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KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

Na temelju članka 85. stavka 5. i članka 87. stavka
7. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13,
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) Župan Krapinsko-zagorske
županije d o n o s i
ODLUKU O VISINI TROŠKOVA
RADA SAVJETODAVNOG STRUČNOG
POVJERENSTVA I NAKNADE ČLANOVIMA
POVJERENSTVA
I.
Nositelj zahvata snosi troškove rada Savjetodavnog
stručnog povjerenstva (u daljnjem tekstu: povjerenstvo)
u iznosu potrebnom za isplatu naknade za rad članovima
povjerenstva i naknade troškova nastalih u vezi s radom
povjerenstva, određenom ovom Odlukom.
II.
Akontacija troškova iz točke I. ove Odluke utvrđuje
se posebnim zaključkom koji se donosi nakon odluke o
imenovanju članova povjerenstva.
Konačni iznos troškova iz točke I. ove Odluke utvrđuje se posebnim Rješenjem nakon što je povjerenstvo
dalo mišljenje o prihvatljivosti zahvata.
Nositelj zahvata dužan je akontaciju iz stavka 1. ove
točke uplatiti u korist žiro računa Krapinsko-zagorske
županije u roku od 8 dana od dana primitka zaključka.
III.
Članu povjerenstva koji je nazočan na sjednici
povjerenstva i koji je dao pisano stručno mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti studije o utjecaju zahvata
na okoliš i mišljenje o prihvatljivosti zahvata, pripada
naknada za rad u povjerenstvu, u slijedećem iznosu:
- predsjedniku povjerenstva
900,00 kuna neto
- članu povjerenstva
800,00 kuna neto
- tajniku povjerenstva
500,00 kuna neto.
IV.
Članovi povjerenstva čije je prebivalište odnosno
boravište izvan mjesta održavanja sjednice povjerenstva,
a za dolazak na sjednicu koriste vlastiti automobil imaju
pravo na naknadu troškova prijevoza na način propisan
za službenike Krapinsko-zagorske županije.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 351-01/21-01/17
URBROJ: 2140/01-02-21-1
Krapina, 18. veljače 2021.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.
Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99.,35/08. 7 127/19.),
točke IX. stavak 1. Odluke o kriterijima, prioritetima i
načinu financiranja kapitalne izgradnje i investicijskog
održavanja školskih objekata u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj 21/09.),  i članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske
županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske župa-

Strana 3 - Broj 7

nije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.- pročišćeni
tekst, 13/18., 5/20.),  Župan Krapinsko – zagorske županije, donosi
Z A K LJ U Č A K
O PRETHODNOJ SUGLASNOSTI NA
DAROVANJE NEKRETNINE
I.
Osnovnoj školi Donja Stubica daje se prethodna
suglasnost za darovanje nekretnine označene katastarska
čestica broj 31/23, ukupne površine 763 m2, upisana  kao
dvorište,  površine 473 m2 i javna zgrada Lepa Ves 17C
površine 290 m2, upisana u  ZK uložak broj 147 katastarska općina Lepa Ves - u naravi Društveni dom Lepa
Ves, vlasništvo Osnovne škole Donja Stubica, Gradu
Donja Stubica u svrhu hitne i temeljite sanacije zgrade
Društvenog doma Lepa Ves, a prema Odluci Školskog
odbora   KLASA: 945-01/20-01/01, URBROJ: 2113/01380-5-06-21-1 od 28. siječnja 2021. godine.
II.
Procijenjena vrijednost darovanih nekretnina iz
točke I. ovog Zaključka iznosi 458.100,00 kuna prema
procjeni Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i
procjenu nekretnina dipl.ing.građ. STJEPAN ČAJKO.
III.
Odluka Školskog odbora sastavni je dio ovog
Zaključka.
IV.
Obvezuje se Osnovna škola Donja Stubica da primjerak sklopljenog ugovora o darovanju dostavi osnivaču.
V.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 602-01/21-01/10
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 10. veljače 2021.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.

GRAD ZLATAR
Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka
4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10.);   Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 9/15.);  Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (KLASA:
214-02/20-01/01; URBROJ 2140/01-01-20-9. od dana 15.
prosinca 2020. godine) i članka  27. Statuta Grada Zlatara
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
36a/13; 9/18; 9/20.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 32.
sjednici održanoj 28. siječnja 2021. godine, donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE GRADA ZLATARA
ZA 2021. GODINU
I.
U cilju unapređenja i postizanja učinkovitije i efika-
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snije razine zaštite od požara na području Grada Zlatara,
donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite
od požara za područje Grada Zlatara za 2021. godinu.   
II.
Za unapređenje mjera zaštite od požara na području
Grada Zlatara, tijekom 2021. godine potrebno je provesti
sljedeće mjere:
1. Grad Zlatar dužan je usklađivati Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan zaštite od
požara u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“, broj 92/10.) i člankom 5. Pravilnika o
planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12.) s
novonastalim uvjetima.
Izvršitelj zadatka: Grad Zlatar
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina, Vatrogasna zajednica
Sudjelovatelji:
Krapinsko-zagorske županije,
Vatrogasna zajednica Grada
Zlatara
Rok:
Kontinuirano
2. Gradsko vijeće Grada Zlatara dužno je kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno
odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine”, broj 20/18;  115/18; 98/19.).
Izvršitelj zadatka: Grad Zlatar
Rok:
Kontinuirano
3. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije te Plana zaštite od požara Grada Zlatara, potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca,
te ih kontinuirano osposobljavati i obučavati za različite
specijalnosti u vatrogastvu.
Izvršitelj zadatka: Grad Zlatar
Vatrogasna zajednica Grada
Sudjelovatelj:
Zlatara
Rok:
Kontinuirano
4. Grad Zlatar dužan je omogućiti nesmetano
obavljanje inspekcijskog nadzora od strane inspektora
unutarnjih poslova Policijske uprave Krapinsko-zagorske
te postupati po zahtjevima i naredbama inspektora.
Izvršitelj zadatka: Grad Zlatar
Područni ured civilne zaštite
Sudjelovatelj:
Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina
Rok:
Kontinuirano
5. Grad Zlatar dužan   je osigurati opremanje
vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
(„Narodne novine“, broj 43/95.), Pravilniku o minimumu
opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine, broj
91/02.), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i
drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne
novine“, broj 31/11.), odnosno temeljem Procjene ugro-
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ženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite
od požara Grada Zlatara.
Grad Zlatar, Vatrogasna
Izvršitelj zadatka: zajednica Grada Zlatara,
dobrovoljna vatrogasna društva
Rok:
Kontinuirano
6. Temeljem Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Grada
Zlatara potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu
žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova
radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i pravne
osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod
složenijih vatrogasnih intervencija. Popis pravnih osoba
s pregledom raspoložive teške građevinske mehanizacije
te ostalih oblika logističke potpore, s razrađenim planom
aktiviranja, dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: Grad Zlatar
Vatrogasna zajednica KrapinskoSudjelovatelj:
zagorske županije, Vatrogasna
zajednica Grada Zlatara
Rok:
travanj 2021.
7. Od distributera vode tražiti redovito provođenje
ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj
i ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog
snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanja lokacija hidranata kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje središnjoj vatrogasnoj postrojbi.
Izvršitelj zadatka: Grad Zlatar
Vatrogasna zajednica Grada
Sudjelovatelj:
Zlatara, dobrovoljna vatrogasna
društva
Rok:
travanj 2021.
III.
Ovaj Plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka
i sudjelovateljima.
IV.
Ovaj Plan   objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“ i stupa na snagu osmi dan
od dana objave.
KLASA: 214-01/21-01/01
URBROJ:  2211/01-01-21-5
Zlatar, 28. 01. 2021.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Danijela Findak, v.r.
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15; 118/18;
31/20.), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja („Narodne novine“ broj 49/17.) te članka 27.
Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 36a/13; 9/18; 9/20.), Gradsko vijeće
Grada Zlatara na svojoj 32. sjednici održanoj 28. siječnja
2021. godine, donosi

Ponedjeljak, 22. veljače, 2021.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
GRADA ZLATARA ZA 2020. 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.
Grad Zlatar obavezan 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)(u daljnjem tekstu: Zakon), 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 Grada Zlatara za razdoblje od 2020.
do 2023. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 9/20) i Plana razvoja sustava civilne zaštite
Grada Zlatara za 2020 godinu s trogodišnjim financijskim učincima („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 9/20), u 2020. godini usvojeni su sljedeći
dokumenti:
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite Grada Zlatara (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije”, broj 9/20).
1.VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE
2.1. PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
Gradsko vijeće Grada Zlatara na 10. sjednici održanoj 09. lipnja 2018. godine, donijelo je Procjenu rizika
od velikih nesreća za Grad Zlatar („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 29/18).
Procjenu rizika od velikih nesreća izradila je Radna
skupina osnovana Odlukom gradonačelnice o postupku
izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar
i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od
velikih nesreća za Grad Zlatar, KLASA: 810-01/17801/01, URBROJ: 2211/01-02-18-13, od dana 14. veljače
2018. godine.
Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar
izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjena
rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske
županije, KLASA: 810-01/16-01/10, URBROJ: 2140/0102-17-7, od dana 13. veljače 2017. godine.
Gradsko vijeće Grada Zlatara na 23. sjednici održanoj 04. prosinca 2019. godine, donijelo je Odluku o
izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća
za Grad Zlatar („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 62A/19).
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Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za
Grad Zlatar i analizi stanja spremnosti sustava civilne
zaštite, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na području
Grada Zlatara koje u slučaju velike nesreće i katastrofe
mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati
na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa bez
postrojbe civilne zaštite opće namjene. S obzirom na
navedeno, Gradsko vijeće Grada Zlatara na 23. sjednici
održanoj 04. prosinca 2019. godine, donijelo je Odluku o
stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne
zaštite opće namjene Grada Zlatara („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 62A/19).
Procjena rizika od velikih nesreća temelj je izrade
Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zlatara.
2.2. PLANSKI DOKUMENTI
2.2.1. Plan djelovanja civilne zaštite
Plan djelovanja je operativni dokument prvenstveno
namijenjen za potrebe djelovanja Stožera civilne zaštite
Grada Zlatar kao stručnog, operativnog i koordinativnog
tijela za provođenjem mjera i aktivnosti civilne zaštite
u velikim nesrećama. Osim toga, Plan obuhvaća način
djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Plan djelovanja civilne zaštite Grada Zlatara je u
postupku donošenja. Na temelju odredbe članka 17. stavka
3. Zakona, Plan djelovanja civilne zaštite Grada Zlatara
donosi gradonačelnica Grada Zlatara.
2.3. VOĐENJE EVIDENCIJE PRIPADNIKA
OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Grada Zlatara provode sljedeće operativne snage
sustava civilne zaštite:
- Stožer civilne zaštite,
- Vatrogasna zajednica Grada Zlatara,
- Gradsko društvo Crvenog križa Grada Zlatara,
- HGSS – Stanica Zlatar Bistrica,
- Povjerenici civilne zaštite,
- Koordinatori na lokaciji,
- Pravne osobe u sustavu civilne zaštite,
- Udruge.
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
Grada Zlatara za:
- članove Stožera civilne zaštite,
- povjerenike i zamjenike povjerenika civilne
zaštite,
- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite,
- koordinatore na lokaciji.
Podaci o pripadnicima operativnih snaga sustava
civilne zaštite kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Grada Zlatara.
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
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Stožer civilne zaštite Grada Zlatara osnovan je
Odlukom o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika
i članova Stožera civilne zaštite Grada Zlatara, KLASA:
810-01/17-01/01, URBROJ: 2211/01-02-17-46, od dana 09.
listopada 2017. godine. Sastoji se od načelnika Stožera,
zamjenika načelnika Stožera te 10 članova.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja
o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija
plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području,
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke
o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite.
Radom Stožera civilne zaštite Grada Zlatara rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća,
rukovođenje preuzima gradonačelnica Grada Zlatara.
Način rada Stožera uređen je Poslovnikom o radu stožera
civilne zaštite Grada Zlatara, KLASA: 810-01/17-01/01,
URBROJ: 2211/01-02-17-47, od dana 09. listopada 2017.
godine.
Mobilizacija Stožera civilne zaštite Grada Zlatara
provodi se sukladno Shemi mobilizacije Stožera civilne
zaštite Grada Zlatara, KLASA: 810-01/19-01/02, URBROJ: 2211/01-02-19-3, od dana 08. veljače 2019. godine.
Stožer civilne zaštite Grada Zlatara upoznat je sa
Zakonom, podzakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl.
Stožer civilne zaštite Grada Zlatara je u 2020. godini u odnosu na epidemiološku situaciju vršio koordinacije
sa Stožerom civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.
Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike
Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH („Narodne novine“, broj 35/20), Stožer
civilne zaštite Grada Zlatara organizirao je izdavanje
propusnica za ulazak i izlazak s područja prebivališta
ili stalnog boravišta i to samo i isključivo iz vitalnih
obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim
osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.
3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu
civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa
kojima se uređuje područje vatrogastva.
Na području Grada Zlatara djeluje Vatrogasna zajednica Grada Zlatara u čijem su sastavu središnji DVD
Zlatar, DVD Belec i DVD Donja Batina.
3.2.1. DVD Zlatar
DVD Zlatar raspolaže s 20 operativnih članova (s
važećim liječničkim pregledom) i 78 izvršnih (djelatnih)
članova (bez važećeg liječničkog pregleda).
Za sudjelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, DVD Zlatar raspolaže sa sljedećom materijalno-tehničkom opremom:
- navalno vozilo Mercedes 1019 (2.400 l vode,
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visokotlačna pumpa),
- navalno vozilo Mercedes 1113 (2.400 l vode),
- navalno vozilo Steyr 13S21 (3.000 l vode),
- kombi vozilo Ford Transit,
- zaštitna interventna odijela (hlače + jakna, čizme
s čeličnom kapicom, rukavice, kaciga, vatrogasni opasač) – 25 kom (Napomena: svih 25 potrebno mijenjati
zbog starosti),
- kombinezon za gašenje šumskih požara – 10 kom,
- prijenosna motorna pumpa Rosenbauer – 2 kom,
- potopna el. pumpa – 3 kom,
- nepropusni kombinezon s čizmama (neopren) – 5
kom
- naprtnjača za gašenje šumskih požara – 15 kom,
- agregat el. energije – 2 kom,
- penjačka užad – 2 kom,
- ljestve sastavljače aluminijske – 1 kom,
- ljestve kukače aluminijske – 1 kom,
- ljestve rastegače aluminijske – 1 kom,
- motorna pila – 2 kom,
- sjekire, lopate, pijuk (kramp),
- hidraulični razvalni alat za tehničke intervencije.
DVD Zlatar je tijekom 2020. godine provodio
sljedeće aktivnosti:
- obilasci područja Grada Zlatara u svrhu provođenja mjera civilne zašt. (COVID-19),
- dežurstvo na groblju povodom dana Svih Svetih
u svrhu provođenja mjera civilne zaštite (COVID-19),
- taktičke vježbe u sklopu DVD-a Zlatar i VZG
Zlatar.
3.2.2. DVD Belec
DVD Belec raspolaže s 28 operativnih članova (s
važećim liječničkim pregledom).
Za sudjelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, DVD Belec raspolaže sa sljedećom materijalno-tehničkom opremom:
- navalno vozilo Mercedes Benz 1224 (1.600 l vode),
- navalno vozilo Mercedes Benz 1113 (2.400 l vode),
- kombi vozilo Volkswagen transporter T4,
- vatrogasna prikolica za prijevoz motornih pumpi
PRPMP,
- motorne prijenosne pumpe – 2 kom,
- benzinski agregat za struju,
- leđne naprtnjače V-25 – 15 kom,
- brentače VP-15 – 3 kom,
- metlanice – 25 kom,
- motorna pila – 2 kom,
- mlaznice – 9 kom,
- razdjelnica – 4 kom,
- međumiješalica – 1 kom,
- hidrantski nastavak – 3 kom,
- mlaznice za srednje tešku pjenu – 2 kom,
- vatrogasne usisne cijevi “B” – 4 kom,
- vatrogasne tlačne cijevi “B” – 17 kom,
- vatrogasne tlačne cijevi “C” – 22 kom,
- aparat za početno gašenje požara – 16 kom,
- ljestve kukače – 1 kom,
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- ljestve rastezače – 1 kom,
- izolacijski aparati sa stlačenim zrakom (2 leđna
nosača, 2 maske) – 4 boce,
- zaštitno vatrogasno odijelo – 15 kom,
- zaštitna vatrogasna kaciga – 10 kom,
- zaštitna vatrogasna kaciga za šumske požare – 8
kom,
- zaštitne vatrogasne rukavice – 15 kom,
- zaštitne vatrogasne čizme – 20 kom,
- vatrogasni radni opasač tip A – 30 kom.
DVD Belec je tijekom 2020. godine provodio sljedeće aktivnosti:
- obilasci područja Grada Zlatara u svrhu provođenja mjera civilne zaštite (COVID-19),
- dežurstvo na groblju povodom dana Svih Svetih
u svrhu provođenja mjera civilne zaštite (COVID-19),
- taktičke vježbe u sklopu DVD-a Belec.
3.2.3. DVD Donja Batina
DVD Donja Batina raspolaže s 10 operativnih članova (s važećim liječničkim pregledom) te 25 aktivnih
članova društva.
Za sudjelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, DVD Donja Batina raspolaže sa sljedećom materijalno-tehničkom opremom:
- navalno vozilo STEYR 13S23 (3.000 l vode,
visokotlačna pumpa),
- kombi vozilo Peugeot Boxer.
DVD Donja Batina je tijekom 2020. godine provodio sljedeće aktivnosti:
- taktičke vježbe u sklopu DVD-a Donja Batina i
VZG Zlatar,
- osposobljavanje za zvanje „vatrogasac“ u organizaciji DVD Lobor,
- obilasci područja djelovanja u svrhu provođenja
mjera civilne zaštite (COVID-19),
- dežurstvo na groblju povodom dana Svih Svetih
u svrhu provođenja mjera (COVID-19).
3.3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
ZLATAR
Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu
(„Narodne novine“, broj 71/10), a u dijelu poslova zaštite
i spašavanja, Hrvatski Crveni križ nadležan je za sljedeće
poslove/javna ovlaštenja:
- organizira i vodi Službu traženja, te aktivnosti
obnavljanja obiteljskih veza članova obitelji razdvojenih
uslijed katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje,
- traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć u
izvanrednim situacijama,
- ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju nesreća, sukoba,
situacija nasilja itd.
GDCK Zlatar djeluje na području 9 jedinica lokalne
samouprave: Grada Zlatara i općina: Budinšćina, Hrašćina, Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec
i Zlatar Bistrica.
Kadrovska popunjenost GDCK Zlatar je nedostatna. GDCK Zlatar ima 2 osobe u radnom odnosu, 3 osobe
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s ugovorom o djelu te 10 volontera s ugovorima.
Od osnovne opreme za djelovanje u slučaju velikih
nesreća i katastrofa, GDCK Zlatar posjeduje sljedeće:
- šator 24 m2,
- nosila,
- torbica prve pomoći,
- ortopedska pomagala.
Djelovanje GDCK Zlatar organizirano je s ciljem
ublažavanja ljudskih patnji, pružanjem svih vrsta pomoći,
između kojih stoji posebna zadaća u provođenju mjera
civilne zaštite građana. U svrhu ispunjavanja navedenih
ciljeva, GDCK Zlatar je tijekom 2020. godine provodilo
sljedeće aktivnosti:
- rad u karanteni u Tuheljskim Toplicama, u uredu
i na terenu vezano uz pandemiju COVID-19,
- osiguranje dovoljnih količina krvi od darivatelja
krvi,
- komunikacija i odnosi s javnošću, organizacija i
dostava donacija u prehrambenim i higijenskim artiklima,
zaštitnoj opremi,
- organizacija akcije Solidarnost na djelu – u korist
potrebitih građana i obitelji,
- priprema i osiguranje tima volontera za ispomoć
u potresu na području Zagreba i Krapinsko-zagorske
županije,
- rad s volonterima.
3.4. HGSS – STANICA ZLATAR BISTRICA
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite
u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze
u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima
kojima se uređuje područje njihovog djelovanja.
Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrovoljna i
neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima
kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno
znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama.
Rad Hrvatske gorske službe spašavanja definiran je Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne
novine“, broj 79/06 i 110/15).
HGSS – Stanica Zlatar Bistrica ima ukupno 33
člana od čega je 14 gorskih spašavatelja (pripadnici službe
osposobljeni za samostalno djelovanje), 14 spašavatelja
(pripadnici službe s položenim minimalno jednim, a maksimalno tri temeljna tečaja) i 4 pripravnika (pripadnici
službe s položenim tečajem iz prve pomoći u neurbanim
sredinama). Članovi Stanice specijalisti su u pojedinim
područjima unutar ili izvan HGSS-a:
- 2 liječnika,
- 1 vodič potražnog psa,
- 2 pripadnika s licencom ITLS-a (international
trauma life support),
- 1 pripadnik s licencom PITLS-a (pediatric international trauma life support),
- 9 pripadnika s licencom SRT (spašavanje iz poplava i divljih voda)a
- 10 pripadnika osposobljenih za vođenje potražnih
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akcija,
- 2 pripadnika osposobljena za kartografiju,
- 2 pripadnika osposobljena za spašavanje iz helikoptera,
- 2 učitelja skijanja,
- 2 operatora bespilotne letjelice.
HGSS - Stanica Zlatar Bistrica raspolaže sa specijalnom, atestiranom opremom za spašavanje u planinama
ili većim visinama, te u slučaju potresa i poplava, odnosno
u slučajevima kada ni jedna druga služba to ne može:
- 2 osobna vozila,
- 3 terenska vozila,
- 1 quad vozilo,
- 1 motorne sanjke,
- 1 bespilotna letjelica (dron),
- 1 motorna pila,
- 1 specijalizirana brdska nosiljka Mariner,
- 1 specijalizirana nosiljka UT 2000,
- 1 specijalizirana nosiljka „kliješta“,
- 1 specijalizirana nosiljka za snježne uvjete „akja“,
- 1 specijalizirana nosiljka za speleo spašavanje,
- 1 imobilizacijska daska,
- 1 nosiljka,
- 2 vakuum madraca (imobilizacijsko sredstvo za
cijelo tijelo),
- 2 seta blue splint udlaga,
- 2 AED (defibrilator),
- 1 liječnički ruksak (sadrži ampularij, lijekove,
boce s infuzijom, zavojni materijal, set za intubaciju,
pulsni oksimetar i dr.),
- 4 torbe za prvu pomoć (svaka od njih sadržava
imobilizacijski ovratnik, udlage, zavojni materijal, pulsni
oksimetar i dr.),
R.BR.

PODRUČJE

DATUM

- 2 boce s kisikom,
- 8 prijenosnih radio uređaja,
- 1 stacionarni radio uređaj,
- 10 ručnih radio uređaja tetra,
- 2 stacionarna radio uređaja tetra,
- 18 ručnih GPS uređaja,
- 5 kompleta za speleo spašavanje,
- motorna pila,
- 2 kompleta za spašavanje na divljim vodama i
poplavama,
- 2 kompleta za spašavanje paraglajdera sa stable,
- 5 pari turnih skija s krznima (omogućuju hodanje
po snijegu),
- 1 puška za prebacivanje užeta na veće udaljenosti,
- 1 baterijska bušilica za stijenska spašavanja,
- 1 uže od 200 metara,
- 5 komada užadi od 100 metara,
- 4 komada užadi od 50 metara,
- 3 komada užadi od 60 metar,
- 3 komada užadi od 30 metara,
- 30 komada razne pomoćne užadi,
- vitlo za uže, za stijensko spašavanje,
- preko 100 komada raznih spravica i komada specijalizirane opreme koja se koristi za izradu sistema kod
spašavanja (karabineri, spuštalice, koloture, gurtne, itd.)
HGSS – Stanica Zlatar Bistrica je relativno dobro
opremljena, a početkom 2021. godine očekuje se nabavka
opreme za spašavanje te novog kombi vozila kroz projekt
„Jačanje kapaciteta HGSS-a – Sigurna Hrvatska“.
HGSS – Stanica Zlatar Bistrica tijekom 2020. godine sudjelovala je u sljedećima akcijama i intervencijama:
Tablica 1. Akcije i intervencije: HGSS – Stanica
Zlatar Bistrica

TIP AKCIJE

BROJ
ČLANOVA

1.

Skijalište Sljeme

19.01.2020.

Intervencija – Pružanje PP
(ispomoć Stanici Zagreb)

2

2.

Skijalište Sljeme

08.02.2020.

Intervencija – Pružanje PP
(ispomoć Stanici Zagreb)

1

3.

Stubičke toplice

28.03.2020.

Intervencija – provjera
terena nakon urušavanja tla
kao posljedica potresa

5

4.

Mihovljan

02.04.2020.

5.
6.
7.
8.

Zlatar, Zlatar
Bistrica,
Konjščina, Mače
Brezovica
Petrovska
Celine
Samoborske
Gornja
Plemenšćina

10.04.2020.
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Suradnja na dostavi hrane
sa
GDCK Zlatar zbog
Pandemije Covid 19
Suradnja na dostavi hrane
sa
GDCK Zlatar zbog
Pandemije Covid 19

ISHOD
Osobi pružena prva pomoć,
te je ona predana na daljnje
zbrinjavanje HMP.
Osobi pružena prva pomoć,
te je ona predana na daljnje
zbrinjavanje HMP.
Napravljen izvid
bespilotnom letjelicom, i
postavljene barijere oko
samog otvora u tlu.

1

Dostavljena hrana
potrebitim kućanstvima

2

Dostavljena hrana
potrebitim kućanstvima

19.04.2020.

Potražna akcija

19

Osoba pronađena

25.05.2020
26.05.2020

Potražna akcija (ispomoć
Stanici Samobor)

2

Osoba pronađena

04.07.2020.

Potražna akcija

10

Osoba pronađena
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DATUM

TIP AKCIJE

9.

Glina

25.06.2020.

Nadzor zračnog prostora
(ispomoć MUP)

10.

Novi Golubovec

07.07.2020.

Izvid rudničkog okna –
nastavak akcije iz 2016.

11.

NP Mljet

27.07.2020.

12.

Dotrščina

06.08.2020.

13.

Medvednica –
Horvatove stube

23.08.2020.

14.

Bistra

22.08.2020.

15.
16.
17.

Gornja Stubica
Medvednica
Vukanci

04.09.2020.
06.09.2020.
19.09.2020.

18.

Ivanščica

25.10.2020.

19.
20.

Medvednica –
Horvatove stube
Medvednica –
Horvatove stube

Potražna akcija uslijed
redovnog dežurstva
Potražna akcija (ispomoć
Stanici Zagreb)
Potražna akcija
Potražna akcija (ispomoć
Stanici Zagreb)
Potražna akcija
Potražna akcija
Potražna akcija
Potražna akcija sa Stanicom
Varaždin

BROJ
ČLANOVA
1
1

Gornja Podgora

ISHOD
Nadziranje migrantskih
ruta
Pregledano rudničko okno,
utvrđena nemogućnost
ulaska u isto

1

Osoba pronađena

7

Osoba pronađena

13

Lažna dojava

11

Osoba pronađena

9
4
8

Osoba pronađena
Osoba pronađena
Osoba pronađena

1

Osobe pronađene

08.10.2020.

Potražna akcija

3

Osoba pronađena

02.11.2020.

Potražna akcija

3

Osoba pronađena

Intervencija – pružanje PP i
4
mogući transport
22.
Gornja Pila
Potražna akcija
3
Napomena: Broj članova na pojedinoj akciji ovisi o tipu i zahtjevnosti same akcije
21.
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03.11.2020.

Osobu preuzela HMP
Osoba pronađena

Izvor: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
Kroz razna dežurstva na aktivnostima u organizaciji raznih udruga, JLS-a i ostalih organizacija, HGSS – Stanica
Zlatar Bistrica izravno brine o sudionicima. Zbog Covid 19 pandemije u 2020. godini broj aktivnosti ove vrste bio je
znatno smanjen. Uz navedena dežurstva dežuralo se na redovnim dežurstvima HGSS-a u nacionalnim parkovima te na
helikopterskom SAR dežurstvu u Splitu.
Tablica 2. Dežurstva: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
R.BR.
NAZIV AKCIJE
ORGANIZATOR
BROJ ČLANOVA
1.
Snow Queen Trophy, Sljeme
FIS
5
2.
Zagorska magistrala trekk, Krapina
TK „Maraton“ Krapina
6
3.
SAR helikoptersko dežurstvo
HGSS
1
4.
Dežurstvo NP Mljet
HGSS
1
5.
Dežurstvo NP Paklenica
HGSS
1
6.
Dežurstvo NP Paklenica
HGSS
1
Obilježavanje dana pobjede i domovinske
7.
zahvalnosti, Krapina
Udruga veterana Gromovi
2
8.
MTB Utrka Neandertalka, Krapina
5
9.
MTB utrka Lastini putevi, Zlatar
ŠD Lastavica
3
Izvor: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
HGSS – Stanica Zlatar Bistrica sudjelovala je u
aktivnostima vezanima uz pandemiju Covid 19 u suradnji
sa Stožerom civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije,
kao i sa stožerima civilne zaštite pojedinih gradova i općina. Od 32 člana Stanice u aktivnostima je sudjelovalo njih
15, kako bi se smanjila mogućnost eventualnog širenja
zaraze među članstvom. Članovi su sudjelovali u radu
županijskog Stožera te pojedinih gradskih i općinskih
stožera. Članovi Stanice su od 21. ožujka do 03. svibnja
redovno obilazili (preko 70 izlazaka na teren) poznate i
manje poznate lokacije od interesa za planinare i izletnike na planinskim i neurbanim područjima (ispočetka

na dnevnoj bazi, kasnije samo vikendima), s naglaskom
na područje koje pokrivaju PP Zlatar Bistrica i PP Donja
Stubica s kojima je ostvarena suradnja na terenu na njihov
zahtjev (obilazak određenih prostora za koja su poželjna
terenska vozila, ali i urbanog područja), te smo s istima
u nekoliko navrata imali mješovite patrole u policijskim
vozilima. Na zahtjev Stožera CZ KZŽ imali smo pripravan poseban tim i vozilo za transport potencijalno
zaraženih osoba u objekte određene za samoizolaciju
onih osoba koji istu nisu mogli ostvariti kod kuće, jer za
to nisu imali uvjete. Kroz navedena dežurstva pokrivala
su se neurbana područja uz naselja, te planine Ivanščica,
Medvednica i Strahinjčica.

Strana 10 - Broj 7

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Ponedjeljak, 22. veljače, 2021.

Tablica 3. Vježbe: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
R.BR.
1.

NAZIV VJEŽBE
Državna vježba speleospašavanja

ORGANIZATOR
HGSS – Komisija za speleospašavanje

BROJ ČLANOVA
1

Izvor: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
Broj tečajeva u 2020. godini je značajno smanjen, pošto je zbog pandemije onemogućeno njihovo održavanje. Prije
odlaska članova Stanice na tečajeve navedene u tablici u nastavku, za njih je održan niz vježbi unutar Stanice s ciljem da
na tečajeve odlaze adekvatno pripremljeni. Vježbe koje su prethodile tečajevima su sljedeće: zimske tehnike – 4 termina,
ljetne tehnike – 18 termina, speleo tehnike – 20 termina.
Tablica 4. Tečajevi: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
R.BR.
1.
2.
3.

VRSTA TEČAJA
Tečaj zimskih tehnika spašavanja
Tečaj ljetnih tehnika spašavanja
Tečaj speleo tehnika spašavanja

ORGANIZATOR

BROJ ČLANOVA

ISHOD

HGSS

1
2
2

Nije položila zbog ozljede
Položili
Položili

Izvor: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
Uz sve aktivnosti navedene u tablicama članovi
stanice sudjeluju u radu županijskog, te gradskih i općinskih stožera civilne zaštite. Jednom mjesečno održavaju
se obavezni stanični sastanci zbog bolje komunikacije
među članstvom. Predstavnici Stanice sudjeluju na svim
važnim sastancima HGSS-a (vijeće stanica, izvršni odbor,
kolegij pročelnika) te sudjeluju u radu Komisija HGSS-a.
Tajnik Stanice redovito sudjeluje na sastancima administratora HGSS-a. Održano je 8 predavanja u planinarskim
školama, ali i osnovnim školama na području čitave
Krapinsko-zagorske županije. Članovi Stanice sudjeluju
u radu stručnih komisija HGSS-a, jedan je član Stanice
instruktor iz medicine spašavanja i pročelnik Komisije
za medicinu spašavanja HGSS-a, a jedna naša članica je
voditeljica Odjela kartografije HGSS-a. Pročelnik Stanice
ujedno je i tajnik HGSS-a.
U 2020. godini Stanica je izradila turističko-planinarski zemljovid Ravne gore, koji je tiskan u nakladi
HGSS-a.
U 2020. godini u Stanicu Zlatar Bistrica primljena
su tri nova člana, od kojih je jedna medicinska sestra, što
je posebno važno za djelovanje na terenu.
3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Grad Zlatar će sukladno Pravilniku o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne Novine“, broj 69/16) imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika prema kriteriju 1 povjerenik
i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika.
Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu
ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama. Njihove
zadaće obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:
- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i
uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne
i uzajamne zaštite,
- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije,
sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima
za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području
svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju
civilne zaštite.
3.6. KOORDINATORI NA LOKACIJI
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima
izvanrednog događaja, određuje načelnik Stožera civilne
zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Sukladno članku 26. Pravilnika o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), Grad Zlatar će u
Planu djelovanja civilne zaštite i u suradnji s operativnim
snagama sustava civile zaštite utvrditi popis potencijalnih
koordinatora na lokaciji kojeg, ovisno o specifičnostima
izvanrednog događaja, načelnik Stožera civilne zaštite,
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.
3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na
području Grada Zlatara dio su operativnih snaga sustava
civilne zaštite Grada. Navedene pravne osobe sudjeluju
s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zlatara (KLASA:
810-01/19-01/02, URBROJ: 2211/01-01-20-32, od dana
04. ožujka 2020. godine), Gradsko vijeće Grada Zlatara
odredilo je sljedeće pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite Grada Zlatara.
- Domi prijevoz d.o.o., Dragutina Domjanića 7/a,
Zlatar,
- Osnovna škola „Ante Kovačića“, Vladimira Nazora 1, Zlatar,
- Osnovna škola Belec, Belec 50, Belec,
- Srednja škola Zlatar, Braće Radića 10, Zlatar.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
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Grada Zlatar raspolažu sa svim potrebnim materijalno – tehničkim sredstvima za sudjelovanje u mjerama
i aktivnostima otklanjanja posljedica velikih nesreća i
katastrofa te sa smještajnim kapacitetima za privremeno
zbrinjavanje ugroženog stanovništva.
3.8. UDRUGE
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa
su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti,
podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne
i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih
snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite,
svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih
operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i
aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama
Zakona i planu djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne
samouprave.
Na području Grada Zlatara djeluju udruge građana
koje su sa svojim snagama i opremom kojom raspolažu
od značaja za sustav civilne zaštite. Popis udruga bit će
naveden u Planu djelovanja civilne zaštite Grada Zlatar.
Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih
članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim
operativnim snagama sustava civilne zaštite.
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:
- Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske
županije,
- Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije,
- Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
Ambulanta Zlatar,
- Veterinarska stanica Zlatar Bistrica d.o.o., Ambulanta Zlatar,
- Hrvatske vode VGO Gornja Sava, VGI „Krapina
Sutla“ Veliko Trgovišće,
- MUP, PU Krapinsko-zagorska, PP Zlatar Bistrica,
- Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica,
- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
- Komunalac Konjščina d.o.o.,
- Plin Konjščina d.o.o.,
- Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske
županije,
- Hrvatske šume – UŠP Zagreb, Šumarija Krapina,
- Poljoprivredna savjetodavna služba – Podružnica
Krapina.
5. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2020. GODINI
Tijekom 2020. godine na operativne snage sustava
civilne zaštite Grada Zlatara i njihovo djelovanje utrošena
su sljedeća financija sredstva:
- Vatrogastvo: 400 000,00 kn,
- HGSS – Stanica Zlatar Bistrica: 4 000,00 kn,
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- GDCK Zlatar: 97 151,88 kn,
- Udruge: 157 000,00 kn,
- Civilna zaštita: 40 131,20 kn.
6. ZAKLJUČAK
Razmatrajući stanje sustava civilne zaštite na
području Grada Zlatar uvažavajući navedeno stanje
operativnih snaga, može se konstatirati:
1. Grad Zlatar ima usvojenu Procjenu rizika od
velikih nesreća za Grad Zlatar. Procjena rizika predstavlja temelj izrade planskih dokumenta u području
civilne zaštite.
2. Grad Zlatar ima ustrojen Stožer civilne zaštite.
Stožer civilne zaštite pravodobno obavlja sve svoje zadaće, razmata problematiku te vrši pripreme za moguće
ugroze na području Grada Zlatara.
3. Dobrovoljna vatrogasna društva odgovaraju na
sve zadaće u protupožarnoj zaštiti, ali i ostalim ugrozama te su se kao gotova snaga uvijek spremne uključiti
u zaštitu i spašavanje stanovništva i imovine. S ciljem
podizanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi
potrebno je kontinuirano provoditi osposobljavanje i
usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci nove
opreme i sredstava kao i održavanju postojeće.
4. 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.
5. Hrvatska gorska služba spašavanja svojim aktivnostima spašavanja, kao i preventivnim i edukacijskim
programima doprinosi sigurnosti ljudi i imovine. Takvi
programi, ali i oprema zahtijevaju stalno ulaganje, kako
bi se razina spremnosti povećala.
6. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici
upoznati su s obvezama koje trebaju poduzeti u slučaju
provođenja mjera civilne zaštite.
7. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu mogu
se angažirati u situacijama koje su opasne po sigurnost
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a
svojim materijalno-tehničkim sredstvima i smještajnim
kapacitetima mogu adekvatno odgovoriti na potencijalno
opasne situacije.
8. U Proračunu Grada Zlatara osiguravaju su financijska sredstva koja omogućavaju ravnomjerni razvoj
sustava civilne zaštite.
Slijedom navedenog, može se zaključiti da trenutno
ustrojeni sustav civilne zaštite na području Grada Zlatar
omogućava izvršavanje zadaća u sustavu civilne zaštite.
KLASA: 810-01/21-01/01
URBROJ: 2211/01-01-21-4
Zlatar, 28. 01. 2021.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Danijela Findak, v.r.
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15; 118/18;
31/20.), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
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postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja („Narodne novine“ broj 49/17.) te članka 27.
Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 36a/13; 9/18; 9/20.), Gradsko vijeće
Grada Zlatara na svojoj 32. sjednici, održanoj 28. siječnja
2021. godine, donosi
PLAN RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
GRADA ZLATARA 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.
Grad Zlatar obavezan je organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje,
razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava
civilne zaštite.
NAZIV DOKUMENTA
Plan djelovanja civilne zaštite
Revizija Procjene rizika od velikih nesreća
za 2021. godinu
Analiza stanja sustava civilne zaštite za
2021. godinu
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
za 2022. godinu
Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu
Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite

Ponedjeljak, 22. veljače, 2021.

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20) (u daljnjem tekstu: Zakon), 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 Grada Zlatara za razdoblje od 2020.
do 2023. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 9/20), izrađuje se Plan razvoja sustava
civilne zaštite Grada Zlatara za 2021. godinu.
2. PLANSKI DOKUMENTI
Popis planskih dokumenata i odluka u području
civilne zaštite, koje je Grad Zlatar obavezan izraditi i
usvojiti u 2021. godini navedeni je u sljedećoj tablici:
Tablica 1. Popis planskih dokumenata i odluka za
izradu u 2021. godini

NOSITELJ
IZRADE
Gradonačelnica

Grad Zlatar

Gradonačelnica

Radna skupina prosinac 2021. Gradsko vijeće

Gradonačelnica

Grad Zlatar

prosinac 2021. Gradsko vijeće

Gradonačelnica

Grad Zlatar

prosinac 2021. Gradsko vijeće

Gradonačelnica

Grad Zlatar

Stožer civilne
zaštite

Upravljačka
skupina

prosinac 2021. Gradonačelnica
30 dana prije
održavanja
Gradonačelnica
vježbe

2.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I
RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE
Grad Zlatar sukladno Pravilniku o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 75/16), osigurava uvjete
za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima,
sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za:
- članove Stožera civilne zaštite,
- povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike,
- koordinatore na lokaciji,
- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.
Grad Zlatar dužan je podatke o vrstama i broju
pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane
operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi
samostalno dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji.
Nositelj i izrađivač: Grad Zlatar
Rok dostave podataka: prema roku određenom od
strane Krapinsko-zagorske županije
Kontakt podatke operativnih snaga sustava civilne
zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u plan-

IZRAĐIVAČ

ROK
DONOSI
IZRADE
siječanj 2021. Gradonačelnica

skim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Grada Zlatara osnovan je
Odlukom o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika
i članova Stožera civilne zaštite Grada Zlatara, KLASA:
810-01/17-01/01, URBROJ: 2211/01-02-17-46, od dana 09.
listopada 2017. godine. Sastoji se od načelnika Stožera,
zamjenika načelnika Stožera te 10 članova.
Stožer civilne zaštite Grada Zlatara potrebno je:
- upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite Grada
Zlatara
Nositelj: Grad Zlatar
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok: lipanj 2021. godine
- pripremiti i održati vježbu operativnih snaga
sustava civilne zaštite
Nositelj: Grad Zlatar
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite i operativne snage
sustava civilne zaštite.
Rok izvršenja: Prema Planu vježbi civilne zaštite
za 2021. godinu
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3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu
civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa
kojima se uređuje područje vatrogastva.
Na području Grada Zlatara djeluje Vatrogasna zajednica Grada Zlatara u čijem su sastavu središnji DVD
Zlatar, DVD Belec i DVD Donja Batina.
3.2.1. DVD Zlatar
DVD Zlatar u cilju spremnosti i brzog djelovanja
u 2021. godini planira provoditi:
- osposobljavanje članova za zvanje “vatrogasni
dočasnik” u organizaciji VZG Zlatar
Vrijeme planiranih aktivnosti: siječanj – svibanj
2021. godine
Predviđena sredstva: 15.000,00 kn
- taktičke vježbe u suradnji s VZG Zlatara
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2021. godine
Predviđena sredstva: 5.000,00 kn
- vježba s aparatima za zaštitu dišnih organa na
poligonu JVP Grada Zagreba
Vrijeme planiranih aktivnosti: proljeće 2021.
godine
- osposobljavanje članova za zvanje “vatrogasac I
klase” u organizaciji VZG Zlatar
Vrijeme planiranih aktivnosti: siječanj – svibanj
2021. godine
- osposobljavanje za “vatrogasnu mladež” u organizaciji VZG Zlatar
Vrijeme planiranih aktivnosti: lipanj – rujan 2021.
godine
Predviđena sredstva: 5.000,00 kn
Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju
mjera civilne zaštite:
- vatrogasni kamion “autocisterna” s opremom
sukladno Pravilniku o minimum tehničke opreme i
sredstava vatrogasnih postrojbi (“Narodne novine”, broj
43/95 i 91/02),
- oprema za osvjetljenje (teleskopski stup – 4 kom,
reflektori – 4 kom min. 400 W)
- interventna zaštitna oprema (hlače, jakna, rukavice, kaciga, čizme s čeličnom kapicom, opasač TIP
B – 20 kom,
- termalna kamera – 1 kom,
- pneumatska oprema (niskotlačni i visokotlačni
zračni jastuci za podizanje terete, set za brtvljenje spremnika, čepovi za smanjenje istjecanja, pneumatske cijevi,
komanda jedinica, set za sprječavanje izlijevanja opasnih
tekućina) – set,
- odijela za totalnu zaštitu od kemikalija – 2 kom,
- odijela za totalnu zaštitu za prolaz kroz vatru – 2
kom,
- zračni uskočni jastuk za spašavanje s visina – 1
kom,
- oprema za stabilizaciju vozila – set,
- svjetiljka u “S” izvedbi – 20 kom,
- prijenosna radio stanica – 10 kom,
- pomoćni rasklopivi ležajevi – 100 kom.
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3.2.2. DVD Belec
DVD Belec cilju spremnosti i brzog djelovanja u
2021. godini planira provoditi:
- osposobljavanje članova za zvanje “vatrogasni
dočasnik” u organizaciji VZG Zlatar
Vrijeme planiranih aktivnosti: siječanj – svibanj
2021. godine
- taktičke vježbe u suradnji s VZG Zlatara
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2021. godine
- vježba s aparatima za zaštitu dišnih organa na
poligonu JVP Grada Zagreba
Vrijeme planiranih aktivnosti: proljeće 2021.
godine
Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju
mjera civilne zaštite:
- vatrogasno navalno vozilo s opremom sukladno
Pravilniku o minimum tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (“Narodne novine”, broj 43/95 i 91/02),
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220
V i produžnim kablom – 2 kom,
- komplet oprema za osvjetljenje (agregat, teleskopski stup – 4 kom, reflektori – 4 kom, minimalno 400 W),
- prijenosna radio stanica – 10 kom,
- zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i
plinovitih kemikalija – 2 kom,
- pumpa za pretakanje agresivnih tekućina + zaštitne brane + samoodrživi bazen,
- zaštitno odijelo za prilaz vatri (aluminizirano) – 2
kom,
- odijela za totalnu zaštitu za prolaz kroz vatru – 2
kom,
- zračni uskočni jastuk za spašavanje s visina,
- naprtnjače vatrogasne Ergonomic – 8 kom,
- osobna zaštitna oprema za civilnu zaštitu – 50
kom,
- pneumatska oprema (niskotlačni i visokotlačni zračni jastuci za podizanje tereta, set za brtvljenje
spremnika, čepovi za smanjenje istjecanja, pneumatske
cijevi, komanda jedinica, set za sprječavanje izlijevanja
opasnih tekućina).
3.2.3. DVD Donja Batina
DVD Donja Batina u cilju spremnosti i brzog djelovanja u 2021. godini planira provoditi:
- vježba s aparatima za zaštitu dišnih organa na
poligonu JVP Grada Zagreba
Vrijeme planiranih aktivnosti: proljeće 2021.
godine
- osposobljavanje članova za zvanje “vatrogasni
dočasnik” u organizaciji VZG Zlatar
Vrijeme planiranih aktivnosti: siječanj – svibanj
2021. godine
- taktičke vježbe u suradnji s VZG Zlatara,
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2021. godine
- predstavljanje DVD-a u OŠ
Vrijeme planiranih aktivnosti: svibanj 2021. godine
- osposobljavanje za zvanje „vatrogasac I klase“ u
organizaciji VZG Zlatar
Vrijeme planiranih aktivnosti: siječanj – svibanj
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2021. godine
- osposobljavanje za „vatrogasnu mladež“ u organizaciji VZG Zlatar.
Vrijeme planiranih aktivnosti: lipanj – rujan 2021.
godine
Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju
mjera civilne zaštite:
- vatrogasne rukavice – 10 para,
- vatrogasne rukavice za tehničke intervencije – 4
para
- svjetiljka u “S” izvedbi – 3 kom,
- vatrogasna potkapa – 6 kom,
- boca sa stlačenim zrakom 300 bara (rezervne).
Predviđena sredstva: 20.000,00 kn
3.3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
ZLATAR
GDCK Zlatar u 2021. godini planira provoditi
sljedeće aktivnosti:
- organizacija svih aktivnosti sukladno Zakonu
o Hrvatskom Crvenom križu (“Narodne novine”, broj
71/10),
- rad po uputstvu Hrvatskog Crvenog križa,
- shodno mogućnostima nabava opreme za djelovanje u kriznim situacijama.
Vrijeme planiranih aktivnosti: kontinuirano tijekom
2021. godine
Predviđena sredstva: 250.000,00 kuna
Oprema i sredstva koja nedostaju, a bila bi nužna
u provođenju mjera civilne zaštite:
- nabavka službenog terenskog vozila,
- tehnički, uredski materijal, oprema i obuka za
volontere,
- računalo, fotokopirni aparat, projector,
- uređenje vanjskog skladišta za prihvat roba.
3.4. HGSS – STANICA ZLATAR BISTRICA
Dio članstva HGSS – Stanice Zlatar Bistrica će
pristupiti ispitu za gorske spašavatelje, zatim redovnim
tečajevima HGSS-a (ljetne tehnike spašavanja, zimske
tehnike spašavanja, speleo tehnike spašavanja), kao i specijalističkim tečajevima (spašavanje na divljim vodama i
poplavama, upravljanje bespilotnim letjelicama, vođenje
potraga i dr.). Nekolicina pripadnika priprema se za tečaj
za letače spašavatelje (spašavanje iz helikoptera).
HGSS – Stanica Zlatar Bistrica planira sudjelovati
na državnim vježbama HGSS-a i vježbama civilne zaštite
jedinica lokalnih samouprava (ako će iste biti održane),
ali i provoditi stanične vježbe radi povećanja spremnosti
za pojedine vrste spašavanja.
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2021. godine
(ako to bude moguće s obzirom na epidemiološku situaciju
vezano uz pandemiju COVID-19.)
HGSS – Stanica Zlatar Bistrica na godišnjoj bazi
obnavlja opremu specijaliziranu za spašavanje ljudi u
nepristupačnim, neurbanim, a zadnjih godina nerijetko
i u urbanim područjima. Oprema ima svoj vijek trajanja i
sukladno preporukama proizvođača potrebno ju je mijenjati svakih nekoliko godina. Stanica konstantno nabavlja
potrebnu opremu, te će tako i u 2021. godini pristupiti
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nabavci specijalizirane opreme (gurtne, karabineri, specijalizirane spravice za izradu sistema za spašavanje, užad,
radio veze, GPS uređaji, informatička oprema potrebna
za provođenje potražnih akcija i dr.), opreme vezane za
spašavanje u poplavama i divljim vodama, opreme za
spašavanje u speleološkim objektima i dr.
3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Grad Zlatar će sukladno Pravilniku o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne Novine“, broj 69/16) imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika prema kriteriju 1 povjerenik
i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika.
Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike
potrebno je provesti:
- osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i
njihovih zamjenika
Nositelj: Grad Zlatar
Izvršitelj: Ministarstvo unutarnjih poslova ili ovlaštena ustanova
Rok: tijekom 2021. godine
- upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite Grada
Zlatara
Nositelj: Grad Zlatar
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok: lipanj 2021. godine
3.6. KOORDINATORI NA LOKACIJI
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima
izvanrednog događaja, određuje načelnik Stožera civilne
zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Sukladno članku 26. Pravilnika o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), Grad Zlatar će u
Planu djelovanja civilne zaštite i u suradnji s operativnim
snagama sustava civile zaštite utvrditi popis potencijalnih
koordinatora na lokaciji kojeg, ovisno o specifičnostima
izvanrednog događaja, načelnik Stožera civilne zaštite,
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.
3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zlatara (KLASA:
810-01/19-01/02, URBROJ: 2211/01-01-20-32, od dana
04. ožujka 2020. godine), Gradsko vijeće Grada Zlatara
odredilo je sljedeće pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite Grada Zlatara.
- Domi prijevoz d.o.o., Dragutina Domjanića 7/a,
Zlatar,
- Osnovna škola „Ante Kovačića“, Vladimira Nazora 1, Zlatar,
- Osnovna škola Belec, Belec 50, Belec,
- Srednja škola Zlatar, Braće Radića 10, Zlatar.
Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i po-
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stupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštite
te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja („Narodne novine“ broj 49/17), pravne osobe
koje su odlukom Gradskog vijeća određene od interesa
za sustav civilne zaštite dužne su izraditi operativni
plan civilne zaštite. 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.
3.8. UDRUGE
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa
su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti,
podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne
i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih
snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite,
svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih
operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i
aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama
Zakona i planu djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne
samouprave.
Na području Grada Zlatara djeluju udruge građana
koje su sa svojim snagama i opremom kojom raspolažu
od značaja za sustav civilne zaštite. Popis udruga bit će
naveden u Planu djelovanja civilne zaštite Grada Zlatar.
Udruge imaju obavezu dostaviti Gradu Zlataru sljedeće: kontakt podatke o odgovornoj osobi, broj članova,
NOSITELJ KORIŠTENJA FINANCIJSKIH
SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA
VZG Zlatar
GDCK Zlatar
HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
Udruge
Civilna zaštita
UKUPNO

Strana 15 - Broj 7

podatke o raspoloživim materijalno-tehničkim sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje.
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2021. godine.
2. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja.
U organizaciji civilne zaštite na području Grada
Zlatara, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska
podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama,
pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava
civilne zaštite, stoga je potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja
stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
- provjeriti čujnost sirena na području Grada
Zlatara.
Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim
tvarima), MUP, VZG Zlatar i Grad Zlatar.
3. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.
Sukladno Zakonu, izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Prema tome, u Proračunu Grada Zlatara za
2021. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima,
implementirat će se sljedeće stavke:
Tablica 2. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za trogodišnje  razdoblje

VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2021. GODINU S
PROJEKCIJOM ZA 2022. I 2023. GODINU
2021.
2022.
2023.
400 000,00
400 000,00
400 000,00
97 000,00
97 000,00
97 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
390 000,00
500 000,00
500 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
960 200,00
1 016 200,00
1 016 200,00

4. ZAKLJUČAK
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Grada Zlatara za 2021. godinu bazira se na daljnjem
kontinuiranom ulaganju u sustav civilne zaštite, a prije
svega u operativne snage sustava civilne zaštite Grada.
Izradom potrebnih planskih dokumenta kao i razradom
provedbenih akata, provođenjem osposobljavanja i uvježbavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite potrebno
je unaprijediti razinu spremnosti kao odgovor na moguće
prijetnje i rizike.
KLASA: 810-01/21-01/01
URBROJ: 2211/01-01-21-5
Zlatar, 28. 01. 2021.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Danijela Findak, v.r.
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (
“Narodne novine” broj 120/16 ), članka 2. Pravilnika o
planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju
i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj

101/17) te članka 27. Statuta Grada Zlatara (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj  36A/13, 9/18,
9/20), Gradsko vijeće Grada Zlatara, na 32. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2021. godine donijelo je
I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE
ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Plan nabave roba, radova i usluga Grada Zlatara
za 2021. godinu donosi se sukladno Proračunu Grada
Zlatara za 2021. godinu.
Članak 2.
Ovom I. izmjenom i dopunom Plana nabave utvrđuje se nabava robe, radova i usluga za 2021. godinu i to:
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nabava

Jednostavna
nabava

Otvoreni
postupak

44.000

32.500

40.000

120.000

-

-

Jednostavna
nabava
Jednostavna
nabava

-

-

-

Ne

-

-

-

-

-

Ugovor

-

-

-

-

Ugovor

-

-

-

-

Ugovor

-

-

-

Da

-

-

-

-

Ne

-

-

Jednostavna
nabava

Jednostavna
nabava
Jednostavna
90.000
nabava

210.000

160.000

Jednostavna
nabava
Jednostavna
68.000
nabava
Jednostavna
112.000
nabava

260.000

80.000

360.000

20.000

400.000

800.000

40.000

80.000

-

-

-

-

-

1. polugodište

-

-

-

1. polugodište

-

-

-

-

1. polugodište

-

-

-

-

-

-

-

12. mjeseci

-

-

-

6 mjeseci

-

-

-

-

12. mjeseci

-

-
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Stručni nadzor nad
sanacijom klizišta na
području Grada
Orezivanje i tretiranje
stabala
Stručni nadzor nad
sanacijom mosta na
području Grada

Održavanje groblja

Kupnja i sadnja bilja

Održavanje čistoće i
javnih površina
Opskrba električnom
R075, R075NMV-5/21 energijom za javnu
1
rasvjetu

J-35/21

Pločenje javnih površina

J-35/21

45233161-5

72212000-4

Usluga implementacije
proračunskog
aplikativnog rješenja za
gradsku upravu

NMV4/21

45222000-9

Uređenje groblja,
izgradnja staza
14212310-6

45222000-9

Uređenje Trga Slobode

45236210-5

45223300-9

71000000-8

71250000-5

Kameni materijal

43.

42.

41.

39.

R121-17,
R111-6
R121-17,
R111-6

R076-9

34.

39.

R111-6

R121-8,            
J-32/21
R121-9

J-34/21

R111-13,
R111-9

33.

J-33/21

R111,
R111-1

32.

Projektna dokumentacija
za izgradnju cesta
Projektna dokumentacija
J-30/21
za uređenje dječjih
igrališta
Uređenje parkirališta na
NMV-3/21
području grada
Uređenje prostora za
J-31/21
djecu na području grada

J-29/21

R103-0

31.
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J-42/21

J-43/21

J-45/21

NVV-7/21

R066

R044-2,
R045-0

R078

R111-10

R096-2,
R096-1,
R096-3

R098-1

R098-1,
R098-0

R121-2A,
R121-3

R121-2,
R121-1

R198

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Izgradnja šumske ceste
Jakopići-Črne Mlake

Uređenje vježbališta

Usluge ukopa pokojnika

Dogradnja sustava javne
rasvjete
Radovi krajobraznog
uređenja zelenih
površina
Radovi krajobraznog
uređenja zelenih
površina
Nabava radnih
bilježnica za učenike
osnovnih škola

45262700-8

71247000-1

45212300-9

92111200-4

71247000-1

45233100-0

45112723-9

98371100-5

22111000-1

54112710-5

54112710-5

3499300-4

-

Jednostavna
nabava

80.000

80.000

2.400.000

140.000

69.000

3.594.000

48.000

-

Jednostavna
nabava

Ne

Otvoreni
postupak

-

-

Jednostavna
nabava

Jednostavna
nabava

-

Ne

Jednostavna
nabava

Otvoreni
postupak

-

-

-

-

Jednostavna
nabava

Jednostavna
nabava

Ne

Otvoreni
postupak

Jednostavna
nabava
Jednostavna
132.700
nabava

160.000

88.000

100.000

1.600.000

-

-

Ugovor

-

-

Ugovor

-

-

-

-

-

Ugovor

-

-

1. polugodište

-

-

2. polugodište

-

-

-

-

-

2. polugodište

-

-

24.mjeseca

-

-

12. mjeseci

-

-

-

-

-

6. mjeseci

Danijela Findak, v.r.
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Članak 3.
Ova I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu objavit će se  na internetskoj stranici Grada Zlatara - www.zlatar.hr., u Elektroničkom oglasniku javne nabave te
u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije.
KLASA: 406-01/20-01/29
URBROJ: 2211/01-01-21-6
Zlatar, 28. siječnja 2021.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

J-46/21

Stručni nadzor nad
izgradnjom reciklažnog
dvorišta
Informativno izobrazne
aktivnosti vezane uz
J-47/21
izgradnju reciklažnog
dvorišta
Radovi na uređenju
NVV-8/21
Sokolane
Stručni nadzor
nad obnovom i
J-48/21
rekonstrukcijom
Sokolane
Uređenje gradske
J-49/21
vijećnice

J-44/21

J-42/21

R066

49.

NVV-6/21

R197

48.
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Na temelju čl. 43. st. 2. Zakona o ustanovama (NN
76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), čl. 37. st. 3. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,
94/13, 98/19) i čl. 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 36A/13, 9/18,
9/20), Gradsko vijeće Grada Zlatara, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica Uzdanica Zlatar, na 32.
sjednici održanoj 28. siječnja 2021., donosi
ODLUKU
Članak 1.
ELVIRA SOKOLIĆ iz Mihovljana, Velika Veternička 85, imenuje se za ravnateljicu  Dječjeg vrtića i
jaslica Uzdanica Zlatar.
Članak 2.
ELVIRA SOKOLIĆ imenuje se ravnateljicom na
razdoblje od četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 112-02/21-01/01
URBROJ: 2211/01-01-21-2
U Zlataru 28. siječnja 2021.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Findak, v.r.
Na temelju članaka 86. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni
glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 36A/13, 9/18
i 9/20), Gradsko vijeće Grada Zlatara, na 32. sjednici
održanoj 28. siječnja 2021. godine, donosi
ODLUKU O IZRADI IV. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA
ZLATARA
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 4/05, 8/12, 11/15
i 1/16 ), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUGZ-a.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i
dopuna PPUGZ-a je u člancima 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19), u daljnjem tekstu: Zakon.
Izmjene i dopune PPUGZ-a se izrađuju u skladu s
odredbama Zakona, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne
novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja
kao i posebnim propisima.
Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel Grada
Zlatara.
U skladu sa člankom 86. stavak 3. Zakona dobiveno je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje,
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gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije
da je za predmetni plan potrebno provesti postupak
ocjene o provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš
(KLASA: 351-01/21-01/03, URBROJ: 2140/01-08-21-2
od 21.01.2021.).
RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 3.
Razlozi za pokretanje izrade Izmjena i dopuna
PPUGZ-a su:
- Potreba usklađenja sa Zakonom o prostornom
uređenju, uključivo s prikazom izgrađenih, neizgrađenih
i neuređenih građevinskih područja, i drugim propisima
i zakonima koji neposredno utječu na uređenje, korištenje
i zaštitu prostora,
- Izmjena tekstualnog i grafičkog dijela PPUGZ-a
temeljem prijedloga i inicijativa pravnih i fizičkih osoba
za izmjenu plana sukladno čl. 85. Zakona,
- Provjera i usklađenje pojedinih prostorno-planskih rješenja prema zahtjevima korisnika prostora,
zaprimljenih do donošenja ove Odluke,
- Osiguranje prostorno-planskih pretpostavki za
izgradnju sportske dvorane,
- Potreba izrade novih kartografskih prikaza
PPUGZ-a u elektroničkom obliku u službenoj kartografskoj projekciji HTRS96 sukladno obvezi iz Uredbe o
informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne
novine“ broj 115/15),
- Analiza i provjera opravdanosti obveze donošenja
prostornih planova užih područja i njihovih obuhvata
propisane važećim PPUGZ-a.
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
Obuhvat PPUGZ-a je cijelo područje obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Zlatara, a predmet izmjena
i dopuna PPUGZ-a su Odredbe za provedbu.
SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU
IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 5.
U razdoblju od usvajanja Plana do danas za područje Grada Zlatara pojavile su se nove okolnosti koje imaju
utjecaj na korištenje i namjenu prostora.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 6.
Osnovni cilj Izmjena i dopuna PPUGZ-a je omogućavanje izgradnje gospodarskih, odnosno poslovnih
građevina i izgradnja sportske dvorane. Zaprimljeni
su zahtjevi fizičkih i pravnih osoba za izmjenu plana i
uvrštenje u građevinsko područje.
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANA,
STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA
IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 7.
Za izradu Izmjena i dopuna PPUGZ-a nije potrebno
pribavljati posebne stručne podloge jer se postupak izrade
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može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i
propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela
i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.
Za izradu PPUGZ-a koristit će se geodetske,
katastarske i druge podloge u skladu sa Uredbom o
informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne
novine“ broj 115/15)
Nabava podloga u nadležnosti je Nositelja izrade
PPUGZ-a.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
PLANA
Članak 8.
Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač Izmjena i dopuna PPUGZ-a.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA
IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI
U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 9.
Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja
svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO
zatražit će se od sljedećih javnopravnih tijela:
1. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini, Magistratska 12, 49000 Krapina,
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Matije Gupca 53, 49210 Zabok,
3. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva
i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo
civilne zaštite, Službe civilne zaštite Krapina, Ul. Ivana
Rendića 7, Krapina
5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,
Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000
Zagreb;
6. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička
cesta 80/7, 10000 Zagreb;
7. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb;
8. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva,
lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb;
9. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva
i državne imovine, Uprava za upravljanje i raspolaganje
nekretninama, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb;
10. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb,
11. Uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije,
Stjepana Radića 17, Pregrada;
12. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske
županije, Radoboj 8, Radoboj,
13. Županija Krapinsko-Zagorska, Upravni odjel
za prostorno planiranje, Zaštitu okoliša i graditeljstvo,
Magistratska 1, Krapina,
14. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje
KZŽ, Krapina, Magistratska 1,
15. Plin Konjščina, Jertovec 150, Konjščina,
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16. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb,
17. Hrvatski Telekom, Regija 1 – sjever, Matije
Gupca 24a, Zabok,
18. HP – Poštansko središte Krapina, Ljudevita
Gaja 18, Krapina,
19. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,
20. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Vodnogospodarska ispostava „Krapina-Sutla“,
Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće,
21. Hrvatske šume, UŠP Zagreb, Vladimira Nazora
7, Zagreb;
22. Hrvatska elektroprivreda, Sektor za razvoj,
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
23. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP
Elektra Zabok, Matije Gupca 57, 49210 Zabok,
24. Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora
Gjalskog 1, 49210 Zabok,
25. Komunalac d.o.o. Konjščina, Jertovec 150,
Konjšćina.
Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna PPUGZ-a
ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i
drugi sudionici.
Rok dostave zahtjeva određen je člankom 10. ove
Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima, ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat
će se da ih nemaju.
Nositelj će o izradi Izmjena i dopuna PPUGZ-a
obavijestiti javnost i susjedne općine sukladno članku
88. Zakona.
PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I
DOPUNA PLANA ODNOSNO NJIHOVIH POJEDINIH
FAZA
Članak 10.
Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna
PPUGZ-a:
- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna
PPUGZ-a (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 15 dana od nadležnih
javnopravnih tijela,
- izrada Nacrta prijedloga plana - u roku od najviše
40 dana od dostave zahtjeva javnopravnih tijela,
- izrada Prijedloga plana - za potrebe javne rasprave
- u roku od najviše 15 dana,
- javni uvid u trajanju od 8-15 dana,
- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga
i primjedbi,
- izrada Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku
od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj
raspravi,
- donošenje Izmjena i dopuna PPUGZ-a – 15 dana
po utvrđivanju Konačnog prijedloga.
U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme
verifikacije pojedinih faza od strane Grada Zlatara te
vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih mišljenja i
očitovanja.
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IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA
I DOPUNA
Članak 11.
Izrada Izmjena i dopuna PPUGZ-a financirat će se
iz Proračuna Grada Zlatara.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim člankom 10. ove Odluke.
Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva
(podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za
izradu Izmjena i dopuna PPUGZ-a.
Rok dostave zahtjeva određen je člankom 10.
ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim
propisima (članak 9. ove Odluke), ne dostave zahtjeve
u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom
slučaju moraju se u izradi Izmjena i dopuna PPUGZ-a
poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju
odgovarajući važeći propisi i dokumenti.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 350-01/20-01/24
URBROJ:2211/01-01-21-7
Zlatar, 28.01.2021.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Findak, v.r.
Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine“ broj 29/19, 98/19) i članka 27.
Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13, 9/18, 9/20), Gradsko vijeće
Grada Zlatara na svojoj 32. sjednici održanoj 28. siječnja
2021. godine donijelo je
ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTVA
ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE
POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U
GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZLATARA
ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Zlatara (dalje u tekstu: Gradsko vijeće) za 2021. godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos
od 2.000,00 kuna.
Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog
spola utvrđuje se naknada u iznosu od 2.200,00 kuna.
Članak 3.
Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada
Zlatara za 2021. godinu razmjerno broju njihovih članova
Gradskog vijeća i broju njihovih članova Gradskog vijeća
podzastupljenog spola u iznosima kako slijedi:
- Socijaldemokratska
8 vijećnika 16.600,00 kuna
partija Hrvatske - SDP

(3 podzastupljena)
- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
(1 podzastupljeni)
- Hrvatska stranka
umirovljenika - HSU
(1 podzastupljeni)
- Hrvatska narodna
stranka - HNS
(1 podzastupljeni)
- Narodna stranka reformisti
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4 vijećnika

8.200,00 kuna

1 vijećnik

2.200,00 kuna

1 vijećnik

2.200,00 kuna

1 vijećnik

2.000,00 kuna

Članak 4.
Sredstva raspoređena prema članku 3. ove Odluke
Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara dužan je isplaćivati tromjesečno u jednakim iznosima na žiroračun
političke stranke, odnosno ako se početak ili završetak
mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran
broju dana trajanja mandata.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluka će se dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu,
s naznakom broja i datuma objave „Službenog glasnika“
u koje  je objavljena.
KLASA: 402-01/21-01/09
URBROJ: 2211/01-01-21-2
Zlatar, 28. siječnja 2021.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Findak, v.r.

OPĆINA BEDEKOVČINA
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11,
4/18 i 112/19) i članka 46. Statuta Općine Bedekovčina
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj
06/13, 24/14, 29/15, 14/18, 17/20 i 46/20), općinski načelnik Općine Bedekovčina, dana 29. siječnja 2021. godine
utvrdio je
PLAN PRIJMA U SLUŽBU
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE
BEDEKOVČINA ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni
upravni odjel Općine Bedekovčina za 2021. godinu (u
daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje se stvarno stanje
popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Bedekovčina, potreban broj službenika
na neodređeno vrijeme za 2021. godinu i planiran broj
vježbenika za 2021. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da je u Jedinstvenom upravnom odjelu
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Općine Bedekovčina, sukladno Pravilniku o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj
46/20) , sistematizirano 12 radnih mjesta   od kojih je
popunjeno 9  radnih mjesta.
Članak 3.
Utvrđuje se da u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bedekovčina na neodređeno  radno  vrijeme nisu
popunjena 3 radna mjesta i to kako slijedi:
- radno mjesto višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata,
- radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu projekata,
- radno  mjesto  referent-poljoprivredni  redar
Članak 4.
U 2021. godini ne planira se prijam službenika u
Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina.
Članak 5.
U 2021. godini ne planira se prijam vježbenika u
Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina
Članak 6.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme odgovarajuće
stručne spreme i struke za 2021. godinu prikazani su u
Tabeli koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog
Plana prijma.
Članak 7.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 100-02/21-01/01
URBROJ: 2197-02-01/1-21-1
Bedekovčina, 29. siječnja 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Ban, ing. građ., v.r.

OPĆINA ĐURMANEC
Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i
127/19), članka 7. i 8. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i
98/19) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14,
7/18 i 5/20), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 26.
sjednici održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA
ĐURMANEC
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se javna ustanova za
predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i
predškolske dobi pod nazivom: Dječji vrtić Đurmanec
(u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
Sjedište Dječjeg vrtića je na adresi Đurmanec 49
A, Đurmanec, 49225 Đurmanec.
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Članak 2.
Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Đurmanec (u
daljnjem tekstu: Osnivač).
Sjedište Osnivača: Đurmanec 137, Đurmanec,
49225 Đurmanec.
OIB Osnivača: 64964131342.
II. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA
Članak 3.
Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i
obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od
navršenih 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se:
- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane
i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
- programi za darovitu djecu rane i predškolske
dobi,
- programi predškole,
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi
programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog
sadržaja.
Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u
skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, a sve
sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
te Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja
i naobrazbe.
Programe iz stavaka 2. i 3. ovog članka Dječji vrtić će ostvarivati uz prethodnu suglasnost Ministarstva
nadležnog za obrazovanje.
Članak 4.
Osnivač osigurava prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima i normativima
rada propisanim Državnim pedagoškim standardom
predškolskog odgoja i obrazovanja.
III. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM
Članak 5.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima 5 članova.
Tri člana Upravnog vijeća imenuje Općinski načelnik Općine Đurmanec iz reda javnih radnika, jednog
člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a jedan član
bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih
suradnika Dječjeg vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Članak 6.
Sastav i broj članova Upravnog vijeća, način izbora odnosno imenovanja njegovih članova, način rada
i donošenja odluka utvrđuje se Statutom Dječjeg vrtića.
Članak 7.
Upravno vijeće, osim prava i obveza utvrđenih
Zakonom o ustanovama obavlja ove poslove:
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju
nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim ovom
Odlukom i Statutom Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača Dječjeg vrtića,
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- predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg
vrtića,
- predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg
vrtića,
- donosi Kurikulum Dječjeg vrtića te nadzire njegovo izvršenje,
- donosi Godišnji plan i Program rada
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz
suglasnost Osnivača,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, sukladno odredbama Zakona,
- razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu
sa zakonom, ovom Odlukom, Statutom i drugim općim
aktima Dječjeg vrtića.
Članak 8.
Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni
suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program
predškolskom odgoja u Dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju Kurikuluma Dječjeg vrtića i Plana i Programa rada kao njegovog
sastavnog dijela, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja
i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče
stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene
Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom dječjeg vrtića.
Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže
se uređuje Statutom Dječjeg vrtića.
Članak 9.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg
vrtića.
Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj obavlja i sljedeće poslove:
- predlaže Kurikulum Dječjeg vrtića kojim se
utvrđuju: programi, namjena programa,nositelji programa, način ostvarivanja, vremenik aktivnosti i način
vrednovanja,
- predlaže Godišnji plan i Program rada
- odgovoran je za stručni rad Dječjeg vrtića
- brine o provođenju odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovom
Odlukom i Statutom.
Članak 10.
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana
osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog
suradnika te ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža u
djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji
raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića u skladu sa Zakonom i Statutom dječjeg vrtića.
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.
Ravnatelj se imenuje na 4 (četiri) godine.
Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RADNICI
Članak 11.
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Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci u
Dječjem vrtiću rade odgojno obrazovni radnici:
odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped
i rehabilitator) te medicinska sestra kao zdravstvena
voditeljica.
Odgojno-obrazovni radnici moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen stručni ispit te
utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.
Osim odgojno obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog
članka, u Dječjem vrtiću radit će i druge
osobe koje će obavljati administrativno tehničke i
pomoćne poslove, odnosno ostali radnici.
Osnivač će osigurati dovoljan broj odgojno obrazovnih i ostalih radnika potrebnih za provođenje programa Dječjeg vrtića u skladu s mjerilima utvrđenim
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja
i obrazovanja.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
određuju se radna mjesta, stručni i drugi uvjeti te broj
izvršitelja za pojedino radno mjesto.
Radni odnos u Dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja kojeg raspisuje Upravno
vijeće.
Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
V. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA
I DJEČJEG VRTIĆA
Članak 12.
Dječji vrtić je dužan:
- obavljati djelatnost za koju je osnovan,
- jednom godišnje izvijestiti Osnivača o radu i
poslovanju,
- obavljati upis djece u Dječji vrtić,
- dostaviti Statut na suglasnost Osnivaču,
- pravovremeno izvršavati obveze koje ima prema
Zakonu, općim aktima i odlukama Osnivača.
Osnivač se obvezuje:
- redovito osiguravati financijska sredstva za rad
Dječjeg vrtića,
- da će dječjem vrtiću pružati stručnu i drugu
potrebnu pomoć u svezi s poslovanjem Dječjeg vrtića.
VI. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA
Članak 13.
Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte.
Stututom Dječjeg vrtića pobliže se uređuju:
- ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih
tijela,
- vrste i trajanje pojedinih programa,
- uvjeti i način davanja usluga,
- radno vrijeme Dječjeg vrtića,
- javnost rada Dječjeg vrtića,
- druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i
poslovanja dječjeg vrtića.
Statut Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće Dječjeg
vrtića uz prethodnu suglasnost Osnivača.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića pobliže se uređuje:
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- unutarnje ustrojstvo Dječjeg vrtića
- način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao
javne službe.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića uz
prethodnu suglasnost Osnivača.
Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Dječjeg vrtića.
Druge opće akte Dječjeg vrtića donosi Upravno
vijeće Dječjeg vrtića na način propisan Statutom Dječjeg
vrtića.
VII. FINANCIRANJE I IMOVINA DJEČJEG
VRTIĆA
Članak 14.
Sredstva za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića
osigurat će se u proračunu Općine Đurmanec, bez obveze
vraćanja.
Za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića sredstva
će se osigurati:
- iz sredstava proračuna Osnivača,
- učešćem roditelja djece korisnika usluga,
- iz drugih zakonom dopuštenih izvora.
U slučaju da Dječji vrtić posluje s gubitkom Osnivač se obvezuje da će pokriti taj gubitak.
Članak 15.
Dječji vrtić je javna ustanova koja svoju djelatnost
ne obavlja radi stjecanja dobiti.
Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti
ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo za obavljanje
i razvoj djelatnosti dječjeg vrtića.
Članak 16.
Sredstva za rad koja osigurava Osnivač te sredstva
stečena pružanjem usluga ili sredstva pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića.
Članak 17.
U pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cijelom
svojom imovinom, a Osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Dječjeg vrtića.
Članak 18.
Ravnatelj može stjecati, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu bez suglasnosti Upravnog vijeća
u vrijednosti do 20.000,00 kuna.
Upravno vijeće može stjecati, opteretiti ili otuđiti
nekretninu ili drugu imovinu bez suglasnosti Osnivača
u vrijednosti do 50.000,00 kuna.
Za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje nekretnina
i druge imovine u vrijednosti većoj od iznosa iz stavka 2.
ovog članka potrebna je suglasnost Osnivača.
Rd.
broj
1.
2.2.
2.
3.
4.
5.
6.
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VIII. OSNIVANJE, POČETAK RADA I PRESTANAK RADA DJEČJEG VRTIĆA
Članak 19.
Dječji vrtić osniva se na neodređeno vrijeme.
Dječji vrtić počinje s radom stjecanjem uvjeta za
osnivanje i početak rada, te upisom u sudski registar
ustanova.
Dječji vrtić prestaje s radom pod uvjetima i na
način propisan Zakonom o ustanovama i Zakonom o
predškolskom odgoju i obrazovanju.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg
vrtića koja nisu koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Članak 21.
Do imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića, Osnivač
će putem svog zakonskog predstavnika-općinskog načelnika sam obaviti pripreme za početak rada ustanove i
podnijeti prijavu za upis u sudski registar.
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA:601-01/21-01/0005
URBROJ:2140/02-01-21-2
Đurmanec, 11. veljače 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Petrović, v.r.
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 28/10.) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec, (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
broj 8/13, 6/14, 7/18 i 5/20), Općinsko vijeće Općine
Đurmanec na svojoj 26. sjednici održanoj dana 11. veljače
2021. godine, na prijedlog općinskog načelnika donosi
ODLUKU O KOEFICIJENTIMA ZA
OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM
UPRAVNOM ODJELU OPĆINE ĐURMANEC
Članak 1.
Ovim Odlukom određuju se koeficijenti za obračun
plaće službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurmanec.
Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke određuju se
kako slijedi:

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

4,10

KLASIFIKACIJSKI
RANG
1.

Stručni suradnik za pravne poslove

3,90

8.

Viši stručni referent za računovodstvo i financije
Viši referent – komunalni i poljoprivredni redar
Referent za računovodstvo i financije
Administrativni referent - tajnik

3,50
3,35
3,0
3,0

9.
9.
11.
11.

RADNO MJESTO

KOEFICIJENT
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Članak 3.
Riječi i pojmovi korišteni u ovoj Odluci koji imaju
rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod
bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika
i namještenika u Upravnom odjelu Općine Đurmanec,
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj
22/10 i 27/14).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
KLASA:120-01/21-01/0001
URBROJ:2140/02-01-21-2
Đurmanec, 11. veljače 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Petrović, v.r.
Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10), Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne Novine“ broj 4/21), te članka 15. Statuta Općine Đurmanec
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske  županije“ broj
8/13, 6/14, 7/18 i 5/20), Općinsko vijeće Općine Đurmanec
na 26. sjednici održanoj dana 11. veljače 2021. godine
donijelo je
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC
U 2021. GODINI
I. UVOD
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na
području Općine Đurmanec u 2021. godini (u daljnjem
tekstu: Program aktivnosti) temeljni je izvršni dokument
koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti Općine
Đurmanec, javnih ustanova, udruga građana te drugih
organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite
od požara na području Općine Đurmanec.
Program aktivnosti izrađen je temeljem Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne
Novine“ broj 4/21).
DVD Đurmanec (zapovjednik) zadužen je za
izradu, upućivanje u postupak donošenja, izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih
aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.
Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje
izravno djeluju na požarima, na području Općine Đurmanec su:
- DVD Đurmanec.
DVD Đurmanec (zapovjednik),  posebno će skrbiti o provedbi Projekata dodatne zaštite, organizirati i
pružati izravnu pomoć ugroženim lokacijama, sukladno
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donesenoj procjeni ugroženosti i Operativnom planu
zaštite od požara.
Realizacija Programa aktivnosti provodi se kontinuirano tijekom cijele godine s posebnom pozornošću u
vrijeme glavnog napora požarne opasnosti, koje u pravilu
traje od 1. lipnja do 30. rujna, koristeći osigurana financijska sredstva iz proračuna Općine Đurmanec, sredstva
nadležnih javnih ustanova, DVD -a Đurmanec, ostalih
udruga građana te drugih organizacija i tijela, a koja su
osigurana za njihove redovne djelatnosti.
SVRHA I CILJ PROGRAMA AKTIVNOSTI
Program aktivnosti je izvršni dokument za učinkovito preventivno i operativno (kurativno) djelovanje
u cilju smanjenja broja požara raslinja na otvorenom
prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja
sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.
Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem
širokog raspona preventivnih mjera (šumarskih, agronomskih, organizacijskih, promidžbenih, inspekcijskih)
za sprječavanje nastanka požara (a time i smanjenje broja
požara) i razvojem odgovarajućih elemenata (u ljudstvu,
tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje požara.
Zajedničkim djelovanjem i provedbom preventivnih i
operativnih mjera u konačnici će se utjecati na smanjenje
broja požara te spriječiti i umanjiti narušavanje biološke i
krajobrazne raznolikosti i podržati trajno održivi razvoj
ekosustava.
Program aktivnosti je usklađen sa Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne
Novine“ broj 127/19) i s načelima, osnovnim ciljevima,
prioritetima i mjerama utvrđenim u Strategiji prilagodbe
klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. („Narodne
novine“ broj 46/20).
Program aktivnosti sadrži kratkoročne mjere, a
njihovo ostvarivanje bit će sustavno i kontinuirano praćeno. Temeljem praćenja ostvarenja, odnosno evaluacije
Programa aktivnosti, predlagat će se njegove izmjene i
dopune.
II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH
AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI
SVI SUBJEKTI – IZVRŠITELJI I SUDIONICI
1. Svi subjekti Programa aktivnosti obvezni su
provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine
na području svoje nadležnosti, odnosno cijele Općine
Đurmanec i time su dužni dati svoj doprinos u provedbi
preventivnih i operativnih (kurativnih) mjera zaštite od
požara.
2. Općina Đurmanec obavezna je odmah po objavi
Programa aktivnosti u „Narodnim Novinama“, dostaviti
Vatrogasnoj zajednici Krapinsko - zagorske županije,
ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne
podatke kontakt osoba za koordinaciju i praćenje provođenja mjera i aktivnosti.
3. Općina Đurmanec – Stožer civilne zaštite Općine
Đurmanec, organizirat će i održavati radne sastanke sa
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svim izvršiteljima i sudionicima u provedbi zadataka
Programa aktivnosti prije, tijekom – po potrebi i po završetku požarne sezone. Na sastancima će se razmotriti tijek
provedbe zadataka, raspraviti plan daljnjih aktivnosti, a
po završetku sezone analizirat će se provedene zadaće
Programa aktivnosti.
4. Općina Đurmanec dužna je izvješće o provedbi
svojih pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko - zagorske županije i Službi
civilne zaštite Krapina, najkasnije do 11. lipnja 2021.god.
5. Općina Đurmanec obvezna je završno izvješće
o svim obavljenim aktivnostima iz ovoga Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim
sredstvima kao i planiranim financijskim sredstvima za
2021. godinu, dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko
- zagorske županije te Službi civilne zaštite Krapina
najkasnije do 15. siječnja 2022. god.
III. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U
ZAŠTITI OD POŽARA
ČELNIK JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
6. a) Općina Đurmanec obavezna je, temeljem
iskustava iz protekle požarne sezone, izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite
od požara.
b) Općina Đurmanec dužna je organizirati sastanke-sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih
zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne
sezone u 2021., na kojima je potrebno:
1) razmotriti stanje zaštite od požara na području za
koje su nadležni i usvojiti Plan aktivnosti za ovogodišnju
požarnu sezonu
2) razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za
provođenje zadataka tijekom požarne sezone.
3) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe
Programa aktivnosti na području Općine Đurmanec
4) predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja
svih subjekata zaštite od požara na području Općine
Đurmanec vodeći računa o uskladbi s Planom angažiranja
vatrogasnih snaga na području Krapinsko - zagorske županije (vatrogasne snage samo su dio resursa – subjekata
zaštite od požara)
5) razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje osoba s posebnim
ovlastima kod izvanrednih događaja, a radi poduzimanja
mjera i radnji iz svoje nadležnosti i Stožera civilne zaštite
u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na
otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću
ili katastrofu sukladno odredbama 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)
6) izvješća (zapisnici) i radni materijali sa svakog
održanog Stožera civilne zaštite Općine Đurmanec
obavezno se dostavljaju Vatrogasnoj zajednici Krapinsko - zagorske županije i Službi civilne zaštite Krapina.
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Izvršitelji zadataka: Općinski načelnik
Vatrogasna zajednica Krapinsko
Sudionici:
- zagorske županije
Služba civilne zaštite Krapina
Rok:
1. ožujka 2021.
7. a) Sukladno članku 44. stavcima 1., 2. i 4. Zakona
o šumama („Narodne Novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19,
32/20 i 145/20) Hrvatske šume d.o.o. kao javni šumoposjednik, pravna osoba sa statusom javne ustanove čiji je
osnivač Republika Hrvatska i njezine znanstveno-nastavne sastavnice, koje svoju znanstveno-nastavnu djelatnost
i znanstvenoistraživački rad obavljaju iz područja šumarstva, i pravna osoba čiji je osnivač i vlasnik jedinica
lokalne samouprave, a kojoj je odlukom Vlade Republike
Hrvatske povjereno gospodarenje (u daljnjem tekstu:
Ustanova i Pravna osoba) određene člankom 14. stavkom
2. Zakona o šumama, dužne su osigurati zaštitu šuma i
šumskih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te
provoditi šumski red, dok šumski red u šumama privatnih šumoposjednika provode privatni šumoposjednici.
Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare
i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, šumoposjednici, kao i ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama
i šumskim zemljištima te Općina Đurmanec, sukladno
članku 20. stavcima 1., 2. i 3. Pravilnika o zaštiti šuma od
požara („Narodne Novine“ broj 33/14), moraju planirati
i provoditi propisane preventivno-uzgojne radove u cilju
smanjenja opasnosti od nastanka i brzog širenja šumskih
požara i ranog otkrivanja i dojave šumskog požara te
pravovremenog djelovanja u gašenju šumskog požara.
Pravne osobe i Općina Đurmanec, dužni su dostaviti
godišnje planove ili planove zaštite od požara Vatrogasnoj
zajednici Krapinsko - zagorske županije, a informaciju o
provedenome dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova i
Državnom inspektoratu iz nadležnosti poslova šumarstva.
b) Sukladno članku 19. Zakona o šumama, šumoposjednici su dužni sanirati opožarene površine u roku
od dvije godine, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom.
c) Općinsko vijeće Općine Đurmanec, sukladno
članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19), obvezno je
propisati potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi
na zaštitu od požara.
d) Izvješća o provedenim propisanim mjerama temeljem gore navedenih propisa Općina Đurmanec dužna
je dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko - zagorske
županije i  Službi civilne zaštite Krapina.
e) Nadležna tijela Općine Đurmanec sustavno
će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom
području i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.
f) Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu
mjera uređenja lokacija odlagališta otpada određenih
posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja
ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju
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nekontroliranih »divljih« odlagališta.
g) Općina Đurmanec (nadležna javna i komunalna
poduzeća), stručne službe područne (regionalne) samouprave zajedno i s drugim tijelima, obvezne su održavati
međusobne stalne kontakte, provoditi međusobno informiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti potrebna
postupanja posebno u segmentu prometa (pojačana
kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja nesmetanog
pristupa hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih
pristupa i osiguravanje pristupa vatrogasnih vozila, vatrogasnih postrojbi na otoke, itd.). Kroz sva lokalna javna
glasila (novine, radio postaje, televizija, društvene mreže,
Internet) moraju raditi na informiranju javnosti raznim
upozorenjima i obavijestima i zajedno s nadležnim inspektoratom Ministarstva unutarnjih poslova – Sektor za
inspekcijske poslove – Ravnateljstva civilne zaštite dužni
su dogovarati prioritete, razraditi planove, dogovoriti
radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu
i stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara.
Izvršitelji zadataka: Općinski načelnik
Vatrogasna zajednica Krapinsko
Sudionici:
- zagorske županije
Služba civilne zaštite Krapina
Rok:
1. ožujka 2021.
Rok za nadzor i
21. svibnja 2021.
dostavu izvješća:
8. a) Općina Đurmanec, dužna je ažurirati, odnosno
izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi
propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne
pravce za područje svoje odgovornosti. Osobitu pozornost
navedeni subjekti dužni su usmjeriti na održavanje pristupnih putova za interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi (prugama, autocestama, elektroenergetskim
postrojenjima, crpilištima vode, šumama, plinovodima,
naftovodima, dalekovodima i slično).
b) Općina Đurmanec obavezna je, sukladno izrađenom Planu motriteljsko-dojavne službe prije i tijekom
turističke sezone te na žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu kao i ostalim ugroženim područjima, ustrojiti
i opremiti potrebnom opremom izvidničko-preventivne
ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere
za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti i pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku.
Radi usklađivanja plana ophodnji na području županije
i aktivnosti, Općina Đurmanec obvezno će uključiti
Vatrogasnu zajednicu Krapinsko - zagorske županije.
c) Općina Đurmanec obavezna je dostaviti plan motriteljsko-dojavne službe Krapinsko - zagorskoj županiji
i Vatrogasnoj zajednici Krapinsko - zagorske županije.
d) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje
su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima
upravljaju.
e) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu,
odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
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f) Izrađeni plan s prikazom pristupnih putova za
interventna vozila, planove motrenja, čuvanja i ophodnje kao i sve ostale propisane mjere, Općina Đurmanec
obavezna je dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko zagorske županije i Službi civilne zaštite Krapina.
Izvršitelji zadataka: Općinski načelnik
Vatrogasna zajednica Krapinsko
- zagorske županije
Sudionici:
Služba civilne zaštite Krapina
Rok:
30. ožujka 2021.
9. a) Općina Đurmanec obvezna je u svojem proračunu predvidjeti financijska sredstva za održavanje
vatrogasne tehnike i opreme te prije početka glavnog
napora požarne opasnosti izvršiti pripreme i sanacije,
odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi
i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički
utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati financijska sredstva za istu
namjenu u sljedećoj godini. Planirana sredstva doznačuju
se nadležnoj vatrogasnoj postrojbi.
Izvršitelji zadataka: Općinski načelnik
Vatrogasna zajednica Krapinsko
Sudionici:
- zagorske županije
Rok:
16. travnja 2021.
IV. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE
I NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA PROGRAMA AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE
U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA
10. a) Općina Đurmanec dužna je motriteljsko-dojavnu službu uspostaviti u razdoblju glavnog napora
požarne opasnosti koje u pravilu traje od 1. lipnja do
30. rujna tekuće godine, a u vrijeme vrlo velike i velike
opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim
u I. stupanj opasnosti od požara, obvezne su planirati
i organizirati motriteljsko-dojavnu službu danonoćno
(0 – 24 sata).
Izvršitelji zadataka: Općinski načelnik
Vatrogasna zajednica Krapinsko
Sudionici:
- zagorske županije
Služba civilne zaštite Krapina
Rok dostave poda15. ožujka 2021.
taka:
Rok:
Kontinuirano
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE CESTAMA I MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE U RESORU CESTOVNOG PROMETA
11. a) Općina Đurmanec (za nerazvrstane ceste)
obavezna je izraditi godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu
izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz
javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem.
Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog
značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama te cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama,
kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). Temeljem Plana
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navedeni subjekti obvezni su provoditi redovna čišćenja
cestovnog pojasa.
b) Općina Đurmanec obavezna je Godišnji plan
čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju,
dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko - zagorske
županije i Službi civilne zaštite Krapina.
Izvršitelji zadataka: Općinski načelnik
Vatrogasna zajednica Krapinsko
- zagorske županije
Sudionici:
Služba civilne zaštite Krapina
Rok dostave plana: 1. ožujka 2021.
kontinuirano u razdoblju ožujak
Rok provedbe:
– listopad 2021.
V. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI
IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI
12. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne financijske troškove
priprema (obuke, edukacije, vježbi, održavanja tehničkih
sredstava i nabave sredstava za gašenje), izrade projekata,
studija, planova i procjena kao i angažiranja svojih snaga
i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku.
b) Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu
uključiti druga tijela i druge sudionike za koje procijene
da će doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez financijskog
terećenja protivno Programu aktivnosti.
13. Svi subjekti – izvršitelji u slučaju izvanredne
opasnosti od širenja velikog požara, nabavu roba, usluga
i javnih radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će
sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne Novine“, broj 120/16).
14. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici u provedbi aktivnosti iz Programa aktivnosti dužni su izvršiti
raščlambu provedbe Programa aktivnosti, uključujući
raščlambu vlastitih financijskih izdataka.
b) Subjekti – izvršitelji iz ovog Programa aktivnosti, a na temelju raščlambe požarne sezone dužni su, ako
se ukaže potreba za time, u svojim financijskim planovima osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu
zadaća u požarnoj sezoni za 2022.god.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Plan stupa na snagu osmi dan od dana objave
u „Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije.
KLASA:214-02/21-01/0003                                                                
URBROJ:2140/02-01-20-2
Đurmanec, 11. veljače 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Petrović, v.r.
Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka
4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“, broj
92/10), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko
– zagorske Županije“, broj 6/14), Godišnjeg provedbenog
plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (KLASA: 21402/20-01/01, URBROJ: 2140/01-01-20-9, od 15.12.2020.
god.) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec („Službeni
glasnik Krapinsko - zagorske“ županije broj 8/13, 6/14,
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7/18 i 5/20), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 26.
sjednici održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE OPĆINE ĐURMANEC
ZA 2021. GODINU
I.
U cilju unapređenja i postizanja učinkovitije i efikasnije zaštite od požara na području Općine Đurmanec,
donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite
od požara za područje Općine Đurmanec za 2021. god.
(u daljnjem tekstu: „Godišnji provedbeni plan“).  
II.
Za unapređenje zaštite od požara na području Općine Đurmanec tijekom 2021. godine potrebno je provesti
sljedeće mjere:
1. Općina Đurmanec dužna je usklađivati Procjenu
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan
zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti
od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i člankom 5.
Pravilnika o planu zaštite od požara („Narodne novine“,
broj 51/12) s novonastalim uvjetima.
Izvršitelj zadataka: Općina Đurmanec
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina, Vatrogasna zajednica
Krapinsko - zagorske županije,
Sudionici:
DVD Đurmanec
Rok:
Kontinuirano
2. Općinsko vijeće Općine Đurmanec dužno je
kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine” broj 20/18,
115/18, 98/19).
Izvršitelj zadataka: Općina Đurmanec
Sudionici:
/
Rok:
Kontinuirano
3. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije te Plana zaštite od požara Općine Đurmanec,
potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca te ih kontinuirano osposobljavati i obučavati za
različite specijalnosti u vatrogastvu.
Izvršitelj zadataka: Općina Đurmanec
Sudionici:
DVD Đurmanec
Rok:
Kontinuirano
4. Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske
županije putem web stanice i Odbora za informativno –
promidžbenu djelatnost treba kontinuirano upoznavati i
informirati građanstvo o opasnostima i posljedicama izbijanja požara. Posebnu pozornost usmjeriti informiranju
građanstva o zakonskoj regulativi i odlukama jedinica
lokalne samouprave vezano uz spaljivanje biljnog i drugog otpada.
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Vatrogasna zajednica Krapinsko
– zagorske županije
DVD Đurmanec
Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko – zagorske županije
Hrvatske šume d.o.o.
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne
zaštite Krapina
Općina Đurmanec
Kontinuirano

5. Općina Đurmanec dužna je omogućiti nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora od strane inspektora
te postupati po zahtjevima i naredbama inspektora u
području zaštite od požara.
Izvršitelj zadataka: Općina Đurmanec
Područni ured civilne zaštite
Sudionici:
Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina – Odjel inspekcije
Rok:
Kontinuirano
6. Općina Đurmanec dužna je osigurati opremanje
vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu
tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne Novine“, broj 43/95, 106/99, 91/02 i 125/19), Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih
vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava
(„Narodne Novine, broj 91/02 i 125/19), Pravilniku o
tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu
koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom
vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj 31/11
i 125/19), odnosno temeljem Procjene ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara
Općine Đurmanec. Opremanje će nadzirati zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije
putem stručnih nadzora.  
Općina Đurmanec
DVD Đurmanec
Izvršitelj zadataka:
Vatrogasna zajednica krapinsko
– zagorske županije
Sudionici:
/
Rok:
Kontinuirano
7. Temeljem Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Općine
Đurmanec potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu
žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova
radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i pravne
osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod
složenijih vatrogasnih intervencija. Popis pravnih osoba
s pregledom raspoložive teške građevinske mehanizacije
te ostalih oblika logističke potpore, s razrađenim planom
aktiviranja, dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
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Izvršitelj zadataka: Općina Đurmanec
Vatrogasna zajednica Krapinsko
– zagorske županije
Sudionici:
DVD Đurmanec
Rok:
travanj 2021.god.
8. Od distributera vode na području Općine Đurmanec, tražiti redovito provođenje ažuriranja podataka o
javnoj hidrantskoj mreži (položaj i ispravnost hidranata),
redovito provođenje geodetskog snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanja lokacija hidranata kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje
središnjim vatrogasnim postrojbama.
Izvršitelj zadataka: Općina Đurmanec
Vatrogasna zajednica Krapinsko
– zagorske županije
Sudionici:
DVD Đurmanec
Rok:
travanj 2021.god.
III.
Ovaj Plan dostaviti će se svim izvršiteljima zadataka i sudionicima.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu osmi dan od dana objave
u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA:214-02/21-01/0002                                                                
URBROJ:2140/02-01-21-2
Đurmanec, 11. veljače 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Petrović, v.r.
Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14 i 110/19) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
8/13, 6/14, 7/18 i 5/20), Općinsko vijeće Općine Đurmanec
je na 26. sjednici održanoj dana 11. veljače 2021. godine
donijelo sljedeću
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O POKRETANJU POSTUPKA
EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA
I.
U Odluci o pokretanju postupka evidentiranja
nerazvrstanih cesta („Službeni glasnik KZŽ“ broj 34/14,
5/15, 15/15, 21/15, 34/18, 50/18, 33/19, 37/19, 43/19, 62a/19 i
2/21), u članku 1., tekst „(popis u prilogu)“, koji se odnosi
na popis cesta se nadopunjuje sljedećim tekstom:
- nerazvrstana cesta „Smiljanova graba“ u Donjem
Maclju, oznake NC 20, od spoja sa državnom cestom D1,
sa pripadajućim odvojcima kroz naselje, pa do kraja naselja do ulaza u retenciju „Smiljanova graba“, dužine cca
1700 m, koja obuhvaća sljedeće čestice: 3091/1, 3092/2,
3098/6, 3098/7, 3098/8, 3098/16, 3098/17, 3098/21,
3098/22, 3098/23, 3162, 3169/3, 3187/3, 3188/4, 3189,
3205/3, 3205/4, 3205/6, 3209/1, 3209/2, 3209/3, 3222/2,
3222/3, 3222/4, 3332, 3334/2, 3337, 3917/1, 3919/1, 3920,
3925, 4088/1, okolne i druge k.o. Đurmanec.
II.
Sukladno započetom postupku i izvršenom geodet-
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skom snimanju i utvrđenom činjeničnom stanju na terenu,
utvrđuje se potreba upisa stvarnog stanja navedenog
puta-ceste na temelju odgovarajućeg geodetskog elaborata u katastru i zemljišnim knjigama kao nerazvrstane
ceste – javnog dobra u općoj uporabi i kao neotuđivo
vlasništvo Općine Đurmanec, neovisno o postojanju upisa
prava vlasništva trećih osoba u pojedinim slučajevima,
na pojedinim česticama.
III.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na
snagu osmog dana od dana objave u ‘’Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:340-03/18-01/0069
URBROJ:2140/02-01-21-48
Đurmanec, 11. veljače 2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Josip Petrović, v.r.

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
Na temelju članka  38. stavka 2. i članka 40. stavka
1. točka 1.  Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97ispr., 47/99-ispr., 35/08 i 127/19),   članka 20. stavka 3.
Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN br.
17/19 i 98/19) i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ. br. 16/09, 8A/13, 6/14, 4/18,
13/20, 16/20-pročišćeni tekst i 26/20), nakon provedenog
i okončanog postupka javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja/ravnateljice Općinske knjižnice Krapinske
Toplice, Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na
29. sjednici održanoj 08.02. 2021.g. donijelo je
O D L U K U
O IMENOVANJU RAVNATELJICE
OPĆINSKE KNJIŽNICE KRAPINSKE
TOPLICE
1. NADICA MAJSEC-KOBAŠ    imenuje se za
ravnateljicu Općinske knjižnice Krapinske Toplice na
vrijeme od četiri (4) godine, s početkom mandata od
01.04.2021.g.
2. Po izvršnosti ove Odluke sklapa se ugovor o radu  
kojim se uređuju međusobna prava i obveze sukladno
zakonu i ovoj Odluci.
3. Ugovor o radu u ime osnivača-Općine Krapinske
Toplice sklopiti će Općinski načelnik.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Krapinsko-zagorske županije.
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Općinske knjižnice Krapinske Toplice, na vrijeme od
četiri godine.
Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama br.
2/21 od 08.01.2021.g., a rok za podnošenje prijava bio je
8 dana od dana objave natječaja. Uvjeti za imenovanje
ravnatelja, istaknuti u natječaju, bili su: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni   studij ili specijalistički diplomski
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stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni
knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici,
poznavanje jednog stranog jezika (engleski/njemački),
da se osoba odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim
sposobnostima i poznavanje rada na računalu.
U provedenom postupku utvrđeno je da je na
objavljeni javni natječaj, u otvorenom roku, dostavljena
jedna prijava. Prijavu je dostavila Nadica Majsec-Kobaš,
Zagrebačka 16a, Krapinske Toplice.
Uvidom u  dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na
natječaj utvrđeno je da  kandidat Nadica Majsec-Kobaš
ispunjava uvjete iz natječaja.
Slijedom navedenog  riješeno je kao u izreci ove
Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, već se može
pokrenuti upravni spor
Upravni spor pokreće se tužbom pred Upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
primitka ovog Rješenja.
KLASA: 612-04/21-01/0001
URBROJ: 2197/03-02-21-1
Krapinske Toplice, 08.02.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Očić, v.r.
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine broj  68/18, 110/18 i 32/20) i  
članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni
glasnik KZŽ br. 16/09, 8A/13, 6/14, 4/18, 13/20, 16/20-pročišćeni tekst i 26/20)  Općinsko vijeće Općine Krapinske
Toplice na 29. sjednici održanoj 08.02.2021.g. donosi
O D L U K U
O OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE
I.
Obveznici plaćanja komunalne naknade na području Općine Krapinske Toplice oslobađaju se obveze  plaćanja jedne rate odnosno jedne trećine iznosa komunalne
naknade utvrđenog za  2021.g.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:363-03/21-01/0002
UR.BR: 2197/03-02-21-2
Krapinske Toplice, 08.02.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Očić, prof., v.r.

OPĆINA KUMROVEC
Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov. br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 47. Statuta Općine
Kumrovec („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj: 12/2018.) i Statutarne odluke o I. izmje-
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nama i dopunama statuta Općine Kumrovec („Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj: 9/2020.),
na temelju zahtjeva za određivanje prinudnog upravitelja
trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba,
Planinska ulica 1, koje upravlja stanovima u vlasništvu
Republike Hrvatske, Klasa: 371-01/20-02/448, Urbroj:
DN-6-03-02/ZM-20-2 od 11.09.2020. godine i na temelju
pisma namjere Obrta za upravljanje zgradama Aranea
iz Oroslavja, Oro trg 2, vlasnika Ervina Sojč broj: 11159/2021 od 26.01.2021. godine,  Općinski načelnik Općine
Kumrovec donosi slijedeću:
ODLUKU O ODREĐIVANJU PRINUDNOG
UPRAVITELJA ZA 3 ZGRADE, NA ADRESI
KLADNIK 4B, 4C, 4D, KUMROVEC, ZA
KOJU SUVLASNICI NISU OSIGURALI
UPRAVITELJA
Članak 1.
Određuje se obrt ARANEA, OBRT ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA, OROSLAVJE, ORO TRG 2 OIB:
26962991211, v1. obrta Ervin Sojč iz Oroslavja, M. Prpića
80, registriran za upravljanje zgradama, za prinudnog
upravitelja tri stambene zgrade, na adresi Kladnik 4B,
Kumrovec, sagrađene na kč.br. 154 (zkč.br. 1472/2) k.o.
Razvor, površine 236 m², Kladnik 4C, Kumrovec, sagrađene na kč.br. 153 (zkč.br. 1502/6) k.o. Razvor, površine
241 m², Kladnik 4D, Kumrovec sagrađene na kč.br. 152
(zkč.br. 1502/4) k.o. Razvor u Kumrovcu, površine 226 m²,
sve upisane u zk. ul. br. 1815 k.o. Razvor čiji suvlasnici
nisu u zakonskom roku osigurali upravljanje zgradom i
nisu sklopili Međuvlasnički ugovor, a radi upravljanja i
održavanja istih. Prinudni upravitelj će obavljati sve obvezne radove propisane Zakonom o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima te ostalim propisima, a posebno hitne
popravke i nužne radove.
Članak 2.
Prinudni upravitelj izračunat će iznos sredstava
koje su suvlasnici nekretnina iz članka 1. ove Odluke
dužni uplaćivati na ime zajedničke pričuve, a koja se
utvrđuje u iznosu propisane minimalne pričuve sukladno
odredbama članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima. Upravitelj ima pravo na naknadu za
obavljanje poslova prinudnog upravljanja u iznosu od 0,60
kn/m2 korisne površine/mjesečno.
Članak 3.
Prinudni upravitelj dužan je otvoriti poseban žiro
račun zajedničke pričuve kod poslovne banke za zgradu
iz č1. 1. ove Odluke.
Članak 4.
Trgovačko društvo koje upravlja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske u Kumrovcu, Kladnik 4B,
4C, 4D, Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba, Planinska
ulica 1, dužni su prinudnom upravitelju podastrijeti dokaz
o vlasništvu te pružiti podatke o posebnim dijelovima
nekretnine (stanovi, poslovni prostori i ostali prostori) o
površini i položaju u zgradi, ako prinudni upravitelj ne
raspolaže s tim podatkom po drugoj osnovi. Suvlasnik
koji otuđi ili promjeni namjenu svog poslovnog prostora
dužan je o tome odmah obavijestiti prinudnog upravitelja.
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Članak 5.
Poslove upravljanja nekretninama prinudni upravitelj dužan je obavljati pažnjom dobrog gospodara i poduzimati radnje radi zaštite prikupljene zajedničke pričuve.
Članak 6.
Prinudni upravitelj prestaje obavljati poslove po
ovoj Odluci primitkom obavijesti da su vlasnici zgrade
sklopili Međuvlasničkí ugovor i Ugovor o upravljanju
zgradom, pri čemu je isti dužan izvršiti primopredaju i
predati predstavniku stanara izvješće o poduzetim radovima i do tada utrošenim sredstvima zajedničke pričuve,
te na račun zgrade dostaviti sredstva zajedničke pričuve
koja joj pripadaju.
Članak 7.
Ugovor sa obrtom iz članka 1. ove Odluke sklopiti
će trgovačko društvo koje upravlja stanovima u vlasništvu
Republike Hrvatske, Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba, Planinska ulica 1 na temelju Ugovora o poslovno tehničkoj suradnji, sklopljenim sa Ministarstvom prostornog
uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije.
KLASA: 406-01/21-01/02
URBROJ: 2135-05/21-03/01
Kumrovec, 27.01.2021.
NAČELNIK OPĆINE
Robert Šplajt, v.r.

OPĆINA MAČE
Na temelju članka 34. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“ broj 10/97, 107/07,
94/13, 98/19), članka 35. Zakona o ustanovama („Narodne
Novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka
48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20), članka 50. Statuta Općine Mače („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 05/13,
8/18, 5/20 i 5/21) i članka 6. Odluke o osnivanju Dječjeg
vrtića Mačići („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 5/21) općinska načelnica dana 17.02.2021.
godine donosi
ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG
VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA MAČIĆI
Članak 1.
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mačići imenuju
se članovi:
1. DRAGICA ČEHULIĆ iz Mača, Mače 86.
2. SANJA BELUŽIĆ iz Mača, Mače 5.
3. TAJANA SEDAK BENČIĆ iz Mača, Veliki
Bukovec 5.
Članak 2.
Mandat članova Upravnog vijeća iz članka 1. ove
Odluke traje četiri (4) godine.
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Mandat članova Upravnog vijeća koji će se imenovati naknadno traje do isteka mandata članova Upravnog
vijeća imenovanog ovom Odlukom.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu jedan dan nakon donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 601-02/20-01/16
URBROJ:2211/06-21-05
Mače, 17.02.2021.
OPĆINSKA NAČELNICA
Mladenka Mikulec mag.ing.prosp.arch., v.r.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18
i 112/19), članka 50. Statuta Općine Mače (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 5/13,  8/18,
5/20 i 5/21) te članka 10. stavka 1. Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela Općine Mače
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 5/21)
Načelnica Općine Mače, na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, dana 17.02.2021. donijela je
PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE MAČE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Mače (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se:
- organizacija Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Mače (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel),
- radna mjesta s opisom temeljnih poslova i zadaća,
- stručni i drugi uvjeti za obavljanje poslova svakog
radnog mjesta i broj izvršitelja,
- druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog
upravnog odjela
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, pravne,
administrativne, stručne i pomoćno-tehničke poslove iz
samoupravnog djelokruga Općine Mače određene zakonom, Statutom Općine Mače, Odlukom o ustrojstvu i
djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mače
i drugim propisima.
Članak 3.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni
u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski
rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom
rodu.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u
potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog
mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika
odnosno namještenika.
II. UPRAVLJANJE U SLUŽBI
Članak 4.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Pročelnik organizira i usklađuje rad Jedinstvenog
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upravnog odjela.
Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog
upravnog odjela pročelnik odgovara općinskom načelniku.
Privremenog pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela imenuje općinski načelnik u razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika
na način propisan zakonom odnosno u razdoblju duže
odsutnosti pročelnika.
Članak 5.
Službenici su osobe koje u Jedinstvenom upravnom odjelu kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz
samoupravnog djelokruga Općine Mače a namještenici su
osobe koje obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove
čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog
obavljanja poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog
odjela.
Službenici i namještenici dužni su poslove na koje
su raspoređeni obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava,
zakona, drugih propisa, općih i drugih akata Općinskog
vijeća i općinskog načelnika, pravila struke te uputa
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Pored poslova iz stavka 1. ovog članka službenici i
namještenici dužni su po nalogu pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela obavljati i druge poslove sukladno svojoj
stručnoj spremi i radnoj sposobnosti, a po potrebi službe.
III. RASPORED NA RADNO MJESTO
Članak 6.
Službenici i namještenici u službu se u pravilu
primaju na neodređeno vrijeme.
Službenik i namještenik može biti raspoređen na
upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za
prijam u službu propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i ovim Pravilnikom.
Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta
službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez
položenog stručnog ispita može biti raspoređena na službeničko radno mjesto pod uvjetima propisanim zakonom.
Položen državni stručni ispit ne mora imati službenik s položenim pravosudnim ispitom kao niti službenik
koji je oslobođen obveze polaganja državnog stručnog
ispita prema posebnim propisima.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.
Članak 7.
Postupak prijma u službu odnosno prijma i rasporeda na radno mjesto provodi se u skladu sa zakonom.
IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Članak 8.
Broj službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga
Općine Mače s opisom poslova i zadataka radnih mjesta
te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje kao i
njihove ovlasti i odgovornosti određuju se Sistematizacijom radnih mjesta.
Sistematizacija radnih mjesta sastavni je dio ovog
Pravilnika.
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Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane
Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
V. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA
Članak 9.
U upravnom postupku postupa službenik u čijem
je opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje u
upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim
stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi
rješavanju upravne stvari.
Kada je službenik u čijem je opisu poslova  vođenje
upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima
odsutan ili ako postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, odnosno ukoliko radno mjesto nije popunjeno, za
vođenje postupka, odnosno za rješavanje upravne stvari
nadležan je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije
određena zakonom, drugim propisom ili ovim Pravilnikom, za rješavanje te upravne stvari nadležan je pročelnik
Jedinstvenog upravnog odijela.
VI. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA
Članak 10.
Raspored radnog vremena i vrijeme rada sa strankama te druga slična pitanja određuje odlukom općinski
načelnik nakon savjetovanja s pročelnikom Jedinstvenog
upravnog tijela.
Raspored uredovnog radnog vremena za rad sa
strankama ističe se na ulazu u sjedište općinske uprave  
te na mrežnim stranicama Općine Mače.
Za pojedine službenike i namještenike općinski
načelnik može odrediti drugačije radno vrijeme.
Članak 11.
Na zgradi općinske uprave ističe se raspored prostorija u zgradi.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna
imena dužnosnika, službenika i namještenika.
Članak 12.
Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava
se postavljanjem posebnog sandučića za primjedbe i
prijedloge, putem knjige žalbi i neposrednom komunikacijom s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela i
dužnosnicima Općine Mače.
VII. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI
Članak 13.
Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog
odjela odgovorni su za svoj rad i postupke u skladu sa
Zakonom i Pravilnikom.
Pored lakih povreda službenih dužnosti propisanih
zakonom i ovim Pravilnikom utvrđuju se i druge lake
povrede službene dužnosti, kako slijedi:
- nedolično ponašanje službenika, namještenika
ili vježbenika prema strankama, općinskom načelniku,
pročelniku i drugim službenicima i namještenicima
Jedinstvenog upravnog odjela koje uzrokuje neprofesionalno i nesavjesno obavljanje službe, odnosno rada, bez

Ponedjeljak, 22. veljače, 2021.

težih posljedica
- odavanje zakonom zaštićenih osobnih podataka
do kojih je službenik i namještenik došao u obavljanju
službe, osim ako iz zakona, volje stranaka - građana ili
sadržaja pravnog posla ne proizlazi drugačije,
- neopravdano neizvršavanje pisanih ili usmenih
radnih naloga pročelnika, općinskog načelnika, bez težih
posljedica,
- neopravdano odbijanje pružanja stručne i druge
pomoći pročelniku, općinskoj načelnici osobito radi
završetka započetih i nedovršenih poslova kojih priroda
posla ne trpi odgodu, bez težih posljedica
- nemaran ili nesavjestan odnos prema imovini koja
je povjerena u službi ili u vezi sa službom,
- učestalo primanje privatnih posjeta kojima se
ometa proces rada,
- neopravdano kašnjenje na posao, raniji odlasci sa
posla ili korištenje dnevnog odmora dužeg od 30 minuta,
- obavljanje poslova pod utjecajem opijata.
Članak 14.
Za lake povrede službene dužnosti mogu se izreći
kazne propisane Zakonom.
VIII. DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE
MAČE
Članak 15.
Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog
odjela dužni su međusobno surađivati, davati podatke u
vezi izvršenja pojedinih zadataka, razmjenjivati iskustva
u obavljanju poslova i međusobno se pomagati.
Članak 16.
U Jedinstvenom upravnom odjelu mogu se zapošljavati i vježbenici, odnosno primiti osobe u svojstvu
volontera, sukladno zakonu.
Članak 17.
Unutarnja ustrojstvena jedinica JUO je Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno Odluci
o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti u Općini Mače („Službeni glasnik Krapinsko
– zagorske županije“ broj 5/21).
Članak 18.
Plaće i druga pitanja kojima se uređuju radni odnosi
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
uređuju se zakonom i općim aktima Općinskog vijeća  i
općinskog načelnika.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Rješenja o rasporedu službenika i namještenika
odnosno rješenja o stavljanju na raspolaganje službenika
donijet će se sukladno zakonu i ovom Pravilniku u roku
od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Članak 20.
Izmjene i/ili dopune ovoga Pravilnika donosi općinski načelnik nakon dobivenog prijedloga  pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 21.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
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tijela Općine Mače (KLASA: 023-01/18-01/11, URBROJ:
2211/06-18-01od 04. prosinca 2018., “Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije”broj 52A/18) i Izmjene
i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Mače (KLASA: 023-01/18-01/11,
URBROJ:2211/06-19-05 od 01.10.2019., “Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” broj 47/19).
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Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
KLASA:023-05/21-01/01
URBROJ: 2211/06-21-10
Mače, 17.02.2021.
OPĆINSKA NAČELNICA
Mladenka Mikulec mag.ing.prosp.arch, v.r.

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Redni
broj
1.

2.

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MAČE
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
I.
Glavni rukovoditelj
1.
Potrebno stručno znanje
Opis poslova radnog mjesta
-upravlja i rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom,
podzakonskim propisima i općim aktima Općinskog vijeća i općinskog
načelnika
-prati propise iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela te o
propisanim zakonskim obvezama izvješćuje općinskog načelnika radi
- magistar/magistra pravne ili
poduzimanja radnji i mjera radi ispunjenja zakonskih obveza
ekonomske struke
- organizira, koordinira, usklađuje i kontrolira rad u Jedinstvenom
- najmanje 1 godina radnog iskustva na upravnom odjelu, brine o zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova iz
odgovarajućim poslovima
djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela, raspoređuje poslove i zadaće,
- sveučilišni prvostupnik/prvostupnica daje službenicima i namještenicima upute za rad i pomaže službenicima
ili stručni prvostupnik/prvostupnica
Jedinstvenog upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima
ekonomske ili pravne struke, odnosno
- priprema nacrte općih akata i izrađuje prijedloge odluka odnosno
stručni prvostupnik struke koji ima
zaključaka, rješenja i drugih općih i pojedinačnih akata za potrebe Općinskog
najmanje pet godina radnog iskustva na vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, općinskog načelnika i radna tijela
odgovarajućim poslovima
općinskog načelnika te izvršava odluke Općinskog vijeća i općinskog
načelnika
-organizacijske sposobnosti
- sudjeluje u izradi Proračuna, utvrđuje terminski plan priprema i planiranja
- komunikacijske vještine
Proračuna, izrađuje smjernice za plan i pripremu jednogodišnjih i
-poznavanje rada na računalu
višegodišnjih projekcija plana Proračuna i ostalih financijskih dokumenata
- stupanj složenosti posla koji uključuje
-  vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz područja radnih
planiranje, vođenje i koordiniranje
odnosa, vodi propisane evidencije, vodi osobne očevidnike službenika i
povjerenih poslova, doprinos razvoju
namještenika, vrši prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
novih koncepata te rješavanje strateških
izdaje potvrde, izrađuje ugovore o djelu, obavlja poslove vezane za provedbu
zadaća
natječaja i oglasa za prijem službenika i namještenika, polaznika stručnog
-stupanj samostalnosti koji uključuje
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa te radnika za zapošljavanje na
samostalnost u radu i odlučivanju o
javnim radovima, izrađuje Programe stručnog osposobljavanja za polaznike
najsloženijim stručnim pitanjima,
stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, izrada Ugovora te
ograničenu samo općim smjernicama
prijava i odjava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, za radnike na javnim
vezanim uz utvrđenu politiku
radovima izrađuje ugovore te prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno
Jedinstvenog upravnog odjela
osiguranje
-stupanj odgovornosti koji uključuje
-vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti
najvišu materijalnu, financijsku i
Jedinstvenog upravnog odjela
odgovornost za zakonitost rada i
- priprema postupke jednostavne nabave, sudjeluje u pripremi dokumentacije
postupanja, uključujući široku nadzornu
za postupke javne nabave
i upravljačku odgovornost. Najviši
- sudjeluje i priprema projekte iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog
stupanj utjecaja na donošenje odluka
odjela Općine Mače koji se financiraju iz domaćih i inozemnih fondova,
koje imaju znatan učinak na određivanje
sudjeluje i priprema ugovaranje izgradnje i održavanja komunalnih i drugih
politike i njenu provedbu
objekata kojima je investitor ili vlasnik Općina Mače, obavlja stručne poslove
-stalna stručna komunikacija unutar i
vezane za razvitak i poticanje gospodarstva i poduzetništva
izvan Jedinstvenog upravnog odjela od
- predlaže mjere za poboljšanje naplate potraživanja i provodi postupak i
utjecaja na provedbu plana i programa
donosi rješenja o ovrsi dospjelih prihoda Općine Mače
Jedinstvenog upravnog odjela.
- rješava u predmetima o pravu na pristup informacijama, vodi brigu o
primjeni zakona o zaštiti osobnih podataka
-obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela i
poslove po nalogu općinskog načelnika
- rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove po nalogu  
općinskog načelnika
Stručni suradnik
III.
Referent
8.
za financije i proračun

Broj izvršitelja
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Opis poslova radnog mjesta
- sudjeluje u izradi Proračuna, projekcija proračuna za slijedeće dvije godine i
Odluke o izvršavanju proračuna
- sudjeluje u izradi plana razvojnih programa
- stručni prvostupnik/prvostupnica ili
-analizira mjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna, prati izvršenje prihoda i
sveučilišni prvostupnik/prvostupnica
rashoda te predlaže i inicira izmjene i dopune Proračuna
ekonomske struke,
- najmanje 3 godine radnog iskustva na - sudjeluje  u izradi izmjena i dopuna Proračuna
-obavlja poslove kontiranja i knjiženja u glavnu knjigu proračuna iz
odgovarajućim poslovima
računovodstvenih isprava, izrađuje naloge za plaćanje i obavlja unos naloga
-poznavanje rada na
za plaćanje te izrađuje prijedloge plaćanja obveza
računalu
- stupanj složenosti koji uključuje manje -izrađuje polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, statističke
izvještaje i izvješća o ostvarenju proračuna
složene poslove s ograničenim brojem
međusobno povezanih različitih zadaća -izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje  financijske i konsolidirane
izvještaje
u čijem rješavanju  se primjenjuje
-obavlja obračun plaća i drugih naknada službenicima i namještenicima u
ograničen broj propisanih postupaka,
Jedinstvenom upravnom odjelu
utvrđenih metoda rada i stručnih
- obavlja obračun isplata dnevnica, putnih troškova i naknada
tehnika
-stupanj samostalnosti koji je ograničen -obavlja isplate naknada članovima Općinskog vijeća, radnih tijela
Općinskog vijeća i načelnika
povremenim nadzorom i uputama od
- obavlja obračun naknada temeljem ugovora o djelu
strane nadređenog službenika
-stupanj odgovornosti koji uključuje
-izrađuje prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje dužnosnika,
odgovornost za materijalne resurse
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
s kojima službenik radi, te pravilnu
-sudjeluje u rješavanju problematike naplate općinskih prihoda te
primjenu izričito propisanih postupaka, obavlja poslove vezane uz pokretanje i naplatu ovršnih postupaka
metoda rada i stručnih tehnika
-prati i proučava propise iz svog područja djelovanja, te predlaže pročelniku
-stupanj stručnih komunikacija koji
poduzimanje mjera i donošenje akata iz svog djelokruga rada
uključuje kontakte unutar i izvan
- sudjeluje u izradi projekata za apliciranje na natječaje, te predlaže moguće
Jedinstvenog upravnog odjela
modele financiranja
-rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove po nalogu
pročelnika i općinskog načelnika
Računovodstveni referent - knjigovođa
III.
Referent
11.
Potrebno stručno znanje
Opis poslova radnog mjesta
-vodi analitičku evidenciju prihoda Proračuna,
srednja stručna sprema   ekonomske
-vodi knjigu izlaznih računa te vrši fakturiranja izlaznih računa po izdanim
struke
rješenjima i ugovorima
- najmanje 1 godina radnog iskustva na
-knjiži zaduženja i uplate temeljem analitike općinskih prihoda
odgovarajućim poslovima
( komunalna naknada, grobna naknada, porez na kuće za odmor, porez na
- vozačka dozvola B
potrošnju, porez na korištenje javnih površina…..)
kategorije
-zaprima i uvodi u knjigu ulaznih računa primljene fakture, situacije i
- poznavanje rada na računalu
druge dokumente, vrši kompletiranje dokumentacije za plaćanje, usklađuje
- stupanj složenosti koji uključuje
analitičke evidencije s financijskim knjigovodstvom
jednostavne i uglavnom rutinske poslove
-usklađuje i ažurira naplatu potraživanja, vrši slanje opomena, priprema
koji zahtijevaju primjenu precizno
dokumentaciju za prisilnu naplatu, predlaže otkaze ugovora zbog neplaćanja
utvrđenih postupaka, metoda rada i
- obavlja poslove knjiženja i kontiranja sukladno propisima o proračunskom
stručnih tehnika
računovodstvu i računskom planu
-stupanj samostalnosti koji uključuje
- obavlja poslove arhiviranja knjigovodstvene dokumentacije
stalni nadzor i upute nadređenog
- vrši usklađenja analitičkih knjiga sa glavnom knjigom
službenika
-stupanj odgovornosti koji uključuje
- obavlja blagajničko poslovanje
odgovornost za materijalne resurse
- vodi evidencije o radnom vremenu službenika i namještenika
s kojima službenik radi, te pravilnu
-priprema dokumentaciju za isplatu sredstava Proračuna temeljem zakonskih
primjenu izričito propisanih postupaka, obveza i temeljem natječaja za udruge
metoda rada i stručnih tehnika
-prati propise u vezi promjena na području obračuna plaća, poreza i ostalih
-stupanj stručnih komunikacija koji
naknada
uključuje kontakte unutar i izvan
- vodi poslove oko knjigovodstvenog popisa imovine, izrađuje inventurne
Jedinstvenog upravnog odjela
liste, te vrši godišnji otpis imovine
- prati i proučava propise iz svog djelokruga te predlaže poduzimanje mjera i
donošenje akata iz svog djelokruga rada
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika
Referent za upravne i
III.
Referent
11.
administrativne poslove
Potrebno stručno znanje
Opis poslova radnog mjesta
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- srednja stručna sprema
upravne ili ekonomske struke
-  najmanje 1 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
-dobro poznavanje rada na
računalu
- stupanj složenosti koji uključuje
jednostavne i uglavnom rutinske poslove
koji zahtijevaju primjenu precizno
utvrđenih postupaka, metoda rada i
stručnih tehnika
-stupanj samostalnosti koji uključuje
stalni nadzor i upute nadređenog
službenika
-stupanj odgovornosti koji uključuje
odgovornost za materijalne resurse
s kojima službenik radi, te pravilnu
primjenu izričito propisanih postupaka,
metoda rada i stručnih tehnika
-stupanj stručnih komunikacija koji
uključuje kontakte unutar i izvan
Jedinstvenog upravnog odjela

5.

Referent za  komunalne poslove i
društvene djelatnosti
Potrebno stručno znanje
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- obavlja poslove vezane uz uredsko poslovanje, prima, pregledava,
razvrstava, urudžbira, dostavlja, otprema poštu, vodi urudžbeni zapisnik,
upisnik prvostupanjskog upravnog postupka, knjigu za poštu i druge
propisane upisnike iz područja uredskog poslovanja, dostavlja predmete u
rad, arhivira dovršene predmete i vodi brigu o pismohrani
- obavlja administrativno-tehničke poslove a naročito poslove prijepisa za
potrebe Općinskog vijeća, općinskog načelnika i pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela
- vodi neupravne predmete, obavlja prijem stranaka i zaprima telefonske
pozive, zaprima zahtjeve stranaka pismeno ili usmeno na zapisnik, vodi
propisane evidencije o potrošnji reprezentacije, vodi brigu o nabavci uredskog
materijala, sitnog inventara i sredstava za čišćenje
- vodi evidencije o prisutnosti službenika na radu i poslove evidencije
osobnih podatka zaposlenika, vodi brigu o korištenju i čuvanju pečata i
štambilja
- priprema materijale za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog
vijeća te općinskog načelnika i radna tijela općinskog načelnika, pisane
odgovore na vijećnička pitanja te obavlja pomoćno-administrativne i
organizacijske poslove vezane uz rad Općinskog vijeća i radnih tijela
Općinskog vijeća te općinskog načelnika i radna tijela Općinskog načelnika,
obavlja poslove vezane uz objavu akata u “Službenom glasniku Krapinskozagorske županije”
-  izrađuje zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela, obavlja
administrativne poslove vezane uz sazivanje, organiziranje i održavanje
sjednica Općinskog  vijeća i radnih tijela, te dostavu donesenih akata na
objavu
- obavlja poslove manje složenosti iz područja radnih odnosa,
- vodi registar ugovora, odluka i drugih donesenih akata
- administrira i ažurira sadržaj web stranice Općine Mače
- obavlja poslove vezane uz provedbu natječaja za sufinanciranje iz
Proračuna, vodi protokol za potrebe rada Općinskog vijeća i općinskog
načelnika
- rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove po nalogu
pročelnika i općinskog načelnika
III.

Referent

-

11.

Opis poslova radnog mjesta
- obavlja poslove oko izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
srednja stručna sprema tehničke,
-priprema i izrađuje planove i prijedloge programa izgradnje i održavanja
upravne ili  ekonomske struke
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- najmanje 1 godina radnog iskustva na
- vodi i nadzire poslove te surađuje s izvođačima i nadzornim inženjerima
odgovarajućim poslovima
po sklopljenim ugovorima za: izvođenje radova, nabavu roba ili usluga,
održavanje komunalne infrastrukture, kontrolira izvršene radove i ovjerava
- vozačka dozvola B
situacije, te sastavlja primopredajne zapisnike po izvršenim radovima
kategorije
- prati izvršenje ugovora i predlaže po potrebi izmjene i dopune ugovora iz
- poznavanje rada na računalu
svog djelokruga rada
- stupanj složenosti koji uključuje
- pokreće i sudjeluje pri nadležnim tijelima u postupcima ovjere elaborata,
jednostavne i uglavnom rutinske poslove
ishođenja lokacijskih dozvola, potvrda na glavni projekt, rješenja o uvjetima
koji zahtijevaju primjenu precizno
gradnje za projekte Općine i pribavlja potrebnu prateću dokumentaciju
utvrđenih postupaka, metoda rada i
- vodi evidenciju imovine Općine
stručnih tehnika
-sudjeluje u izradi i donošenju dokumenata prostornog i urbanističkog
-stupanj samostalnosti koji uključuje
uređenja Općine
stalni nadzor i upute nadređenog
- obavlja poslove nadzora nad provedbom komunalnog reda sukladno zakonu,
službenika
podzakonskim propisima i odlukama Općinskog vijeća, nadzire rad pravnih
-stupanj odgovornosti koji uključuje
osoba koje na temelju ugovora obavljaju komunalne djelatnosti, vodi postupak
odgovornost za materijalne resurse
(obavlja izmjere) i rješava u upravnim stvarima u vezi prekopa, zakupa i
s kojima službenik radi, te pravilnu
davanja na korištenje javnih površina i prati realizaciju ugovora o zakupu
primjenu izričito propisanih postupaka,
javnih površina, nadzire, kontrolira i provjerava te vrši izmjeru nekretnina
metoda rada i stručnih tehnika
u svrhu obračuna komunalne naknade, općinskih poreza i ostalih općinskih
-stupanj stručnih komunikacija koji
prihoda
uključuje kontakte unutar i izvan
-vodi poslove oko izrade, donošenja i provođenja dokumenata iz područja
Jedinstvenog upravnog odjela
zaštite okoliša, poslove u vezi radnog  vremena trgovina i ugostiteljskih
objekata
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REFERENT- POLJOPRIVREDNI
REDAR
Potrebno stručno znanje
- srednja stručna sprema poljoprivredne
struke
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-vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u predmetima:
komunalna naknada, komunalni doprinos i ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada, porez na kuće za odmor, pokreće i  vodi prekršajni
postupak i rješava u upravnim stvarima, izdaje obvezne prekršajne naloge,
izriče i naplaćuje novčane kazne te druge kazne za koje je ovlašten, poduzima
druge mjere i kazne za koje je ovlašten
- obavlja poslove sukladno propisima o građevinskoj inspekciji, surađuje s
građevinskom inspekcijom u svrhu zaustavljanja bespravne gradnje, sudjeluje
u izradi i provođenju dokumenata iz područja zaštite od buke, zaštite od
požara i civilne zaštite
- organizira i pribavlja baze podataka obveznika komunalne naknade, poreza
na kuće za odmor i  odgovoran je za utvrđivanje točnosti podataka iste, te
sudjeluje u izradi i otpremi rješenja
- rješava imovinsko-pravne poslove u vezi imovine Općine Mače, poslove
upravljanja imovinom Općine Mače, poslovnim prostorima, javnim
površinama i ostalim nekretninama u vlasništvu Općine Mače
- obavlja poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti i socijalne
problematike, surađuje sa ustanovama i udrugama iz područja društvenih
djelatnosti odnosno sa ustanovama iz područja obrazovanja, predškolskog
odgoja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi te udrugama koje djeluju na
području Općine Mače
- rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove po nalogu
pročelnika i općinskog načelnika
III.

Referent

-

11.

5

5
5

5

5
1

Opis poslova radnog mjesta
-provodi nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina, te vodi upravni postupak i rješava u
upravnim i neupravnim stvarima u području poljoprivrednog redarstva
-najmanje jedna godina radnog iskustva propisane zakonom i podzakonskim aktima
na odgovarajućim poslovima
-provodi nadzor nad  provedbom općinskih odluka o komunalnom redu
-položen državni stručni ispit
vezano uz uređenje naselja i korištenje javnih zelenih površina
-poznavanje rada na računalu
-provodi nadzor obrade poljoprivrednog zemljišta odnosno poduzima mjere
radi sprječavanja njegove zakorovljenosti
-stupanj složenosti koji uključuje
-nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije
jednostavne i uglavnom rutinske poslove -nadzire provođenje mjera radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina te vrši
koji zahtijevaju primjenu precizno
nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka
utvrđenih postupaka, metoda rada i
-brine o provođenju zabrane odnosno obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na
stručnih tehnika
određenom području
-kontrolira održavanje živica i međa, poljskih puteva, uređivanje i održavanje
-stupanj samostalnosti koji uključuje
kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica, sadnju i održavanje
stalni nadzor i upute nadređenog
vjetrobranskih pojasa te provodi druge mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina
-stupanj odgovornosti  koji uključuje
-kontrolira obavljanje radova na području općine vezano uz uređenje naselja i
odgovornost za materijalne resurse
javne zelene površine, naređuje obavljanje adekvatnih radova ako utvrdi da se
s kojima službenik radi te pravilnu
oni ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno i nezakonito
izmjenu izričito propisanih postupaka,
-izriče kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka te poduzima druge
metoda rada i stručnih tehnika
mjere na koje je zakonom ovlašten
-stupanj stručne komunikacije koji
uključuje kontakte unutar i izvan
Jedinstvenog upravnog odjela

10

-obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, zamjenika načelnika i
načelnika
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VLASTITI POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
7.

Komunalni radnik

IV.

Namještenik II.
potkategorije

1

12.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

- srednja stručna sprema prometne,
građevinske ili tehničke struke
- vozačka dozvola B kategorije
– stupanj složenosti posla koji uključuje
obavljanje pomoćno-tehničkih poslova
koji zahtijevaju primjenu znanja i
vještina tehničkih, industrijskih,
obrtničkih i drugih struka;
– stupanj odgovornosti koji uključuje
odgovornost za materijalne resurse s
kojima radi, te pravilnu primjenu pravila
struke

%

- obavlja poslove na održavanju i čišćenju javnih, javno prometnih te
zelenih površina, čišćenje  nogostupa, otvorenih odvodnih kanala, trgova,
parkova, šetališta, dječjih igrališta, slivnika;
40
- obavlja košnju trave, grabljanje lišća, formiranje živica,
- uklanja i čisti snijeg i led s nogostupa i prostora oko zgrada Općine Mače

Ponedjeljak, 22. veljače, 2021.

8.

Pomoćni  radnik
Potrebno stručno znanje
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- brine o alatu i strojevima za rad i drži ih u ispravnom stanju,
- održava zelene površine: cvjetnjake, grmove i nasade drveća,
- vodi brigu o održavanju košarica za otpatke, prometnih znakova i
putokaza, rešetki, slivnika, poklopaca šahtova, oglasnih ploča
- obavlja poslove domara  zgrada Općine Mače
- zadužen je za postavljanje plakata
- vodi brigu o inventaru i samom prostoru društvenog doma, zgrada
sajmišta, čišćenje prostorija u vlasništvu Općine
- vodi brigu oko održavanja prostorija mrtvačnica na grobljima u Maču,
Peršavesi i Velikom Komoru
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika
Namještenik II.
IV.
2
13.
potkategorije
Opis poslova radnog mjesta
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10
5
5
5
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- obavlja poslove na održavanju i čišćenju javnih, javno prometnih te
zelenih površina, čišćenje nogostupa, otvorenih odvodnih kanala, trgova,
parkova, šetališta, dječjih igrališta, slivnika; održava zelene površine:
- niža stručna sprema ili osnovna škola cvjetnjake, grmove i nasade drveća, vodi brigu o održavanju košarica
85
- stupanj složenosti posla koji uključuje za otpatke, prometnih znakova i putokaza, rešetki, slivnika, poklopaca
jednostavne i standardizirane pomoćno- šahtova, oglasnih ploča i ostalog
tehničke poslove
- obavlja košnju trave, grabljanje lišća, formiranje živica,
- stupanj odgovornosti koji uključuje
- uklanja i čisti snijeg i led s nogostupa i prostora oko zgrade Općine Mače
odgovornost za materijalne resurse s
kojima radi
-brine o alatu i strojevima za rad i drži ih u ispravnom stanju,
10
- obavlja i druge poslove po nalogu komunalnog radnika, referenta za
komunalno gospodarstvo i društvene djelatnosti, pročelnika i općinskog
5
načelnika

OPĆINA MIHOVLJAN
Na temelju članka 18. i 76. stavka 2. Uredbe o uredskom poslovanju (“Narodne novine” br.: 7/09) načelnik Općine
Mihovljan d o n o s i
PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA
AKATA KOJE KORISTE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I URED NAČELNIKA
OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Ovim planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata ( u daljnjem tekstu: Plan)
utvrđuju se klasifikacijske oznake za akte koji se pojavljuju u radu Jedinstvenog upravnog odjela i ureda načelnika Općine Mihovljan.
Članak 2.
Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog plana, a
koristiti će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta na pojedinim vlastitim i primljenim
aktima kako slijedi:
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA OPIS DJELATNOSTI UNUTAR PODGRUPE
PO SADRŽAJU
(Naziv predmeta ili akta)
006-01
Financiranje političkih stranaka
007
Društvene organizacije
007-01
Općenito
007-04
Ostalo
008
Društveno informiranje
008-01
Informiranje
008-03
Delegatsko informiranje – viječnićka pitanja
0
DRUŠTVENO, DRŽAVNO UREĐENJE I UPRAVA
010-01
OPĆENITO – Organizacija države
011-01
Donošenje i objavljivanje propisa
012-01
Ustavni propisi i statuti
013
DELEGATSKI SISTEM
013-01
Općenito
013-02
Birački spiskovi
013-03
Izbori i opoziv
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014
014-01

REFERENDUM I DRUGI OBLICI OSOBNOG IZJAŠNJAVANJA
OPĆENITO – Referendum i drugi oblici osobnog izjašnjavanja

015
015-01
016
016-01
017
017-01
017-02
017-03
018
018-01
02
021
021-01
021-05

TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA
Općenito (Akti koji se odnose na teritorij (područje) općine)
NARODNOSTI
Općenito (Nacionalne manjine)
GRBOVI, AMBLEMI, ZASTAVE I HIMNE
Općenito
Grbovi i ambleni
Zastave
POLITIČKI ODNOSI S INOZEMSTVOM
Općenito
ORGANI VLASTI I DRUŠTVENOG SAMOUPRAVLJANJA
PREDSTAVNIČKO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Općenito
Saziv sjednica Općinskog vijeća i odluke Općinskog vijeća Općine Mihovljan
IZVRŠNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DJELU I
DOPUNSKI RAD
Općenito
Odluke, zaključci, pravilnici, preporuke načelnika
Organizacija i rad izvršnih organa - ostalo
ORGANIZACIJA I RAD ORGANA UPRAVE
Općenito (o radu u upravi)
ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA
Općenito ( osnivanje poduzeća i drugih trgovačkih društava iz nadležnosti
općine)
ORGANIZACIJA I RAD MJESNIH ZAJEDNICA
Općenito
UPRAVNO POSLOVANJE
ORGANIZACIJA, METODE I TEHNIKE RADA
Općenito ( akti koji se odnose na organizaciju upravnog poslovanja)
OZNAKE, PRIJEM, DEŽURNO-SIGURNOSNE SLUŽBE I OSTALO
Općenito
Poštanske usluge – općenito
Ostalo (plinofikacija)
INFORMACIJSKO – DOKUMENTACIJSKA SLUŽBA
Općenito – Pravo na pristup informacijama
Ostalo – pravo na pristup informacijama
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
Upravni postupak i upravni spor
Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda (općenito)
Izvještaji o stanju rješavanja upravnih stvari
UREDSKO POSLOVANJE
Općenito – akti koji se odnose na uredsko poslovanje
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka
ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA
Općenito
Postupak arhiviranja predmeta i akata
Čuvanje registrature građe
Izlučivanje arhivske građe
OVJERE
OPĆENITO - Ovjera rukopisa, potpisa i prijepisa, poslovnih knjiga
PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI
OPĆENITO – Pečati, žigovi i štambilji
Odobrenje za izradu pečata i žigova s grbom
UPRAVNI NADZOR
NAD ZAKONITOŠĆU AKTA
Općenito

022
022-01
022-05
022-06
023
023-01
024
024-01
026
026-01
03
030
030-01
031
031-01
031-06
031-12
032
032-01
032-06
034
034-01
034-04
034-06
035
035-01
035-02
036
036-01
036-02
036-03
036-04
037
037-01
038
038-01
038-02
04
040
040-01
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041
041-01
05
050
050-01
06
060
060-01
061
061-01
07
070
070-01
08
080
080-01
080-04
080-06
1
10
100
100-01
101
101-01
102
102-01
11
112
112-01
112-02
112-04
113
113-01
113-02
113-03
114
114-01
115
115-01
117
117-01
12
120
120-01
121
121-01
13
130
130-01
132
132-01
133
133-01
133-02
14
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NAD ZAKONITOŠĆU RADA
Općenito
PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE
PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD ORGANA UPRAVE
Općenito
ODLIKOVANJE, JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA
ODLIKOVANJA
Općenito
JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA
Općenito
VJERSKA PITANJA
ODNOS DRŽAVE I CRKVE
Općenito
RADNICI U ORGANIMA UPRAVE
FUNKCIONARI, RUKOVODEĆI I DRUGI RADNICI
Općenito
Stručni radnici (Akti o državnim službenicima i namještenicima)
Evidencija o kadrovima u tijelima lokalne samouprave
RAD I RADNI ODNOS
ZAPOŠLJAVANJE
POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA
Općenito
KRETANJE ZAPOSLENOSTI
Općenito
NEZAPOSLENOST
Općenito – Izvješća o nezaposlenima
RADNI ODNOS
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, UGOVOR O DJELU
I DOPUNSKI RAD
Općenito
Na neodređeno vrijeme
Ugovor o djelu
RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE
RADA
Općenito
Radno vrijeme
Odmori
RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA, MATERIJALNA
I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
Općenito
ZAŠTITA NA RADU
Općenito
RADNI STAŽ
Općenito
OSOBNI DOHOCI
STJECANJE OSOBNOG DOHOTKA
Općenito (o stjecanju plaće)
OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA
Općenito
STRUČNO USAVRŠAVANJE
TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA
Općenito
STRUČNA PRAKSA (PRIPRAVNICI, STAŽISTI I DRUGI)
Općenito
STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI
Općenito
Stručni ispit
MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
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140
140-01
2
21
210
210-01
214
214-01
218
218-01
22
220
220-01
23
231
231-01
3
30
300
300-01
302
302-01
305
305-01
307
307-01
31
310
310-01
310-02
311
311-01
32
320
320-01
320-02
321
321-01
322
322-01
323
323-01
324
324-01
325
325-01
325-08
325-11
33
330
330-01
330-05
334
334-01
335
335-01
34
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MIROVINSKO OSIGURANJE
Općenito
UNUTRAŠNJI POSLOVI
JAVNA SIGURNOST
JAVNI RED I MIR
Općenito
ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Općenito
OSTALI POSLOVI JAVNE SIGURNOSTI
Općenito
GRAĐANSKA STANJA
PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE GRAĐANA
Općenito
OSTALI UNUTRAŠNJI POSLOVI
JAVNI SKUPOVI
Općenito
PRIVREDA ( GOSPODARSTVO)
PRIVREDNI SISTEM I EKONOMSKA POLITIKA
PRIVREDNO PLANIRANJE
Općenito (Gospodarsko planiranje)
PRIVREDNI RAZVOJ
Općenito
SLOBODNA RAZMJENA RADA, UDRUŽIVANJE RADA I SREDSTAVA
Općenito
CJENIK
Ostalo
INDUSTRIJA, RUDARSTVO, ZANATSTVO I MALA PRIVREDA
INDUSTRIJA I RUDARSTVO
Općenito
Elektroprivreda
ZANATSTVO I MALA PRIVREDA
Općenito (obrtništvo – svi akti)
POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, VETERINARSTVO, LOVSTVO,
RIBARSTVO, VODOPRIVREDA I ZADRUGARSTVO
POLJOPRIVREDA
Općenito
Neobrađena poljoprivredna zemljišta
ŠUMARSTVO
Općenito
VETERINARSTVO
Općenito
LOVSTVO
Općenito
RIBARSTVO
Općenito
VODOPRIVREDA
Općenito
Vodoprivredni doprinosi i naknade
Ostalo (slivna vodna naknada)
TRGOVINA, OTKUPI I OPSKRBA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
UNUTARNJA TRGOVINA
Općenito
Ostalo
TURIZAM
Općenito
UGOSTITELJSTVO
Općenito
SAOBRAĆAJ I VEZE
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340
340-01
340-02
340-03
341
341-01
343
343-01
344
344-01
344-02
344-06
35
350
350-01
350-02
350-05
351
351-01
351-03
36
360
360-01
360-02
361
361-01
361-02
361-03
362
362-02
363
363-01
363-02
363-03
363-04
363-05
37
370
370-01
371
371-01
372
372-01
372-03
372-05
373
373-01
4
40
400
400-01
400-04
400-05
400-08
400-09
401
401-01
401-03
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CESTOVNI PROMET
Općenito
Ostalo
Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture
ŽELJEZNIČKI PROMET
Općenito
ZRAČNI PROMET
Općenito
VEZE
Općenito
Poštanski promet
Radio - oglas
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
PROSTORNO PLANIRANJE
Općenito
Prostorni planovi
Uvjeti uređenja prostora
ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
Općenito
Studije utjecaja na okolinu
GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI POSLOVI
GRAĐEVINSKI POSLOVI
Općenito
Pojedinačni predmeti
IZGRADNJA OBJEKATA
Općenito (uvjerenja, potvrde)
Izgradnja objekata ( komunalni doprinos, naknada za legalizaciju objekata)
Građevinska dozvola
GRAĐEVINSKO URBANISTIČKA INSPEKCIJA
Pojedinačni predmeti
KOMUNALNI POSLOVI
Općenito
Komunalne djelatnosti
Komunalna naknada
Komunalni red
Ostalo (akti o grobljima)
STAMBENA PRIVREDA I STAMBENI ODNOSI
STAMBENA POLITIKA
Općenito
STAMBENI ODNOSI
Općenito (o stanovima)
POSLOVNI PROSTOR
Općenito (poslovni prostor-zakup)
Najam odnosno zakup
Ostalo
REPREZENTATIVNI OBJEKTI I OBJEKTI POD POSEBNOM ZAŠTITOM
Općenito (o objektima graditeljskog nasljeđa)
FINANCIJE
OPĆENITO
FINANCIJSKO – PLANSKI DOKUMENTI
Općenito
Periodični obračuni
Završni računi ( godišnji obračun proračuna)
Proračun ( financiranje proračuna)
Ostalo ( ostali financijski planski dokumenti)
KNJIGOVODSTVENO – RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE
Općenito
Računi
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402
402-01
402-04
402-06
402-07
402-08
402-10
403
403-01
404
404-01
406
406-01
41
410
410-01
410-15
410-19
410-23
43
432
432-01
45
450
450-01
453
453-01
47
470
470-01
471
471-01
5
50
500
500-01
500-02
501
501-01
55
550
550-01
551
551-01
551-05
551-06
551-08
555
555-01
560
560-02
564
564-01
6
60
600
600-01
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FINANCIRANJE
Općenito (Akti o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave iz njihove
nadležnosti)
Refundacije
Sufinanciranje
Financiranje iz proračuna
Financiranje političkih stranaka
KREDITIRANJE
Općenito
INVESTICIJE
Općenito
UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE
Općenito
JAVNI ( DRUŠTVENI) PRIHODI
POREZI
Općenito (Porez na tvrtku)
Porez na kuću za odmor
Porez na promet proizvoda i usluga (porez na potrošnju)
Ostalo ( porez na korištenje javne površine)
DOHOCI KORISNIKA DRUŠTVENIH SREDSTAVA
Poslovanje OUR-a i radnih zajednica
Općenito
NOVČANI I KREDITNI SISTEMI
BANKARSTVO
Općenito
POSLOVI BANKARSTVA
Općenito  - Poslovi osiguranja
KONTROLA FINANCIJSKOG POSLOVANJA
DRUŠTVENA KONTROLA
Općenito (unutarnja revizija)
INSPEKCIJA DRUŠTVENIH PRIHODA
Općenito
ZDRAVSTVENO I SOCIJALNA ZAŠTITA
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
OPĆENITO
Općenito
Utvrđivanje zajedničkih potreba društva u zdravstvu
MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Općenito
SOCIJALNA ZAŠTITA
OPĆENITO
Općenito
OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE – NOVČANE POMOĆI
Općenito ( Jednokratne pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja)
Crveni Križ Hrvatske
Novčane pomoći ( novčane pomoći za novorođenu djecu)
Ostalo ( Ostali oblici socijalne zaštite – ogrjev, požar)
DEMOGRAFIJA
Općenito
EVIDENCIJE BORACA VONIH INVALIDA I OBITELJI PALIH BORACA
Evidencije boraca vojnih invalida i obitelji palih boraca
SPOMEN OBILJEŽJA PALIM BORCIMA
Općenito
PROSVJETA, KULTURA, ZNANOST I INFORMATIKA
PROSVJETA
PROSVJETA I PROSVJETNE SLUŽBE
Općenito
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601
601-01
601-02
602
602-01
602-02
602-03
602-07
604
604-01
604-02
61
610
610-01
610-02
610-03
610-04
612
612-01
62
620
620-01
620-02
620-03
620-06
621
621-01
63
630
630-01
64
640
640-01
65
650
650-01
7
70
700
700-01
701
701-01
702
702-01
704
704-01
71
710
710-01
72
720
720-01
73
730
730-01
74
740
740-01
740-02
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PREDŠKOLSKI ODGOJ
Općenito (sufinanciranje dječjih vrtića)
Ustanove predškolskog odgoja
ŠKOLSTVO
Općenito
Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
Obrazovanje odraslih
STIPENDIRANJE
Općenito
Stipendije i krediti
KULTURA
MANIFESTACIJE, KOMEMORACIJE I ŽALOSTI
Općenito
Kulturne manifestacije
Komemoracije i žalosti
Ostalo
KULTURNE DJELATNOSTI
Općenito
FIZIČKA KULTURA
SPORT
Općenito
Sportske organizacije
Sportska natjecanja i priredbe
Ostalo
REKREACIJA
Općenito
TEHNIČKA KULTURA
OPĆENITO
Općenito
ZNANOST
ZNANOST - ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI POTENCIJALI
Općenito
INFORMATIKA
OPĆENITO
Općenito
PRAVOSUĐE
POSLOVI PRAVOSUDNE UPRAVE
OPĆI POSLOVI
Općenito
ODVJETNIŠTVO I PRAVNA POMOĆ
Općenito
NAKNADA ŠTETE
Općenito
EVIDENCIJA SUDSKE PRAKSE
Općenito
ORGANIZACIJA I RAD PRAVOSUDNIH ORGANA
OPĆI POSLOVI
Općenito
MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ
MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ
Općenito
KRIVIČNE I PREKRŠAJNE SANKCIJE
IZVRŠENJE KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA
Općenito
OSTALO
OPĆENITO
Općenito
Krivično pravo
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8
81
810
810-01
810-02
810-03
811
811-02
82
820
820-01
821
821-01
823
823-01
823-02
83
830
830-01
9
90
900
900-01
92
920
920-01
920-11
93
930
930-01
931
931-01
931-04
932
932-01
935
935-08
94
940
940-01
940-02
940-03
940-04
940-05
940-06
944
944-01
944-05
95
953
953-01
953-02
957
957-03
96
960
960-01
960-02
960-03
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NARODNA OBRANA I DRUŠTVENA SAMOZAŠTITA
OBRAMBENE PRIPREME CIVILNIH STRUKTURA
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Općenito
Osobna i uzajamna zaštita
Mjere zaštite i spašavanja
SISTEM OSMATRANJA I OBAVJEŠTAVANJA
Centri za obavještavanje
INSPEKCIJSKI POSLOVI
INSPEKCIJSKI POSLOVI
Općenito
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRAPINE
Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine
VATROGASTVO
Općenito
Ostalo - vatrogastvo
DRUŠTVENA SAMOZAŠTITA
OSNOVNA PRAVA RADNIH LJUDI I GRAĐANA
Općenito
PREDMETI KOJI NE SPADAJU U GLAVNE GRUPE 0-8
DOMAĆA SURADNJA
MINISTARSTVO BRANITELJA
Ostalo
GEOFIZIKA
HIDROMETEOROLOŠKI POSLOVI
Općenito
Elementarne nepogode
GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI
GEODETSKO – KATASTARSKI POSLOVI
OPĆI POSLOVI - Općenito
GEODETSKA IZMJERA
Općenito
Katastarski i topografsko katastarski planovi
KATASTAR ZEMLJIŠTA
Općenito
ČUVANJE I KORIŠTENJE DOKUMENTACIJE
Izdavanje uvjerenja i potvrda
IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI
EVIDENCIJE NEKRETNINA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU
Općenito
Evidencije građevinskog zemljišta
Evidencije stambenih zgrada
Evidencije poljoprivrednog zemljišta
Evidencije šumskog zemljišta
Ostalo
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Općenito
Ukidanje javnog dobra
STATISTIKA
DRUŠTVENA STATISTIKA
Općenito
Demografska statistika
EKONOMSKA STATISTIKA
Statistika financija i investicija
OSTALO
OSTALO
Državni praznici
Kalendar i mjerenje vremena
Ostalo
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Članak 3.
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca
2021. godine.
Članak 4.
Ovaj plan objaviti će se u “Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije”.
KLASA: 035-02/20-01/01
URBROJ: 2211/07-20-1
Mihovljan, 31.12. 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bartolić, v.r.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11,
04/18 i 112/19), članka 59. Statuta Općine Mihovljan
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj
05/13, 11/18 i 08/20), a na prijedlog Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općine Mihovljan i sukladno
Proračunu općine Mihovljan za 2021. godinu, Općinski
načelnik Općine Mihovljan utvrđuje
PLAN PRIJEMA U SLUŽBU
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2021. GODINU
(KRATKOROČNI PLAN)
Članak 1.
Ovim Planom prijema u službu u Jedinstveni
upravni odjel općine Mihovljan za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijema) utvrđuje se prijem u službu
u Jedinstveni upravni odjel općine Mihovljan tijekom
2021. godine.
Članak 2.
Plan prijema se donosi imajući u vidu potrebe Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživim financijskim
sredstvima, te je usklađen s proračunom općine Mihov-
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ljan za 2021. godinu.

Članak 3.
Plan prijema je kratkoročni, te se njime utvrđuje:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Mihovljan
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2021. godinu
Članak 4.
U Jedinstvenom upravnom odjelu općine Mihovljan
zaposlena su 2 službenika na neodređeno vrijeme i 1
službenik na određeno vrijeme:
- pročelnik – 1 službenik – VSS
- financijsko-računovodstveni referent – 1 službenik – SSS
- komunalni redar – 1 službenik - SSS
Članak 5.
Tijekom 2021. godine planira se prijem u službu 1
službenik na neodređeno vrijeme i 1 službenik na određeno vrijeme  sukladno proračunskim sredstvima, ovom
Planu i Pravilniku o unutarnjem redu.
Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta
popunjavaju se putem javnog natječaja ili premještanjem.
Članak 6.
U 2021. godini planira se prijem u službu jedna
osoba preko poticajnih mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Članak 7.
Ovaj Plan prijema stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” i na web stranici Općine Mihovljan.
KLASA: 100-01/21-01/01
URBROJ: 2211/07-21-1
Mihovljan, 7. siječnja 2021.     
OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bartolić, v.r.

TABELA UZ PLAN PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINU MIHOVLJAN ZA 2021. GODINU
Redni
broj

Naziv upravnog
tijela

sistematizirana
radna mjesta

1.

Jedinstveni
upravni odjel

Pročelnik

2.
3.
4.
5.
6.
7.

UKUPNO
Namještenici
Ostali poslovi
UKUPNO:

Stvarno
Broj sistematiziranih stanje na dan
radnih mjesta
31.12.2020.
godine

Potreban broj
službenika/
namještenika u 2021.
godini

Potreban
broj osoba
na stručnom
osposobljavanju

-

1

1

-

1

-

-

1

-

1

1

1

1

-

-

1

-

-

-

5

2

1

1

Komunalni redar

1

1

1

-

Pomoćni radnik

1

-

-

-

2

1

1

-

Viši stručni
suradnik –
samostalni upravni
referent
Stručni suradnik
Financijskoračunovodstveni
referent
Poljoprivredni
redar
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OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
Na temelju članka 25. t. 1. i članka 106. st. 1. Statuta
Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18), Općinsko vijeće
Općine Stubičke Toplice na svojoj 36. sjednici održanoj
dana 03. veljače 2021. godine donijelo je
STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA
I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE
STUBIČKE TOPLICE
Članak 1.
U Statutu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18,
dalje Statut) u članku 21. st. 1. iza riječi „Općinskog
vijeća“ dodaju se riječi:
„te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa
zakonom i Statutom Općine.“
U članku 21. st. 2. iza riječi „prijedlogu“ dodaju se
riječi: „i peticiji.“
U članku 21. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji
glasi:
„Prijedlozi i peticije mogu se podnijeti i elektroničkim putem.“
Članak 2
U članku 22. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji
glasi:
„Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i elektroničkim putem.“
Članak 3.
U članku 37. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji
glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za
vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog
vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“
U članku 37. dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.
Članak 4.
Članak 49. Statuta mijenja se i glasi:
„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, u Općini Stubičke Toplice raspisat će se
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“
Članak 5.
Članak 49.a Statuta mijenja se i glasi:
„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik
onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti
ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika
zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati
općinski načelnik na početku mandata iz reda članova
Općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz
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reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik može
promijeniti tijekom mandata.
Član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je
privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje
općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti
ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati
svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo
redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano
funkcioniranje Općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika u Općini
Stubičke Toplice raspisat će se prijevremeni izbori za
općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora
dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade
Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje
općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga
zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga
članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog
vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti
Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.“
Članak 6.
U članku 50. st. 1., 2., 3. i 5. riječi „zamjenik načelnika“ brišu se.
Članak 7.
U članku 50.a st. 1., 2. i 3. riječi „zamjenik načelnika“ brišu se.
Članak 8.
U članku 50.b riječi „i njegov zamjenik“ brišu se.
Članak 9.
U članku 50.c riječi „i njegovog zamjenika“ brišu
se.
Članak 10.
U članku 51. st. 1. i 2. riječi „i njegovog zamjenika“
brišu se.
U članku 51. st. 3. riječi „i njegovom zamjeniku“
brišu se.
Članak 11.
U članku 52. st. 1. riječi „i njegov zamjenik“ brišu
se.
U članku 52. st. 3. i 4. riječi „i njegovog zamjenika
koji je izabran zajedno s njime“ brišu se.
U članku 52. st. 5. briše se, a dosadašnji stavci
6. i 7. postaju stavci 5. i 6. te u njima riječi „ i njegovog
zamjenika“ brišu se.
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glasi:
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Članak 12.
Članak 53. Statuta briše se.
Članak 13.
Članak 54. Statuta briše se.
Članak 14.
U članku 84. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji

„Općina Stubičke Toplice javno će objavljivati
informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojoj
mrežnoj stranici.“
Članak 15.
U članku 85. st. 4. riječi „i njegovog zamjenika koji
je izabran zajedno s njime“ brišu se.
U članku 85. dosadašnji stavci 5.-10. brišu se, a
dodaju se stavci 5.-12. koji glase:
„ U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike
Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog
načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog
načelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti
Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana
stupanja na dužnost.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3.
ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski
načelnik predložio Općinskom vijeću.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju
općinskog načelnika iz stavka 4. ovoga članka stupa na
snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka
8. ovoga članka razriješeni općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske
u roku od 8 dana od dana objave rješenja.
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade
Republike Hrvatske je hitan.
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o
tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te svoju
odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske
i razriješenom općinskom načelniku.
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za
općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave
odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u
»Narodnim novinama«.“
Članak 16.
Članak 85.a mijenja se i glasi:
„Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije
početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za
prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o
privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Stubičke Toplice
i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u
skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1.
ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće
u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog
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načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te
drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom
Općinskog vijeća.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se
obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i
izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike
Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu
odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su
uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi
i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i
izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka
iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara
odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim
zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije
donesen proračun, općinski načelnik onemogućen je u
obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika
općinskog načelnika.
Kada je konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja
proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke
o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
općinski načelnik.
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta
nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi
proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog
načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja
obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke
o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
općinski načelnik.
Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u
postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun
Općine Stubičke Toplice, Općinsko vijeće dužno je
donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do donošenja proračuna financiranje
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda
i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Članak 17.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 012-03/21-01/01
URBROJ: 2113/03-01-21-4
Stubičke Toplice, 03.02.2021.
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 25. t. 2. Statuta Općine Stubičke
Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br. 16/09, 9/13 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Stubičke
Toplice na svojoj 36. sjednici održanoj dana 03. veljače
2021. godine donijelo je
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
STUBIČKE TOPLICE
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Stubičke
Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br. 16/09 i 9/13, dalje Poslovnik) članak 18. st. 1. mijenja
se i glasi:
„Načelnik i privremeni zamjenik načelnika kada
je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice,
nazoče sjednicama Općinskog vijeća i radnog tijela.“
Članak 2
U članku 22. iza riječi „načelnik“ dodaju se riječi:
„ili privremeni zamjenik načelnika kada je imenovan
sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“
Članak 3.
U članku 24. st. 5. iza riječi „načelnik“ dodaju se
riječi: „ili privremeni zamjenik načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“
Članak 4.
U članku 30. st. 2. iza riječi „ načelniku“ dodaju
se riječi: „ili privremenom zamjeniku načelnika kada je
imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“
Članak 5.
U članku 34. st. 1. riječi „zamjeniku načelnika“
zamjenjuju se riječima: „ privremenom zamjeniku
načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine
Stubičke Toplice.“
Članak 6.
U članku 36. riječi „zamjenik načelnika“ zamjenjuju se riječima: „privremeni zamjenik načelnika kada
je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“
Članak 7.
U članku 38. iza riječi „načelnik“ dodaju se riječi: „privremeni zamjenik načelnika kada je imenovan
sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“
Članak 8.
U članku 39. st. 1., 2. i 4. iza riječi „načelnika“ dodaju se riječi: „ili privremenog zamjenika načelnika kada
je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“
Članak 9.
U članku 41. iza riječi „načelnik“ dodaju se riječi:
„ili privremeni zamjenika načelnika kada je imenovan
sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“
Članak 10.
U članku 42. iza riječi „načelnika“ dodaju se riječi:
„ili privremenog zamjenika načelnika kada je imenovan
sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“
Članak 11.
U članku 43. st. 3. iza riječi „načelnika“ dodaju
se riječi: „ili privremenog zamjenika načelnika kada je
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imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“
U članku 43. st. 5. iza riječi „načelnik“ dodaju se
riječi: „ili privremeni zamjenik načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“
Članak 12.
U članku 44. st. 3. riječi „a u slučaju potrebe zamjeniku načelnika“ zamjenjuju se riječima: „privremenom
zamjeniku načelnika kada je imenovan sukladno Statutu
Općine Stubičke Toplice.“
Članak 13.
Iza članka 44. dodaje se stavak 44.a koji glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za
vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog
vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka sjednice Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća
elektroničkim putem na način da se poziv za sjednicu s
materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda
i zapisnik za glasanje dostavljaju elektroničkim putem
svim vijećnicima.
Glasanje vijećnika o svakoj točci dnevnog reda
održava se na način da se svaki vijećnik izjašnjava za
pojedinu točku dnevnog reda upisujući u zapisnik za
glasanje „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ pod točkom
za koju daje svoj glas.
O svakoj točci dnevnog reda vijećnik se može
očitovati na način da svoje izlaganje o istoj unese u zapisnik za glasanje na, za to, predviđeno mjesto. Na isti
način mogu se postavljati vijećnička pitanja, a sukladno
ovom Poslovniku.
Ispunjeni zapisnik za glasanje svaki vijećnik koji
je sudjelovao na sjednici dužan je dostaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice istoga, ili najkasnije sljedećeg radnog dana, računajući od dana kada
je sjednica bila održana.
O radu tako održane sjednice sastavlja se objedinjeni zapisnik temeljen na zapisnicima za glasanje dostavljenim od strane vijećnika koji su sudjelovali na sjednici.“
Članak 14.
U članku 54. st. 2. riječi „i njegovog zamjenika“
brišu se.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/21-01/05
URBROJ: 2113/03-01-21-4
Stubičke Toplice, 03.02.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 17. st. 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite (Nar. nov. br. 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 25.
t. 16. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18),
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Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 36.
sjednici, održanoj dana 03. veljače 2021. godine, donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE ZA 2020. GODINU
I.
Tijekom 2020. godine provedene su sljedeće aktivnosti na području Općine Stubičke Toplice:
- u lipnju 2020. sklopljen je ugovor za provođenje
DDD mjera
- u siječnju 2020. godine usvaja se Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice
za 2020. godinu
- u siječnju 2020. godine usvaja se Analiza stanja
sustava civilne zaštite za 2019. godinu
- u ožujku 2020. godine donosi se Odluka o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice
- u ožujku 2020. godine donosi se Odluka u cilju
prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općina
Stubičke Toplice
- u srpnju 2020. godine sukladno Procjeni rizika
od veliki nesreća donosi se Odluka o stavljanju van snage
Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite za područje
Općine Stubičke Toplice
- u ožujku 2020. godine donosi se Odluka o imenovanju članova za ispomoć policijskim službenicima
- u travnju 2020. godine sklapa se Sporazum o
zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti civilne
zaštite na području gradova Donja Stubica i Općina
Gornja Stubica i Stubičke Toplice
- u lipnju 2020. godine donosi se Poslovnik o radu
Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice
- u lipnju 2020. godine donosi se Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice
- u kolovozu 2020. godine donosi se Odluka o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Stubičke Toplice
- u srpnju 2020. godine donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stubičke
Toplice za razdoblje od 2020. do 2023. godine
- u rujnu 2020. godine donosi se Plan djelovanja
civilne zaštite Općine Stubičke Toplice
- u ožujku 2020. godine sklopljen je Ugovor o
izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje
djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice
Krapina
- u studenom 2020. godine Krapinsko - zagorskoj
županiji, Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove
dostavljeni su podaci o izvršenju zadaća utvrđenih Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području
Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
- provedena je deratizacija u travnju i  studenom
2020. godine na cijelom području Općine. Deratizacija
je obuhvatila javne površine, revizijska okna objekata
za uklanjanje otpadnih voda – kanalizacijsku mreža
dužine cca 3000 metara, stambene objekte – poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva (cca  1400), a u
domaćinstvima gdje nije provedena sanacija (uklanjanje
otpada, spremanje hrane u odgovarajuće spremnike, teh-
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ničko-građevinski zahvati sa ciljem sprječavanja ulaska
glodavaca u objekte), članovima tih domaćinstava izvođači su dali usmene upute o načinima sanacije. Deratizacija
je provedena prema uputi predstavnika Zavoda za javno
zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.
- dva puta mjesečno provodi se kontrola vode za
piće lokalnog vodovoda.
II.
FINANCIJSKI UČINCI ZA 2020. GODINU
UTROŠENI
AKTIVNOST
IZNOS
Tekuće donacije DVD Strmec
93.560,32
Stubički
Tekuće donacije DVD Pila
173.754,87
Tekuće donacije JVP Zabok
105.407,29
Tekuće donacije HGSS
6.000,00
Provođenje deratizacije i poslovi
69.006,26
higijeničarske službe
Tekuće donacije udruzi od značaja
za CZ
14.000,00
(Lovačka udruga „Jazavac“ Pila –
Stubičke Toplice)
Donacija udruzi od posebnog
40.000,00
značaja – Crveni križ
UKUPNO:
501.728,74
III.
ZAKLJUČAK
Sustav civilne zaštite na području Općine Stubičke
Toplice omogućava izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva i njihove imovine zahvaljujući
organiziranosti i opremljenosti sustava vatrogastva u
cjelini, Hrvatske gorske službe spašavanja, zdravstvenih
ustanova te ostalih gotovih operativnih snaga koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovite djelatnosti.
KLASA:810-01/21-01/01
URBROJ:2113/03-01-21-2
Stubičke Toplice, 03.02.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 17. st. 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite (Nar. nov. br. 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 25.
t. 16. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18),
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 36.
sjednici, održanoj dana 03. veljače 2021. godine, donosi
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE STUBIČKE
TOPLICE ZA 2021. GODINU
UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite (Nar. nov. br.
78/15, 118/18 i 31/20) određeno je da su jedinice lokalne
samouprave dužne organizirati poslove iz samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Nadležnost za donošenje godišnjeg plana razvoja
sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje proizlazi iz članka 17. st. 1. t. 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite.
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A) STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine
Stubičke Toplice donio je načelnik dana 27. srpnja 2017.
godine te je ista objavljena u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 28 iz 2017. godine. Stožer
civilne zaštite Općine Stubičke Toplice je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer ima dvanaest članova, a imenovani su na prijedlog
operativnih snaga sustava civilne zaštite: vatrogastva,
Gradskog društva Crvenog križa, Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Krapina, Hrvatske
gorske službe spašavanja, Stanica Krapina, pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite (Stubaki prijevoz
d.o.o. i Osnovna škola), Doma zdravlja i Lovačke udruge
„Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice.
Člankom 21. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite
određeno je da je stožer civilne zaštite stručno, operativno
i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti
civilne zaštite u velikom nesrećama i katastrofama. To
je tijelo određeno kao operativna snaga sustava civilne
zaštite.
U 2021. godini Stožer civilne zaštite usmjeriti će
svoje aktivnosti na:
- kontinuirani rad svih članova Stožera civilne
zaštite
-  održavanje sjednice Stožera
- upoznavanje sa izmjenama u normativnom uređenju i promjenama u planskim dokumentima u sustavu
civilne zaštite
Za aktivnost nije potrebno predvidjeti posebna
financijska sredstva.
B) OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Kao operativne snage vatrogastva su određene vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva
određene Zakonom o vatrogastvu.
Vatrogasnu djelatnost na području Općine Stubičke
Toplice obavljaju:
1. Zagorska javna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Zaboku – profesionalna te
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec Stubički, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom i
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pila, sa sjedištem u Pili.
Operativne snage vatrogastva u akcijama provedenim u dosadašnjim godinama pokazale su se kao okosnica
ukupnog sustava civilne zaštite, te se tijekom 2021. godine
planiraju se i nadalje preventivne aktivnosti:
- razmjena podataka važnih za provođenje mjera
za sprječavanje požara – tijekom godine
- provođenje vježbi civilne zaštite u suradnji sa
DVD Strmec Stubički i DVD Pila
- obilježavanje manifestacije „Mjesec zaštite od
požara“ – svibanj 2021.
- obilježavanje „Dana vatrogastva“, 04. svibnja
2021.
- provođenje kontrole nastanka divljih odlagališta
- svibanj do rujan 2021.
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- slanje upozorenja o uklanjanju raslinja i šikare na
nekretninama travanj – listopad 2021.
- čišćenje postojećih bunara pitke vode – lipanj do
rujan 2021.
- usvajanje financijskog plana i programa rada
DVD-a na sjednici Općinskog vijeća – odmah po donošenju
Sredstva za financiranje operativnih snaga vatrogastva osigurana su u proračunu Općine Stubičke Toplice
za 2021. godinu:
- Aktivnost 101001 DVD Strmec Stubički, a
3811912 DVD Pila –438.000,00 KN
- Aktivnost 101002 JVP Zabok – 103.000,00 kn
C) OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (Nar. nov.
br. 71/10 i 136/20) određeno je da je HCK izvršava posebne obveze izvršava u situacijama oružanih sukoba,
velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća
i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi.
Tijekom 2021. planirano je uključivanje u sljedeće aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Donja
Stubica:
- davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Stubičke Toplice, bez naknade na uporabu, u akcijama
dobrovoljnog davanja krvi – tijekom godine
- davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Stubičke Toplice, bez naknade na uporabu, u drugim
akcijama solidarnosti – tijekom godine.
Operativne snage Gradskog društva Crvenog križa
Donja Stubica uključivat će se u sustav civilne zaštite
sukladno čl. 12. Pravilnika o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Nar.
nov. br. 30/14, 67/14, 82/15).
Sredstva za financiranje djelatnosti Crvenog križa  
osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice za
2021. godinu:
- Aktivnost 107101 – 48.000,00 kn.
D) OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE
SLUŽBE SPAŠAVANJA
Općina Stubičke Toplice partner je Hrvatske gorske
službe spašavanja Stanica Krapina, sa sjedištem u Zlatar
Bistrici. Obzirom da je 80% područja Općine pokriveno Parkom prirode Medvednica nužna je suradnja sa
HGSS-om. Stoga Općina Stubičke Toplice sklapa godišnji
sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS-a.
Službena stranica Općine povezana je putem linka
sa web stranicom HGSS-a.
Tijekom 2021. planiraju se sljedeće aktivnosti:
- sklapanje sporazuma o zajedničkom interesu za
djelovanje HGSS-a Stanica Krapina
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina uključivat će se u sustav civilne
zaštite sukladno čl. 12. Pravilnika o metodologiji za
izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Nar. nov. br. 30/14, 67/14, 82/15).
Sredstva za financiranje djelatnosti osigurana su
u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu:
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- Aktivnost 101302 – 6.000,00 kn
E) UDRUGE
Udruge su Zakonom o civilnoj zaštiti identificirane
kao pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite, koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i
aktivnosti sustava civilne zaštite i svojim sposobnostima
nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga.
Uvidom u Registar udruga utvrđeno je da na
području Općine Stubičke Toplice djeluju dvije udruge
od interesa za sustav civilne zaštite: Lovačka udruga
„Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice i Planinarsko društvo
„Stubaki“, a obzirom da članovi poznaju teren planine
Medvednica i posjeduju vještine snalaženja u prostoru.
Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice ima
u Statutu donesenom dana 30. kolovoza 2015. jasno
određeno da će udruga obavljati između ostalog sljedeću
djelatnost: „sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja
Hrvatske gorske službe spašavanja u skladu s materijalnim i personalnim mogućnostima Udruge“, dok Planinarsko društvo „Stubaki“ nema takve izričite odredbe.
Tijekom 2021. godine, a radi usklađivanja sa člankom 32. st. 4. Zakona o sustavu civilne zaštite planiraju
se sljedeće aktivnosti:
- zaključivanje sporazuma kojim se utvrđuju zadaće
LU „Jazavac“ u sustavu civilne zaštite
- osigurati financijska sredstva iz Proračuna Općine namijenjena jačanju sposobnosti LU „Jazavac“ za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama
F) POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Povjerenici civilne zaštite Općine Stubičke Toplice
imenovani su Odlukom o imenovanju Povjerenika civilne
zaštite (KLASA: 810-01/10-01/14, URBROJ: 2113/03-0311-4, Stubičke Toplice, 23.03.2011.god.). Za područje Općine imenovano je ukupno 4 povjerenika civilne zaštite.
Zamjenici povjerenika nisu imenovani.
Temeljem odredbe članka 34. stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15,
118/18, 31/20), a sukladno Procjeni rizika od velikih
nesreća za Općinu Stubičke Toplice („Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije“ broj 2/20),  Općinski načelnik Općine Stubičke Toplice donijeti će Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici imenuju se za  naselja Općine Stubičke Toplice, a sukladno
kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika.
Tijekom 2021. godine, a radi usklađivanja sa člankom 34. st. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite planiraju
se sljedeće aktivnosti:
- donošenje Odluke o imenovanju povjerenika
civilne zaštite i njihovih zamjenika
Sredstva za financiranje djelatnosti osigurana su
u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu:
- Aktivnost 101101 – 1.000,00 kn
G) KOORDINATOR NA LOKACIJI
Sukladno čl. 35. Zakona o sustavu civilne zaštite
koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i
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njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim
stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih
snaga sustava civilne zaštite.
Obzirom da ga imenuje načelnik stožera civilne
zaštite, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja,
nije predmet ovog Plana.
H) PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE
ZAŠTITE
Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Stubičke Toplice (Službeni
glasnik KZŽ br. 02/20), Općinsko vijeće Općine Stubičke
Toplice donijelo je  u kolovozu 2020. godine Odluku o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite.
Na području općine Stubičke Toplice sljedeće su
pravne osobe značajne za sustav civilne zaštite:
- Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice
- Stubaki prijevoz d.o.o.
Osim pravnih osoba, na području općine postoje
fizičke osobe, obrtnici, koje raspolažu mehanizacijom
i strojevima značajnim za aktivnosti reagiranja i spašavanja:
- K RU NOSLAV SOK AČ, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, sa sjedištem u Strmcu
Stubičkom 233, 49244 Stubičke Toplice
- MAKS ŠTURLAN, vl. obrta Građevinska
mehanizacija i autoprijevoz, Strmec Stubički 138, 49244
Stubičke Toplice
Općina Stubičke Toplice ima sklopljen ugovor za
obavljanje higijeničarske službe za 2021. godinu sa:
- ZAG-VET d.o.o. sa sjedištem u Konjščini, Bistrička cesta 2
OSTALE NESPOMENUTE PLANSKE AKTIVNOSTI
Tijekom 2020. predviđaju se sljedeće aktivnosti:
- donošenje Plana vježbi civilne zaštite – načelnik,
veljača 2021.
- plan djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2021.- veljača 2021.
- donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za
2021. – načelnik, Općinsko vijeće, studeni 2021.
- donošenje Odluke o godišnjem planu razvoja
sustava civilne zaštite za 2022. – načelnik, Općinsko
vijeće, studeni 2021.
- donošenje programa zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti, načelnik, prosinac 2021.
Za provođenje aktivnosti osigurana su sredstva u
Proračunu za 2021.:
FINANCIJSKI UČINCI ZA 2021., 2022., i 2023.
GODINU
- tabela u prilogu
KLASA:810-01/21-01/02
URBROJ:2113/03-01-21-2
Stubičke Toplice, 03.02.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
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Na temelju članka 25. t. 16. Statuta Općine Stubičke
Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br. 16/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 36. sjednici, održanoj dana 3. veljače 2021.
godine donijelo je
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KORIŠTENJA RAČUNA
ZA DONACIJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
U AKCIJI „DONACIJA ZA OBITELJ
TOMISLAVA ŠUBIĆA IZ PETRINJE,
STRAŠNIK 2, A U SVRHU POMOĆI
PRILIKOM OŠTEĆENJA OBITELJSKE KUĆE
NASTALE POTRESOM“
Članak 1.
Općina Stubičke Toplice suglasna je da se putem
računa za posebne namjene u akciji „Donacija za obitelj
Tomislava Šubića iz Petrinje, Strašnik 2, a u svrhu pomoći
prilikom oštećenja obiteljske kuće nastale potresom“ primaju uplate doniranih financijskih sredstava namijenjenih
za sanaciju oštećenja obiteljske kuće Tomislava Šubića
iz Strašnika, Petrinja.
Članak 2.
Donacije financijskih sredstava za uplatitelje
iz Republike Hrvatske uplaćuju se na sljedeći račun:
IBAN HR3723600001502855624 model HR00 poziv na broj: 7765-OIB uplatitelja, dok se za uplate
izvan Republike Hrvatske koristi SWIFT: ZABAHR2XHR3723600001502855624.
Članak 3.
Račun iz stavka 1. ostaje otvoren najduže do kraja
2021. godine.
Članak 4.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Stubičke Toplice za provedbu ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu danom
donošenja.
KLASA: 400-08/21-01/01
URBROJ:2113/03-01-21-10
Stubičke Toplice, 03.02.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 95. st. 2. i 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i
32/20) i članka 25. t. 16. Statuta Općine Stubičke Toplice
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09,
9/13 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice
na svojoj 36. sjednici održanoj dana 03. veljače 2021.
godine, donosi
ODLUKU O DJELOMIČNOM OSLOBAĐANJU
OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE KAO MJERE UBLAŽAVANJA
NEGATIVNIH POSLJEDICA UZROKOVANIH
KORONOAVIRUSOM COVID-19
Članak 1.
U svrhu pomoći gospodarstvu Općine Stubičke
Toplice u prevladavanju poteškoća uzrokovanih koro-
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na virusom COVID-19, ovom Odlukom propisuje se
djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne
naknade za vlasnike/korisnike poslovnih prostora na području Općine Stubičke Toplice kojima je u potpunosti ili
djelomično ograničen rad mjerama propisanim Odlukom
o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere
i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19
putem okupljanja („Narodne novine“ broj: 131/20).
Članak 2.
Obveznici iz članka 1. ove Odluke oslobađaju se
obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor
za mjesece od siječnja do lipnja 2021. godine u iznosu od
50% od iznosa prve rate, uz uvjet da obveznici plaćanja
komunalne naknade sa danom podnošena zahtjeva za
oslobođenje nemaju nepodmirenih obveza iz prethodnih
godina prema Općini Stubičke Toplice.
Članak 3.
Kako bi ostvarili pravo na oslobođenje sukladno
članku 2. ove Odluke, obveznici iz članka 1. dužni su
podnijeti pisani Zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine najkasnije do 15. srpnja 2021. godine.
Članak 4.
U postupku utvrđivanja oslobođenja iz članka 2.
ove Odluke Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke
Toplice ne donosi Rješenje, već obvezniku plaćanja komunalne naknade na dokaziv način (putem poštanske
pošiljke, elektroničke pošte i sl.) dostavlja pisanu obavijest
o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.
Članak 5.
Komunalnu naknadu  obveznik je dužan platiti u
dvije rate, od kojih prva dospijeva na naplatu 30. rujna
2021. godine, a druga rata dospijeva na naplatu 30. studenog 2021. godine.
Članak 6.
Ovim mjerama nastoji se osigurati likvidnost poslovanja gospodarstvenika na području Općine Stubičke
Toplice te zadržavanje radnih mjesta.  
Članak 7.
Ova Odluka može se mijenjati i dopunjavati u
skladu s daljnjim razvojem situacije te Odlukama Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske.
Članak 8.
Sukladno članku 95. Zakon o komunalnom gospodarstvu, naplaćena sredstva od komunalne naknade
mogu se koristiti i za druge namjene različite od namjena
propisanih člankom 91. navedenog Zakona.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA:363-01/21-01/03
URBROJ:2113/03-01-21-2
Stubičke Toplice, 03.02.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
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OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
Na temelju članka 46. Statuta Općine Veliko Trgovišće, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj: 23/09, 8/13, 06/18. i 17/20.),   Komisija  za Statut i
Poslovnik na sjednici održanoj dana 09.veljače 2021.g.
godine, donosi
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE
Članak 1.
Komisija za Statut i Poslovnik kao radno tijelo Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće, donosi Odluku
o utvrđivanju pročišćenog teksta Poslovnika Općinskog
vijeća  općine Veliko Trgovišće.
Članak 2.
Pročišćeni tekst Poslovnika  obuhvaća Poslovnik
Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj: 23/09.),   Odluku
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije“ broj: 8/13.), Odluku o izmjenama i
dopunama Poslovnika Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“
broj:6/18.) i Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće („Službeni
glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj:17/20.).  
Članak 3.
Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća  
Općine Veliko Trgovišće, objavit će se u Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije te na mrežnoj
stranici općine Veliko Trgovišće.
KLASA: 021-01/21-01/11
UR.BROJ: 2197/05-05-21-1
Veliko Trgovišće, 09.02.2021.g
PREDSJEDNICA KOMISIJE
ZA STATUT I POSLOVNIK
Ljiljana Vranić, v.r.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Veliko Trgovišće, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj: 23/09, 8/13, 06/18. i 17/20.), Komisija za Statut i
Poslovnik na sjednici održanoj dana 09.veljače 2021.g.
godine, utvrdila je pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik
Krapinsko zagorske županije“ broj: 23/09.), Odluke o
izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije“ broj: 8/1¸3.) Odluke o izmjenama i
dopunama Poslovnika Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“
broj:6/18.) i Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće („Službeni
glasnik KZŽ“ broj: 17/20.) u kojima je utvrđeno vrijeme
njihova stupanja na snagu.
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POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
VELIKO TRGOVIŠĆE
I UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza
i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav
i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja
akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice,
postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja
za rad Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće.
II KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se
na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom,
a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika
Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici
nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do
izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom
listiću.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem
tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika u pogledu
predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada
i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije
određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo
ili veći broj vijećnika.
Članak 3.
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća bira
se:
- PredsjednikOpćinskog vijeća ,
-Komisija za izbor i imenovanja,
-Mandatna komisija.
Također mogu biti izabrani :
-potpredsjednici Općinskog vijeća,
-Komisija za Statut i Poslovnik.
Članak 4.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima, vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika
u Općinskom vijeću općine Veliko Trgovišće obavljati
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine Veliko
Trgovišće, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i općine Veliko Trgovišće.“
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno
njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem” te
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potpisuju izjavu o davanju prisege.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obnašati
dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na
kojoj je nazočan.
Članak 5.
Član Općinskog vijeća ima zamjenika koji obnaša
tu dužnost ukoliko članu mandat miruje ili prestane prije
isteka vremena na koje je izabran.
Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat
s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao
ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila
predlagatelj kandidacijske liste.
Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član
kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga
političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako
sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne
postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani
kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti
Jedinstveni upravni odjel.
Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani
kandidat s liste.
Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih
izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Članak 6.
Dopuna dnevnog reda predloženog po ovlaštenom
sazivatelju konstituirajuće sjednice može se predložiti
na početku konstituirajuće sjednice ili nakon izbora
predsjednika Vijeća i članova radnih tijela.
Dopunu dnevnog reda može predložiti predsjedatelj odnosno predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3
vijećnika .
III PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 7.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom
općine Veliko Trgovišće.
Članak 8.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je
vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama
koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća a i
druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Članak 9.
Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne poslove
za Općinsko vijeće.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su
pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a
naročito u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju
poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općin-
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skog vijeća, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja
radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje
nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
IV PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 10
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz redova vijećnika, u pravilu javnim
glasovanjem, većinom glasova svih vijećnika.
Općinsko vijeće izborom potpredsjednika odlučuje
o prvom odnosno drugom potpredsjedniku Vijeća.
Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan
potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi
iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
U slučaju da koji potpredsjednik ne bude izabran
u smislu prethodnog stavka ovog članka, prijedlog za
izbor potpredsjednika mogu također dati i Komisija za
izbor i imenovanja kao i najmanje jedna trećina članova
Općinskog vijeća.
Prijedlog za izbor potpredsjednika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo
za jednog kandidata.
Prijedlog za izbor predsjednika može podnijeti
Komisija za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika,
u pisanom obliku.
Članak 11.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja
glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prilikom glasovanja za izbor predsjednika i
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu
većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, predlažu se novi kandidati
na način utvrđen člankom 10. ovog Poslovnika i izborni
postupak se ponavlja.
Članak 12.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
propisana su Statutom Općine i ovim Poslovnikom.
Članak 13.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
V RADNA TIJELA
Članak 14.
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom
Općine su:
1. Mandatna komisija,
2. Komisija za izbor i imenovanja,
3. Komisija za Statut i Poslovnik.
Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Općinsko vijeće može posebnom odlukom osnivati i
druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga
Općinskog vijeća, kada je to propisano zakonom te onda
kada se ocijeni da je to potrebno radi obavljanja poslova i
zadaća povremenog ili privremenog karaktera.
Članovi ovih radnih tijela mogu biti iz reda vijećnika ili drugih stručnih osoba iz pojedinih oblasti.
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Odlukom o osnivanju radnih tijela, Općinsko Vijeće
utvrđuje djelokrug i način rada radnih tijela.
Članak 15.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.
Bira se na konstituirajućoj sjednici Općinskog
vijeća na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika, javnim glasovanjem, iz redova vijećnika.
Članak 16.
Komisija za izbor i imenovanja ima predsjednika
i dva člana .
Bira se na konstituirajućoj sjednici Općinskog
vijeća na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika, javnim glasovanjem, iz redova vijećnika.
Članak 17.
Komisija za Statut i Poslovnik ima predsjednika
i dva člana .
Bira se na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika ili
Komisije za izbor i imenovanja, javnim glasovanjem, iz
redova vijećnika .
Članak 18.
Predsjednik radnog tijela Vijeća:
-saziva sjednicu, predlaže dnevni red i predsjedava
sjednici radnog tijela,
-predlaže način rada tijela,
-osigurava konstruktivan rad sjednice na način da
vodi i usmjerava raspravu o određenoj problematici i daje
konkretne prijedloge, odlučuje o redoslijedu glasovanja, o
pojedinom prijedlogu te provjerava i objavljuje rezultate
glasovanja,
-na sjednicama Vijeća prezentira i obrazlaže prijedloge koji su predmetom razmatranja radnog tijela.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika
radnog tijela, njegovu dužnost preuzima član radnog tijela
kojeg je za to ranije ovlastio predsjednik radnog tijela.
Članak 19.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik kada
ocijeni da su se za to stekli uvjeti ili da postoji potreba
za sazivanjem sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na osnovi zaključka Vijeća te na osnovi zahtjeva predsjednika Vijeća.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu kad je to
obavezan, sjednicu radnog tijela Vijeća sazivat će predsjednik Vijeća.
Članak 20.
Radno tijelo ne može zasjedati u isto vrijeme kada
zasjeda i Vijeće. Iznimno Vijeće može napraviti stanku
u svom radu kako bi pojedino radno tijelo moglo donijeti
odluku i zauzeti stajalište, dati mišljenje odnosno prijedlog potreban za nastavak rada Vijeća.
Članak 21.
Radno tijelo Vijeća može zauzimati stajališta o
pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici prisustvuje
većina članova radnog tijela, a odluke se donose većinom
glasova prisutnih članova. O radu na sjednici radnog tijela
vodi se zapisnik.
Radno tijelo obvezno je o svojim primjedbama,
mišljenjima, stajalištima i prijedlozima izvijestiti Vijeće.
Radno tijelo može izvijestiti Vijeće i o stajalištu manjine
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svojih članova, ako mišljenja na sjednici tijela ostaju podijeljena u pogledu prijedloga za rješenje pojedinog pitanja.
VI ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG
NAČELNIKA
Članak 22.
Općinski načelnik te njegov zamjenik, obvezni su
prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća.
Članak 23.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog
vijeća izvješćuje Općinskog načelnika i njegovog zamjenika najkasnije 5 dana prije dana održavanja sjednice.
Članak 24.
U obnašanju izvršne vlasti Općinski načelnik
odnosno zamjenik kada obnaša dužnost načelnika, imaju prava i obveze utvrđene zakonom, Statutom i ovim
Poslovnikom.
Članak 25.
Općinski načelnik dva puta godišnje Općinskom
vijeću podnosi pismeno izvješće o svom radu i to do 31.
ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj
tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Zahtjev za podnošenje izvješća iz stavka 2. ovog
članka može tražiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Zahtjev se podnosi predsjedniku Općinskog vijeća
pismeno sa preciziranim i jasno određenim pitanjima
o kojima se izvješće traži i koja u izvješću trebaju biti
obrađena.
O usvajanju prijedloga za podnošenje izvješća
Općinsko vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova vijećnika nazočnih na sjednici na kojoj je prijedlog
podnesen.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje
izvješća mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Članak 26.
Općinski načelnik izvješće po zahtjevu iz članka
25. stavka 2.podnosi u pismenom ili usmenom obliku
na prvoj slijedećoj sjednici Općinskog vijeća, a može se
podnijeti i na sjednici na kojoj je zatraženo.
Članak 27.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća
o istom pitanju.
Članak 28.
Način i postupak pokretanja razrješenja Općinskog
načelnika i zamjenika propisan je Statutom Općine.
VII AKTI VIJEĆA
Članak 29.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje
Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.
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Članak 30.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog
vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata
Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke
odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.
Članak 31.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća,
odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira
ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Službenom
glasniku KZŽ i na službenim web stranicama Općine.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine
se Jedinstveni upravni odjel koji obavlja stručne poslove
za Općinsko vijeće.
Članak 32.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko
vijeće jesu: vijećnici , Općinski načelnik , radna tijela
Općinskog vijeća i Jedinstveni upravni odjel, osim ako je
zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti
samo određena tijela.
Članak 33.
Prijedlog za donošenje akta upućuje se predsjedniku Općinskog vijeća, sukladno pravilima o dostavi
propisanim ZUP-om.
Predsjednik vijeća upućuje primljeni prijedlog
nadležnom radnom tijelu Vijeća odnosno Općinskom
načelniku na mišljenje, ako on nije predlagatelj.
Članak 34.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da
podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja
da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s
odredbama ovog Poslovnika.
Ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 5 dana
od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da
prijedlog nije niti podnesen.
Članak 35.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom
akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje,
tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje
i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga .
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim
mišljenjima i primjedbama.
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj.
Članak 36.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijed-
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loge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik
Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine
prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog
vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog
reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su
dostavljeni.
Članak 37.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog
proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od
propisanog stavkom 1. ovog članka.
Članak 38.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta
podnosi se u pravilu pismeno u obliku amandmana uz
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje
opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke
obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom
načelniku , ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni
predlagatelji akata iz članka 32. ovog Poslovnika.
Članak 39.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim
složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na
sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve
do zaključenja rasprave.
Općinski načelnik može do zaključenja rasprave
podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije
predlagatelj.
Članak 40.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta,
Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako
bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu
prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži
Općinski načelnik , neovisno da li je on predlagatelj.
Članak 41.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno
prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Članak 42.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima
se suglasio predlagatelj akta.
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Članak 43.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio Općinski
načelnik , o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio Općinski načelnik, se glasuje odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem
se odlučuje.
Članak 44.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.
Ako je na jedan Članak konačnog prijedloga akta
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i
prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta u cjelini.
VIII DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 45.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako
bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo
uzrokovati znatniju štetu za Općinu.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi i način utvrđeni u članku
33. ovog Poslovnika.
Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
podnosi se prijedlog akta.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije do
održavanja sjednice Općinskog vijeća .
Članak 46.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku
prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga
za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a
potom se raspravlja i odlučuje o aktu.
Članak 47.
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja
rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose
na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.
IX DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
Članak 48.
Prijedlog proračuna, projekcije proračuna i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi
Općinski načelnik na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Podneseni prijedlog proračuna Općinski načelnik
može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije
glasovanja o proračunu u cjelini.
Članak 49.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
donose se većinom glasova svih vijećnika.
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Članak 49.a
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne donese u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi
odluku o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca, u skladu sa posebnim zakonom, na
prijedlog Općinskog načelnika ili povjerenika Vlade RH.
Odluka o privremenom financiranju donosi se većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova
Općinskog vijeća.
X VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 50.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku te pročelniku
Jedinstvenog upravnog odjela u svezi poslova iz njihovog
djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća,
na kraju sjednice nakon što se iscrpi dnevni red, usmeno
ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička
pitanja, a mogu trajati najviše pet minuta.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se u pravilu na
samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta.
Članak 51.
Pitanja koja vijećnici postavljaju kao i odgovor
na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu
ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na
postavljeno pitanje.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu
s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje
pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama
ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće to
pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o
tome će obavijestiti vijećnika.
Članak 52.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje je prema
zakonu označeno određenim stupnjem tajnosti, predložit
će se da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici
Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti.
O tom prijedlogu odlučuje Vijeće.
Članak 53.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na
sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i
postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.
XI RED NA SJEDNICI
l. Sazivanje sjednice
Članak 54.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik
Općinskog vijeća.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog
vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, na obrazloženi
zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća,
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sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka roka iz stavka 3. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne
trećine članova Općinskog vijeća, čelnik tijela državne
uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno
odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati
u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka
smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.
Članak 55.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a
samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima najmanje pet dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito
opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i
elektroničkim putem.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku
odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Najava sjednice odnosno poziv za sjednicu objavljuje se na službenim web stranicama Općine i dostavlja
se sredstvima javnog priopćavanja.
Poziv i materijali za sjednicu Općinskog vijeća
dostavljaju se vijećnicima, Općinskom načelniku i zamjeniku .
2. Dnevni red
Članak 56.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže
predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog
vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.
Članak 57.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se
u pravilu na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti
dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi
iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopuna dnevnog reda,
vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po
predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda,
predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet
izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, o hitnosti postupka, a nakon toga se odlučuje o
dnevnom redu u cjelini.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s

prethodne sjednice.
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Članak 58.
Redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda može se, u tijeku rada sjednice, iz
opravdanih razloga promijeniti, o čemu odlučuju vijećnici
posebnom odlukom.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog
dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon
što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je
odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i
smatra se da prijedlog nije podnijet.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 59.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik
Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti
prvi potpredsjednik.
Članak 60.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati osobe koje
je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što
zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća. Predsjednik
Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan
ili spriječen u svom govoru.
Članak 61.
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ
po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika
ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje
riječ čim je ovaj zatraži, ali ne za vrijeme govora drugog
govornika. Govor vijećnika koji ukazuje na povrede
Poslovnika ili dnevnog reda ne može trajati duže od tri
minute.
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora
dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim
objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za
koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će
mu dati riječ čim završi govor ovog koji je to izazvao.
Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak
odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže
od dvije minute.
Članak 62.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog
reda, govori a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim
upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom
govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, svojim vladanjem odstupa od općih pravila
ponašanja u Vijeću, predsjednik Općinskog vijeća će ga
opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik
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Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i
udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će
utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji
prilikom glasovanja.
Članak 63.
Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da
govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
4. Tijek sjednice
Članak 64.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje
nazočnost vijećnika.
Vijećnik koji je spriječen prisustvovati sjednici
Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća ili Jedinstveni upravni odjel
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, odlaže sjednicu
za određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada
se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine
vijećnika.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik
Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na zahtjev vijećnika.
O novom terminu sjednice Općinskog vijeća obavještavaju se samo vijećnici koji nisu nazočni.
5. Odlučivanje
Članak 65.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća,
potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.
Članak 66.
Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova,
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće
donosi slijedeće akte:
-Statut Općine,
-Poslovnik Općinskog vijeća,
-proračun,
-godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
-odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća
-odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz
samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom Općine.
6. Glasovanje
Članak 67.
Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.
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Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da
se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv”
prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja.
Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu
glasovali «za» niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili
da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim
glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se “za” ili
“protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako
se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika,
predsjednik Općinskog vijeća može odmah konstatirati
da je amandman odbijen.
Članak 68.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat
glasovanja.
Članak 69.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su
pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navode
se abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži
redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno,
a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.
Glasačke listiće priprema pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela odnosno službenik koji obavlja stručne
poslove za Općinsko vijeće. Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu
pomagati kod tajnog glasovanja.
Članak 70.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida
radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom
kao i prvo glasovanje.
Članak 71.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim
listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako
popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili
što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen
veći broj kandidata od broja koji se bira.
Članak 72.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke
listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje
rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih
glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su
mu pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate
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glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno
glasovanje.
XII IZBORI I IMENOVANJA
Članak 73.
Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća
bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku
propisanim Statutom i ovim Poslovnikom.
Članak 74.
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu
predsjedniku, te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga
za koje ih on ovlasti.
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili
odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, a ukoliko je
i on spriječen ili odsutan, predsjednika Općinskog vijeća
zamjenjuje drugi potpredsjednik Općinskog vijeća.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 75.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i /ili potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Prijedlog se predaje na urudžbeni zapisnik koji se
vodi u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u
osam (8) dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se
mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je
prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i/ili potpredsjednika Općinskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju
izborom novog predsjednika odnosno potpredsjednika
Općinskog vijeća.
Članak 76.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća
mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora
novog predsjednika odnosno potpredsjednika.
Ostavka se ponosi u pismenom obliku i predaje na
urudžbeni zapisnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 77.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, prvi
potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti
predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.
Općinsko vijeće je vijeće dužno u roku od 30 dana
od donošenja odluke o razrješenju odnosno podnošenja
ostavke izabrati novog predsjednika odnosno potpredsjednika.
XIII ZAPISNICI
Članak 78.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik je jedini valjani službeni akt koji pismeno
dokumentira volju Općinskog vijeća izraženu kroz done-
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sene odluke i druge akte.
Osnovni elementi zapisnika jesu:
-naziv akta,
-dan, mjesec, godina , sat i mjesto održavanja
sjednice,
-redni broj sjednice i naznaka da li se radi o javnoj
sjednici ili o sjednici na kojoj je isključena javnost,
-ime i prezime nazočnih i odsutnih vijećnika, odnosno pristiglih opravdanja za izostanak,
-ime i prezime nazočnih dužnosnika, službenika,
nazočnih osoba pozvanih u ulozi gostiju te konstatacija
da su sjednici nazočni i drugi nepozvani građani,
-prijedlog Dnevnog reda, utvrđeni Dnevni red,
-primjedbe na zapisnik čija se verifikacija tražila,
način glasovanja s obzirom na predmet rasprave,
-sažeta rasprava s naznakom imena govornika,
-rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima,
-konačne tekstove odluka, zaključaka ili drugih
akata Vijeća.
Osim navedenih, zapisnik može sadržavati i druge
elemente u skladu s odredbama ovoga Poslovnika .
Članak 79.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije
prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik
prethodne sjednice.
Primjedbe na zapisnik vijećnici daju u točnoj formulaciji i naznaci termina čije brisanje ili modifikaciju
odnosno uvrštavanje traže.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se
na sjednici bez rasprave.
Usvojene primjedbe unose se u zapisnik sa sjednice
koja je u tijeku, a zatim se evidentiraju u izvorniku teksta
zapisnika sa sjednice na koji se primjedba odnosi.
Takve bilješke ovjerava službenik koji vodi zapisnik, s naznakom datuma sjednice kada su usvojene
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno
zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama
izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinsko
vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornici zapisnika sjednice Vijeća čuvaju se u
pismohrani Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 80.
Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju i
snimke se čuvaju u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Svaki vijećnik ima pravo preslušati tonski snimak
sjednice.
IV JAVNOST RADA
Članak 81.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju
remetiti red i tijek sjednice.
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti
rad Vijeća.
Članak 82.
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O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče,
objavom na web stranicama Općine, objavom akata u
službenom glasilu Općine.
Članak 83.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci,
koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Članak 84.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela
može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga
sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik
Općinskog vijeća.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Poslovnika Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće („Službeni
glasnik KZŽ“ broj: 23/09.)
Članak 85.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana nakon
objave u Službenom glasniku KZŽ.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje
važiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća općine Veliko
Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 4/03.)
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Odluke
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj:
8/13.)
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u Službenom glasniku Krapinsko zagorska županije.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Odluke
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj:
6/18.)
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Odluke
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj:
17/20.)
Članak 2.
Ovaj Odluka stupa na snagu osmi dan od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske
županije“
KLASA: 021-01/21-01/11
UR.BROJ: 2197/05-05-21-1
Veliko Trgovišće, 09.02.2021.g
PREDSJEDNICA KOMISIJE
ZA STATUT I POSLOVNIK
Ljiljana Vranić, v.r.
Na temelju članka   46. Statuta Općine Veliko Trgovišće, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj: 23/09, 8/13, 06/18. i 17/20.),   Komisija  za Statut i
Poslovnik na sjednici održanoj dana 09.veljače 2021.g.
godine, donosi
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA
STATUTA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE
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Članak 1.
Komisija za Statut i Poslovnik kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Veliko Trgovišće, donosi Odluku
o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta općine Veliko
Trgovišće.
Članak 2.
Pročišćeni tekst Statuta   obuhvaća Statut općine
Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske
županije“ broj: 23/09.), Statutarnu Odluku o izmjenama
i dopunama Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni
glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj: 8/13.), Odluku
o izmjenama i dopunama Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“
broj:6/18.) i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj:
17/20.)..  
Članak 3.
Pročišćeni tekst Statuta  Općine Veliko Trgovišće,
objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije te na mrežnoj stranici općine Veliko Trgovišće.
KLASA: 021-01/21-01/10
UR.BROJ: 2197/05-05-21-1
Veliko Trgovišće, 09.02.2021.g
PREDSJEDNICA KOMISIJE
ZA STATUT I POSLOVNIK
Ljiljana Vranić, v.r.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Veliko Trgovišće, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj: 23/09, 8/13, 06/18. i 17/20.),Komisija za Statut i Poslovnik na sjednici održanoj dana 09.02. 2021.g. godine,
utvrdila je pročišćeni tekst Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“
broj: 23/09.),Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće („Službeni
glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj: 8/1¸3.) Odluke
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije“ broj:6/18.) i Odluke o izmjenama i
dopunama Poslovnika Općinskog vijeća općine Veliko
Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 17/20.) u kojima
je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
STATUT
OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug općine Veliko Trgovišće, njegova obilježja,
javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela
Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna
samouprava,suradnja s drugim jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od
važnosti za ostvarivanje prava i obveza općine Veliko
Trgovišće.
Članak 2.
Općine Veliko Trgovišće je jedinica lokalne samouprave.
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Općina obuhvaća područjapetnaestnaselja: Bezavina, Domahovo , Družilovec, Dubrovčan, Jezero Klanječko, Jalšje, Mrzlo Polje, Požarkovec, Ravnice, Strmec,
Turnišće Klanječko, Veliko Trgovišće, Vižovlje, Velika
Erpenja, Vilanci .
Granice Općine mogu se mijenjati na način i po
postupku propisanom zakonom.
Članak 3.
Općinaje pravna osoba.
Sjedište Općine je u Velikom Trgovišću, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2.
II OBILJEŽJA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE
Članak 4.
Općina ima grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se
općina V.Trgovišće i izražava pripadnost Općini.
Način uporabe i zaštita obilježjautvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika, u skladu sa zakonom
i ovim Statutom .
Članak 5.
Grb se sastoji odštita plave boje na kojem se nalazizlatna/žuta kesa.
Zastava omjera 1: 2 , zelene je boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Članak 6.
Dan Općine je 14. svibanj , koji se svečano obilježava.
III JAVNA PRIZNANJA
Članak 7.
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga
javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite
uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog
života od značaja za Općinu.
Javna priznanja Općine su:
1. Nagrada za životno djelo općine Veliko Trgovišće
2. Nagrada općine Veliko Trgovišće
3. Plaketa općine Veliko Trgovišće
4. Grb općine Veliko Trgovišće
Članak 8.
Nagrada za životno djelo općine Veliko Trgovišće
dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, kulture, tjelesne kulture, zdravstva,
socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za
Općinu, kada se ocijeni da je određena osoba sve svoje
objektivne mogućnosti utkala u dotično djelo i u tome
postigla neponovljiv rezultat u dotičnom području.
Članak 9.
Nagrada Općine Veliko Trgovišće dodjeljuje se
fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju
društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 8.
ovog Statuta, od posebnog značaja za Općinu.
Članak 10.
Plaketa Općine Veliko Trgovišće dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju
društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 8.
ovog Statuta značajne za Općinu.
Članak 11.
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Grb Općine Veliko Trgovišće dodjeljuje se građanima Općine, ostalim građanima Republike Hrvatske,
te građanima drugih zemalja za zasluge za opći razvoj
demokracije i napredak čovječanstva.
Članak 12.
Općinsko vijeće Općine može pojedinu osobu
proglasiti počasnim građaninom, naročito ako je svojim
radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonijela napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i
razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili u svijetu,
mira u svijetu i napretku čovječanstva.
Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze.
Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.
Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti
osoba koja ima prebivalište na području Općine.
Članak 13.
O sadržaju, izgledu i obliku te postupku i tijelima
koja provode postupak i dodjelu javnih priznanja odlučuje
Općinsko vijeće posebnom odlukom.
Osim javnih priznanja u smislu članka 7. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijećemože ustanoviti
i dodijeliti i druga priznanja.
IV SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 14.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, općina
Veliko Trgovišćeuspostavlja i održava suradnju s drugim
jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u
skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Članak 15.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju
suradnje, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino
razvijanje odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora,
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim
jedinicama lokalne samouprave, kojeg u ime Općine
potpisuje općinski načelnik .
Članak 16.
Sporazum o suradnji općine Veliko Trgovišće i
općine ili grada druge države objavljuje se u službenom
glasilu Općine .
V SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 17.
Općina Veliko Trgovišćesamostalna je u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu
s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe
samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.
Članak 18.
Općina Veliko Trgovišćeu samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom
ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito
poslove koji se odnose na:
-uređenje naselja i stanovanje,
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-prostorno i urbanističko planiranje,
-komunalno gospodarstvo,
-brigu o djeci,
-socijalnu skrb,
-primarnu zdravstvenu zaštitu,
-odgoj i osnovno obrazovanje,
-kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
-zaštitu potrošača,
-zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
-protupožarnui civilnu zaštitu,
-promet na svom području ,te
-ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Veliko Trgovišće obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima
se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 19.
Općina Veliko Trgovišće može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 18. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više
jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog
tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog
trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje
pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem
koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju
poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju
zajedničkih poslova.
Članak 20.
Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće , može
posebnom odlukom pojedine poslove iz svog samoupravnog djelokruga , čije je obavljanje od šireg interesa za
građane na području više jedinica lokalne samouprave
prenijeti naŽupaniju Krapinsko zagorsku u skladu sa
njezinim Statutom.
VI NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 21.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma
i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
U svim odredbamaStatuta općine Veliko Trgovišćetermin “zbor građana” utvrđuje se kao “mjesni zbor
građana” u odgovarajućem padežu.
Članak 22 .
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta kojim se utvrđuje obveza plaćanja prireza, radi
prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna
trećina članova Općinskog vijeća , općinski načelnik,20%
ukupnog broja birača s područja Općine te većina vijeća
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mjesnih odbora.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća,općinski
načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko
vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu
te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20%
od ukupnog broja birača s područja Općine,predsjednik
Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu
i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30dana
od zaprimanja prijedloga.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je
prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.
Članak 23.
Referendum se može raspisati radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njim.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
– 20% ukupnog broja birača s područja Općine,
– 2/3 članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača s područja Općine, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog
načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno
s njima u skladu s člankom 22. stavkom 4. ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog
podnesen od potrebnog broja birača s područja Općine.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju
referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njima Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova
Vijeća.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo
za zamjenika općinskog načelnika.
Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka
od6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju
redovni izbori za općinskog načelnika.
Članak 23.a
Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je
ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača
koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje
1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis biračaOpćine.
Članak 23.b
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Članak 25.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv
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tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima
se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači
odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 26.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području općine Veliko Trgovišće , odnosno na području za koje se raspisuje referendum
i upisani su u popis birača.
Članak 27.
Odluka donesena na referendumuobvezatna je za
Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom
referendumu koja nije obvezatna.
Članak 28.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti ,
kojeg provodi Ured državne uprave u KZŽ i središnje
tijelo državne, svatko u svojem djelokrugu, sukladno
posebnom zakonu.
Članak 29.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog
članka može dati jedna trećina članova Općinskog vijeća
ili općinski načelnik.
Prijedlog mora biti podnesen u pismenom obliku i
potpisan od strane podnositelja.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz
stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja
prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana,
vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti te područje
naselja ili dio naselja za koje se zbor saziva odnosno od
kojeg se traži mišljenje.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne
obvezuje Općinsko vijeće.
Članak 30.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća,
u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog
vijeća, u pravilu javnom objavom poziva.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u
popis birača mjesnog odbora - područja za čije područje
je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno,
a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Članak 31.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja
iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka
1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje
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10% birača upisanih u popis birača Općine.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku ,
potpisan od birača sa točnim podacima o mjestu prebivališta, datumu rođenja te brojem i mjestom izdavanja
osobne iskaznice.
Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema
imenu i adresiutvrditi o kojoj se osobi radi su nevažeći.
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati
potpuni tekst građanske inicijative.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od prijama prijedloga.
Odgovor se podnosi u pisanom obliku putem predsjednika vijeća mjesnog odbora područja prebivališta
birača podnositelja prijedloga.
Članak 32.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi
predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad
Jedinstvenog upravnog odjela, te na nepravilan odnos
zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih
građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela
Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke,
odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava sepostavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe,
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za to postoje tehničke
pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije .
VII TIJELA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE
Članak 33.
Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
1.OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 34.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana
i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u
okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove
u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na
uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće
u nadležnosti su Općinskog načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Općinsko vijeće.
Članak 35.
Općinsko vijeće donosi:
-Statut Općine,
-Poslovnik o radu,
-odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
-proračun i odluku o izvršenju proračuna,
-godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
-odluku o privremenom financiranju
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-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine, odnosno raspolaganju ostalom imovinom,čija pojedinačna vrijednostprelazi 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno u vrijednosti za koju prema članku 49.
ovog Statuta nije ovlašten raspolagati Općinski načelnik,
-donosi odluku o promjeni granice Općine,
-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela,
-osniva javne ustanove,trgovačka društva i druge
pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa zaOpćinu,
-daje prethodne suglasnosti na statute ustanova
i trgovačkih društava, ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju nije drugačije propisano,
-razmatra i usvaja izvješća o poslovanju trgovačkih
društava kojima je osnivač Općinaili u kojima Općina
ima poslovne udjele u visini od najmanje 25 % udjela u
kapitalu , uz prethodno mišljenje općinskog načelnika,
-donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji
s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa
općim aktom i zakonom,
-raspisuje lokalni referendum, te donosi odluku
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
-bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike
Općinskog vijeća,
-osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih
tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene
zakonom, drugim propisom i ovim Statutom.
-odlučuje o pokroviteljstvu,
-donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
-imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog
vijeća,
-donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u imeVijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili
druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom
pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće
na prvoj sljedećoj sjednici.
Članak 36.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
Potpredsjednici se u pravilubiraju tako da se jedan
potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi
iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
U slučaju da koji potpredsjednik ne bude izabran
u smislu prethodnog stavka ovog članka prijedlog za
izbor potpredsjednika mogu također dati i Komisija za
izbor i imenovanja kao i najmanje jedna trećina članova
Općinskog vijeća.
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti
ili odsutnosti.
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Općinsko vijeće izborom potpredsjednika odlučuje
o prvom odnosno drugom potpredsjedniku Vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća odlučuje kojem će
potpredsjedniku povjeriti obavljanje poslova iz svog
djelokruga.
Prijedlog za izbor predsjednika može dati Komisija
za izbor i imenovanja kao i najmanje jedna trećina članova
Općinskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika Vijeća
je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Članak 37.
Predsjednik Općinskog vijeća:
-zastupa Općinsko vijeće
-saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
-predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća,
-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
-obavještava Vladu RH o prestanku mandata načelnika zbog okolnosti iz stavka 1. članka 43.a.Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
-brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
-održava red na sjednici Općinskog vijeća,
-usklađuje rad radnih tijela,
-potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
-brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika,
-brine se o zaštiti prava vijećnika,
-obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 38.
Općinsko vijeće čini trinaest vijećnika.
Članak 39.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na
redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih
redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni
izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela
sukladno odredbamaZakona.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za
to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog
tijela i njegovih radnih tijela.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članak 40.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na
koji je izabran:
-ako podnese ostavku, koja mora biti zaprimljena
u Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije tri dana
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prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i
ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije
podnošenja iste,
-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno
lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
-ako odjavi prebivalište s područja općine Veliko
Trgovišće, danom odjave prebivališta,
-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
-smrću.
Članak 41.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti,
osim osoba kojima  je  zakonom zabranjeno kandidiranje, može se kandidirati za člana  Općinskog vijeća, a
ukoliko bude izabrana  do dana konstituiranja dužna je
o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju
dužnosti člana predstavničkog tijela obavijestiti  Jedinstveni upravni odjel.
Član   Općinskog vijeća   koji za vrijeme trajanja
mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o
tome obavijestiti predsjednika  Općinskog vijeća  u roku
od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje
mirovati protekom toga roka.
Članu  Općinskog vijeća  koji ne dostavi obavijest
iz stavaka 2.   ovoga članka mandat miruje po sili zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član  
Općinskog vijeća   nastavlja s obnašanjem dužnosti na
temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani
zahtjev predsjedniku  Općinskog vijeća. Pisani zahtjev
dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će
osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako član  Općinskog vijeća  po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka
3. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz
osobnih razloga.
Član  Općinskog vijeća  ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku  
Općinskog vijeća.
Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz
stavka 6. ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati
kraće od šest mjeseci. Član  Općinskog vijeća  nastavlja
s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja
mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku  
Općinskog vijeća.
Člana   Općinskog vijeća   kojem mandat miruje
za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u
skladu s odredbama  posebnog  Zakona.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana  Općinskog vijeća   na temelju prestanka mirovanja mandata
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može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 42.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
-sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
-raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na
dnevnom redu sjednice Vijeća
-predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
-postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća,
-postavljati pitanja Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku,
-sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog
vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih
je član i glasovati,
-tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti
njihove stručne i tehničke usluge.
Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen
niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja,
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama
Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su
kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za
koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog
vijeća.
Članak 43.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i
postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak
izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama
te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
1.1. RADNA TIJELA
Članak 44.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
-Komisija za izbor i imenovanja,
-Komisija za Statut i Poslovnik ,
-Mandatna komisija.
Članak 45.
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
-izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća,
-izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog
vijeća,
-imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih
ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća.
Članak 46.
Komisija za Statut i Poslovnik:
-predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,
-predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
odnosno Poslovnika,
-na prijedlog Općinskog načelnika razmatra prijed-
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loge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome
daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
-obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 47.
Mandatna komisija:
-na konstituirajućoj sjednici izvješćujeOpćinsko
vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
-izvješćujeOpćinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
-izvješćujeOpćinsko vijeće o mirovanju mandata
vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
izvješćujeOpćinsko vijeće o prestanku mirovanja
mandata vijećnika,
-izvješćujeOpćinsko vijeće o prestanku mandata
kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava
Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.
Članak 48.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana
ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna
tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka
i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim aktom.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 49.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je
izvršne vlasti.
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:
-priprema prijedloge općih akata,
-izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
-utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i izvršenje
Proračuna,
-upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina Općine i drugom raspolaganjuimovinom
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina
i nekretnina, odnosno drugom raspolaganjuimovinom.
Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski
načelnikmože odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a
ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje
nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganjeimovinom
mora biti planirano Proračunom i provedeno u skladu sa
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zakonskim propisima,
-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje
ustanova kojih je osnivač Općina ,
-upravlja prihodima i rashodima Općine ,
-upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Općine,
-utvrđuje ekonomsku cijenu boravka djece u Dječjem vrtiću Rožica V.Trgovišće,na prijedlog Upravnog
vijeća Vrtića,
-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
-sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili
raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju
poslova,
-daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
-donosi odluku o raspisivanjunatječaja i donosi
odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom
odluku Općinskog vijeće o poslovnim prostorima,
-donosi odluku o početku postupka javne nabave,
-donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
u postupcima javne nabave ili odluku o poništenju postupka, sklapa ugovor s odabranim ponuditeljem,
-donosi odluku o raspisivanju natječaja, utvrđivanju
broja i visine stipendija te odluku o dodjeli učeničkih i
studentskih stipendija u skladu s posebnim aktom Općinskog vijeća,
- donosi odluku o subvenciji troškova prijevoza
učenika srednjih škola i redovnih studenata,
-donosi odluku o drugim subvencijama sukladno
planiranim sredstvima,
-utvrđuje osnove i mjerila za obračun plaća i drugih
materijalnih prava službenika i namještenika,
-donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela,
-donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
-imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela,
-utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstvenom
upravnom odjelu,
-predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih
prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
-usmjerava i nadzire djelovanjeslužbi Općine u
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga , odnosno
povjerenih poslova državne uprave
-daje mišljenje na akte koje podnose drugi ovlašteni
predlagatelji,
-obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih
odbora,
-imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima
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javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu ili suvlasništvu Općine,osim ako
posebnim zakonom nije drugačije određeno, a odluku
o istome dužan je objaviti u prvom broju službenoga
glasilakoji slijedi nakon donošenja te odluke,
-obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom
i drugim propisima.
Općinski načelnik, te njegov zamjenik, obvezni su
prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća.
Članak 50.
Općinski načelnikje odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu
i za ustavnost i zakonitost akata upravnog tijela Općine.
Članak 51.
„Općinski načelnik dva puta godišnje Općinskom
vijeću podnosi izvješće o svom radu i to istodobno s
izvješćem o izvršenju Proračuna.
Općinsko vijećemože, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski načelnik izvješće po zahtjevu iz stavka
2. podnosi u pismenom ili usmenom obliku na prvoj
sljedećoj sjednici Općinskog vijeća, a može se podnijeti
i na sjednici na kojoj je zatraženo.
Zahtjev za podnošenje izvješća iz stavka 2. ovog
članka može tražiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Zahtjev se podnosi predsjedniku Općinskog vijeća pismeno sa preciziranim i jasno određenim
pitanjima o kojima se izvješće traži i koja u izvješću
trebaju biti obrađena.
Općinsko vijećene može zahtijevati od općinskog
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća
o istom pitanju.
Članak 52.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis, u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta te zatražiti od Općinskog vijeća da u
roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni
uočene nedostatke u općem aktu. Ako Općinsko vijeće
ne otkloni uočene nedostatke općinski načelnik će bez
odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave
u čijem je djelokrugu opći akt te mudostaviti mu odluku
o obustavi općeg akta,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog
odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom,
Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
Općinskinačelnik možeosnivatistalna i povremena
radna tijela radi davanja mišljenja i prijedloga, proučavanja i razmatranjapitanja iz svojeg djelokruga
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje Općinski načelnik posebnim aktom.
Članak 53.
Općinski načelnikimazamjenika koji ga zamjenjujeu slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti
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u obavljanju svoje dužnosti.
Pod pojmom duže odsutnosti razumijeva se da
Općinski načelnik nije u mogućnosti svoju dužnost obnašatiduže od 30 dana.
Članak 54.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku , ali mu time
ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenikje u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan
pridržavati se uputa Općinskog načelnika.
Članak 54.a.
Iznimno od odredbe članka 49. stavka 1.izvršno
tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanimzakonom i ovim Statutom.
Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika
je zamjenik općinskog načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom,
a dužnost općinskog načelnikaobnaša ako je mandat
općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine
mandata.
Zamjenik iz stavka 2. ovoga člankaima sva prava
i dužnosti općinskog načelnika.
Članak 55.
O načinu obnašanja dužnosti Općinski načelnik i
zamjenik izjašnjavaju se u skladu sa odredbama zakona
Članak 56.
Općinskom načelniku i njegovom zamjenikumandat prestaje po sili zakona:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o
općem upravnom postupku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog
mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,
- ako ne podnese ostavku radi obnašanja ili prihvaćanja nespojive dužnosti, protekom roka za podnošenje
ostavke,
- ako mu prestane prebivalište na području Općine,
danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom
prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona
kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
- smrću,
- drugim slučajevima utvrđenim zakonom.
Ako općinskom načelniku nastupom okolnosti
iz stavka 1. ovoga članka mandat prestane prije isteka
dvije godine mandata, pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjelaće u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike
Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog
načelnika.
Članak 57.
Općinski načelnik i njegov zamjenikmogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom
23. ovog Statuta.
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Članak 57.a
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika
nastupio prije isteka dvije godine mandata raspisat će se
prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog
zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost
općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik koji
je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i
zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost
općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata neće se raspisati
prijevremeni izbori za općinskog načelnika , a dužnost
općinskog načelnikado kraja mandata obnašat će njegov
zamjenik koji je izabran zajedno s njim.
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku,neće
se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika općinskog
načelnika.
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika raspisat će se prijevremeni
izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do
provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i
njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisat će se
prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog
zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost
općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
VIII. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Članak 58.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
općine Veliko Trgovišće , utvrđenih zakonom i ovim Statutom, kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojava
se Jedinstveni upravni odjel.
Unutarnje ustrojstvoi djelokrug Jedinstvenog
upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski
načelnik.
Članak 59.
Jedinstveni upravni odjelu oblasti za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom,
neposredno izvršava provođenje općih i pojedinačnih
akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta
poduzimaju propisane mjere.
Članak 60.
Jedinstveni upravni odjelsamostalan jeu okviru
svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovoran jeOpćinskom
načelniku.
Članak 61.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunuopćine Veliko Trgovišće, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
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Članak 62.
Općina Veliko Trgovišćeu okviru samoupravnog
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području
komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je
zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.
Članak 63.
Općina Veliko Trgovišćeosigurava obavljanje
djelatnosti iz članka 62. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba
i vlastitih pogona.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obavezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu
odnosno poslovanju, u rokovima propisanim zakonom.
Obavljanje određenih djelatnosti Općina može
povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama na način
propisan zakonom.
X MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 64.
Na području općine Veliko Trgovišće osnivaju
se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka,
mjesni odbor je dužan uvažavati interes Općine u cjelini.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili
više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove
naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način
i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i
posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije
uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 65.
Na području općine Veliko Trgovišće osnivaju se i
utvrđuju područja mjesnih odbora kako slijedi:
1.Mjesni odbor Veliko Trgovišće - Jezero Klanječko, koji obuhvaća sve ulice i trgove u mjestu Veliko
Trgovišće i područje naselja Jezero Klanječko,
2.Mjesni odbor Ravnice - Vilanci - Velika Erpenja,
koji obuhvaća područja naselja Ravnice, naselja Vilanci
i naselja Velika Erpenja,
3.Mjesni odbor Jalšje , koji obuhvaća područje
naselja Jalšje,
4.Mjesni odbor Dubrovčan - Bezavina - Mrzlo
Polje, koji obuhvaća područja naselja Dubrovčan, naselja
Bezavine i naselja Mrzlog Polja,
5.Mjesni odborStrmec - Požarkovec - Turnišće
Klanječko, koji obuhvaća područja naselja Strmec, naselja
Požarkovec i naselja Turnišće Klanječko,
6.Mjesni odbor Družilovec - Vižovlje , koji obuhvaća područja naselja Družilovec i naselja Vižovlje,
7.Mjesni odbor Domahovo - Zelengaj, koji obuhvaća područja naselja Domahovo i naselja Zelengaj.
Članak 66.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,
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članovi Općinskog vijeća te Općinski načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju
građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se
dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku i mora
sadržavati:
1. naziv podnositelja inicijative, odnosno predlagača,
2. naziv (ime) mjesnog odbora,
3. područje i granice mjesnog odbora,
4. sjedište mjesnog odbora i pravila mjesnog odbora
5. obrazloženje opravdanosti i potrebe osnivanja
mjesnog odbora,
6.podrobnije podatke o zadacima i sredstvima
mjesnog odbora.
Članak 67.
Općinski načelniku roku od 30 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na
način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije
podnesen na propisani način i po propisanom postupku,
obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana
dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu
na prvoj slijedećoj sjednici, ali ne duže od90 dana od
prijema prijedloga.
U koliko Općinsko vijeće prihvati prijedlog za
osnivanje mjesnog odbora, na prvoj sljedećoj sjednici,
ali ne duže od 90 dana, Općinsko vijeće donosi izmjene
Statuta sukladno prihvaćenom prijedlogu za osnivanje
mjesnog odbora.
Stupanjem na snagu izmjena Statuta u smislu stavka
4. ovog članka, mjesni odbor se smatra osnovanim.
Članak 68.
O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje naselja ili
dijela naselja iz mjesnog odbora, o spajanju mjesnog
odbora ili diobi mjesnog odbora odlučuje se na način i
po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnih odbora.
Članak 69.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 70.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja
mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području
mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim
izbornim sustavom.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora
uređuje Općinsko vijeće općim aktom, odgovarajućom
primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 71.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
Općinsko vijećeu roku od 30 dana od dana donošenja
odlukeo osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku
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od45 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća
mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
Članak 72.
Broj članova vijeća mjesnog odbora određen je
brojem birača na području pojedinog mjesnog odbora,
tako da se na svakih 100 birača bira jedan član vijeća
mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora može imati , uključujući i
predsjednika, najmanje 3, a najviše 7 članova.
U skladu s odredbama stavka 1. ovog članka utvrđuje se broj članova vijeća mjesnih odbora kako slijedi:
1. Mjesni odbor Veliko Trgovišće Jezero Klanječko 7 članova,
2. Mjesni odborRavnice - Vilanci Velika Erpenja 5 članova,
3. Mjesni odbor Jalšje 3 člana,
4. Mjesni odborDubrovčan - Bezavina Mrzlo Polje 7 članova,
5. Mjesni odborStrmec - Požarkovec Turnišće Klanječko 3 člana,
6. Mjesni odborDružilovec - Vižovlje - 5 članova ,
7. Mjesni odborDomahovo - Zelengaj - 5 članova.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji
ima prebivalište na području mjesnog odbora.
Članak 73.
Tijela mjesnog odbora su: Vijeće mjesnog odbora
i Predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje do
dana stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća o
raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju
svake četvrte godine sukladno posebnoj odluci kojom se
uređujuizbori za članove Vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora:
- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog
odbora,
- donosi pravila mjesnog odbora,
- donosi poslovnik o radu mjesnog odbora,
- donosi financijski plan,
- bira i razrješava predsjednikavijeća,
- saziva mjesne zborove građana,
- odlučuje o korištenju sredstva namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,
- daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na
njegovu području,
- surađuje se drugim mjesnim odborima na području Općine,
- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 74.
Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
- rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih
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dokumenata Općine i njihova ostvarenja te drugih akata
od utjecaja na život i rad područja odbora,
- predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
- predlaže imenovanje ulica, trgova, parkova, škola,
vrtića i drugih objekata na svom području,
- predlaže promjenu područja mjesnog odbora.
Članak 75.
Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom
glasova svih članova bira predsjednika vijeća, u pravilu
javnim glasovanjem,na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
- predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
a za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnogodbora
- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje aktevijeća,
- provodi i osigurava provođenje odluka općinskog
vijeća te izvješćuje o provođenju odlukavijeća,
- surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
- informira građane o pitanjima vezanim za mjesni
odbor,
- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće
mjesnog odbora i Općinsko vijeće.
Članak 76.
Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
- prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
- predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje
pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjimakoja
su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
- obavljati poslove i zadatke koje mu u okviru svog
djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora,
Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i
dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.
Članak 77.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja
mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija
kojima se poboljšava komunalni standard građana na
području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju
zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih
potreba na svom području
Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se
zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine
za narednu godinu.
Članak 78.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća
mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
Članak 79.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći
i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, prihodi od imovine
i imovinskih prava te prihodi koje posebnom odlukom
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utvrdi Općinsko vijeće.
Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
Članak 80.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati
zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog
odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Članak 81.
Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe,
sukladno propisima.
Općinski načelnik osigurava odgovarajuće uvjete
radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju
administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.
Članak 82.
U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati
zakona i ovog Statuta.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja Općinski načelnik te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako
ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog
odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
XI. IMOVINA I FINANCIRANJEOPĆINE
Članak 83.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska
prava koja pripadaju Općini čine njezinu imovinu.
Članak 84.
Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik
i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta
pažnjom dobrog gospodara.
Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja
imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Općine.
Članak 85.
Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
-općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,
-prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih
prava,
-prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima
udjele ili dionice,
-prihodi od koncesija,
-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
-udio u zajedničkom porezu,
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-sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena
u Državnom proračunu,
-drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 86.
Temeljni financijski akt Općine je Proračun u kojem
je iskazana procjena godišnjih prihoda i primitaka, te
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak 87.
Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna
donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za
koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest
mjeseci koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 88.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće
donosi odluku o privremenom financiranju na način i
postupku propisanim zakonom i Poslovnikom i to najduže
za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
Članak 89.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i
primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun
se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili
pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i
dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.
Članak 90.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo
financija.
XII AKTI OPĆINE
Članak 91.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik,
proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge
opće akte i zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim
stvarima.
Članak 92.
Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je
za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.
Članak 93.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i
preporuke.
Članak 94.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih
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akata iz članka 91.ovog Statuta, na način i u postupku
propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada
upravnih tijela.
Članak 95.
Jedinstveni upravi odjelu izvršavanju općih akata
Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka,
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Krapinsko zagorske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku
i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom
Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne
ovlasti.
Članak 96.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako
posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se
izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Članak 97.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog
vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju
nadležnatijela državne uprave u čijem je djelokrugu
opći akt.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata
koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće
i Općinski načelnikobavljaju nadležna središnja tijela
državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno
posebnom zakonu.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je donesene
opće akte dostaviti nadležnom tijelu državne uprave u
čijem je djelokrugu opći akt, zajedno sa izvatkom iz
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg
akta, u roku od 15 dana od donošenja.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz
stavka 3. ovog članka bez odgode dostaviti i Općinskom
načelniku.
Članak 98.
Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 99.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga,
općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog
dana od dana objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
XIII JAVNOST RADA
Članak 100.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i
Jedinstvenog upravnog odjela je javan.
Predstavnici mjesnih odbora, udruga građana, gra-
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đani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.
Javnost se može isključiti samo u slučajevima
predviđenim posebnim zakonom i općim aktom Općinskog vijeća.
Članak 101.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
-javnim održavanjem sjednica,
-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
-objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku KZŽi na web stranicama Općine,
-objavom informacija na druge načine dostupne
građanima.
Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:
-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
-objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku KZŽi na web stranicama Općine,
-objavom informacija na druge načine dostupne
građanima.
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjelaosigurava se javnim izvještavanjem te objavom informacija na
druge načine dostupne građanima.
XIV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 102.
Prijedlog za izmjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i
Komisija za Statut i Poslovnik.
Prijedlog mora biti obrazložen, sa priloženim nacrtom akta, a podnosi se predsjednikuOpćinskog vijeća.
Prijedlog izmjena Statuta predsjednik Općinskog
vijeća uvrštava u dnevni redsjednice Općinskog vijeća
najkasnije u roku od 60 dana po zaprimljenom prijedlogu.
Općinskovijeće većinom glasova svih vijećnika
odlučuje o usvajanju prijedloga izmjena Statuta.
U slučaju da se prijedlog izmjena ne usvoji , isti
prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red sjednice Općinskogvijeća prije isteka roka od šest mjeseci .
Članak 103.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj:
9/07. ) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta
i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom
propisanom roku.
Članak 104.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti
Statut općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“
broj: 9/07.).
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Statutarne
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Veliko
Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 8/13.)
Članak 31.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu prvog
danaod dana objave u Službenom glasniku Krapinsko
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zagorska županije, osim odredaba članka 9. stavka 1.
i članka 15. stavka 1. i 3. koji stupaju na snagu na dan
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih
lokalnih izbora.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Statutarne
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Veliko
Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 6/18.)
Članak 14.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog danaod dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko zagorska županije.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Statutarne
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Veliko
Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 17/20.)
Članak 10.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog danaod dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko zagorska županije.
KLASA: 021-01/21-01/10
UR.BROJ: 2197/05-05-21-1
PREDSJEDNICA KOMISIJE
ZA STATUT I POSLOVNIK
Ljiljana Vranić, v.r.

ISPRAVAK

GRAD DONJA STUBICA
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom
utvrđena je pogreška u tekstu Odluke o oslobađanju od
obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih virusom
COVID-19 Gradskoga vijeća Grada Donje Stubice,
objavljene  u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“ broj 54 od  21. prosinca 2020. godine, te se daje
ISPRAVAK
ODLUKE O OSLOBAĐANJU OD OBVEZE
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE KAO
MJERE UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH
POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSOM
COVID-19
U članku 2. Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih
posljedica uzrokovanih virusom COVID-19 („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 54/21)  tekst
koji glasi: „pa sve do obustave mjere“ispravlja se, tako
da glasi: „pa do 30.06.2021.“.
U članku 3. Odluke tekst koji glasi: “u roku od 60
dana od ponovnog početka rada“
ispravlja se, tako da glasi: „do zaključno 31.8.
2021.“.
KLASA: 032-05/21-01/09
URBROJ: 2140/01-05-21-2
GLAVNA UREDNICA
Dubravka Sinković, v.r.
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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.

