi u vlasništvu
Izvršiti pregled svih stanova i utvrditi trenutno stanje, održavanje stanova od strane zaštićenih najmoprimaca, kontaktirati sa upraviteljima oko održavanja zgrada.
Članak 10.
Za imovinu obnoviti police osiguranja.
Članak 11.
Vrijednost imovine kontinuirano ažurirati temeljem procjena sudskih vještaka i podataka Ministarstva
financija, Porezne uprave.
Članak 12.
Radi stjecanja cjeline za lakšu prodaju u području
gospodarske zone i izgradnju komunalne infrastrukture
dozvoljava se Načelnici općine da otkupi potrebno zemljište po tržišnim cijenama utvrđenim ranijim odlukama
Općinskog vijeća, podacima porezne uprave ili procjeni
sudskog vještaka.
Radi izgradnje prometne infrastrukture dozvoljava
se Načelnici općine otkup potrebnog zemljišta po tržišnim
cijenama.
Za kupnju zemljišta iz ovog članka nisu potrebne
pojedinačne odluke Općinskog vijeća već se ovaj plan
smatra kao takova odluka i ovlaštenje Načelnici Općine
za provedbu postupka.
Članak 13.
Plan će biti objavljen u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije.
KLASA:020-01/21-01/04
URBROJ:2211/08-21-15/2
Zlatar Bistrica,14 .prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Nataša Krajačić, v.r.
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)  i članka  34.
Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 8/18, 18/20 i 9/21) Općinsko
vijeće Općine Zlatar Bistrica na svojoj 04. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. godine donijelo je
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ZLATAR
BISTRICA ZA 2021. GODINU
I.   UVOD
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)
Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica kao predstavničko
tijelo jedinice lokalne samouprave u obvezi je, jedan put
godišnje ili u postupku donošenja Proračuna, razmatrati
stanje civilne zaštite na svom području.

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

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:
- Najznačajniji vodotoci na području Općine su:
- Rijeka Krapina
- potok Reka i
- potok Velika Reka
U 2021. 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
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 VIIIº seizmičkoj zoni prema MSK ljestvici.
U 2021. godini nije došlo do seizmoloških aktivnosti VII ili VIIIº
- Požari otvorenog prostora mogući su na šumskim
i poljoprivrednim površinama. U 2021. godini, do 30. 10.
bio je 1 požar otvorenog prostora na području Općine.
Tijekom 2021. godine bilo je sveukupno 26 intervencija
vatrogasaca od čega 3 intervencije na gašenju požara
na objektima građana i industrijskih postrojenja, te 22
tehničke intervencije na poziv građana (ispumpavanje
podruma, uklanjanje srušenih stabala, sanacija prometnica, otvaranje stambenog prostora i sl.). Izvršena su 3
kontrolirana spaljivanja te 12 prijevoza vode po nalogu
Načelnice.
- Na području Općine Zlatar Bistrica postoje dva
imaoca opasnih tvari:
- BP Petrol
- ELCON PREHRAMBENI PROIZVODI d.o.o.
Obzirom da postoji nekoliko imaoca opasnih tvari,
postoji realna mogućnost nastanka
nesreće sa opasnim tvarima te mogućnost ugrožavanja stanovnika Općine Zlatar  Bistrica
U 2021. godini nije bilo akcidenta sa opasnim tvarima na objektima koji posjeduju opasne tvari.  
- Prometnicama Općine Zlatar Bistrica ne smije se
vršiti prijevoz opasnih tvari, osim u slučajevima snabdijevanja lokalnog stanovništva i gospodarskih subjekata. Do
imaoca opasnih tvari koji se nalaze na području Općine,
kao i do ostalih gospodarskih objekta i stanovništva
prevoze se opasne tvari.
U 2021. godini nije bilo nesreća sa opasnim tvarima
u prometu.
- Na području Općine Zlatar Bistrica, kao i u cijeloj
Hrvatskoj, tokom 2021. godine bila je prisutna epidemija
bolesti COVID-19 koja je uzrokovana SARS-CoV-2
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virusom. Virus se prenosi direktnim kontaktom, disajnim (respiratornim) kapljicama poput kašlja i kihanja te
dodirivanjem površina zagađenih virusom.
U 2021. godini na području Općine Zlatar Bistrica
bila je prisutna epidemija uzrokovana koronavirusom
(COVID-19) i prema trenutnim podacima sa 31.06.2021.
godine na području Općine Zlatar Bistrica bilo je 89
zaraženih koronavirusom. Podaci s 31.12.2021. bit će
dostupni u prvom tromjesečju 2022. godine.
- 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 Zlatar Bistrica nalazi se u zoni C2 – zoni
potencijalne ugroženosti od nuklearne elektrane Krško i
ne nalazi se u radijalnim sektorima NE Pakš.
U 2021. 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: 021-05/1701/3; URBROJ: 2211/08-03-17-20 od 18.09.2017. godine
na koju je i dobivena suglasnost MUP-PU CZ Varaždin-Služba CZ Krapina.
Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinska načelnica uz stručnu potporu Stožera Civilne zaštite.
Sukladno članku 20. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)
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 civilne zaštite
u 2021. godini temeljilo se na radnjama i postupcima
u svrhu odgovora sustava civilne zaštite na epidemiju
korona virusa na području Općine te provođenja mjera
i postupaka propisanih od Nacionalnog stožera civilne
zaštite. Također, težište poslova se odredilo i provođenjem
lokalnih izbora i, sukladno zakonu, formiranju novog
Stožera CZ u zakonski predviđenom roku.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ZLATAR BISTRICA
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 Zlatar Bistrica imenovala
je Stožer civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica Odlukom  
KLASA: 810-01/21-01/2; URBROJ: 2211/08-01-21-15 od
01.07.2021. godine koji broji 8 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
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provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Sukladno Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite, u 2021. godini održane su 2 sjednice Stožera
civilne zaštite u prostorijama Općine te su članovi stožera
konstantno telefonskim putem kontaktirani i dogovarane
su daljnje smjernice sa uputama za postupanje. Donijet je
novi Poslovnik rada Stožera, članovi su upoznati s Planom
vježbi civilne zaštite za 2022. godinu, te su upoznati s
tijekom izrade nove Procjene rizika za područje Općine
Zlatar Bistrice.
Stožer civilne zaštite Općine Zlatar Bistrice postupao je sukladno donesenim odlukama od strane Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske.          
Na temelju članka 51. Zakona o sustavu civilne
zaštite (Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i
20/21) i članka 10. Pravilnika o sastavu stožera, načinu
rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 126/19 i 17/20), Općinska načelnica donijela
je novu Odluku o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera
civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica i ostalih operativnih
snaga iz sustava civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica
radi provođenja mjera i aktivnosti za sprječavanje širenja
pandemijske bolesti COVID-19 (KLASA: 810-01/21-01/2;
URBROJ: 2211/08-01-21-21 od 11.08.2021. godine).
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)
i Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 126/19 i
17/20), Općinska načelnica je donijela novi Poslovnik
o radu Stožera civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica
(KLASA: 810-01/21-01/2; URBROJ: 2211/08-01-21-23
od 19.08.2021. godine).
Zaključak je sljedeći: Stožer civilne zaštite Općine
Zlatar Bistrice se striktno pridržavao svih navedenih
odluka i uputa od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske tijekom trajanja pandemije koronavirusa
COVID-19.
Sukladno Godišnjem planu razvoja sustava civilne
zaštite, u 2021. godini održane su 2 sjednice Stožera civilne zaštite u prostorijama Općine, a vezano uz nastalu
situaciju sa korona virusom te predstojećim aktivnostima.
Donijeta je Odluka o aktiviranju novog Stožera CZ,
a sukladno Odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite te
je usvojen novi Poslovnik Stožera civilne zaštite, koji je
usklađen sa zahtjevima i dinamikom koju pred Stožer CZ
stavlja trenutna epidemiološka situacija.
2. DVD ZLATAR BISTRICA
U Općini Zlatar Bistrica djeluje DVD Zlatar Bistrica. Materijalna i kadrovska opremljenost DVD-a
nabrojana je u dokumentu Procjena ugroženosti od požara
za Općine Zlatar Bistrica.
U slučaju požara i dr. elementarnih nepogoda vatrogasci se aktiviraju preko broja 193 (Operativni vatrogasni
centar Zlatar) ili broja 112 (SLUŽBA 112 u Krapini).
Tijekom 2021. godine navedeni DVD sa područja
Općine Zlatar Bistrice učestvovao je u 26 vatrogasnih

Strana 60 - Broj 63D

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

intervencija od čega 4 dojavljeno putem VOC-a Zlatar, a
ostalo temeljem dojava građana i poduzeća (ispumpavanje
bunara, rušenje stabala i sl.).
3. CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE ZLATAR BISTRICA – POVJERENICI CZ I KOORDINATORI NA
LOKACIJI
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici
imenovani su Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika Općine Zlatar Bistrica  
KLASA: 810-01/06-01/1; URBROJ: 2211/08-01-17-125
od 30.06.2017. godine.  
Na području Općine Zlatar Bistrica imenovani su
povjerenici CZ i njihovi zamjenici (5+5). Iste treba odrediti sukladno pozitivnim zakonskim propisima početkom
2022. godine.
Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu
Načelnice Općine putem stručne službe Općine pozivom
ili SMS-om i putem medija.
Nije donesena Odluka o koordinatorima sukladno
rizicima detektiranim Procjenom rizika, isti će se Odlukom odrediti u 2022. godini.
Tijekom 2021. godine bilo je manje potrebe za
uključivanjem povjerenika civilne zaštite zbog nastale
pandemije koronavirusom.
4. UDRUGE GRAĐANA
Na području Općine Zlatar Bistrica djeluju slijedeće
udruge od interesa za sustav civilne zaštite:
- LU „Šljuka“
- HPD „Javor“
Lovačka udruga „Šljuka“ registrirano je na adresi
Zagorska 68, Zlatar Bistrica, OIB: 40837213186. Ukupno
broji 42 aktivna člana. U svom području djelovanja (lovstva) pokriva najveći dio područja koji pripada Općini
Zlatar Bistrica. Lovačko društvo zastupa i predstavlja
predsjednik gosp. Dubravko Arih, (098/747-599), a tajnik
društva je gosp. Ivan Šimunec.
HPD „Javor“ registriran je na adresi Vladimira
Nazora 56, Zlatar Bistrica, OIB: 44306890195. Ukupno
broji 25 aktivna člana. U svom području djelovanja pokriva područje općine ali i šire.
HPD  zastupa i predstavlja predsjednik gosp. Damir
Hanžek (095/852-1241), a tajnik društva je gosp. Goran
Šantek.
Tijekom 2021. 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 Zlatar Bistrica određene su Odlukom KLASA: 021-05/17-01/3; URBROJ: 2211/08-03-1720 od 18.09.2017. godine na koju je dobivena suglasnost
MUP-Ravnateljstvo CZ-Područni ured Varaždin-Služba
CZ Krapina.
Tijekom 2021. godine nije bilo potrebe za uključivanjem, pozivanjem niti smotriranjem pravnih osoba i
ostalih sudionika u sustavu CZ.
6. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVA-
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NJA - STANICA ZLATAR BISTRICA
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 Čakovec koja
pokriva područje Općine Zlatar Bistrica, 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 Zlatar Bistrica tijekom 2021. godine nije
imala potrebe za pozivanjem i angažiranjem HGSS – stanica Zlatar Bistrica 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, osigurana su i realizirana u
Proračunu Općine za 2021. godinu.
V. NADLEŽNOST I ZADAĆE OPĆINE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Poslovi koje je Općina Zlatar Bistrica provodila u
2021. godini kako bi sustav civilne zaštite bio što djelotvorniji su sljedeći:
- Ustrojen je novi Stožer civilne zaštite sukladno
Pravilniku o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
stožera CZ-članak 7 NN37/16
- Izrađen je Program pripremnih i provedbenih
aktivnosti za turističku sezonu 2021. godine
- Prijedlog godišnjeg plana vježbi za 2022. godinu
- Donesene su Mjere civilne zaštite u nepovoljnim
vremenskim uvjetima 2021./2022. godine
- Izrađena je Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Zlatar Bistrica
- Učestvovanje u izradi nove Procjene rizika u suradnji sa ovlaštenom pravnom osobom Planovi i Procjene
j.d.o.o. i donošenje iste od strane općinskog vijeća.
- Dostava podataka i tablica kao i drugih traženih
informacija Krapinsko-zagorskoj županiji i MUP-ravnateljstvo CZ, Područni ured Varaždin, Služba CZ Krapina
- Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 14. prosin-
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ca 2021. godine donijeti su slijedeći dokumenti:
- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Zlatar Bistrica za 2021. godinu
- Godišnji plan razvoja sustava CZ za 2022. godinu
sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite 2022.-2025. na području općine Zlatar Bistrica
- Procjena rizika od velikih nesreća za područje
Zlatar Bistrica, studeni 2021.
     VI.    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 dokumentima, a stožer civilne zaštite aktivno je uključen
u provođenje mjera civilne zaštite.
Osnovan je novi Stožer civilne zaštite, a članovi
stožera civilne zaštite na čelu s Načelnicom stožera aktivno su uključeni u sve mjere i radnje vezane uz suzbijanje
epidemije uzrokovane korona virusom te provođenje
propisanih mjera nacionalnog stožera.
Sve planirane radnje i postupci koji su bili planirani
za 2021. godinu, a nisu izvršene zbog epidemiološke
situacije uslijed epidemije korona virusa uglavnom su
prenesene i planirane za 2022. godinu. Tu se prije svega
misli na održavanje vježbi, smotriranje i sastanci sa pravnim osobama, povjerenicima i koordinatorima.
KLASA: 021-05/21-01/04
URBROJ:2211/08-21-16
Zlatar Bistrica, 14.prosinca  2021. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nataša Krajačić, v.r.
Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21) te članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku
njihova donošenja (NN66/2021) i članka 34. Statuta Općine Zlatar Bistrica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” broj 8/18, 18/20 i 9/21) Općinsko vijeće Općine
Zlatar Bistrica na svojoj 04. sjednici održanoj dana 14.
prosinca 2021. godine donosi  
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
ZLATAR BISTRICA U 2022. GODINI
S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA
TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu CZ ( NN
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), 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 2022-2025. godine i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite, donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu.
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Godišnji plan razvoja sustava CZ donosi se temeljem te članka 52. i 53. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti
te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja (NN 66/2021), a odnosi se prije svega na stanje i
razvoj svih operativnih snaga sustava CZ prema  članku
20. Zakona o sustavu CZ,  sastoji se od:
- stožera civilne zaštite,
- operativne snage vatrogastva,
- postrojba CZ
- povjerenici i zamjenici CZ
- udruge
- koordinatori na lokaciji
- snaga Hrvatske gorske službe spašavanja
- Pravne osobe od interesa za sustav CZ
Operativne snage sustava civilne zaštite potrebno je
planirati i koristiti isključivo u slučajevima velikih nesreća-događaja s neprihvatljivim posljedicama za zajednicu
(npr. Potres, poplava, nesreće za slučaj proloma brana
na akumulacijama, nesreće u područjima postrojenja s
opasnim tvarima, nesreće na nuklearnim elektranama i
sl.) kada njihovo operativno djelovanje koordinira stožer
civilne zaštite JLP(R)S.
Za reagiranje u slučaju većine drugih izvanrednih
događaja, izvan kategorije velike nesreće čije su posljedice prihvatljive za zajednicu, potrebno je planirati
kapacitete redovnih žurnih službi i to na zadaćama zbog
kojih su utemeljen.
1. Stožer civilne zaštite
Sukladno članku 24. Zakona o sustavu CZ (NN
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) 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.
Novi Stožer CZ se obavezno imenuje nakon provedenih lokalnih izbora a nakon toga se može vršiti njegovo
mijenjanje ili dopunjavanje sukladno važećim zakonskim
propisima.
Za uspješan daljnji rad Stožera CZ na području Općine Zlatar Bistrice u 2022. godini Načelnik stožera  će:
- U prvoj polovici 2022. godine sazvati sastanak
novog Stožera CZ te ga upoznati sa predstojećim zadaćama i aktivnostima u 2022. godini
- Izvršiti pripremu za planirane vježbe proizašle
iz Plana vježbi CZ za 2022. godinu-prva polovica 2022.
- Izvršiti analizu provedbe vježbi u roku od mjesec
dana nakon održavanja iste (prva polovica 2022.)
- Sazvati zajednički sastanak Stožera CZ i operativnih snaga određenih novom Odlukom o određivanju
pravnih osoba od interesa za CZ na području Općine
Zlatar Bistrica u cilju upoznavanja istih sa ugrozama
na području Općine te njihovom ulogom u preventivi
ili saniranju posljedica od navedenih ugroza- druga
polovica 2022.
- Stožer civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica će
se i nadalje striktno pridržavati svih navedenih odluka i
uputa Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske tijekom
trajanja pandemije koronavirusa COVID-19. te će iste
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provoditi na terenu, ukoliko će takva situacija biti prisutna
i tijekom 2022. godine.
2. Operativne snage vatrogastva
U cilju spremnosti i brzog djelovanja javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe za 2022. godinu planirana
je kontinuirana edukacija i razvoj kadrovskih kapaciteta
(s planiranim obučavanjem, vježbama i sl.) za moguće
opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, mogućim
akcidentima, poplavama i slično.
Sukladno planovima i programima javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi iskazati bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja – nabava vatrogasne opreme
i vozila. Osigurati sustav organizacije i djelovanja kroz
dežurstva, dislokaciju i slično, s ciljem jačanja spremnosti
za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja
na području Općine u 2022. godini.
3. Povjerenici  CZ i koordinatori na lokaciji
Imenovati Povjerenike civilne zaštite i njihove
zamjenike sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima
i načinu rada operativnih snaga sustava CZ (NN 69/16).
Općina Zlatar Bistrica trebala bi imati imenovano 8 povjerenika i 8 zamjenika.
Temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 69/16), Načelnik stožera
CZ će u suradnji sa operativnim snagama civilne zaštite,
u Planu djelovanja civilne zaštite utvrditi popis potencijalnih koordinatora na lokaciji.
Izvršiti opremanje povjerenika CZ – do kraja 2022.
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, 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 Krapina, a u suradnji  sa Općinom Zlatar Bistrica, kao i s DVD-om Zlatar Bistrica,
utvrditi ispravnost sustava za  uzbunjivanje stanovništva
u slučaju katastrofe ili velike nesreće te čujnost sirena na
području Općine Zlatar Bistrica.
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 Zlatar Bistrica je sa Hrvatskom gorskom
službom spašavanja Stanica Zlatar Bistrica potpisala
Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava o za-
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jedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Zlatar
Bistrica na prostoru koji pokriva Općinu Zlatar Bistrica,
poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih
mjesta i javnih prometnica.
5. Pravne osobe od interesa za sustav CZ
Izradit će se nova Odluka o pravnim osobama od
interesa za sustav civilne zaštite a temeljem iste Općina
Zlatar Bistrica 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
- Provjeriti izrađenost Operativnih planova za
pravne osobe koje su to dužne napraviti
Općina Zlatar Bistrica će tijekom 2022. 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 2022.-2025. godine provoditi
slijedeće aktivnosti:
- Izrada novu Odluku 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
- Izrada Odluke o povjerenicima civilne zaštite
i njihovim zamjenicima sukladno važećim zakonskim
propisima
- Izrada Odluke o koordinatorima na lokaciji od
strane Načelnika Stožera civilne zaštite općine Zlatar
Bistrica
- Upoznavanje Operativnih snaga sustava CZ sa
Procjenom rizika i Planom djelovanja CZ
- Izrada Plana vježbi za 2023. godinu
- Održavanje vježbe Operativnih snaga CZ sukladno Planu vježbi za 2022. godinu
- Opremanje Operativnih snaga sukladno predviđenim financijskim sredstvima i Godišnjem planu
razvoja sustava CZ kao i uočenim nedostacima prilikom
održavanja vježbi
- Izrada  Analize stanja sustava CZ za 2022. i Godišnjeg plana razvoja sustava CZ za 2023. godinu
- 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 Zlatar Bistrica
- Vršiti stalno praćenje Zakonskih okvira i sukladno
njima postupiti u izvršavanju obveze
Napomena:
Sve planirane radnje i postupci koji proizlaze iz
ovog godišnjeg plana razvoja sustava CZ uveliko ovise
o epidemiološkoj situaciji na području općine Zlatar
Bistrica i prilagođavat će se trenutnoj epidemiološkoj situaciji koja će diktirati mogućnosti provođenja određenih
planiranih radnji i postupaka.
Također, vršit će se i drugi neplanirani postupci
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i radnje koji će nastati kao produkt odgovora Općine Zlatar Bistrica i njenih snaga na zahtjeve epidemiološke situacije
tijekom 2022. godine.
FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Realizirano u
Planirano za
Planirano za Planirano za 2024.
RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU
2021. (kn) 2022. god. (kn) 2023. god. (kn)
god. (kn)
CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje, osposobljavanje,
smotriranje, angažiranje,
1.
2.000,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
osiguravanje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje i druge aktivnosti i
mjere u zaštiti i spašavanju)
VATROGASTVO
- opremanje, vježbe, takmičenja i
2.
dr.
241.209,83 kn
280.000,00 kn 280.000,00 kn
280.000,00 kn
4.

UDRUGE GRAĐANA
(Crveni križ, LD, HGSS i sl.)

UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE
ZAŠTITE

24.594,96 kn

35.000,00 kn

35.000,00 kn

35.000,00 kn

267.804,79 kn

335.000,00 kn

335.000,00 kn

335.000,00 kn

KLASA: 021-05/21-01/04
URBROJ: 2211/08-21-17
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatar Bistrica,14. prosinca 2021.godine                                                                             
Nataša Krajačić, v.r.
Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21) te članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku
njihova donošenja (NN 66/2021) i članka 34. Statuta
Općine Zlatar Bistrica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/18, 18/20 i 9/21) Općinsko vijeće
Općine Zlatar Bistrica na svojoj 04. sjednici održanoj
dana 14. prosinca 2021. godine, donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE 2022. - 2025. NA
PODRUČJU OPĆINE ZLATAR BISTRICA
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 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21).
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,
118/18, 31/20 i 20/21).
Sukladno navedenom, a temeljem čl. 17. Zakona
o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20 i
20/21), 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, koje se u pravilu podudaraju sa mandatnim
razdobljem čelnika JLS (čl.48 Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku
njihova donošenja).
II.
OPĆE SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I
RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE
ZLATAR BISTRICA
Temeljem čl. 49. st. 2 Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, NN66/2021 (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 odnosno smanji-
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vanja ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti, koje su
na području primjene izložene štetnim utjecajima prijetnji
s nositeljima njihovog provođenja
- Na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite utvrđuje način uspostavljanja
kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog upozoravanja i razvijaju rješenja na jačanju
svijesti za postupanje u velikim nesrećama
- jačanje kompetencija operativnih snaga civilne
zaštite u postupanju prema ranjivim skupinama u slučaju
velike nesreće i katastrofe (edukacije, vježbe, opremanje)
- Usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga
(u daljnjem tekstu OS) sustava civilne zaštite, odnosno
operativnih kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim
nesrećama
- 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 50. 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:
- preventivne mjere i
- razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta.
III.
RAZRADA SMJERNICA
Procjenom rizika od katastrofa i velikih nesreća
za područje Općine Zlatar Bistrica definirani su rizici
koji predstavljaju moguću ugrozu za stanovništvo, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku Općine Zlatar
Bistrica. To su:
1. Potres
2. Poplava

rima
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3. Ekstremne temperature
4. Epidemije i pandemije
5. Tehničko-tehnološka katastrofa s opasnim tva-

Vrednovanjem navedenih rizika uz primjenu
ALARP načela dobiven je slijedeći rezultat:
1. Neprihvatljivi rizici:
- Potres
2. Tolerirani rizici:
- Epidemije i pandemije
- Tehničko-tehnološka katastrofa
3. Prihvatljivi rizici:
- Poplava
- Ekstremne vremenske pojave-visoke temperature
Spremnost operativnih kapaciteta da reagiraju na
navedene rizike, u cijelosti je ocijenjena 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 novog Stožera CZ nakon svakih
lokalnih izbora
- imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite te stalno ažuriranje popisa istih
- određivanje koordinatora na lokaciji za pojedine
rizike navedene u Procjeni rizika te stalno ažuriranje
popisa istih
- određivanje pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite sukladno zaključcima Procjene rizika te
upoznavanje istih sa zadaćama
- 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 civil-
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ne 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
- Izrada nove Procjene rizika i Plana djelovanja
civilne zaštite u zakonski predviđenim rokovima
- 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
civilne zaštite
- u području operativnog djelovanja
- ustrojavanje evidencije operativnih snaga
- nabavka opreme i sredstava za gotove snage sukladno zakonskoj obavezi i mogućnostima
- provođenje godišnje planiranih vježbi operativnih
snaga
- izrada plana pozivanja povjerenika civilne zaštite,
koordinatora 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
svim njegovim dijelovima i aktivnostima
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- sufinanciranje programa i projekata za razvoj
udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite
- osigurati sredstva za stručne seminare i edukaciju
djelatnika zaduženih za provođenje sustava civilne zaštite
- osigurati sredstva za stručnu obuku povjerenika
civilne zaštite i provođenje tematskih vježbi
Sukladno čl. 50 stavak 3 Pravilnika, Smjernicama
se, za četverogodišnje razdoblje, po grupama / subpodručjima razrađuju koraci iz nadležnosti svakog pojedinog
sudionika i svake pojedine operativne snage sustava
civilne zaštite.
IV.
RAZRADA SMJERNICA PO GODINAMA I
SNAGAMA
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite se odnose prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga sustava CZ prema članku 20. Zakona o
sustavu CZ te njihovu međusobnu koordinaciju, suradnju
i usklađenost u djelovanju. U tom cilju, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ biti će usmjerene na slijedeće:
- imenovanje novog Stožera CZ nakon lokalnih
izbora
- izrade nove Procjene rizika i Plana djelovanja
civilne zaštite
- imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite te stalno ažuriranje popisa istih
- određivanje koordinatora na lokaciji za pojedine
rizike navedene u Procjeni rizika te stalno ažuriranje
popisa istih
- određivanje pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite sukladno zaključcima Procjene rizika te
upoznavanje istih sa zadaćama

Konkretni koraci i potrebne mjere
U području normiranja
- imenovanje novog Stožera CZ nakon lokalnih izbora
- imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite, te stalno
ažuriranje popisa imenovanih povjerenika CZ i njihovih zamjenika
- određivanje koordinatora na lokaciji za pojedine rizike navedene u Procjeni
rizika te stalno ažuriranje popisa istih
- dostavljanje izvoda iz Odluke o pravnim osobama navedenim subjektima te
upoznavanje istih sa zadaćama
- ustrojavanje potrebnih evidencija OS
- usklađivanje sa izmjenama i dopunama zakonske regulative iz područja CZ
U području preventive
- edukacija stanovništva o načinu postupanja u slučaju pojave pojedine ugroze
putem javnih objava , organizacije javnih tribina ili ciljanih sastanaka
- 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
- izrada nove Procjene rizika i Plana djelovanja CZ
- kontrola izrade Operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite određene Odlukom o pravnim osobama
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- 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 civilne zaštite
U području operativnog djelovanja
- ustrojavanje evidencije operativnih snaga
- nabavka opreme i sredstava za gotove snage sukladno zakonskoj obavezi i
mogućnostima
- provođenje godišnje planiranih vježbi operativnih snaga
- izrada i ažuriranje plana pozivanja povjerenika civilne zaštite, koordinatora
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
svim njegovim dijelovima i aktivnostima
- sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za
sustav civilne zaštite
- osigurati sredstva za stručne seminare i edukaciju djelatnika zaduženih za
provođenje sustava civilne zaštite
- osigurati sredstva za stručnu obuku povjerenika civilne zaštite i provođenje
tematskih vježbi
- 2022. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica
- održati polugodišnje sastanke novog stožera
CZ-prvi i treći kvartal 2022. godine
- sudjelovanje u pripremi vježbe CZ planirane za
2022. godinu - 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.
- postupanje Stožera CZ u suzbijanju epidemije
koronavirusa po nalogu Nacionalnog stožera i temeljem
individualnih odluka a u cilju smanjenja ugroze od epidemije-kontinuirano tokom 2022.
- donošenje Odluke o koordinatorima na lokaciji
sukladno ugrozama navedenim u novoj Procjeni rizika
od 2021. godine-prvi i drugi kvartal 2022.
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 2022.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
vatrogastva sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme za potrebe DVD-a a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zlatar Bistrica
- Vršenje liječničkih pregleda za DVD sa područja
Općine Zlatar Bistrica
- Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave
dana vatrogastva
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa-GDCK
Zlatar,
- 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 2022.
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- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
crvenog križa sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i
mogućnostima Općine Zlatar Bistrica
- Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
- Kontrola i održavanje opreme
- Redovne aktivnosti GDCK Zlatar
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-stanica Krapina
- Upoznavanje predstavnika HGSS-a sa novom
Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u provođenju Plana djelovanja CZ
- 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 Zlatar Bistrica
- Redovne aktivnosti HGSS-a
Postrojbe i povjerenici civilne zaštite i koordinatori
na lokaciji
- Donijeti Odluku o raspuštanju postrojbe CZ
temeljem zaključaka procjene rizika-prvi kvartal 2022.
- Donošenje Odluke o imenovanje povjerenika CZ
i njihovih zamjenika- prvi kvartal 2022.
- 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 Zlatar Bistrica - drugi
kvartal 2022.
- Opremanje povjerenika CZ reflektirajućim prslucima- do kraja 2022.
Udruge
- Održati sastanak sa predstavnicima udruga i
upoznati ih sa Procjenom rizika i njihovom ulogom u
sustavu CZ - druga polovina 2022.
- Izraditi evidenciju Udruga sa pregledom broja
pripadnika, opremom i mogućnostima sudjelovanja u
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sustavu CZ- prva polovina 2022.
Koordinatori na lokaciji
- Donijeti Odluku o koordinatorima na lokaciji-prvi
kvartal 2022.
- Ustrojiti popis koordinatora na lokaciji za svaku
ugrozu navedenu u procjeni rizika- prvi kvartal 2022.
- Održati sastanak sa istima te ih upoznati sa zadaćama- druga polovina 2022.
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
- Donijeti novu Odluku o pravim osobama od interesa za sustav CZ Općina Zlatar Bistrica -prvi kvartal
2022.
- Od istih izvršiti prikupljanje podataka te ih unijeti
u evidencijski karton E-PO-prvi kvartal 2022.
- Održati sastanak sa pravnim osobama te ih upoznati sa njihovim zadaćama i obavezama proizašlim iz
Zakona o sustavu CZ - druga polovica 2022.
- Provjeriti izrađenost Operativnih planova za pravne osobe koje su to dužne napraviti- druga polovica 2022.
- 2023. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica
- održati polugodišnje sastanke stožera CZ
- sudjelovanje u pripremi 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. godini
- 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 Zlatar Bistrica
- Vršenje liječničkih pregleda za DVD-e sa područja Općine Zlatar Bistrica
- Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave
dana vatrogastva
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa-GDCK
Zlatar,
- 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 Zlatar Bistrica
- Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
- Kontrola i održavanje opreme
- Redovne aktivnosti GDCK Zlatar
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-stanica Krapina
- Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom
CZ planiranom za 2023.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
HGSS-a sukladno godišnjem planu
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- Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zlatar Bistrica
- 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 Zlatar Bistrica
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
- 2024. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica
- Održati polugodišnje sastanke stožera CZ i upoznati isti sa predstojećim obvezama
- Odrediti termin i vrstu vježbe za 2025. godinudrugi kvartal 2024.
- Sudjelovanje u pripremi i provođenju vježbe CZ
planirane za 2024. godinu - drugi kvartal 2024.
- Sudjelovati u izradi nove Procjene rizika-druga
polovica 2024.
- Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2024. poradi
izrade Analize stanja sustava CZ-treći kvartal 2024.
- Analiza rada u 2024. godini te upoznavanje sa
godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2025.
i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2024. godini
- četvrti kvartal 2024.
Operativne snage vatrogastva
- Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa
vježbom CZ planiranom za 2024.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
vatrogastva sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme za potrebe DVD-a a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zlatar Bistrica
- Vršenje liječničkih pregleda za DVD-e sa područja Općine Zlatar Bistrica
- Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave
dana vatrogastva
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa-GDCK
Zlatar,
- Povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa sa
vježbom CZ planiranom za 2024.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
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crvenog križa sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i
mogućnostima Općine Zlatar Bistrica
- Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
- Kontrola i održavanje opreme
- Redovne aktivnosti GDCK Zlatar
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-stanica Krapina
- Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom
CZ planiranom za 2024.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
HGSS-a sukladno godišnjem planu
- Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zlatar Bistrica
- 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
- 2025. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica
- Imenovati novi stožer civilne zaštite u roku od
30 dana od održanih lokalnih izbora-drugi kvartal 2025.
- održati polugodišnje sastanke stožera CZ-tokom
2025.
- Odrediti termin i vrstu vježbe za 2026. godinudrugi kvartal 2025.
- sudjelovanje u pripremi i provođenju vježbe CZ
planirane za 2025. godinu - drugi kvartal 2025.
- Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2025. poradi
izrade Analize stanja sustava CZ-treći kvartal 2025.
- analiza rada u 2025. godini te upoznavanje sa
godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2026.
i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2025. godine
- četvrti kvartal 2025.
- Izrada Smjernica za razvoj sustava CZ za razdoblje 2026-2029.- četvrti kvartal 2025.
Operativne snage vatrogastva
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- Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa
vježbom CZ planiranom za 2025.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
vatrogastva sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme za potrebe DVD-a a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zlatar Bistrica
- Vršenje liječničkih pregleda za DVD-e sa područja Općine Zlatar Bistrica
- Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave
dana vatrogastva
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa-GDCK
Zlatar,
- 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 2025.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
crvenog križa sukladno godišnjem planu
- Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i
mogućnostima Općine Zlatar Bistrica
- Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
- Kontrola i održavanje opreme
- Redovne aktivnosti GDCK Zlatar
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 2025.
- Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika
HGSS-a sukladno godišnjem planu
- Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno
godišnjem planu i mogućnostima Općine Zlatar Bistrica
- 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
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- 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, 118/18, 31/20 i 20/21), 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: 021-05/21-01/04
URBROJ: 2211/08-21-18
Zlatar Bistrica, 14. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Nataša Krajačić, v.r.
Na temelju članka br. 34. Statuta Općine Zlatar
Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije’
broj: 8/18, 18/20 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Zlatar
Bistrica za svojoj 04. sjednici, održanoj 14.prosinca 2021.
godine donijelo je
ODLUKU
O DAVANJU NA UPRAVLJANJE I
ODRŽAVANJE OBJEKTA I OPREME
DJEČJEM VRTIĆU
„ZLATNI DANI“ ZLATAR BISTRICA“
Članak 1.
Ovom Odlukom, Općina Zlatar Bistrica daje na
upravljanje i održavanje, Dječjem vrtiću „Zlatni dani“
Zlatar Bistrica, Lovrečanska 16, OIB:83681219045, javnoj
ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o
djeci rane i predškolske dobi čiji je osnivač Općina Zlatar
Bistrica, u svrhu obavljanja djelatnosti zgradu dječjeg
vrtića, na adresi Lovrečanska 16, Zlatar Bistrica, ukupne
tlocrtne površine na čestici (bruto površine) 824,00 m2,
izgrađene na k.č.br. 2003/1, k. o. Lovrečan, upisana u
z. k. ul. 2166, ukupne površine 5.985,00 m2. Predmetni
prostor izgrađen je u sklopu projekta „Rekonstrukcija i
dogradnja Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica na
k.č.br. 2003/1 k.o. Lovrečan, sufinanciranog iz proračuna
Europske unije i Republike Hrvatske. Također se daje
na upravljanje i održavanje nabavljena oprema iz istog
projekta.
Članak 2.
Imovina iz članka 1. ove Odluke daje se Dječjem
vrtiću   „Zlatni   dani“ Zlatar Bistrica bez naknade, na
neodređeno vrijeme, dok postoji potreba ustanove za
prostorom radi obavljanja registrirane djelatnosti.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnica općine Zlatar Bistrica za
potpisivanje ugovora o davanju na upravljanje i održavanje imovine iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
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KLASA: 021-05/21-01/04
URBROJ: 2211/08-21-21
Zlatar Bistrica,14. prosinca 2021.godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Nataša Krajačić, v.r.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Zlatar Bistrica  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj:
8/18, 18/20 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica
na svojoj 4. sjednici vijeća održanoj dana 14. prosinca
2021. godine donijelo je:
OD L U K U
O SUGLASNOSTI PREDSTAVNIČKOG
TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU
OPĆINE ZLATAR BISTRICA ZA PROJEKT
„IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG
IGRALIŠTA U NASELJU VELEŠKOVEC“
Članak 1.
Ovom Odlukom predstavničkog tijela jedinice
lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja
(u nastavku: Odluka) daje se suglasnost Općini Zlatar
Bistrica za provedbu ulaganja na području Općine Zlatar
Bistrica za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Veleškovec“.
Članak 2.
Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja iz
članka 1. ove odluke na natječaj Lokalne akcijske grupe
„Zeleni bregi“ za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja
u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo“, referentna oznaka 21/2.1.1.; verzija 2.0
te se njome ovlašćuje Općina Zlatar Bistrica za prijavu
ulaganja na natječaj.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je Prilog odluci koji sadržava slijedeće stavke: naziv projekta, naziv korisnika,
kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta
uključujući opis krajnjih korisnika i izjavu o dostupnosti
ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim
skupinama, financijski kapacitet korisnika uključujući
prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu
projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta,
doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta, način
održavanja i upravljanja projektom, usklađenost projekta
sa strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne
samouprave te usklađenost projekta s planom razvoja
Općine Zlatar Bistrica.
Prilog iz stavka 1. ovog članka privitak je ove Odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA:020-01/21-01/04
URBROJ:2211/08-21-22
U Zlatar Bistrici,14. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nataša Krajačić, v.r.
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Zlatar Bistrica  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj:
8/18, 18/20 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica
na svojoj 4. sjednici vijeća održanoj dana 14. prosinca
2021. godine donijelo je:
DOPUNU PRAVILNIKA
O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU
DODJELE STIPENDIJA UČENICIMA I
STUDENTIMA S PODRUČJA
OPĆINE ZLATAR BISTRICA
Članak 1.
U Pravilniku o  uvjetima, kriterijima i postupku
dodjele stipendija učenicima i studentima
s područja Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije broj 25/16 i 10/17) dodaje
se Članak 5. a  koji glasi:
„Općinske stipendije dodjeljuju se i u C kategoriji – stipendije za studente koji se školuju za deficitarna
zanimanja. Vrstu, broj i mjesečnu visinu stipendije za
svaku akademsku godinu određuje načelnica općine
posebnim Zaključkom, ovisno o iznosu koji je osiguran
za tu  namjenu u Proračunu općine.
Zahtjevu za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja potrebno je priložiti :
- presliku domovnice, potvrda fakulteta o upisu u
akademsku godinu, izjavu podnositelja da ne prima ni
jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć i uvjerenje o
prebivalištu za oba roditelja/staratelja koju izdaje MUP.
Studenti koji ostvare pravo na stipendiju u C kategoriji imaju  prava i obveze propisane Pravilnikom, uz
posebnu obvezu zapošljavanja na području Općine Zlatar
Bistrica ukoliko postoji potreba u toj struci i to u vremenskom razdoblju jednakom razdoblju primanja stipendije,
što će se regulirati Ugovorom o dodjeli stipendije.“
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje se od
01.01.2022.godine.
KLASA:021-05/21-01/04
URBROJ:2211/08-21-26
U Zlatar Bistrici, 14. prosinca 2021. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nataša Krajačić, v.r.

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Strana 71 - Broj 63D

Strana 72 - Broj 63D

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Četvrtak, 30. prosinca, 2021.

OGLASNE STRANICE
POŠTOVANI PRETPLATNICI!
Želimo Vas obavijestiti kako sve brojeve “Službenog glasnika Krapinskozagorske županije” izdane u razdoblju od 2001. do 2020. godine možete
nabaviti i na USB 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 čitačem USB medija.
LAKO, JEDNOSTAVNO I BRZO
Za sve informacije nazovite nas na telefon 049/371-490 ili 049/296-198

Cijena svih predhodno izdanih brojeva glasnika
na USB mediju iznosi 160 kn + PDV.

SLUŽBENO GLASILO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Uređuje uređivački odbor: Dubravka Sinković - glavna i odgovorna urednica
Ljiljana Malogorski - zamjenica glavne urednice • 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.kzz@gmail.com
Direktor: Zdravko Grabušić, telefon: (049) 371-490, 300-044, 296-198 • 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.

