
 
              
           

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
              Ž U P A N 
KLASA: 230-01/17-01/01 
URBROJ: 2140/01-02-17-3 
Krapina,  9. lipnja 2017. 
                                                                                                      
      
                                                                                                  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET:   I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice 
                         Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu 
 
                     
          Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst), 
župan Krapinsko-zagorske županije dana 9. lipnja  2017. godine  d o n o s i  

 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

 
I. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju I. izmjene i dopune Financijskog plana 

Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu. 
 
II. Prijedlog zaključka i I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice 

Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu nalaze se u privitku i čine sastavni dio 
ovog  Zaključka, te se upućuju  Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 

 
III. Za izvjestitelja se zadužuje Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice 

Krapinsko-zagorske županije.  
 
 

   Ž U P A N   
   Željko Kolar 

                                   
DOSTAVITI: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 

 
             



 
 
 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 
KLASA: 400-02/17-01/04 
URBROJ: 2140/01-11-17-2 
Krapina, 9. lipnja 2017. 
 
 
        ŽUPAN 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne 
                      zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu,  

- obrazloženje, daje se  
        
 
 
PRAVNI TEMELJ: Članak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 
106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. 
Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj, 
13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu, župan Županijskoj             
skupštini 
 
IZVJESTITELJ: Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske 

županije         
 
OBRAZLOŽENJE: Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 106/99., 117/01., 
36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10., dalje u tekstu: Zakon) propisano je da je vatrogasna 
djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu 
obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Istim je 
Zakonom propisano i da župan ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na 
svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Zakon određuje da se javne 
vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje 
se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije 
osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se 
postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice 
županije u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. 
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Člankom 45. Zakona propisano je da sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica 
osiguravaju županije iz vlastitih proračuna, a koje čine prihodi proračuna umanjeni za dodatni 
udio u porezu na dohodak za decentralizirane sustave, pomoći izravnavanja za decentralizirane 
funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode i primitke. Sukladno Zakonom propisanim 
mjerilima, Krapinsko-zagorska županija izdvojena sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne 
zajednice Krapinsko-zagorske županije. 
Dana 6. lipnja 2017. godine, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije dostavila je I. 
izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2017. godinu te se predlaže županu da utvrdi Prijedlog 
zaključka kojim se prihvaća I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice 
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu, u tekstu kao u prilogu i da istog proslijedi 
Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 
 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:  I. izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske 
županije za 2017. godinu predviđena su sredstva za financiranje rada Vatrogasne zajednice 
Krapinsko-zagorske županije u visini od 966.000,00 kuna.  
         
 
           

PROČELNICA 
         Petra Vrančić Lež 
 
 
 
 
 
Prilog: 
 
1. I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice za 2017. godinu, 
2. Prijedlog zaključka župana, 
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine. 
 











































 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 230-01/17-01/01 
URBROJ: 2140/01-01-17-4 
Krapina,  _______________ 2017. 
 
 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 4/09., 11/13 i 26/13. - pročišćeni tekst),  
Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na ___. sjednici održanoj dana __. 
___________  2017. godine,  donijela je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

I. Prihvaća se I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-
zagorske županije za 2017. godinu. 

 
II. Akt iz točke I. ovog Zaključka  nalazi se u  privitku  i čini  sastavni dio ovog Zaključka. 
 
 

 
            

 
                     PREDSJEDNICA 
                       ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
                   Vlaste Hubicki, dr.vet.med. 

 
 
 
DOSTAVITI: 
 
1.  Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,   
     n/p predsjednika Stjepana Skulibera, 
     Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina,        
2.  Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, ovdje, 
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,      
3.  za prilog zapisniku, 
4.  za Zbirku isprava,         
5.  Pismohrana. 
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