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GRAD OROSLAVJE

Temeljem	članka	84.	i	86.	Zakona	o	prostornom	ure-
đenju	i	gradnji	(NN	76/07,	38/09,	55/11	i	90/11)	i	članka	
46.	Statuta	Grada	Oroslavja	(Službeni	glasnik	Krapinsko-
zagorske	županije	broj	16./09.)	Gradonačelnik	donosi:

ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE 
ZONE MOKRICE ZA JAVNU RASPRAVU I 

OBJAVI JAVNE RASPRAVE
Članak	1.

Temeljem	Nacrta	 prijedloga	Urbanističkog	plana	
uređenja	radne	zone	Mokrice	(u	daljnjem	tekstu	UPU)	i	
Izvješća	o	prethodnoj	raspravi	utvrđujem	prijedlog	UPU-a	
za	javnu	raspravu	i	upućujem	na	javnu	raspravu.

Članak	2.
Javna	rasprava	o	prijedlogu	UPU-a	održat	će	se		od		

22.	03.	2012.	godine	do		21.	04.	2012.	godine	.
Članak	3.

Za	vrijeme	trajanja	javne	rasprave	prijedlog	UPU-a	
bit	će	izloženi	na	javni	uvid		radnim	danom	u	vremenu	od	
8:00	do	14:00	sati	u	sali	za	vjenčanje	Oro	trg	1,	Oroslavje.

Članak	4.
Javno	 izlaganje	 održat	 će	 se	 29.03.2012.	 godine	

s	početkom	u	14:	00	sati	u	sali	za	vjenčanje	Oro	trg	1,	
Oroslavje..

Članak	5.
Posebna	 obavijest	 o	 javnoj	 raspravi	 poslat	 će	 se	

tijelima	i	osobama	određenim	posebnim	propisima	koja	
su	dala	zahtjeve	(podatke,	planske	smjernice	i	propisane	
dokumente)	za	izradu	UPU-a	iz	područja	svog	djelokruga,	
te	ostalim	osobama	određenim	Odlukom	o	izradi	UPU-a.

Članak	6.
Prijedlozi,	 primjedbe,	 očitovanja	 i	mišljenja	 na	

prijedlog	UPU-a	moći	će	se:	upisati	u	knjigu	primjedbi	
koja	će	se	nalaziti	uz	izloženi	Prijedlog	UPU-a	(u	vrijeme	
trajanja	javnog	uvida);	ili	dati	u	zapisnik	za	vrijeme	javnog	
izlaganja,	ili	dostaviti	u		Jedinstveni	upravni	odjel	grada	
Oroslavja,	Oroslavje,	Oro	trg	1(u	vrijeme	trajanja	javne	
rasprave)	osobno	ili	putem	pošte.

Članak	7.
Prijedlozi,	 primjedbe,	 očitovanja	 i	mišljenja	koje	

će	biti	nečitko	napisana	bez	imena,	prezimena,	adrese	i	
potpisa	podnositelja,	te	dana	drugačije	od	načina	opisanog	
članka	6.	ovog	Zaključka	neće	se	uzeti	u	obzir	u	pripremi	
izvješća	o	javnoj	raspravi.

Članak	8.
Ovaj	zaključak	stupa	na	snagu	danom	donošenja	i	

objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku		Krapinsko-zagorske	
županije“.
KLASA:350-01/11-01/06
URBROJ:2113/04-03/01-11-15
U	Oroslavju,	12.	03.	2012.	godine	

GRADONAČELNIK:
Ivan	Tuđa,	prof.,	v.r.

Temeljem	članka	86.	Zakona	o	prostornom	uređe-
nju	i	gradnji	(NN	76/07,	38/09,	55/11	i	90/11)	i	članka	
46.Statuta	Grada	Oroslavja	(Službeni	glasnik	Krapinsko-
zagorske	županije	broj	16./09)	Gradonačelnik	objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA 

UREĐENJA RADNE ZONE MOKRICE
Javna	 rasprava	 o	 prijedlogu	Urbanističkog	 plana	

uređenja	radne	zone	Mokrice		(u	daljnjem	tekstu	UPU)	
održat	 će	 se	od	22.	 03.	 2012.	 godine	do	21.	 04.	 2012.	
godine.

Za	vrijeme	trajanja	javne	rasprave	prijedlog	UPU-a	
bit	će	izloženi	na	javni	uvid	u	sali	za	vjenčanje	Oro	trg	1,	
Oroslavje,	radnim	danom	u	vremenu	od	8:00		do	14:00	
sati.

Javno	 izlaganje	 održat	 će	 se	 29.03.2012.	 godine	
u	sali	za	vjenčanje	Oro	 trg	1,	Oroslavje,	 s	početkom	u	
14:00	sati.

Posebna	 obavijest	 o	 javnoj	 raspravi	 poslat	 će	 se	
tijelima	i	osobama	određenim	posebnim	propisima	koja	
su	dala	zahtjeve	(podatke,	planske	smjernice	i	propisane	
dokumente)	za	izradu	UPU-a	iz	područja	svog	djelokruga,	
te	ostalim	osobama	određenim	Odlukom	o	izradi	UPU-a.

Prijedlozi,	 primjedbe,	 očitovanja	 i	mišljenja	 na	
prijedlog	UPU-a	moći	će	se:	upisati	u	knjigu	primjedbi	
koja	će	se	nalaziti	uz	izloženi	Prijedlog	UPU-a	(u	vrijeme	
trajanja	javnog	uvida);	ili	dati	u	zapisnik	za	vrijeme	javnog	
izlaganja,	ili	dostaviti	u	Jedinstveni	upravni	odjel	grada	
Oroslavja	(u	vrijeme	trajanja	javne	rasprave)	osobno	ili	
putem	pošte.

Prijedlozi,	 primjedbe,	 očitovanja	 i	mišljenja	koje	
će	biti	nečitko	napisana	bez	imena,	prezimena,	adrese	i	
potpisa	podnositelja,	te	dana	drugačije	od	načina	opisanog	
stavkom	5	ove	objave	neće	se	uzeti	u	obzir	u	pripremi	
izvješća	o	javnoj	raspravi.
KLASA:350-01/11-01/06
URBROJ:2113/04-03/01-12-16
U	Oroslavju,	12.	03.	2012.	godine		

GRADONAČELNIK:
Ivan	Tuđa,	prof.,	v.r.

OPĆINA BEDEKOVČINA

Na	temelju	članka	9a.	Zakona	o	financiranju	javnih	
potreba	u	kulturi	(«Narodne	novine»	broj	47/90,	27/93	i	
38/09)	i	članka	32.	Statuta		Općine	Bedekovčina	(«Služ-
beni	glasnik	Krapinsko-zagorske	županije»	broj	18/09),	
Općinsko	vijeće	Općine	Bedekovčina	na					31.	sjednici	
održanoj	dana	23.	veljače	2012.	godine,		d		o	n	i	j	e	l	o			je

P R O G R A M   (P 012)
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI

ZA 2012. GODINU
Glava		00302		DRUŠTVENE	DJELATNOSTI	
Program		012	Program		javnih		potreba	u	kulturi

I
Javne	potrebe	u	kulturi	za		koje	se	sredstva	osigura-
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vaju	u		Proračunu		Općine	Bedekovčina	jesu	kulturne	djelatnosti,	programi	i	manifestacije	na	području	Općine	Bedekovčina.	
Općina	Bedekovčina	financira	djelatnost	Općinske	knjižnice	i	čitaonice	Bedekovčina,	podržava	i	potiče	programe	

udruga	u	kulturi,	te		potiče		kulturno-umjetnički	amaterizam,	dramsko	i	plesno	stvaralaštvo.
Iskazane	potrebe	od	strane	udruga	u	kulturi	ne	mogu	se	u	cijelosti			financijski	pratiti,	te	su	one	kategorizirane	po	

važnosti		i	postignućima.	
II

A-01201 Aktivnost	-		MANIFESTACIJE		U	KULTURI 115.000,00	kn
A-01201 Tekuća	donacija	Udruga	vinogradara	i	vinara		«Bilikum»		 5.000,00	kn	
A-01201 Sajam		i	izložba		vina	«Bedekovčina	2012.» 50.000,00	kn	
A-01201 Književna		manifestacija	«Susret	riječi»	Bedekovčina			2012.	 30.000,00	kn	
A-01201 Obilježavanje	obljetnica			proračunskih		korisnika	 10.000,00	kn	
A-01201 Ostale		kulturno	umjetničke	i	ostale	manifestacije 20.000,00	kn	
A-01202 Aktivnost	-	DJELATNOST	OPĆINSKE	KNJIŽNICE	 160.800,00	kn	
A-01202 Rashodi	za	zaposlene		 125.800,00		kn
A-01202 Pretplate	na	tisak	i	časopise	 15.000,00	kn	
K-01201 Nabava	knjiga	 20.000,00	kn	
A-01203 Aktivnost-	VJERSKE	ZAJEDNICE 					10.000,00	kn	
A-01203 Tekuće		donacije	RKT	Bedekovčina,	Mače	i	Orehovica		 10.000,00	kn	

A-01204 Aktivnost-DJELATNOST	KULTURNO	UMJETNIČKIH		
DRUŠTAVA	I	UDRUGA 			100.000,00	kn	

A-01204 KUD	«Bedekovčina	«	Bedekovčina	 16.500,00	kn	
A-01204 Folklorni	ansambl		«Žuna»	Bedekovčina	 16.500,00	kn	
A-01204 Muški	pjevački	zbor		«Magdalenić»		i	likovna	sekcija	 11.000,00	kn	
A-01204 Udruga		Društvo	sv.		Martin		Martinec	Orehovički	 6.000,00	kn	
A-01204 Udruga	«Angeljeki»	Brestovec	Orehovički	 10.500,00	kn	
A-01204 Limena	glazba	Bedekovčina	 8.500,00	kn
A-01204 Bedekovčanske	mažoretkinje			 19.000,00	kn	
A-01204 KUD	Sv.	Ivan	Krstitelj	Martinec		Orehovički	 11.000,00	kn	
A-01204 Manjinska	udruga	„Terem“ 1.000,00	kn	

SVEUKUPNO 385.800,00	kn

III
Ovaj		Program	stupa	na	snagu	danom	objave	u	«Službenom	glasniku		Krapinsko-zagorske	županije»	.

KLASA:	610-01/12-01/02
URBROJ:	2197-02-03/12-1
Bedekovčina,		23.	veljače	2012.	

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Branko	Huljak,	v.r.

Na	temelju	članka	209.	stavka	2.	Zakona	o	vodama	
(«Narodne	novine»	broj	153/09	i	130/11),	članka	63.	stav-
ka	1.	Zakona	o	financiranju	vodnoga	gospodarstva	(«Na-
rodne	novine»	broj	153/09),	članka	4.	Uredbe	o	najvišem	
iznosu	naknade	za	priključenje	građevina	i	drugih	nekret-
nina	na	komunalne	vodne	građevine	(	«Narodne	novine»	
broj	 109/11)	 i	 članka	32.	 Statuta	Općine	Bedekovčina	
(«Službeni	glasnik	Krapinsko	–	zagorske	županije»	broj	
18/09)	Općinsko	vijeće	općine	Bedekovčina	na	31.	sjed-
nici	održanoj	dana	23.	veljače	2012.	godine,	donijelo	je	

ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE 

GRAĐEVINE
I.	OPĆE	ODREDBE

Članak	1.
Ovom	Odlukom	utvrđuje	se:
	-	postupak	i	uvjeti	priključenja	građevine	i	druge	

nekretnine	na	komunalne	vodne	građevine,
-	obveza	priključenja,
	-	rokovi	za	priključenje,
	-	naknada	za	priključenje	i	način	plaćanja	naknade	

za	priključenje,
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	-	prekršajne	odredbe.
Članak	2.

Pod	komunalnim	vodnim	građevinama	u	smislu	ove	
Odluke	smatraju	se:

1.	građevine	za	javnu	vodoopskrbu,
2.	građevine	za	javnu	odvodnju.
Vodne	usluge	u	smislu	ove	Odluke	su:
1.	usluge	javne	vodoopskrbe,
2.	usluge	javne	odvodnje.

Članak	3.
Isporučitelji	vodnih	usluga	su:
1.	ZAGORSKI	VODOVOD	d.o.o.,	sa	sjedištem	u	Za-

boku,	Ksavera	Šandora	Gjalskog	1.,	za	javnu	vodoopskrbu 
2.	KOMUNALNO	ZABOK	d.o.o.,	sa	sjedištem	u	Zaboku,	
Zivtov	trg	3.,	za	javnu	odvodnju.

II.	OBVEZA	PRIKLJUČENJA
Članak	4.

Vlasnici	postojećih	građevina	ili	onih	koje	će	se	tek	
izgraditi	na	području	Općine	Bedekovčina	dužni	su	pri-
ključiti	svoju	građevinu	na	komunalne	vodne	građevine,	
kada	je	takav	sustav	izgrađen	u	naselju,	ili	dijelu	naselja	
u	kojem	se	nalazi	građevina,	odnosno	kada	su	osigurani	
uvjeti	 za	 priključenje,	 sukladno	Odluci	 o	 priključenju. 
Iznimno,	vlasnici	poljoprivrednog	zemljišta	mogu	suklad-
no	ovoj	Odluci	podnijeti	 zahtjev	za	priključenje	poljo-
privrednog	zemljišta	uz	uvjet	dostave	uvjerenja	Državne	
uprave	 da	 je	 vlasnik	 upisan	 u	 upisnik	 poljoprivrednih	
gospodarstava.

Članak	5.
Vlasnici	građevine	dužni	 su	priključiti	građevinu	

na	komunalne	vodne	građevine	u	slijedećim	rokovima: 
-	 novoizgrađena	 građevina,	 u	 naseljima	 gdje	 je	 su-
stav	 javne	 vodoopskrbe,	 odnosno	 javne	 odvodnje	
izgrađen,	 mora	 se	 priključiti	 na	 komunalne	 vod-
ne	 građevine	 prije	 početka	 uporabe	 građevine, 
-	postojeće	građevine,	u	naseljima	u	kojima	još	nije	izgra-
đen	sustav	javne	vodoopskrbe,	odnosno	javne	odvodnje,	
moraju	 se	 priključiti	 na	 komunalne	 vodne	 građevine	
u	 roku	od	 šest	mjeseci	 od	 završetka	 izgradnje	 sustava	
javne	 vodoopskrbe	 odnosno	 sustava	 javne	 odvodnje, 
	-	postojeće	građevine,	u	naseljima	gdje	je	izgrađen	sustav	
javne	vodoopskrbe,	odnosno	javne	odvodnje,	moraju	se	
priključiti	 na	 komunalne	 vodne	građevine	 najkasnije	 u	
roku	od	osam	mjeseci	od	stupanja	na	snagu	ove	Odluke. 
Ako	 vlasnik	 građevine	 ne	 priključi	 svoju	 građevinu	
na	 komunalne	 vodne	 građevine	 u	 roku	 iz	 stavka	 1.	
ovog	 članka,	 Jedinstveni	 upravni	 odjel	 Općine	 Be-
dekovčina,	 na	 prijedlog	 isporučitelja	 vodnih	 usluga,	
donijeti	 će	 rješenje	 o	 obvezi	 priključenja	 na	 teret	
vlasnika	 ili	 drugog	 zakonitog	 posjednika	 građevine. 
Rješenje	o	obvezi	priključenja,	pored	osnovnih	podataka	
o	vlasniku	građevine	i	građevini,	sadrži	i	odredbe	o	visini	
naknade	 za	 priključenje,	 cijenu	 i	 rok	 izgradnje,	 nalog	
za	rad	isporučitelju	vodnih	usluga	da	izvede	priključak	
na	teret	vlasnika	odnosno	drugog	zakonitog	posjednika	
građevine,	rok	plaćanja	troškova	priključenja,	te	odredbu	
o	mogućnosti	prisilne	naplate	u	slučaju	kada	vlasnik	od-
nosno	drugi	zakoniti	posjednik	građevine	ne	želi	snositi	

troškove	izgradnje	priključka.
Članak	6.

Općinsko	vijeće	Općine	Bedekovčina	može	izuzeti	
vlasnike	nekretnina	ili	druge	zakonite	posjednike	obveze	
priključenja	na	komunalne	vodne	građevine	ukoliko	su	isti	
na	odgovarajući	način	pojedinačno	riješili	vodoopskrbu	i	
odvodnju	otpadnih	voda	sukladno	Zakonu	o	vodama.	U	
navedenom	slučaju	Općina	nije	dužna	opskrbljivati	vodom	
u	slučaju	nestašica.

III.	POSTUPAK	PRIKLJUČENJA
Članak	7.

Postupak	za	priključenje	na	komunalne	vodne	gra-
đevine	pokreće	se	podnošenjem	zahtjeva	za	priključenje. 
Zahtjev	 za	 priključenje	 podnosi	 vlasnik	 građevine. 
Zahtjev	 se	 podnosi	 isporučitelju	 vodnih	 usluga. 
Zahtjev	za	priključenje	novoizgrađene	građevine	mora	se	
podnijeti	pravovremeno,	prije	početka	uporabe	građevine.

Članak	8.
Uz	zahtjev	za	priključenje	prilaže	se:
1.	pravomoćan	akt	na	temelju	kojeg	se	može	gra-

diti,	sa	pratećom	projektnom	dokumentacijom	iz	koje	je	
vidljiva	površina	građevine,	

2.	izvadak	iz	zemljišne	knjige,
3.	kopija	katastarskog	plana,	izvod	iz	DOF-a,	ili	za	

stare	građevine:
1.	 potvrda	Državne	geodetske	uprave	o	vremenu	

evidentiranja	građevine	(15.02.1968.)	ili	uvjerenje	o	vre-
menu	gradnje.	Uz	zahtjev	za	priključenje	poljoprivrednog	
zemljišta	prilaže	se:

1.	izvadak	iz	zemljišne	knjige,
2.	kopija	katastarskog	plana,	izvod	iz	DOF-a,
3.	uvjerenje	Državne	uprave	da	je	vlasnik	predmetne	

čestice	upisan	u	Upisnik	poljoprivrednih	gospodarstava	
i	da	je	čestica	na	kojoj	se	traži	priključak	u	sustavu	Obi-
teljskog	poljoprivrednog	gospodarstva.

Članak	9.
Isporučitelj	vodnih	usluga	na	temelju	zahtjeva	za	

priključenje	provodi	postupak	za	izdavanje	suglasnosti	o	
dozvoli	priključenja	i	izdaje	odluku	o	dozvoli	priključenja,	
ako	 za	 priključenje	 postoje	 tehničko-tehnološki	 uvjeti. 
Ako	za	priključenje	ne	postoje	tehničko-tehnološki	uvjeti,	
zahtjev	će	se	odbiti.

Isporučitelj	 vodnih	 usluga	 obvezan	 je	 odluku	 iz	
stavka	1.	i	2.	ovog	članka	donijeti	u	roku	od	30	dana	od	
dana	primitka	urednog	zahtjeva.

Članak	10.
Odluka	 o	 dozvoli	 priključenja	mora	 sadržava-

ti	 podatke	 o	 građevini	 koja	 se	 priključuje	 (mjesto	 i	
adresa	 priključenja,	 broj	 katastarske	 čestice	 i	 naziv	
katastarske	 općine,	 namjena	 i	 sl.),	 ime	 odnosno	 na-
ziv	 vlasnika	 i	 podaci	 o	 istome,	 a	 prilaže	 joj	 se	 i	 od-
govarajuća	 skica	 priključka	 na	 kopiji	 katastarskog	
plana	 s	 popisom	 čestica	 na	 kojima	 priključak	 postoji. 
Odluka	o	odbijanju	zahtjeva	za	priključenje	mora	sadržava-
ti	podatke	o	građevini	i	vlasniku	navedene	u	stavku	1.	ovog	
članka,	te	razlog	zbog	kojeg	se	građevina	ne	može	priključiti. 
Odluka	 iz	 stavka	 1.	 ovog	 članka	 sadrži	 i	 odredbu	
o	 plaćanju	 troškova	 priključenja	 prema	 tehničkom	
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rješenju	 i	 troškovniku	 isporučitelja	 vodnih	 usluga. 
Primjerak	Odluke	iz	stavka	1.	i	2.	ovog	članka	dostaviti	
će	se	na	znanje	Općini	Bedekovčina.

Članak	11.
Građevine	izgrađene	bez	akta	na	temelju	kojeg	se	

može	graditi	ne	smiju	se	priključiti	na	komunalne	vodne	
građevine,	kao	ni	građevine	za	koje	je	u	tijeku	postupak	
građevinske	inspekcije	koji	postupak	se	odnosi	na	obu-
stavu	građenja	ili	uklanjanja	građevine	prema	posebnom	
zakonu.

Članak	12.
Radove	 priključenja	 izvodi	 isporučitelj	 vodnih	

usluga	ili	njegov	ugovaratelj.
Radove	 priključenja	 na	 javnu	 odvodnju	 izvodi	

ovlašteni	izvoditelj	uz	stručni	nadzor	isporučitelja	usluge	
javne	odvodnje.

Stvarni	trošak	radova	snosi	vlasnik	ili	drugi	zakoniti	
posjednik	nekretnine	koja	se	priključuje.

Članak	13.
Vlasnik	 ili	 drugi	 zakoniti	 posjednik	 nekretnine	

dužan	je	s	isporučiteljem	vodnih	usluga	zaključiti	ugovor	
o	priključenju.

Prije	sklapanja	ugovora	o	priključenju	vlasnik	građe-
vine	ili	drugi	zakoniti	posjednik	nekretnine,	dužan	je	riješiti	
imovinsko-pravne	odnose	na	trasi	priključenja	na	način	da	
prikupi	pisane	suglasnosti	vlasnika	odnosno	zakonitih	po-
sjednika	nekretnina	preko	kojih	prolazi	trasa	priključenja. 
Ugovor	o	priključenju	obavezno	sadrži	sljedeće	podatke:	
naziv	ugovornih	strana,	vrstu	priključka,	cijenu	i	rok	iz-
gradnje	priključka,	troškovnik	radova	koji	čini	sastavni	
dio	ugovora,	te	odredbu	o	predaji	priključka	u	vlasništvo	
isporučitelja	vodnih	usluga.

Članak	14.
Na	zahtjev	vlasnika	ili	investitora	građevine	dopustit	

će	se	da	on	sam	izvede	iskop	i	zatrpavanje	koji	su	potrebni	
za	priključenje	građevine,	ako	bi	mu	to	smanjilo	troškove	
priključenja,	uz	uvjet	da	se	radovi	koje	on	izvodi	odno-
sno	organizira,	obave	zakonito	i	prema	pravilima	struke,	
uz	nadzor	ovlaštene	osobe	isporučitelja	vodnih	usluga	i	
uz	 prethodnu	 suglasnost	 nadležnog	 tijela	 koje	 upravlja	
cestom	(	Županijske	uprave	za	ceste,	Hrvatskih	cesta	 i	
Općine	Bedekovčina).

IV.	TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI	UVJETI	 PRI-
KLJUČENJA

Članak	15.
Tehničko-tehnološke	 uvjete	 priključenja	 na	

komunalne	 vodne	 građevine	 utvrđuje	 isporučitelj	
vodnih	 usluga	 internim	 aktom	 kojim	 se	 utvrđu-
ju	 opći	 i	 tehnički	 uvjeti	 isporuke	 vodnih	 usluga. 
Interni	akt	iz	stavka	1.	ovog	članka	mora	biti	objavljen	na	
internet	stranicama	isporučitelja	vodne	usluge	te	dostupan	
javnosti	i	na	druge	pogodne	načine.

V.	NAKNADA	ZA	PRIKLJUČENJE
Članak	16.

Investitor	ili	vlasnik	građevine	ili	druge	nekretnine	
koja	se	priključuje	na	komunalne	vodne	građevine	dužan	
je	platiti	naknadu	za	priključenje.

Članak	17.

Naknada	 za	 priključenje	 na	 komunalne	 vodne	
građevine	 prihod	 je	 proračuna	Općine	Bedekovčina.	 
Prihodi	od	naknade	za	priključenje	koriste	se	isključivo	za	
gradnju	odnosno	financiranje	gradnje	komunalnih	vodnih	
građevina	na	području	Općine	Bedekovčina.

Članak	18.
Naknada	za	priključenje	obračunava	se	rješenjem	

o	obračunu	koje	donosi	Jedinstveni	upravni	odjel	Opći-
ne	Bedekovčina,	Odsjek	za	gospodarstvo,	graditeljstvo,	
promet	i	stambeno	komunalne	djelatnosti.

Članak	19.
Isporučitelj	 vodnih	 usluga	 dužan	 je	 podnosite-

lja	 zahtjeva	 za	 priključenje,	 prije	 sklapanja	 ugovora	 o	
priključenju,	 uputiti	Općini	Bedekovčina	 radi	 plaćanja	
naknade	za	priključenje	i	ne	smije	započeti	s	radovima	
na	priključenju	niti	sklopiti	ugovor	o	priključenju	prije	
nego	li	mu	podnositelj	zahtjeva	za	priključenje	predoči	
dokaz	o	izvršenoj	uplati	naknade	za	priključenje,	odnosno	
uplati	prvog	obroka	naknade	ako	mu	je	odobreno	obročno	
plaćanje.
1.	Visina	naknade	za	priključenje	na	vodne	građevine 

Članak	20.
Visina	naknade	za	priključenje	na	vodne	građevine	

za	 javnu	 vodoopskrbu	 i	 javnu	 odvodnju	 utvrđuje	 se	 u	
slijedećim	iznosima:	

1.	za	stambenu	zgradu	bez	stanova	kao	posebnih	di-
jelova	nekretnine	površine	do	200	m²	građevinske	(bruto)	
površine	1.900,00	kn	

2.	za	stambenu	zgradu	bez	stanova	kao	posebnih	
dijelova	nekretnine	površine	od	200	m²	do	400	m²	građe-
vinske	(bruto)	površine	3.400,00	kn	

3.	za	stambenu	zgradu	bez	stanova	kao	posebnih	
dijelova	nekretnine	površine	preko	400	m²	građevinske	
(bruto)	površine	7.600,00	kn

4.	za	stan	kao	posebni	dio	nekretnine	površine	do	
200	m²	građevinske	(bruto)	površine	1.900,00	kn

5.	za	stan	kao	posebni	dio	nekretnine	površine	veći	
od	200	m²	građevinske	(bruto)	površine	3.400,00	kn

6.	za	poslovnu	zgradu	bez	posebnih	dijelova	nekret-
nine	ili	poslovni	prostor	kao	posebni	dio	nekretnine,	osim	
proizvodnih	građevina,	površine	do	500	m²	građevinske	
(bruto)	površine	7.600,00	kn	

7.	 za	poslovnu	 zgradu	bez	posebnih	dijelova	ne-
kretnine	ili	poslovni	prostor	kao	posebni	dio	nekretnine,	
osim	 proizvodnih	 građevina,	 površine	 preko	 500	m²	
građevinske	(bruto)	površine	15.300,00	kn

8.	 za	 proizvodne	 zgrade	 bez	 posebnih	 dijelova	
nekretnine	ili	proizvodne	prostore	kao	posebne	dijelove	
nekretnine,	bez	obzira	na	površinu	2.300,00	kn

9.	za	škole	i	druga	učilišta,	ustanove	za	predškolski	
odgoj,	 bolnice,	 klinike,	 poliklinike,	 domove	 zdravlja,	
javne	 kuhinje	 i	 ostale	 građevine	 društvene	 namjene	
2.300,00	kn	

10.	 za	 građevine	 odnosno	 zgrade	 športsko-rekre-
acijske	namjene	(stadion,	športske	dvorane,	bazeni	i	sl.)	
7.600,00	kn	

11.	za	poljoprivredno	zemljište	i	objekte	koji	služe	
isključivo	za	poljoprivrednu	djelatnost	(plastenici,	stakle-
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nici	i	sl.)	1.500,00	kn
12.	za	jednostavne	građevine	koje	se	u	smislu	poseb-

nog	propisa	o	prostornom	uređenju	i	gradnji	mogu	graditi	
bez	akata	kojima	se	odobrava	građenje,	a	prikladne	su	za	
priključenje	1.500,00	kn.

2.	Način	plaćanja	naknade	za	priključenje
Članak	21.

Naknada	za	priključenje,	prihod	je	proračuna	Opći-
ne	Bedekovčina	,	a	uplaćuje	se	na	žiro	račun	Općine	Be-
dekovčina	2360000-1801100006	otvoren	kod	Zagrebačke	
banke	d.d.	Zagreb,	poziv	na	broj	68	5789-OIB	odmah	po	
izdavanju	rješenja	o	obračunu	naknade.

O	 uplaćenoj	 naknadi	 Jedinstveni	 upravni	 odjel	
Općine	Bedekovčina	 izdaje	 potvrdu	 na	 temelju	 koje	
korisnik	ostvaruje	pravo	na	priključenje	na	sustav	javne	
vodoopskrbe	i	javne	odvodnje.

Općinski	načelnik	može	odobriti	obročno	plaćanje	
do	najviše	3	jednaka	mjesečna	obroka,	pod	uvjetom	da	
obveznik	plaćanja	dostavi	Općini	zadužnicu	kao	sredstvo	
osiguranja	 plaćanja.	Na	 dospjele,	 a	 neplaćene	 obroke	
obračunava	se	zatezna	kamata.

3.	Oslobođenje	od	plaćanja	naknade	za	priključenje
Članak	22.

Od	plaćanja	naknade	za	priključenje	oslobađaju	se	Op-
ćina	Bedekovčina	kao	investitor,	ustanove	ili	pravne	osobe	
u	potpunom	ili	većinskom	vlasništvu	Općine	Bedekovčina,	
kao	i	udruge	kod	gradnje	za	obavljanje	redovne	djelatnosti. 
Uz	zahtjev	za	oslobođenje	od	plaćanja	naknade,	potrebno	
je	priložiti	odgovarajuće	potvrde.

O	zahtjevu	rješava	Jedinstveni	upravni	odjel	Općine	
Bedekovčina.

Članak	23.
Općinski	 načelnik	može	 osloboditi	 od	 plaćanja	

naknade	za	priključenje	pojedine	građane	:
1.	ako	je	sudjelovao	u	financiranju	izgradnje	mjesne	

opskrbne	mreže	prije,	odnosno	u	vrijeme	njezine	izgrad-
nje,	a	predmetni	objekt	priključuje	se	na	tu	vodoopskrbnu	
mrežu,	 odnosno	 dio	mreže	 za	 koju	 je	 sufinancirao	 iz-
gradnju,	te	je	dostavio	dokaz	o	financiranju	ili	izgradnji	
potrebne	mreže,

2.	ako	do	granice	svoje	građevinske	parcele	grade	
produžetak	opskrbne	mreže,

3.	 ako	grade	građevine	 od	 zajedničkog,	 odnosno	
općeg	interesa	za	Općinu	Bedekovčina,

4.	ako	se	naknada	financira	iz	Socijalnog	programa	
Općine.

VI.	 FINANCIRANJE	GRADNJE	KOMUNAL-
NIH	VODNIH	GRAĐEVINA	OD	STRANE	BUDUĆIH	
KORISNIKA

Članak	24.
U	 slučaju	 kada	 gradnja	 određene	 komunalne	

vodne	 građevine	 nije	 predviđena	 planom	gradnje	 ko-
munalnih	 vodnih	 građevina,	 budući	 korisnici	 vodnih	
usluga	 koji	 bi	 se	 priključili	 na	 vodne	građevine	mogu	
sudjelovati	 u	 financiranju	 njihove	 gradnje,	 uz	 povrat	
uloženih	sredstava	u	određenom	roku,	pod	uvjetima	utvr-
đenim	ugovorom	sklopljenim	s	Općinom	Bedekovčina. 
Sredstva	iz	stavka	1.	ovog	članka	uplaćuju	se	na	žiro	račun	

Općine	Bedekovčina,	a	rok	povrata	sredstava	ne	može	biti	
dulji	od	5	godina	od	dana	sklapanja	ugovora.

VII.	PREKRŠAJNE	ODREDBE
Članak	25.

Novčanom	 kaznom	 u	 iznosu	 od	 5.000,00	 kuna	
kazniti	će	se	za	prekršaj	pravna	osoba	ako:	

1.	 ne	 priključi	 svoju	 građevinu	 odnosno	 drugu	
nekretninu	na	sustav	javne	vodoopskrbe	ili	sustav	javne	
odvodnje	u	rokovima	određenim	člankom	5.	ove	Odluke,	

2.	 samovoljno	 priključi	 svoju	 građevinu	 na	 su-
stav	 javne	 vodoopskrbe	 ili	 sustav	 javne	 odvodnje, 
3.	koristi	vodu	iz	javnih	hidranata	bez	odobrenja	isporu-
čitelja	vodnih	usluga,

4.	onemogući	isporučitelju	vodnih	usluga	popravak	
priključka,	očitanje	i	zamjenu	vodomjera	s	ciljem	bažda-
renja,	te	pregled	instalacije	potrošača	s	ciljem	utvrđivanja	
njezine	tehničke	ispravnosti.	Novčanom	kaznom	u	iznosu	
od	2.000,00	kuna	kazniti	će	se	za	prekršaj	iz	stavka	1.	ovog	
članka	i	odgovorna	osoba	u	pravnoj	osobi.

Novčanom	 kaznom	 u	 iznosu	 od	 3.000,00	 kuna	
kazniti	će	se	za	prekršaj	fizička	osoba	obrtnik	 i	fizička	
osoba	koja	obavlja	drugu	samostalnu	djelatnost,	a	koja	
učini	prekršaj	iz	stavka	1.	ovog	članka.	

Novčanom	 kaznom	 u	 iznosu	 od	 1.500,00	 kuna	
kazniti	će	se	za	prekršaj	fizička	osoba	koja	učini	prekršaj	
iz	stavka	1.	ovog	članka.

Članak	26.
Novčane	 kazne	 uplaćuju	 se	 u	 Proračun	Općine	

Bedekovčina.
VIII.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE

Članak	27.
Nadzor	nad	provođenjem	ove	Odluke	obavlja	Jedin-

stveni	upravni	odjel,	Odsjek	za	gospodarstvo,	graditelj-
stvo,	promet	i	stambeno	komunalne	djelatnosti.

Ovlaštena	osoba	iz	navedenog	tijela	može	u	obav-
ljanju	nadzora:

-	 rješenjem	 narediti	 ili	 zabraniti	 radnje	 u	 svrhu	
provođenja	odredbi	ove	Odluke

-	izreći	opomenu	ili	novčanu	kaznu	na	mjestu	po-
činjenja	prekršaja,

-	izreći	obavezni	prekršajni	nalog,
-	podnijeti	 zahtjev	za	pokretanje	prekršajnog	po-

stupka.
Članak	28.

Ova	Odluka	nakon	donošenja	dostaviti	će	se:
1.	Vijeću	za	vodne	usluge,	u	roku	5	dana,
2.	 isporučiteljima	vodnih	usluga,	koji	su	je	dužni	

objaviti	 na	 internetu	 ili	 na	 drugi	 prikladan	način,	 te	 ju	
učiniti	dostupnom	javnosti	za	cjelokupno	vrijeme	njezina	
važenja.

Članak	29.
Stupanjem	na	 snagu	 ove	Odluke	 prestaje	 važiti	

Odluka	o	 priključenju	 na	 komunalnu	 infrastrukturu	 za	
opskrbu	pitkom	vodom	i	odvodnju	otpadnih	i	oborinskih	
voda	u	Općini	Bedekovčina	(«Službeni	glasnik	Krapin-
sko-zagorske»	županije	broj	12/04.).

Članak	30.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	
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objave	 u	 «Službenom	 glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije».
KLASA:	325-01/11-01/19	
URBROJ:	2197-02-02/12-2	
Bedekovčina,	23.	veljače	2012.	

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Branko	Huljak	,	v.r.

Na	temelju	članka			5.	i	članka		14.	Zakona	o	so-
cijalnoj	skrbi	 	 („Narodne	novine“	broj	57/11)	 i	 	članka	
32.	Statuta	Općine	Bedekovčina	(„Službeni	glasnik	Kra-
pinsko-zagorske	županije“	broj		18/09)	Općinsko	vijeće	
Općine	Bedekovčina		na	31.	sjednici	održanoj	dana		23.	
veljače	2012.	godine,	donijelo	je	

ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI

I.	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovom	Odlukom	 	 o	 socijalnoj	 skrbi	 	 (u	 daljnjem	
tekstu:	Odluka)	utvrđuju	se	prava		iz	socijalne	skrbi	koja	
osigurava		Općina	Bedekovčina	(	u	daljnjem	tekstu:	Op-
ćina),	korisnici	socijalne	skrbi,	uvjeti	ostvarivanja	prava	
iz	socijalne	skrbi	i	postupak		za	ostvarivanje	tih	prava.	

Članak	2.
Prava	iz	socijalne	skrbi			utvrđena	ovom	Odlukom		

ne	mogu	se	ostvariti	na	teret	Općine	ukoliko	je	zakonom	
ili	drugim	propisom	određeno		da	se	ta	prava	ostvaruju	
prvenstveno	na	teret	Republike	Hrvatske,	te	drugih		prav-
nih	ili	fizičkih	osoba.	

Članak	3.
Sredstva	 za	 ostvarivanje	 prava	 iz	 socijalne	 skrbi	

propisana	ovom	Odlukom	 	osiguravaju	se	u	Proračunu	
Općine.	

Općinsko	 	 vijeće	Općine	Bedekovčina	 za	 svaku	
kalendarsku	godinu	donosi	Program	financiranja	potreba	
socijalne	skrbi	 (u	daljnjem		 tekstu:	Program),	kojim	se	
utvrđuje	pravo	na	pomoć	za	podmirenje	troškova	stano-
vanja	propisano	Zakonom	o	socijalnoj	skrbi,	te	prava	na	
ostale	pomoći	propisana	ovom	Odlukom.

Članak	4.
Poslove	u	svezi	s	ostvarivanjem	prava	iz	socijalne	

skrbi	propisane	ovom	Odlukom
obavljaju:	Jedinstveni	upravni	odjel		Općine	Bede-

kovčina	(	u	daljnjem	tekstu:	Jedinstveni	upravni	odjel),	
Povjerenstvo	za	socijalnu	skrb	(	u	daljnjem	tekstu:	Po-
vjerenstvo)	i	načelnik	Općine	Bedekovčina	(	u	daljnjem	
tekstu:	načelnik).	

Povjerenstvo	 ima	 	 predsjednika	 	 i	 šest	 članova,	
a	 imenuje	 ga	Općinsko	 vijeće	Općine	 Bedekovčina	
posebnom	odlukom.	Rad	Povjerenstva	 održava	 se	 na	
sjednicama.	

Poslove	ili	dio	poslova	u	vezi	s	ostvarivanjem	prava	
utvrđenih	ovom	Odlukom,	načelnik	može	povjeriti	Po-
dručnom	centru	za	socijalnu	skrb	Zabok	(u	daljnjem	tek-
stu:	Područni	centar),	na	temelju		ugovora	o	međusobnim	
pravima	i	obvezama	koji	sklapa	sa	Područnim	centrom.

Članak		5.
Izrazi	 	 koji	 se	 koriste	 u	 ovoj	Odluci	 za	 osobu	u	

muškom	rodu	su	neutralni	i	odnose		se	na	muške	i	ženske	
osobe.	

Članak		6.
Prava	socijalne	skrbi	utvrđena	ovom	Odlukom		ne	

mogu	se	prenositi	na	drugu	osobu	ili	nasljeđivati.	
Korisnik		socijalne	skrbi	može	istodobno	ostvariti		

više	pojedinačnih	prava	odnosno	oblika	pomoći	iz		ove	
Odluke,	ako	njihovo	istodobno		ostvarivanje	ne	proturječi	
svrsi	za	koju	je	ostvarivanje	namijenjeno,	izuzev	ako	ovom	
Odlukom	nije	drugačije		određeno.	

II.	KORISNICI		SOCIJALNE	SKRBI
Članak		7.

Korisnici	socijalne	skrbi	(	u	daljnjem	tekstu:	kori-
snik)	prema	ovoj	Odluci	jesu		samac,	član	obitelji	ili	član	
kućanstva	koji	nemaju	dovoljno	sredstava	za	podmirenje	
osnovnih	životnih	potreba,	a	nisu	ih	u	mogućnosti	ostvariti	
svojim	radom,	svojim	prihodima,		svojom	imovinom,	od	
obveznika	uzdržavanja	ili	na	drugi	način.	

Članak		8.
Samac	je	osoba		koja	nije	u		bračnoj	ili		izvanbračnoj		

zajednici	odnosno	nema	užu	obitelj	i	živi	sama.	
Obitelj	 je	 zajednica	 koju	 čine	 bračni	 	 drugovi,		

izvanbračni	drugovi,	djeca	i	srodnici,	koji	zajedno		žive.
Jednoroditeljska	obitelj	je	obitelj	koju	čine	dijete/

djeca	i	jedan	roditelj.	
Kućanstvo	 je	svaka	obiteljska	 ili	druga	zajednica	

osoba	bez	obzira	na	srodstvo	koje	zajedno	stanuju	i	za-
jedno		podmiruju		troškove	života.	

Članak		9.
Osnovne	 životne	 potrebe	 su	 prehrana,	 	 smještaj,		

odjeća	i	druge	stvari	za	osobne	potrebe,		osobna	njega,		
kućanske	potrepštine,		grijanje	i	zdravstvene	potrebe,	a	
obuhvaćaju		i	sudjelovanje	u		životu		zajednice.		Kod		djece	
i		mladeži	osnovne	životne	potrebe	obuhvaćaju	i	potrebe	
koje	prvenstveno	proizlaze		iz		njihovog	razvoja	i	odra-
stanja	te	odgoja	i		obrazovanja.	Kod	djece	s	teškoćama	u	
razvoju		i	odraslih	osoba	s	invaliditetom	osim		osnovnih		
životnih		potreba			postoje	dodatne	potrebe	koje	proizlaze	
iz		 	njihovog	oštećenja	zdravlja/invaliditeta	za		aktivno	
uključivanje	u			svakodnevni	život	zajednice.	

Članak	10.
Prihodima	se	smatraju		ukupni	primici,	ukupni		do-

hodak	i	sva	materijalna		sredstva	koja	samac		ili	obitelj,	
odnosno		članovi	kućanstva	ostvare	po	osnovi	rada,	mi-
rovine,	prihoda	od	imovine,	naknada	ili		primitaka		prema	
drugim	propisima,	 	 sredstvima	obveznika	 	uzdržavanja	
ili		prihodima	ostvarenim			na	drugi	način.	Iz	prihoda	se	
izuzimaju	 	 sredstva	obveznog	mirovinskog	 	osiguranja	
za	starost	na	temelju		individualne		kapitalizirane	štednje	
(drugi	stup).	

Ukupni	dohodak	 je	ukupni	 iznos	dohotka	samca,	
članova	obitelji	ili	članova	kućanstva,	ostvaren	u	tuzem-
stvu	i	u	inozemstvu,	sukladno	propisima	o	oporezivanju	
dohotka,		umanjen	za	iznos			uplaćenog		poreza	i	prireza.	

Imovina	samca,	obitelji	ili	članova	kućanstva	su	sve	
pokretnine,	nekretnine,	imovinska	prava,	iznos	gotovine	
u	 	 domaćoj	 i	 stranoj	 valuti,	 štednja	 odnosno	 novčana		
sredstva	na	osobnim	računima	 ili	 štednim	 	knjižicama,	
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vrijednosni	papiri,	 	udjeli	u	kapitalu	i	ostala	 imovina	u	
tuzemstvu	i	u		inozemstvu	samca,	odnosno	punoljetnih		
članova	obitelji/			kućanstva.	

Imovinsko	 stanje	 samca,	 obitelji	 ili	 članova	 ku-
ćanstva	čine	njihovi		prihodi,	ukupni	dohodak	i	imovina.		

Članak	11.
Prava	iz	socijalne	skrbi	utvrđena	ovom	Odlukom	

mogu	koristiti	hrvatski	državljani		koji	imaju	prebivalište	
ili	boravište	na	području	Općine	Bedekovčina,	te	stranci	i	
osobe	bez	državljanstva		sa	stalnim	boravkom		na	području		
Općine	Bedekovčina	.	

III.	UVJETI	ZA	OSTVARIVANJE	 PRAVA	NA	
POMOĆ	IZ	SOCIJALNE	SKRBI	

Članak	12.
Korisnik	 	 ostvaruje	 pravo	na	 pomoć	 iz	 socijalne	

skrbi		ukoliko		ispunjava		uvjete:		
za	 ostvarivanje	 pomoći	 za	 stanovanje	 određene	

Zakonom	o	socijalnoj	skrbi	(u	daljnjem	tekstu:	Zakon)	
za	 ostvarivanje	 ostalih	 pomoći	 određene	 ovom	

Odlukom.
IV.		OBLICI	POMOĆI	SOCIJALNE	SKRBI	

Članak		13.
Pomoći	po	ovoj	Odluci	su:	
pomoć	za	stanovanje:
troškovi	stanovanja
trošak	ogrijeva	
2.			jednokratna	pomoć
3.			pomoć	za	novorođeno	dijete
4.			pomoć	za	troškove	prijevoza	
5.	 	 	pomoć	za	besplatnu	školsku	kuhinju	učenika	

osnovne	škole
6.			pomoć	za	školovanje	-	stipendija
7.			pomoć	za	trošak	dostave	toplih	obroka
8.			pomoć	za	besplatno	ili	umanjeno	plaćanje	troš-

kova	boravka	djeteta	u	Dječjem	vrtiću	i		jaslicama	
9.	 	 	pomoć	humanitarnim	organizacijama	 i	udru-

gama
10.	drugi	oblici	pomoći.	
Pomoći	i	visina	pomoći	iz	stavka	1.	točke	1.	ovog	

članka	utvrđene	su	sukladno	Zakonu.	
Pomoći	i	visina	pomoći	iz	stavka	1.	 točaka	2.	do	

10.	ovog	članka	ostvarivati		će	se		sukladno	proračunskim	
mogućnostima	Općine	za	tekuću	godinu.

1.	Pomoć	za	stanovanje
Članak		14.

Pravo	na	pomoć	za		stanovanje	ima	samac	ili	članovi	
kućanstva	ako:	

ispunjava	uvjete		iz	članka		12.		točke	1.	ove	Odluke
ispunjava	uvjet	prihoda
koristi	stan	ili	kuću	iste	ili	manje	veličine	od	zado-

voljavajućeg		stambenog	prostora.	
Uvjet	prihoda	 iz	stavka	1.	alineje	2.	ovog	članka	

ispunjen	je	ako		prosječni	mjesečni		prihod	samca	ili	čla-
nova		kućanstva	u	posljednja	tri	mjeseca	prije	podnošenja	
zahtjeva	 ili	pokretanja	postupka	po	službenoj	dužnosti,		
ne	 prelazi	 visinu	 sredstava	 	 za	 uzdržavanje	 propisanu	
člankom		45.	Zakona.	

Zadovoljavajući	stambeni	prostor	iz	stavka	1.	aline-

je	3.	ovog	članka	je	stan	ili	kuća		veličine		35m2	korisne	
površine	za	jednu	osobu,	a	za	osobe	s	invaliditetom	20%	
veći	(42	m2),	uvećane	za	10	m2	za	svaku	daljnju	osobu,	
s	mogućim	 odstupanjem	 do	 10	m2,	 koji	 služi	 samcu,	
obitelji	ili	članovima	kućanstva	za	podmirenje	osnovnih	
stambenih	potreba.	

Samac	ili	članovi	kućanstva	koji	imaju	u	vlasništvu	
ili	suvlasništvu	kuću	ili	stan	koji	im	ne	služi	za	podmirenje	
osnovnih	stambenih	potreba,	poslovni	prostor	ili	kuću	za	
odmor,	nemaju	pravo	na	pomoć	za	stanovanje.

Članak		15.
Troškovi		stanovanja	u	smislu	ove	Odluke	su	troš-

kovi	najamnine,	pričuve,	komunalne	naknade,	električne	
energije,		plina,	drva	i	drugih	energenata,	grijanja,	vode,	
odvoza	smeća,	odvodnje,	te	drugi	troškovi	stanovanja	u	
skladu		s	posebnim	propisima.	

Pomoć	za		podmirenje	troškova		stanovanja	priznaje	
se	u	polovici		mjesečnog	iznosa	potrebnog	za	uzdržavanje	
samca	ili	članova	obitelji	iz	članka		45.		Zakona.	

Pomoć	za	podmirenje	troškova	stanovanja	može	se	
priznati	i	iznad	iznosa	iz		stavka		2.	ovog	članka	,	a	najviše	
do	dvostrukog	iznosa	osnovice	iz	članka		40.		stavka	1.	Za-
kona,	ako	bi	se	time		spriječilo	odvajanje	djece	iz	obitelji.	

Pomoć	 za	 stanovanje	 iz	 stavka	 	 1.	 ovog	 članka	
odobrava	se	rješenjem,	a	realizira		se	na	način		da	Općina	
djelomično	ili	u	cijelosti	izvrši	plaćanje	računa	ovlaštenoj		
pravnoj	ili	fizičkoj	osobi	koja	je	korisniku	pružila	uslugu	
stanovanja	za	troškove	iz	stavka	1.	ovog	članka.	

Članak	16.
Korisniku	pomoći	 za	 stanovanje	 koji	 se	 grije	 na	

drva,	osigurava	se	jednom	godišnje	3	m³	drva	plaćanjem	
troška	ovlaštenoj	pravnoj	ili	fizičkoj	osobi	koja	je	uslugu	
izvršila,	ili	mu	se		može	odobriti	novčani	iznos	za	pod-
mirenje	 troška	 ogrijeva	 u	 visini	 koju	 svojom	odlukom	
odredi	predstavničko	tijelo	Krapinsko-zagorske	županije.

Sredstva	iz	stavka	1.	ovog	članka	osigurava		Kra-
pinsko-zagorska	županija	u	svom	proračunu.	

Pomoć	iz	stavka	1.	ovog	članka	odobrava	se	rje-
šenjem,	a	realizira	se	na	način	da	Općina	izvrši	plaćanje	
korisniku	trošak	ogrijeva	u	visini	iz	stavka	1.ovog	članka.

Krapinsko	–zagorska	županija	će		Općini	u	cijelosti	
podmiriti	pomoć	iz	stavka	3.	ovog	članka.

2.	Jednokratna	pomoć
Članak	17.

Jednokratna	pomoć,	kao	poseban	oblik	novčane	ili	
materijalne	pomoći,		može	se	odobriti		samcu	ili	obitelji	
koji	ispunjava	uvjete	iz	članka		12.		točke	2.		ove	Odluke	
i	koji	su	se	našli	u	položaju	trenutačne	materijalne	ugro-
ženosti		iz	razloga	na	koje	nisu	mogli,	odnosno		ne	mogu	
utjecati,	 te	 radi	 toga	nisu	u	mogućnosti	podmiriti	neke	
osnovne	životne		potrebe		(kao	što	su	rođenje	ili	školo-
vanje	djeteta,	bolest	 ili	smrt	člana	obitelji,	elementarne	
nepogode,	nabavke	namirnica	za	domaćinstvo,	nabavke	
osnovnih	 predmeta	 u	 kućanstvu,	 nabavke	 neophodne	
odjeće	ili	obuće	i	drugo),	a	prema	ocjeni	Povjerenstva.

Jednokratna	 pomoć	može	 se	 odobriti	 u	 novcu	 ili	
naravi.	

Jednokratna	 pomoć	može	 se	 odobriti	 u	 naravi	 u	
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cijelosti	ili	djelomično	kad		Povjerenstvo	utvrdi	da	je	to	
povoljnije	za		korisnika		ili	da	on	pomoć	u	novcu	ne		ko-
risti,	odnosno		da	postoji	velika	vjerojatnost	da	tu	pomoć	
neće	koristiti	namjenski.	

Jednokratna	novčana	pomoć	u	jednoj	proračunskoj	
godini	može	se	ostvariti	najviše	tri	puta	do	ukupnog	iznosa	
od	1.500,00	kuna	po	korisniku	(samcu	odnosno	obitelji),	
po	prijedlogu	Povjerenstva.

Iznimno,	 jednokratna	 novčana	 pomoć	može	 se	
ostvariti	 i	 preko	 iznosa	od	1.500,00	kuna	na	 prijedlog	
Povjerenstva.

Jednokratna	pomoć	odobrava	se	rješenjem.
U	iznimnim		slučajevima		načelnik		može	posebnim	

zaključkom			odobriti	jednokratnu	pomoć.	
Jednokratne		pomoći	mogu	se	odobravati	do	visine	

sredstava	osiguranih		Programom		iz	članka		3.	stavka	2.	
ove	Odluke.	

3.	Pomoć	za		novorođeno	dijete
Članak	18.

Pravo	na	novčanu	pomoć	za	novorođeno	dijete	može	
ostvariti	jedan	od	roditelja	s		prebivalištem	na	području	
Općine	pod	uvjetima	i	u	visini		utvrđenim	posebnim		za-
ključkom		načelnika,	a	u	skladu		s	osiguranim	sredstvima	
u	Programu	iz	članka		3.	stavka	2.	ove	Odluke.

4.	Pomoć	za	troškove	prijevoza	
Članak	19.

Pravo	na	pomoć	za	troškove	prijevoza	mogu	ostva-
riti	redovni	učenici		srednje	škole	i	redovni	studenti	koji	
imaju	prebivalište	 na	 području	Općine,	 pod	uvjetima	 i	
u	visini	utvrđenim	posebnim	zaključkom	načelnika,	a	u	
skladu	s	osiguranim	sredstvima	u	Programu	iz	članka	3.	
stavka	2.	ove	Odluke.	

5.	 Pomoć	 za	 besplatnu	 školsku	 kuhinju	 učenika	
osnovne	škole

Članak	20.
Pravo	na	pomoć		za	besplatnu	školsku	kuhinju	mogu	

ostvariti	 učenici	 osnovne	 škole	 koji	 imaju	 prebivalište	
na	području	Općine,	pod	uvjetima	i	u	visini	utvrđenim	
posebnim	zaključkom	načelnika,	a	u	skladu	s	osiguranim	
sredstvima	u	Programu	iz	članka	3.	stavka	2.	ove	Odluke.

6.	Pomoć	za	školovanje-stipendija
Članak		21.

Pravo	 na	 pomoć	 za	 školovanje-stipendiju	mogu	
ostvariti	redovni	učenici	srednje	škole	i	redovni	studenti	
koji	 imaju	prebivalište	na	području	Općine,	a	sukladno	
Pravilniku	o	utvrđivanju	kriterija	i	postupka	za	dodjelu	
stipendija	učenicima	srednjih	škola	i	studentima,	te	osi-
guranim	 sredstvima	u	Programu	 iz	 članka	3.	 stavka	2.	
ove	Odluke.

7.	Pomoć	za	trošak	dostave	toplih	obroka
Članak	22.

Za	starije	i	nemoćne	korisnike	čije	su	materijalne	i	
socijalne	prilike	posebno	ugrožene,	a	koji	imaju	prebiva-
lište	na	području	Općine,	može	se	odobriti	sufinanciranje	
troška	za	zaposlenika	i	goriva	za	potrebe	dostave	toplih	
obroka	 (	 jednog	obroka	dnevno	–	 ručak),	 a	 u	 skladu	 s	
osiguranim	 sredstvima	u	Programu	 iz	 članka	3.	 stavka	
2.	ove	Odluke.

Pripremu	i	dostavu	navedenog	obroka	iz	stavka	1.	
ovog	članka	za	korisnike	obavlja	fizička	ili	pravna	osoba	
s	kojom	je	Općina	sklopila	sporazum.

8.	Pomoć	za	besplatno	ili	umanjeno	plaćanje	troš-
kova	boravka	djeteta	u	Dječjem	vrtiću	i	jaslicama

Članak	23.
Pravo	na	pomoć	za	besplatno	ili	umanjeno	plaćanje	

troškova	 boravka	 djeteta	 u	Dječjem	vrtiću	 i	 jaslicama	
može	ostvariti	korisnik	pod	uvjetima	i	u	visini	utvrđenim	
Odlukom	o	mjerilima	za	osiguravanje	 sredstava	za	za-
dovoljavanje	 javnih	potreba	u	djelatnosti	 predškolskog	
odgoja	za	Općinu	Bedekovčina,	a	u	skladu	s	osiguranim	
sredstvima	u	Programu	iz	članka	3.	stavka	2.	ove	Odluke.

9.	Pomoć		humanitarnim	organizacijama	i	udrugama
Članak	24.

Iz	sredstava	Proračuna	Općine	Bedekovčina	može	
se	odobriti	pomoć	humanitarnim	organizacijama	i	udruga-
ma	sa	područja	Općine	Bedekovčina	koje	se	bave	ostvari-
vanjem	prava	i	zaštite	socijalno	ugroženog	stanovništva,	
udrugama	koje	se	bave	promicanjem	prava	i	zaštite	osoba	s	
invaliditetom,		udrugama	koje	se	bave	promicanjem	prava	
i	zaštite	hrvatskih	branitelja	i	invalida	Domovinskog	rata,	
kao	i		udruga	proizašlih	iz	II.	svjetskog	rata,	civilnih	in-
valida	rata	i	slično,	udrugama	koje	se	bave	ostvarivanjem	
prava	i	zaštite	umirovljenika,	te	ostalim	organizacijama,	
udrugama	i	društvima	ako	su	njihovi	programi	i	djelatnost	
od	interesa	za	Općinu	Bedekovčina.

Visina	 pomoći	 iz	 stavka	 1.	 ovog	 članka	 ovisi	 o	
programu	i	rezultatima	rada	organizacija	 i	udruga,	 te	o	
mjeri	u	kojoj	se	program	pojedine	udruge	ili	organizacije	
sufinancira	iz	drugih	izvora.

Uz	zahtjev	za	dodjelu	pomoći	udruge	i	organizacije	
iz	stavka	1.	ovog	članka	obvezne	su	dostaviti	izvještaj	o	
radu	i	financijski	 izvještaj	za	proteklu	godinu	sa	prika-
zom	svih	izvora	prihoda	i	svih	izdataka,	te	program	rada	
i	financijski	plan	za	iduću	godinu	sa	prikazom	prihoda	i	
izdataka	po	izvorima	i	po	namjenama.	

Pomoć	 iz	stavka	1.	ovog	članka	odobrava	se	po-
sebnim	zaključkom	načelnika,	a	u	skladu	s	osiguranim	
sredstvima	u	Programu	iz	članka	3.	stavka	2.	ove	Odluke.

10.	Drugi	oblici	pomoći
Članak	25.

Na	 temelju	posebnog	zaključka	načelnika	 	mogu	
se	odobriti	 i	drugi	oblici	 	socijalne	pomoći	u	skladu	 	s	
osiguranim	sredstvima		u	Programu		iz	članka		3.	stavka	
2.	ove	Odluke.	

V.	DRUŠTVENO	KORISTAN	RAD	
Članak		26.

Radno	 sposobni	 odrasli	 korisnici	 koji	 ostvaruju	
prava	iz		ove	Odluke,	a	za	koje	je	Povjerenstvo	odredilo	
obvezu	obavljanja	društveno	korisnog	rada,	obvezni	su	
se		odazvati		na	društveno	koristan	rad.	

Za	svakih		150,00	kuna	odobrene	pomoći	iz	soci-
jalne	skrbi,	korisnik	iz	stavka	1.	ovoga	članka	obvezan		je		
odraditi		osam	sati	društveno	korisnog	rada.	

Negativnim		odazivanjem	korisnika	na	obavljanje	
društveno	 korisnog	 rada	 ,	 isti	 gubi	 pravo	na	 odobrenu	
pomoć	iz		socijalne	skrbi.	
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VI.	NADLEŽNOST	I	POSTUPAK	
Članak		27.

Postupak	za	ostvarivanje	prava			iz	socijalne	skrbi	
utvrđenih		ovom	Odlukom	pokreće	se		na	zahtjev	korisnika		
ili	po	službenoj	dužnosti.	

Članak	28.
Zahtjev	 za	 ostvarivanje	 	 prava	 odnosno	 pomoći	

iz	 socijalne	 skrbi	 podnosi	 se	 	 Jedinstvenom	upravnom	
odjelu		Općine.		

Uz	zahtjev	korisnici	su	obvezni	priložiti	potrebne	
isprave,	odnosno	dokaze	potrebne	radi	utvrđivanja		posto-
janja	uvjeta	potrebnih		za	ostvarivanje	prava		iz	socijalne	
skrbi	 	 (izjavu	 o	 	 članovima	 zajedničkog	 domaćinstva,	
podatke	o	prihodima	 i	 imovinskom	stanju,	 uvjerenje	o	
nezaposlenosti,	rješenje	o	invalidnosti,	liječničku	doku-
mentaciju	i	drugo).	

Korisnik		je		obvezan	dati		točne	i		istinite	podatke.	
Za	točnost	podataka	navedenih	u	zahtjevu	za	ostvarivanje	
prava	odnosno	pomoći	iz	socijalne	skrbi,	korisnik	odgo-
vara	materijalno	i	kazneno.

Članak		29.
O	zahtjevu		za	ostvarivanje	prava	odnosno	pomoći	

propisanih	 	 ovom	Odlukom	u	prvom	 stupnju	 odlučuje	
rješenjem	Jedinstveni	upravni	odjel	.	

Rješenje	o	pravu	na	pomoć	Jedinstveni	upravni	odjel	
donosi		u	roku	od		30	dana	od	dana		podnošenja	zahtjeva,	
ukoliko	ovom	Odlukom	nije	drugačije	određeno.	

O	žalbi	protiv	rješenja	Jedinstvenog	upravnog	odjela	
odlučuje	 nadležno	 upravno	 tijelo	 	Krapinsko-zagorske	
županije.	

Članak		30.
Korisnik	je	obvezan	Jedinstvenom	upravnom	odjelu		

prijaviti		svaku	promjenu	činjenica	koje	utječu	na	ostva-
rivanje	prava	propisanih		ovom	Odlukom,	u	roku	od		8	
dana	od	dana	nastanka			promjene.	

Ako	se	promijene	okolnosti	o	kojima	ovisi	ostva-
rivanje	 pojedinog	 prava	 iz	 socijalne	 skrbi	 Jedinstveni	
upravni	odjel	će	donijeti		novo	rješenje.	

Članak		31.
Jedinstveni	 upravni	 odjel,	 Odsjek	 za	 općinsku	

samoupravu,	opću	upravu	i	društvene	djelatnosti			nad-
zire		koriste	li	se	odobrena	sredstva	za	svrhu	za	koju		su	
namijenjena.	

Na	zahtjev		Jedinstvenog	upravnog	odjela,	odnosno		
navedenog	 	Odsjeka,	 korisnik	 je	 	 dužan	 	 dati	 pismeno	
izvješće	o	korištenju		odobrenih	sredstava.	

Članak	32.
Korisnik			koji	je	ostvario		neko	pravo	iz	socijalne	

skrbi	 propisano	 ovom	Odlukom,	 	 	 obvezan	 je	Općini		
nadoknaditi		štetu,		ako	je:	

-	na	temelju			neistinitih	ili	netočnih		podataka	za		
koje		je	on	ili	njegov	skrbnik	znao	ili		je	morao	znati	da	
su	neistiniti,	odnosno		netočni	ili		je	na	drugi	protupravan	
način		ostvario	pravo		koje	mu		ne	pripada,	

-	ostvario		pravo	zbog	toga	što	on		ili	njegov	skrbnik	
nije	prijavio		promjenu	koja	utječe	na	gubitak	ili	opseg	
prava	za	koju		je	on	odnosno	njegov	skrbnik	znao	ili	je	
morao	znati.

VII.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	33.

Na	pitanja	 koja	 nisu	 regulirana	 	 ovom	Odlukom	
shodno	se	primjenjuju	odredbe	Zakona	o	socijalnoj	skrbi.	

Članak	34.
Stupanjem	na	snagu	ove	Odluke	prestaje	važiti	Od-

luka		o	socijalnoj	skrbi				Općine	Bedekovčina	(„Službeni	
glasnik		Krapinsko-zagorske	županije“	broj		26/09).	

Članak		35.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu		danom		objave	u	„Služ-

benom	glasniku	Krapinsko-zagorske		županije“
KLASA:	550-01/12-01/02
URBROJ:	2197-02-01/12-1
Bedekovčina,	23.	veljače		2012.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Branko	Huljak,	v.r.

OPĆINA HUM NASUTLI

Na	temelju	članka	15.	Statuta	općine	Hum	na	Sutli	
(„Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	 županije“	 br.	
22/09.)		i	članka	6.	Poslovnika	Općinskog	vijeća	općine	
Hum	na	 Sutli	 („Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	
županije“	br.		22.),	općinsko	vijeće	Općine	Hum	na	Sutli		
je	na	sjednici	održanoj	28.	veljače	2012.	godine	donijelo	

Z A K L J U Č A K 
Prima	 se	 na	 znanje	 Izvješće	Mandatne	 komisije	

općinskog	 vijeća	Općine	Hum	na	 Sutli	 o	 podnesenoj	
ostavci	i	prestanku	mandata	na	dužnost	člana,	te	o	imenima	
zamjenika	člana	koji		umjesto	izabranih	članova	počinju	
obavljati	dužnost	člana	općinskog	vijeća.		
KLASA:	010-01/12-01/2
URBROJ:	2214/02-01-12-3
Hum	na	Sutli	01.ožujak	2012.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Rajko	Jutriša,	v.r.

Na	temelju	članka	46.	stavka	1.	i	5.	Zakona	o	prije-
vozu	u	cestovnom	prometu	(Narodne	novine	br.	178/04,	
48/05,	111/06,	63/08	i	124/09)	i	članka	15.	Statuta	Opći-
ne	Hum	na	Sutli	(Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	
županije	 br.	 22/09),	 općinsko	 vijeće	Općine	Hum	 na	
Sutli	na	sjednici	održanoj	dana	28.	veljače		2012.	godine	
donijelo	je		

O D L U K U
O OBAVLJANJU AUTOTAKSI PRIJEVOZA NA 

PODRUČJU OPĆINE HUM NA SUTLI
I	OPĆE	ODREDBE	

Članak	1.
Ovom	Odlukom	uređuje	 se	 organizacija	 i	 način	

obavljanja	autotaksi	prijevoza	na	području	Općine	Hum	na	
Sutli,	autotaksi	vozila,	autotaksi	stajališta	i	cijena	usluga	
autotaksi	prijevoza.	

Članak	2.
Autotaksi	prijevoz	se	obavlja	sukladno	zakonu	ko-

jim	se	uređuje	prijevoz	u	cestovnom	prometu	(u	daljnjem	
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tekstu:	Zakon)	i	ovom	Odlukom.	
II	ORGANIZACIJA	OBAVLJANJA	AUTOTAKSI	

PRIJEVOZA	
Članak	3.

Pravo	obavljanja	autotaksi	prijevoza	na	području	
Općine	Hum	na	Sutli	stječe	se	na	temelju	dozvole.	

Pravo	na	dozvolu	ima	pravna	ili	fizička	osoba	koja	
ispunjava	slijedeće	uvjete:	

-	registrirana	je	za	obavljanje	autotaksi	prijevoza,	
-	 ima	 sjedište	 odnosno	 prebivalište	 na	 području	

općine	Hum	na	Sutli,	
-	ima	važeću	licenciju	za	obavljanje	autotaksi	pri-

jevoza	sukladno	Zakonu,	
-	ima	položen	ispit	odnosno	zaposlenog	vozača	sa	

položenim	ispitom	iz	članka	24.		ove	Odluke,	
dokaze	da	 će	 autotaksi	 vozilo	 kojim	će	obavljati	

autotaksi	 prijevoz	 ispunjavati	 uvjete	 iz	 članka	12.	 ove	
Odluke.	

Članak	4.
Autotaksi	prijevoznik	koji	nema	dozvolu	za	obav-

ljanje	djelatnosti	autotaksi	prijevoza	na	području	Općine	
Hum	na	Sutli	 ne	 smije	 obavljati	 autotaksi	 prijevoz	 na	
području	Općine	osim	ako	mu	je	područje	Općine	krajnje	
odredište	za	pružanje	usluge	autotaksi	prijevoza	ili	ako	
je	u	prolazu.	

Članak	5.
Dozvola	za	obavljanje	autotaksi	prijevoza	izdaje	se	

na	vrijeme	od	5	godina.	
Dozvolu	 izdaje	 Jedinstveni	 upravni	odjel	Općine	

(u	daljnjem	tekstu:	Upravni	odjel)	podnositelju	zahtjeva	
koji	je	podmirio	davanja	prema	Općini	Hum	na	Sutli	kao	i	
sva	ostala	javna	davanja,	koji	ima	u	vlasništvu	ili	posjedu	
vozilo	koje	ispunjava	uvjete	određene	propisom	kojim	se	
utvrđuju	posebni	uvjeti	za	vozila	kojima	se	obavlja	javni	
cestovni	prijevoz	i	prijevoz	za	vlastite	potrebe	i	uvjete	iz	
članka	12.	ove	Odluke.	

Za	izdavanje	dozvole	plaća	se	jednokratna	naknada	
u	iznosu	od	6.000,00	kuna	po	vozilu	(prvo	vozilo),	te	za	
svako	naredno	3.000,00	kuna	ako	je	podnositelj	zahtjeva	
ista	pravna	ili	fizička	osoba	koja	udovoljava	uvjetima	iz	
članka	3.	Ove	Odluke				i	to	kod	podnošenja	zahtjeva.	

Dozvola	 nije	 prenosiva	 i	može	 ju	 koristiti	 samo	
autotaksi	prijevoznik	kojem	je	izdana.	

Članak	6.
Uz	zahtjev	za	izdavanje	dozvole	obvezno	se	prilažu	

slijedeći	dokumenti:	
-	 dokaz	 da	 je	 podnositelj	 zahtjeva	 registriran	

za	 obavljanje	 djelatnosti	 (obrtnica	 odnosno	 rješenje	
Trgovaĉkog	suda),	

-	ovjerenu	presliku	licencije	za	obavljanje	autotaksi	
prijevoza	iz	članka	3.	ove	Odluke,	

-	uvjerenje	o	položenom	 ispitu	 iz	članka	24.	ove	
Odluke	ili	naznaku	da	će	isti	položiti	u	roku	koji	odredi	
upravni	odjel	Općine,	

-	dokaz	o	vlasništvu	najmanje	 jednoga	registrira-
nog	motornog	vozila	ili	dokaz	da	ima	pravo	na	upotrebu	
tog	vozila	na	osnovi	zaključenog	ugovora	o	zakupu	 ili	
leasingu	 sa	 registarskim	oznakama	 (prometna	dozvola,	

ugovor	i	slično),	
-	potvrdu	Porezne	uprave,	ne	stariju	od	8	dana	od	

dana	podnesenog	zahtjeva,	iz	koje	je	razvidno	da	podno-
sitelj	zahtjeva	nema	dugovanja	po	osnovi	javnih	davanja,	

-	dokaz	o	uplaćenoj	naknadi	iz	članka	5.	ove	Odluke,	
-	 cjenik	 usluge	 autotaksi	 prijevoza,	 usklađen	 s	

odredbom	članka	21.	Ove	Odluke	
-	izvješće	Državnog	zavoda	za	mjeriteljstvo	o	ispi-

tivanju	taksimetra
-	potvrda	o	podmirenju	svih	obveza	prema	Općini	

Hum	na	Sutli.				
Članak	7.

Dozvola	 obvezno	 sadrži	 podatke	o	 autotaksi	 pri-
jevozniku	(ime	i	prezime	odnosno	naziv	te	prebivalište	
odnosno	 sjedište,	matični	 broj	 obrta	 odnosno	matični	
broj	tvrtke,	OIB),	registarsku	oznaku	te	broj	šasije	vozila	
kojima	se	obavlja	autotaksi	prijevoz,	datum	izdavanja	te	
razdoblje	važenja.	

Članak	8.
Upravni	odjel	će	odbiti	zahtjev	za	izdavanje	dozvole	

ako	autotaksi	prijevoznik	ne	ispunjava	uvjete	iz	članka	3.	
i	5.	ove	Odluke.	

Rješenje	o	odbijanju	zahtjeva	za	izdavanje	dozvole	
donosi	Upravni	odjel.	Protiv	rješenja	 iz	stavka	2.	ovog	
članka	autotaksi	prijevoznik	može	izjaviti	žalbu	nadlež-
nom	tijelu	sukladno	Zakonu.	

Članak	9.
Autotaksi	prijevoznik	može	podnijeti	Odjelu	zahtjev	

za	obnovu	dozvole	prije	isteka	njezina	važenja.	
Zahtjev	za	obnovu	dozvole	mora	sadržavati	doku-

mentaciju	propisanu	člankom	6.	Ove	Odluke.	
Upravni	odjel	će	odobriti	zahtjev	za	obnovu	dozvole	

ako	autotaksi	prijevoznik	u	cijelosti	ispunjava	uvjete	za	
dobivanje	dozvole	u	smislu	članka	3.	i	5.	ove	Odluke.	

Upravni	odjel	će	odbiti	zahtjev	za	obnovu	dozvole	
ako:	

1.	 autotaksi	 prijevoznik	 iz	 neopravdanih	 razloga	
nije	 obavljao	 autotaksi	 prijevoz	 za	koji	 traži	 obnovu	u	
razdoblju	od	30	dana	uzastopno	ili	ako	se	nije	pridržavao	
uvjeta	za	obavljanje	autotaksi	prijevoza	propisanih	ovom	
Odlukom,	

2.	 je	 autotaksi	 prijevoznik	 u	 razdoblju	 važenja	
dozvole	više	od	dva	puta	prekršio	odredbe	ove	Odluke,	
Zakona	i	drugih	propisa	koji	se	odnose	na	autotaksi	prije-
voz,	što	se	utvrđuje	na	osnovu	evidencije	koju	vode	tijela	
koja	provode	nadzor	sukladno	zakonu	kojim	se	uređuje	
prijevoz	u	cestovnom	prometu	te	pravomoćnih	presuda	
sudbenih	tijela.	

Rješenje	o	odbijanju	zahtjeva	za	obnovu	dozvole	
donosi	Upravni	odjel.	

Protiv	rješenja	iz	stavka	5.	ovoga	članka,	autotaksi	
prijevoznik	može	izjaviti	žalbu	nadležnom	tijelu	sukladno	
Zakonu.	

Članak	10.
Dozvola	za	obavljanje	autotaksi	prijevoza	prestaje	

vrijediti:	
-	istekom	vremena	na	koje	je	dozvola	dodijeljena,	
-	prestankom	pravne	osobe	ili	smrću	fizičke	osobe	
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korisnika	dozvole.	
Članak	11.

Općina	može	rješenjem	ukinuti	dozvolu:	
-	na	zahtjev	autotaksi	prijevoznika,	
-	ako	autotaksi	prijevoznik	iz	neopravdanih	razloga	

ne	obavlja	autotaksi	prijevoz	na	temelju	izdane	dozvole	
uzastopno	duže	od	30	dana,	

-	ako	autotaksi	prijevoznik	u	određenom	roku	ne	
počne	s	obavljanjem	djelatnosti,	

-	ako	se	autotaksi	prijevoznik	ne	pridržava	odredaba	
Zakona	i	ove	Odluke,	

-	 ako	 autotaksi	 vozilom	za	koje	 je	 dozvola	 dana	
upravlja	vozač	koji	ne	ispunjava	uvjete	propisane	Zako-
nom	i	ovom	Odlukom,	

-	ako	autotaksi	vozilo	ne	ispunjava	uvjete	određene	
propisom	kojim	se	utvrđuju	posebni	uvjeti	za	vozila	koji-
ma	se	obavlja	javni	cestovni	prijevoz	i	prijevoz	za	vlastite	
potrebe	i	ovom	Odlukom,	

-	ako	se	autotaksi	prijevoz	obavlja	vozilom	za	koje	
nije	izdana	dozvola,	

-	ako	autotaksi	prijevoznik	prestane	obavljati	dje-
latnost,	

-	ako	autotaksi	prijevoznik	prestane	ispunjavati	bilo	
koji	od	uvjeta	na	osnovu	kojih	je	dobio	dozvolu.	

U	slučaju	iz	stavka	1.	autotaksi	prijevoznik	nema	
pravo	na	povrat	uplaćenih	sredstava.	

Rješenje	 o	 prestanku	 važenja	 dozvole	 donosi	
Upravni	odjel.	

Protiv	rješenja	iz	stavka	2.	ovog	članka,	autotaksi	
prijevoznik	može	izjaviti	žalbu	nadležnom	tijelu	sukladno	
zakonu.	

III	AUTOTAKSI	VOZILA	
Članak	12.

Autotaksi	vozilo	mora,	osim	uvjeta	utvrđenih	pro-
pisom	kojim	se	određuju	posebni	uvjeti	za	vozila	kojima	
se	obavlja	 javni	cestovni	prijevoz	 i	prijevoz	za	vlastite	
potrebe,	ispunjavati	i	sljedeće	uvjete:	

-	mora	imati	mobilnu	vezu,	
-	mora	imati	tvornički	motor	najmanje	zapremnine	

1400	cm3	i	najmanje	snage	50	kw,	
-	mora	imati	ugrađen	baždaren,	ispravan	i	plombiran	

taksimetar,	
-	mora	imati	na	bočnim	stranama	istaknutu	oznaku	

s	podatcima	o	autotaksi	prijevozniku.	
Autotaksi	vozilo	ne	smije	se	koristiti	za	 isticanje	

reklamnih	poruka	i	oglašavanje.	
IV.	AUTOTAKSI	STAJALIŠTA	

Članak	13.
Autotaksi	stajališta	su	određena	i	uređena	mjesta	na	

kojima	stoje	autotaksi	vozila	i	primaju	putnike.	
Autotaksi	 stajališta	 na	 području	Općine	Hum	na	

Sutli	određena	su	sukladno	Odluci	o	uređenju	prometa	na	
području	općine	Hum	na	Sutli	(„Službeni	glasnik	Krapin-
sko-zagorske	županije“	br.	2/00,	9/04	i	17/06).	

U	slučaju	potrebe	općinski	načelnik/ca	(u	daljnjem	
tekstu:	 načelnik)	 na	 prijedlog	Upravnog	 odjela	može	
odrediti	i	druge	lokacije	za	autotaksi	stajališta.	

Članak	14.

Autotaksi	 stajalište	 obilježava	 se	 odgovarajućim	
znakom	te	vidno	istaknutom	oznakom	na	kolniku.	

Na	 autotaksi	 stajalištu	mora	 biti	 istaknut	 cjenik	
usluga.	

Troškove	 uređivanja,	 održavanja	 i	 označavanja	
autotaksi	stajališta	na	 javnim	površinama	snosi	Općina	
Hum	na	Sutli.	

Članak	15.
Na	autotaksi	stajalištu	ne	smije	stajati	više	vozila	

nego	što	ima	obilježenih	mjesta	za	vozila.	
Na	autotaksi	stajalištu	ne	smiju	se	parkirati	druga	

vozila.	
V.	NAČIN	OBAVLJANJA	AUTOTAKSI	PRIJE-

VOZA	
Članak	16.

Autotaksi	prijevoz	obavlja	se	u	vremenu	od	0,00	
do	24,00	sata.	

Autotaksi	 prijevoz	 se	 obavlja	 na	 način	 da	 vozač	
autotaksi	 vozila	 putnika	 ili	 skupinu	 putnika	 prima	 na	
jednom	mjestu.	

Članak	17.
Za	vrijeme	obavljanja	 autotaksi	 prijevoza,	 vozač	

autotaksi	vozila	dužan	je	na	istaknutom	mjestu	u	vozilu	
imati:	

-	 cjenik	usluga	 autotaksi	 prijevoza	na	hrvatskom	
jeziku	utvrđen	u	skladu	sa	člankom	21.	ove	Odluke,	

-	 dozvolu	 za	 obavljanje	 djelatnosti	 autotaksi	 pri-
jevoza,	

-	knjigu	žalbe,	
-	oznaku	zabrane	pušenja.	
Za	vrijeme	obavljanja	 autotaksi	 prijevoza,	 vozač	

autotaksi	 vozila	mora	 biti	 uredno	 odjeven,	 uljudno	 se	
odnositi	 prema	putnicima,	 a	 autotaksi	 vozilo	mora	biti	
uredno	i	čisto.	

Čanak	18.
Autotaksi	prijevoznik	prima	putnike	na	autotaksi	

stajalištu	odnosno	na	zahtjev	putnika	na	mjestu	koje	odredi	
isti	i	u	skladu	sa	prometnim	propisima.	

Vozač	 autotaksi	 vozila	 dužan	 je	 pružiti	 uslugu	
autotaksi	prijevoza	svakoj	osobi	koja	prijevoz	naruči	bez	
obzira	na	duljinu	i	vrijeme	vožnje,	te	ako	su	naručitelj	ili	
njegova	prtljaga	prljavi	u	tolikoj	mjeri	da	bi	mogli	oštetiti	
ili	uprljati	unutrašnjost	vozila	 ili	 je	prtljaga	u	 toj	mjeri	
obimna	da	ne	može	stati	u	prostor	za	prtljagu.	

Vozač	 autotaksi	 vozila	 dužan	 je	 prijevoz	 obaviti	
najkraćim	putem,	 odnosno	putem	kojeg	 odredi	 putnik,	
bez	usputnog	zaustavljanja.	

Vozač	autotaksi	vozila	može	primiti	više	putnika	
koji	 idu	u	 istom	pravcu,	 uz	 njihovu	 suglasnost	 te	 se	 u	
tom	 slučaju	 usluga	 autotaksi	 prijevoza	 naplaćuje	 kao	
jedna	vožnja.	

Članak	19.
Vozaĉ	autotaksi	vozila	dužan	je	na	početku	vožnje	

uključiti	taksimetar.	
Naplata	 usluge	 autotaksi	 prijevoza	obavlja	 se	 od	

trenutka	kada	putnik	uđe	u	autotaksi	vozilo,	bez	obzira	
na	koji	način	je	prijevoz	naručen.	

Članak	20.
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Vozač	autotaksi	vozila	dužan	je	naručeni	autotaksi	
prijevoz	dovršiti	dolaskom	na	odredište	te	putniku	izdati	
račun	za	obavljeni	prijevoz.	

Vozač	autotaksi	vozila	dužan	je	po	završetku	prije-
voza	pregledati	vozilo,	a	nađene	stvari	prijaviti	najbližoj	
policijskoj	postaji.	

Ako	 zbog	 kvara	 na	 vozilu	 prijevoz	 nije	moguće	
dovršiti,	vozač	autotaksi	vozila	dužan	je	osigurati	putniku	
drugo	vozilo	za	prijevoz	do	odredišta.	

VI	CJENIK	USLUGE	AUTOTAKSI	PRIJEVOZA	
Članak	21.

Cijenu	usluge	 autotaksi	 prijevoza	 utvrđuje	 prije-
voznik.	

Maksimalnu	cijenu	usluge	autotaksi	prijevoza	utvr-
đuje	načelnik	prema	slijedećim	parametrima:	

-	cijena	za	relacije	do	5	km	uključujući	i	startninu,	
-	cijena	po	kilometru	(za	relacije	duže	od	5	km),	
-	čekanje,	
-	vožnja	noću,	
Vožnjom	noću,	 u	 smislu	 ove	Odluke,	 smatra	 se	

vožnja	u	vremenu	od	24,00	do	06,00	sati.	
Prijevoz	prtljage	uključen	je	u	cijenu	usluge	autotak-

si	prijevoza	utvrđenu	cjenikom	iz	stavka	1.	ovog	članka.	
Cijena	usluge	autotaksi	prijevoza	za	relacije	duže	

od	 20	 kilometara	 te	 cijena	 usluge	 autotaksi	 prijevoza	
kućnih	 ljubimaca,	utvrđuje	se	neposrednom	pogodbom	
prije	početka	prijevoza.	

Načelnik	na	prijedlog	udruženja	obrtnika,	gospo-
darske	 komore	 ili	 autotaksi	 prijevoznika	može	utvrditi	
promjenu	maksimalne	cijene	usluga	autotaksi	prijevoza	
iz	stavka	2.	ovog	članka.	

VII	PREKRŠAJNE	ODREDBE	I	NADZOR
Članak		22.

Novčanom	kaznom	od	1.000,00	kuna	kaznit	će	se	
za	prekršaj	autotaksi	prijevoznik:

-	ako	za	vrijeme	obavljanja	autotaksi	prijevoza	u	vo-
zilu	nema	propisanu	dokumentaciju	(Članak	17.	Odluke),

-	ako	autotaksi	prijevoznik	na	početku	vožnje	i	za	
vrijeme	 vožnje	 nema	uključen	 taksimetar	 (Članak	 19.	
Odluke),

-	ako	autotaksi	prijevoznik	ne	izda	putniku	račun	
(Članak	20.	Odluke),

-	 ako	obavlja	 autotaksi	 prijevoz	 suprotno	 članku	
20.	Odluke,

-	ako	vozilo	s	kojim	obavlja	autotaksi	prijevoz	nije	
propisano	uređeno	i	opremljeno,

-	ako	se	autotaksi	vozač	pri	obavljanju	djelatnosti	
ponaša	suprotno	odredbi	članka	17.	stavak	2.	Odluke,

Ako	autotaksi	vozač	s	nađenim	stvarima	u	vozilu	
postupi	suprotno	odredbi	članka	20.	Odluke.

Novčana	kazna	naplaćena	prema	odredbama	ove	
Odluke	prihod	je	Proračuna	Općine	Hum	na	Sutli.	

Članak		23.	
Nadzor	 nad	 provedbom	ove	Odluke	 provodi	 in-

spekcija	cestovnog	prometa	i	cesta,	Državni	inspektorat,	
policija	i	komunalni	redar	Općine	Hum	na	Sutli,	svako	
iz	svoje	nadležnosti.		

VII	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE	

Članak	24.
Načelnik	je	dužan	u	roku	od	90	dana	od	dana	stu-

panja	na	snagu	ove	Odluke	donijeti	Program	ispita	o	po-
znavanju	osnovnih	podataka	o	kulturnim,	gospodarskim,	
turističkim,	prometnim	i	drugim	značajnim	objektima	i	
znamenitostima	na	području	Općine	kao	i	način	provjere	
znanja.	

Autotaksi	prijevoznicima	koji	nemaju	položen	ispit	
iz	stavka	1.	ovog	članka,	a	zahtjev	za	izdavanje	dozvole	
podnesu	prije	podnošenja	Programa	iz	stavka	1.	ovog	član-
ka,	izdati	će	se	dozvola	uz	uvjet	da	su	isti	dužni	položiti	u	
roku	od	30	dana	od	dana	donošenja	Programa.	

Članak	25.
Autotaksi	prijevoznici	koji	obavljaju	djelatnost	na	

temelju	ugovora	o	koncesiji	 zaključenog	prije	 stupanja	
na	snagu	ove	Odluke	nastavljaju	obavljati	djelatnost	do	
isteka	roka	na	koji	su	zaključeni	ili	do	raskida	ugovora.	

Članak	26.
Danom	stupanja	na	snagu	ove	Odluke	prestaje	vri-

jediti	Odluka	o	autotaksi	prijevozu		na	području	općine	
Hum	na	 Sutli	 („Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	
županije“	br.	7/04	i	16/05).	

Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	
objave	u	„Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	žu-
panije“.	
KLASA:	340-01/12-01/3
URBROJ:	2214/02-01-12-2
Hum	na	Sutli,	01.	ožujak	2012.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Rajko	Jutriša,	v.r.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

Na	temelju	članka	86.	i	93.	Zakona	o	prostornom	
uređenju	i	gradnji	(„Narodne	novine“	broj:	76/07,	38/09,	
55/11.	i	90/11.)	i	Zaključka	Općinskog	načelnika	općine	
Veliko	Trgovišć	o	utvrđivanju	izmijenjenog	prijedloga	III	
izmjena	i	dopuna	Prostornog	plana	uređenja	općine	Veliko	
Trgovišće	za	ponovnu	javnu	raspravu,	Jedinstveni	upravni	
odjel	općine	Veliko	Trgovišće	objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU 
O PRIJEDLOGU III IZMJENA I DOPUNA PPUO

VELIKO TRGOVIŠĆE
Provodi	se	ponovna	javna	rasprava	o	izmijenjenom	

prijedlogu	III	izmjena	i	dopuna	Prostornog	plana	uređenja	
općine	Veliko	Trgovišće	 (“Službeni	 glasnik	Krapinsko	
zagorske	županije”	broj:	5/04.,10/04.-ispr.,15/07.,	27/08.	
i	 11/09.-ispr.-	 u	 daljnjem	 tekstu	 (III	 ID	PPUO),koji	 je	
utvrdio	Općinski	 načelnik	 općine	Veliko	Trgovišće	 i	
upućuje	na	javni	uvid.	

Javni	uvid	o	prijedlogu	iz	točke	1.	počinje	15.	ožujka	
2012.g.	i	traje	do	zaključno	23.	ožujka	2012.	godine.	

Prijedlog	izmjena	 i	dopuna	PPUO	biti	će	 izložen	
svakim	radnim	danom	u	prostorijama	općine	Veliko	Tr-
govišće,	Trg	Stjepana	i	Franje	Tuđmana	2,	u	vremenu	od	
08,00	do	14,00		sati.

Javno	izlaganje	o	III	ID	PPUO	sa	stručnim	obra-
zloženjem	 izrađivača	 održat	 će	 se	 dana	 21.03.2012.g.	
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(srijeda)	s	početkom	u	18,00	sati	u	prostorijama	općine	
Veliko	Trgovišće.	

Novi	prijedlozi	i	primjedbe	na	izmijenjeni	Prijedlog	
III	ID	PPUO	mogu	se	podnositi	samo	u	svezi	s	izmjenama	
povodom	prihvaćenih	primjedbi	iznesenih	u	prvoj	javnoj	
raspravi.

Pisana	očitovanja,	prijedloge	i	primjedbe	na	izmije-
njeni	prijedlog	III	ID	PPUO	potrebno	je	dostaviti	najka-
snije	do	zaključivanja	ponovne	javne	rasprave,	odnosno	
do	23.03.	2012.g.	naslovljene	na	adresu:	općina	Veliko	
Trgovišće,	Trg	Stjepana	i	Franje	Tuđmana	2.	
KLASA:	021-01/11-01/45
URBROJ:	2197/05-12-05-57
Veliko	Trgovišće,	27.02.2012.g.	

OPĆINSKI	NAČELNIK
Zdravko	Vutmej,	dipl.ing.,	v.r.

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

Temeljem	članka	84.	 i	 86.	Zakona	o	prostornom	
uređenju	i	gradnji	(NN	76/07	i	38/09),	članka	55.	Statuta	
Općine	Zlatar	Bistrica	(Službeni	glasnik	Krapinsko-za-
gorske	županije	br.:	17/09)	i	članka	10.	Odluke	o	izradi	
II.	Ciljanih	izmjena	i	dopuna	Prostornog	plana	uređenja	
Općine	Zlatar	Bistrica	i	I.	Ciljanih	izmjena	i	dopuna	Ur-
banističkog	plana	uređenja	dijela	naselja	i	gospodarskog	
područja	„Jugo-zapad“	naselja	Zlatar	Bistrica	(Službeni	
glasnik	Krapinsko-zagorske	županije	broj	29/11.)	Načel-
nik	donosi:

ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA

II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE 

ZLATAR BISTRICA I I. CILJANIH IZMJENA I 
DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

DIJELA NASELJA I GOSPODARSKOG 
PODRUČJA „JUGO-ZAPAD“ NASELJA ZLATAR 

BISTRICA ZA JAVNU RASPRAVU I OBJAVI 
JAVNE RASPRAVE

Članak	1.
Temeljem	Nacrta	prijedloga	II.	Ciljanih	izmjena	i	

dopuna	Prostornog	plana	uređenja	Općine	Zlatar	Bistrica	
(u	daljnjem	tekstu	PPUO)	i	I.	Ciljanih	izmjena	i	dopuna	
Urbanističkog	plana	uređenja	dijela	naselja	i	gospodar-
skog	 područja	 „Jugo-zapad“	 naselja	Zlatar	Bistrica	 (u	
daljnjem	 tekstu	UPU)	 utvrđujem	 prijedlog	 PPUO-a	 i	
UPU-a	za	javnu	raspravu	i	upućujem	na	javnu	raspravu.

Članak	2.
Javna	rasprava	o	prijedlogu	PPUO-a	i	UPU-a	održat	

će	se	od	01.03.2012.	do	15.03.2012.
Članak	3.

Za	vrijeme	trajanja	javne	rasprave	prijedlog	PPUO-a	
i	UPU-a	bit	će	izloženi	na	javni	uvid	u	zgradi	Općine	Zlatar	
Bistrica,	V.	Nazora	56,	Jedinstveni	upravni	odjel,	2.	kat,	
soba	br.	6,	radnim	danom	u	vremenu	od	800	do	1400	sati.

Članak	4.
Javno	izlaganje	održat	će	se	02.03.2012.	godine	u	

zgradi	Općine	Zlatar	Bistrica,	V.	Nazora	56,	
2.	kat	s	početkom	u	1300		sati.

Članak	5.
Posebna	obavijest	o	javnoj	raspravi	poslat	će	se	Za-

vodu	za	prostorno	uređenje	Krapinsko-zagorske	županije.
Članak	6.

Prijedlozi,	 primjedbe,	 očitovanja	 i	mišljenja	 na	
prijedlog	PPUO-a	i	UPU-a	moći	će	se:	upisati	u	knjigu	
primjedbi	koja	se	nalazi	uz	izloženi	Prijedlog	PPUO-a	i	
UPU-a	(u	vrijeme	trajanja	javnog	uvida);	ili	dati	u	zapisnik	
za	vrijeme	javnog	izlaganja,	ili	dostaviti	pismeno	u	Jedin-
stveni	upravni	odjel	općine	Zlatar	Bistrica,	V.	Nazora	56,	
Zlatar	Bistrica	(u	vrijeme	trajanja	javne	rasprave)	osobno	
ili	putem	pošte.

Članak	7.
Prijedlozi,	 primjedbe,	 očitovanja	 i	mišljenja	koje	

će	biti	nečitko	napisana	bez	imena,	prezimena,	adrese	i	
potpisa	podnositelja,	te	dana	drugačije	od	načina	opisanog	
članka	6.	ovog	Zaključka	neće	se	uzeti	u	obzir	u	pripremi	
izvješća	o	javnoj	raspravi.

Članak	8.
Ovaj	zaključak	stupa	na	snagu	danom	donošenja	i	

objavit	će	se	u	Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije.
KLASA:350-01/12-01/1
URBROJ:2211/08-04/5-12-4
Zlatar	Bistrica:20.02.2012.

NAČELNIK:
Žarko	Miholić,	v.r.
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Uređuje	uređivački	odbor:	Dubravka Sinković	(tajnik	Županije)-	glavni	i	odgovorni	urednik	
Ljiljana Malogorski-	zamjenik	glavnog	urednika	• Svjetlana Goričan-	član	
Adresa	redakcije:	Magistratska	1,	49000	KRAPINA • telefon:	(049)329-252	• Telefax:	(049)	329-255
Izdavač:	“SLUŽBENI	GLASNIK	d.o.o.”	Krapina,	Frana	Galovića	13	• e-mail:	sluzbeni-glasnik@kr.htnet.hr
Direktor:	Zdravko Grabušić,	telefon:	(049)	371-490,	300-044	•	telefax: (049)	300-043
List	izlazi	jedanput	mjesečno	ili	prema	potrebi.
Priprema	teksta,	prijelom	i	tisak:	“SLUŽBENI	GLASNIK	d.o.o.”	Krapina

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

SLUŽBENO GLASILO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POŠTOVANI PRETPLATNICI!

Želimo Vas obavijestiti kako od sada možete sve brojeve “Službenog 
glasnika Krapinsko-zagorske županije” od 2001. do 2011. godine nabaviti 
i na CD-ROM mediju.

Ukoliko nemate pojedini broj lista, ukoliko ga ne možete pronaći u svojoj 
arhivi ovo je prilika da sve objavljene odluke svih tijela jedinica lokalne 
samouprave pronađete na jednom mjestu.

Sve što Vam je potrebno je PC računalo sa CD-ROM uređajem.

Na CD mediju se nalazi i program (Adobe Acrobat) koji Vam omogućuje 
čitanje i ispis pojedinih odluka.

LAKO, JEDNOSTAVNO I BRZO
Za sve informacije nazovite nas na telefon 049/371-490 ili 049/300-044

Cijena CD-a je 190 kn +PDV. 

OGLASNE STRANICE


