Broj 32 - Godina 29.

Krapina, 23. srpnja, 2021.

ISSN 2787-3773 (online)
ISSN 2757-0401 (tisak)

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA
1. Odluka o organizaciji i provođenju produženog boravka u Osnovnoj školi Oroslavje
2. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan

3
3

OPĆINA BEDEKOVČINA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o započinjanju postupku ocjene o potrebi strateške procijene utjecaja
„Plana razvoja Općine Bedekovčina za razdoblje 2021. do 2027. godine“ na okoliš

3

OPĆINA HUM NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o razrješenju predsjednika općinskog vijeća Općine Hum na Sutli
2. Odluka o imenovanju predsjednika općinskog vijeća Općine Hum na Sutli
3. Odluka o visini naknade za rad članova predstavničkog tijela, predsjednika općinskog vijeća,
izvršnog tijela, članova radnih tijela i službenika općinske uprave
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske pričuve
za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021. godine
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i kandidata grupe birača zastupljenih
u općinskom vijeću Općine Hum na Sutli za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine

5
6
6
6
7

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o prestanku mandata članici općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli
2. Odluka o početku mandata članu općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Mandatne komisije
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja
5. Odluka o izboru Odbora za financije i proračun
6. Odluka o izboru Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
7. Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika
i članova Stožera civilne zaštite Općine Kraljevec na Sutli

7
8
8
8
8
9
9

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Zaključak o dodjeli priznanja
2. Rješenje o izboru Odbora za predstavke i pritužbe
3. Rješenje o izboru Povjerenstva za dodjelu stipendija
4. Rješenje o izboru  Odbora za projekte i investicije

10
10
10
10

Strana 2 - Broj 32

5.
6.
7.
8.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Petak, 23. srpnja, 2021.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju općinskog Povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice u 2021. godini
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za raspolaganje financijskim
sredstvima sa žiro računa Općine Krapinske Toplice

11
11
12
12

OPĆINA LOBOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Ivančica

13

OPĆINA RADOBOJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o izboru članova Odbora za financije i proračun
2. Odluka o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik
3. Odluka o osnivanju i imenovanju općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
4. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za izgradnju i održavanje općinskih cesta
5. Odluka o izmjenama Odluke o  socijalnoj skrbi Općine Radoboj
6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Radoboj
za projekt „Rekonstrukcija potkrovlja zgrade Zavičajne zbirke u Kulturni centar Sida Košutić“
7. Odluka o naknadama vijećnika i drugih osoba koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća
i radnih tijela Općine Radoboj
8. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture Općine Radoboj javnim dobrom u općoj uporabi
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Izmjena Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Radoboj

13
13
14
14
15
15
24
25
27

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o izboru članova Radnog tijela za gospodarstvo  Općine Stubičke Toplice
2. Odluka o izboru članova Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice
3. Odluka o izboru članova Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice
4. Odluka o osnivanju Radnog tijela za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice
5. Odluka o osnivanju Radnog tijela za sport Općine Stubičke Toplice
6. Odluka o osnivanju Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju Općine Stubičke Toplice
7. Odluka o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
8. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade troškova
9. Odluka o dopuni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina
u vlasništvu Općine Stubičke Toplice
10. Odluka o usvajanju Strategije razvoja pametna Općine Stubičke Toplice
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice

28
28
28
29
29
29
30
30
31
31
31

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
2. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara
za područje Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu

32
32

Petak, 23. srpnja, 2021.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o organizaciji i
provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 62/19.), članka 3. Odluke o organizaciji i
provedbi produženog boravka u osnovnim školama kojih
je osnivač Krapinsko-zagorska županija („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 30/20.) i članka  
32.   Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“  broj 13/01., 5/06.,
14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni
tekst), Župan Krapinsko-zagorske županije donosi
ODLUKU
ORGANIZACIJI I PROVOĐENJU
PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNOJ
ŠKOLI OROSLAVJE
I.
Osnovnoj školi Oroslavje daje se suglasnost za
organizaciju i provođenje produženog boravka u školskoj
godini 2021./2022. za ukupno 24 učenika prvog i drugog
razreda u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini produženog
boravka.
II.
Produženi boravak organizira se:
- u prijepodnevnoj smjeni od 8,00 do 13,00 sati
- u poslijepodnevnoj smjeni od 11,00 do 16,00 sati
III.
Cijenu produženog boravka sufinanciraju Grad
Oroslavje koji plaća troškove plaće, naknade plaće, doprinosa na plaću i ostalih rashoda ugovorenih Kolektivnim
ugovorom za učitelja u produženom boravku, a roditelji
polaznika plaćaju troškove prehrane polaznika i nabavku
didaktičnog materijala u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.
IV.
Osnovna škola Oroslavje u prostoru škole na adresi
Oroslavje, Ulica Antuna Mihanovića 6 ispunjava prostorne, materijalno-tehničke, organizacijske i kadrovske
uvjete za provođenje produženog boravka iz točke I. ove
Odluke.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA: 602-02/21-01/258
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 21. srpnja 2021.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99.,35/08. i 127/19.)
i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  broj 13/01.,
5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst) Župan Krapinsko-zagorske županije, donosi
Z A K LJ U Č A K
I.
Daje se   suglasnost na Odluku Školskog odbora
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Osnovne škole osnovne škole „Ljudevit Gaj“,  Mihovljan  
KLASA: 003-06/21-01/05, URBROJ: 2211/07-380-2121-11 od 21. srpnja 2021. godine, kojom se odobrava
pokretanje postupka jednostavne nabave za Građevinski
projekt izgradnje pristupne rampe za invalide i uređenje
ulaznih stuba na glavnom ulazu na objektu Područne
škole Novi Golubovec (kat. čest. broj 1988/6 k.o. Veternica), a u skladu s Glavnim projektom tvrtke Bening d.o.o.,
Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 2 i Troškovniku kao
dokumentaciji oznake B.P. 18/20.
II.
Odluka Školskog odbora sastavni je dio ovog
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objaviti će se u  Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 602-01/21-01/86
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 21. srpnja  2021.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.

OPĆINA BEDEKOVČINA
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti
okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18
i 118/18), članka 5. stavka 4. i članka 29. stavka 2. Uredbe
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 44. Statuta Općine Bedekovčina (“Službeni glasnik Krapinsko
. zagorske županije” broj 12/21) općinski načelnik donosi
ODLUKU
O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE
O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE
UTJECAJA “PLANA RAZVOJA OPĆINE
BEDEKOVČINA ZA RAZDOBLJE 2021. DO
2027. GODINE” NA OKOLIŠ
I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene
o potrebi strateške procjene utjecaja “Plana razvoja Općine Bedekovčina za razdoblje 2021. do 2027. godine (u
daljnjem tekstu Plan).
II.
Nositelj izrade Plana i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
Plana na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine
Bedekovčina.
III.
Prije započinjanja Postupka ocjene, Općina Bedekovčina ishodila je mišljenje Upravnog odjela za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko – zagorske
županije (KLASA: 351-01/21-01/38; URBROJ: 2140/0108-21-2) od 31.ožujka 2021. godine prema kojem je za
Plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš te mišljenje Upravnog odjela za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko –
zagorske županije (KLASA: 351-01/21-01/38; URBROJ:
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2140/01-08-21-4) od 25. svibnja 2021. godine prema kojem
je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.
IV.
Plan je srednjoročni akt strateškog planiranja od
značaja za Općinu Bedekovčina te je prema periodu
važenja usklađen s novim programskim razdobljem na
razini Europske unije.
Plan predstavlja temeljni strateški planski dokument na razini Općine koji određuje strateške ciljeve,
posebne ciljeve i mjere razvoja Općine.
Cilj izrade Plana jest analizirati trenutno stanje
Općine Bedekovčina po svim segmentima relevantnim za
opći razvoj ovog područja te pružiti smjernice za daljnji
održivi razvoj kroz definiranje vizije i ciljeva razvoja,
kao i mjera te strateških razvojnih projekata potrebnih
za njihovo ostvarenje.
Plan poboljšava usmjerenost svih relevantnih
dionika kroz zajednički identificirane ciljeve, potiče
pravovremeno odlučivanje i korištenje postojećih resursa
na efikasniji, koherentniji i transparentniji način te povećava mogućnosti za privlačenje financijskih sredstava,
posebice iz fondova EU.
Planom su definirana 3 strateška cilja:
- Konkurentno i održivo gospodarstvo,
- Snažan ljudski kapital i visoka kvaliteta života,
- Održivo korištenje prirodne i kulturne baštine i
upravljanje infrastrukturom.
V.
Plan će obuhvatiti opći razvoj na cjelokupnom
području administrativnih granica Općine Bedekovčina.
VI.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš provode se
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne
novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17), redoslijedom
provedbe kako je utvrđeno u prilogu I. ove Odluke.
VII.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene
prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela navedena u Prilogu
II. Ove Odluke.
VIII.
U privitku ove Odluke je Odluka Općinskog vijeća
Općine Bedekovčina o izradi Plana (KLASA: 30201/20-01/04; URBROJ: 2197-02-01/1-21-1) i čini njezin
sastavni dio.
IX.
Jedinstveni upravni odjel dužan   je informirati
javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša
(“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i
118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite
okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) kojima se uređuje
informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša.
X.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
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objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Bedekovčina, www.bedekovčina.hr te “Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije”.
KLASA: 351-03/21-01/03
URBROJ: 2197-02-01/1-21-5
Bedekovčina, 28. lipnja 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Ban, ing.građ., v.r.
PRILOG 1.
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja “Plana razvoja Općine Bedekovčina za razdoblje od 2021. do 2027
godine” na okoliš:
1. Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti
okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18
i 118/18), članka 5. stavka 4. i članka 29. stavka 2. Uredbe
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 44. Statuta Općine Bedekovčina (“Službeni glasnik Krapinsko
. zagorske županije” broj 12/21) općinski načelnik donosi
Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja “Plana razvoja Općine Bedekovčina
za razdoblje od 2021. do 2027. godine” na okoliš, a koja
se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Bedekovčina, www.bedekovčina.hr te “Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije”
2. U roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke
Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina (članak
66. Stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša) dostavlja zahtjev
za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene tijelima
i/ili osobama određenim posebnim propisima, tijelima
županije i drugim tijelima navedenim u Prilogu 2. ove
Odluke.
Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Zahtjev za davanje mišljenja o provedbi OSPUO
sadrži:
- Nacrt “Plana razvoja Općine Bedekovčina za
razdoblje od 2021. do 2027. godine”,
- Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja “Plana razvoja Općine Bedekovčina za razdoblje od 2021. do 2027. godine” na okoliš,
- Popunjen obrazac o ocjeni o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš.
3. Nakon razmatranja pristiglih mišljenja, a prije
donošenja Odluke  u postupku OSPUO kojom načelnik
utvrđuje da za Plan koji je u izradi “nije potrebno” ili
“je potrebno” provesti postupak strateške procjene, od  
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Krapinsko – zagorske županije kao nadležnog
županijskog tijela za poslove zaštite okoliša pribavit će se
mišljenje o provedenom postupku ocjene , za potrebe čega
će se dostaviti prijedlog Odluke i cjelovita dokumentacija  
o provedenom postupku OSPUO.
4. Ako se u postupku OSPUO utvrdi da Plan ima
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš donosi se Odluka
o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito

Petak, 23. srpnja, 2021.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene
sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
5. Ako se u postupku OSPUO utvrdi da Plan nema
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka
da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka
mora sadržavati osnovne podatke o Planu i obrazloženje
razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti
stratešku procjenu.
6. O Odlukama iz točke 4. i 5. obavezno se informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi
o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
PRILOG 2.
Popis tijela i osoba koja će sudjelovati u postupku
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja “Plana razvoja Općine Bedekovčina za razdoblje od 2021. do 2027.
godine” na okoliš:
1. MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Ul. Franje
Račkog 6, Zagreb
2. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Ul. grada Vukovara 78, Zagreb
3. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje ul. 14, Zagreb
4. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini,
Magistratska 12, Krapina;
5. ŽUPANIJA K R API NSKO-ZAGORSK A,
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, Magistratska 1, Krapina;
6. ŽUPANIJA K R API NSKO-ZAGORSK A,
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1,
Krapina;
7. JAVNA USTANOVA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA
PROSTORNO PLANIRANJE Magistratska 1, Krapina;
8. TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE
ZAGORJA, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice;
9. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Radoboj 8, Radoboj;
10. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Janka Leskovara
40/1, Pregrada;
11. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9, Zagreb;
12. HEP-ODS d.o.o. Elektra Zabok, Matije Gupca
57, Zabok;
13. HRVATSKE VODE d.d., Vodnogospodarski
odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb;
14. HRVATSKE VODE, VGO za gornju Savu, VGI
za mali sliv “Krapina – Sutla”, Zagrebačka 13, Veliko
Trgovišće;
15. HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Lazinska
41, Zagreb;
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16. DRŽAVNI INSPEKTORAT, Sanitarna inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb;
17. ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ulica Ksavera
Šandora Gjalskog 1, Zabok;
18. ZAGORSKI METALAC d.o.o., Celine 2,
Zabok;
19. PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb;
20. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Ul. Antuna
Mihanovića 12, Zagreb;
21. Jedinice lokalne samouprave s kojima Općina
Bedekovčina graniči: gradovi Zabok i Donja Stubica te
općine Mihovljan, Sveti Križ Začretje, Gornja Stubica,
Zlatar Bistrica i Mače.

OPĆINA HUM NA SUTLI
Na temelju članka 91.stavak 1. i  2.  Zakon o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/1
1, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), članka
30. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/21) i članka 25 . i
27. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli
( Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije 22/09.,
8A/13 i 9/21 ) općinsko vijeće Općine Hum na Sutli, na
sjednici održanoj 15. srpnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
HUM NA SUTLI
I.
DANIJEL JAVORIĆ BARIĆ razrješuje se dužnosti predsjednika općinskog vijeća Općine Hum na Sutli.
II.
Do izbora novog predsjednika općinskog vijeća
Općine Hum na Sutli prava i dužnosti predsjednika
općinskog vijeća Općine Hum na Sutli imat će potpredsjednik općinskog vijeća Općine Hum na Sutli GORAN
KRIŽANEC.
III.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Danijelu Javorić Barić prestaju prava na temelju obavljanja dužnosti
predsjednika Općinskog vijeća.  
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „ Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 010-06/21-01/1
URBROJ: 2214/02-01-21-18
Hum na Sutli, 16. srpanj 2021.
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 30. i 32. Statuta općine Hum na
Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije»
br. 09/21)   i članka 38. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 22/09, 8A/13, 09/21), općinsko vijeće

Strana 6 - Broj 32

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Općine Hum na Sutli  je na sjednici održanoj 15. srpnja
2021. godine donijelo
ODLUKU
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
HUM NA SUTLI
I.
MARIO ANTONIĆ iz Druškovca Humskog 69/1,
Hum na Sutli imenuje se za predsjednika općinskog  vijeća Općine Hum na Sutli.
II.
Danom stupanja na snagu ove Odluke počinju prava
na temelju obavljanja dužnosti predsjednika općinskog
vijeća.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 010-06/21-01/1
URBROJ: 2214/02-01-21-19
Hum na Sutli, 16. srpanj 2021.
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 31., 31a i 35. 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– ispravak, 123/17., 98/19
i 144/20.), članka 30 i 32. Statuta Općine Hum na Sutli
(“Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije “ br.
9/21), općinsko vijeće Općine Hum na Sutli  na sjednici
održanoj 15. srpnja  2021. godine, donijelo je
ODLUKU
O VISINI NAKNADE ZA RAD
ČLANOVA PREDSTAVNIČKOG TIJELA,
PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA,
ČLANOVA RADNIH TIJELA I SLUŽBENIKE
OPĆINSKE UPRAVE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se način isplate i njezina
primjena za visinu naknade za rad predsjednika/ potpredsjednicima, općinskog vijeća, članova općinskog vijeća
Huma na Sutli, te članova radnih tijela (povjerenstva,
komisija  ili odbora),  službenika općinske uprave Općine
Hum na Sutli.
Članak 2.
Naknada za rad predsjedniku općinskog vijeća
Općine Hum na Sutli iznosi 750,00 kuna mjesečno, u
neto iznosu.
Naknada za rad potpredsjednicima općinskog vijeća Općine Hum na Sutli iznosi 650,00 kuna mjesečno
pojedinačno, u neto iznosu.
Naknada za rad vijećika/ca općinskog vijeća Općine Hum na Sutli iznosi 500,00 kuna mjesečno, u neto
iznosu.  
Naknada za rad članovima radnih tijela Općinskog
vijeća (koji nisu članovi vijeća) i službenicima  za prisustvovanje i sudjelovanje na radnim sjednicama, u neto  
iznosu 150, 00 kuna po održanoj sjednici.

Petak, 23. srpnja, 2021.

Naknada za rad službenicima za prisustvovanje
sjednicama Općinskog vijeća, u neto  iznosu 200,00 kuna
po održanoj sjednici.
Članak 3.
Na stalna i povremena radna tijela koje imenuje
općinski načelnik utvrđuje se naknada u neto iznosu od
150,00 kuna, po sjednici na kojoj su nazočni.
Članak 4.
Općina Hum na Sutli kao isplatitelj naknade, na
iznos naknada iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke obračunati
će i uplatiti propisani iznos poreza i prireza na dohodak
i druge doprinose i obveze koji se obračunavaju na neto
iznos naknade.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage
Odluka o naknadama troškova za  vijećnicima, članovima
općinskog poglavarstva, njihovih radnih tijela i djelatnika
Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 24/17).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske  
županije“.
KLASA: 400-09/21-01/6
URBROJ: 2214/02-01-21-1
Hum na Sutli, 16. srpanj  2021.
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Hum na Sutli
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.
9/21), općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 15. srpnja 2021. godine donijelo je slijedeću
ODLUKU
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o korištenju proračunske
pričuve za  razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021.
godine Općine Hum na Sutli.
Članak 2.
Izvješće iz točke 1. ove Odluke čini njegov sastavni
dio.
Članak 3.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije“, a stupa na snagu osam
dana od dana objave.
KLASA:   402-08/21-01/15
URBROJ: 2214/02-01-21-2
Hum na Sutli, 16. srpanj 2021.
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
Na temelju članka 5. točke 2. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
(“Narodne novine” broj 29/19 i 98/19), članka 30. Statuta
Općine Hum na Sutli  (“Službene glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/21), općinsko vijeće Općine Hum
na Sutli na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. godine,
donijelo je

Petak, 23. srpnja, 2021.
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ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD
POLITIČKIH STRANAKA I KANDIDATA
GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH
U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE HUM NA
SUTLI ZA RAZDOBLJE LIPANJ - PROSINAC
2021. GODINE
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad
političkih stranaka i kandidata grupe birača zastupljenih
u općinskom vijeću Općine Hum na Sutli  (u daljnjem
tekstu: općinsko vijeće) nakon provedenih lokalnih
izbora 2017. za razdoblje lipanj - prosinac 2021. godine,
koja se osiguravaju u Proračunu Općine Hum na Sutli
za 2021. godinu.
Članak 2.
Za svakog člana  općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj

Red.
broj
1.
2.
3.
4.

NAZIV POLITIČKE STRANKE
KANDIDATI GRUPE BIRAČA –
Zvonko Jutriša
SOCIJALDEMOKRATSKA  
PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA - HDZ
KANDIDATI GRUPE BIRAČA –
Marijo Vidićek
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stranci i kandidata grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova općinskom vijeća u trenutku
konstituiranja općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada
i pravo na naknadu razmjerno broju članova općinskog
vijeća podzastupljenog spola.
Članak 3.
Za svakog člana općinskog vijeća utvrđuje se iznos
sredstava od  1.167,00 kuna.
Za svakog člana općinskog vijeća podzastupljenog
spola utvrđuje se dodatna naknada u iznosu od 117,00
kuna.
Članak 4.
Političkim strankama zastupljenim u općinskom
vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu
Općine Hum na Sutli za 2021. godinu razmjerno broju
članova općinskog  vijeća i broju članova općinskog vijeća
podzastupljenog spola u iznosima kako slijedi:

broj
vijećničkih
mjesta

od toga
žena
vijećnica

naknada
po
vijećniku

naknada po
vijećnici+10%

SVEKUKUPNO
u kunama

4

1

1.167,00

1.284,00

4.785,00

4

1

1.167,00

1.284,00

4.785,00

3

0

1.167,00

0

3.501,00

2

0

1.167,00

0

2.334,00

Članak 5.
Sredstva raspoređena prema članku 4. ove Odluke, doznačuje se na žiroračun ogranka političke stranke
odnosno na račun za posebne namjene  na razini Općine
Hum na Sutli.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 402-08/20-01/25
URBROJ: 22214/02-01-21-17
Hum na Sutli, 16. srpanj 2021.
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
Na temelju članka 80. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“, broj: 144/12.,  121/16., 98/19., 42/20.,
144/20. i 37/21. ), članka 30. Statuta Općine Kraljevec na
Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
broj: 14/21.) te pisane Ostavke i Izvješća Mandatne komisije od 06. srpnja 2021. godine, Općinsko vijeće Općine
Kraljevec na Sutli na 01. radnoj sjednici održanoj 06.
srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA ČLANICI
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
KRALJEVEC NA SUTLI
Članak 1.
Utvrđuje se da članici Općinskog vijeća Općine
Kraljevec na Sutli gđi. PETRI HORVAT, izabranoj s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice birača,
prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izbrana.
Članak 2.
Mandat članice Općinskog vijeća Općine Kraljevec
na Sutli iz članka 1. ove Odluke, prestaje radi podnošenja
pisane ostavke, odnosno s danom 06. 07. 2021. godine.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“ te na web stranici Općine Kraljevec na Sutli.
KLASA: 021-05/21-01/06
URBROJ: 2135-02-21-01
Kraljevec na Sutli, 06.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Jambrešić, v.r.
Na temelju članka 80. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“, broj: 144/12., 121/16., 98/19., 42/20.,
144/20. i 37/21.), članka 30. Statuta Općine Kraljevec na
Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
broj: 14/21.) i Izvješća Mandatne komisije od 06. srpnja
2021. godine, Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli
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na 01. redovnoj sjednici održanoj 06. srpnja 2021. godine,
donijelo je
ODLUKU
O POČETKU MANDATA ČLANU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
KRALJEVEC NA SUTLI
Članak 1.
Utvrđuje se da počinje mandat članici Općinskog
vijeća Općine Kraljevec na Sutli gđi. ANI KOLAR iz
Kraljevca na Sutli, Draše 54.
Članak 2.
Za vrijeme trajanja mandata člana Općinskog vijeća
Općine Kraljevec na Sutli, vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na
dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,
- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata,
podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedlog akata,
- postavljati pitanje iz djelokruga Općinskog vijeća,
- postavljati pitanja općinskom Načelniku,
- 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 upravnih tijela Općine,
- vijećnik 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 propisima, za koje sazna za
vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika,
- vijećnik ima druga prava i dužnosti utvrđene
odredbama Zakona, Statuta Općine Kraljevec na Sutli
i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kraljevec
na Sutli.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“ te na web stranici Općine Kraljevec na Sutli.
KLASA: 021-05/21-01/07
URBROJ: 2135-02-21-01
Kraljevec na Sutli, 06.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Jambrešić, v.r.
Na temelju članka 30. stavka 18. i članka 44. stavka
2. Statuta Općine Kraljevec na Sutli («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije», broj: 14/21.), Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na prvoj redovnoj sjednici
održanoj 06. srpnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O IZBORU MANDATNE KOMISIJE
Članak 1.
U Odluci o izboru Mandatne komisije (KLASA:021-05/21-05/01, UR BROJ:2135-02-21-01 od
17.06.2021. god.) u članku 1. riječi „PETRA HORVAT“
brišu se i zamjenjuju riječima „ANA KOLAR“.

Petak, 23. srpnja, 2021.

Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko zagorske
županije“ te na web stranici Općine Kraljevec na Sutli.
KLASA: 021-05/21-01/11
URBROJ: 2135-02-21-01
Kraljevec na Sutli, 06.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Jambrešić, v.r.
Na temelju članka 30. stavka 18. i članka 44. stavka
2. Statuta Općine Kraljevec na Sutli («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije», broj: 14/21.), Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na prvoj redovnoj sjednici
održanoj 06. srpnja  2021. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O IZBORU KOMISIJE ZA IZBOR I
IMENOVANJA
Članak 1.
U Odluci o izboru Komisije za izbor i imenovanje
(KLASA:021-05/21-05/02, URBROJ:2135-02-21-01 od
17.06.2021. god.) u članku 1. riječi „PETRA HORVAT“
brišu se i zamjenjuju riječima „ANA KOLAR“.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko zagorske
županije“ te na web stranici Općine Kraljevec na Sutli.
KLASA: 021-05/21-01/05
URBROJ: 2135-02-21-01
Kraljevec na Sutli, 06.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA
Dražen Jambrešić, v.r.
Na temelju članka 30. stavka 18. Statuta Općine
Kraljevec na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije», broj: 14/21.), Općinsko vijeće Općine Kraljevec
na Sutli na prvoj redovnoj sjednici održanoj 06.07.2021.
godine, donijelo je
ODLUKU
O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I
PRORAČUN
Članak 1.
U Odbora za financije i proračun izabrani su:
1. ANA KOLAR – za predsjednicu
2. BOŽENA ŠIMRAK – za članicu
3. DIJANA VUKINA – za članicu
Članak 2.
Odbora za financije i proračun :
- razmatra financijske akte, godišnji proračun,
završni račun, odluke o porezima i naknadama, te druge
akte financijsko materijalnog poslovanja poslovanje Općine i upravljanja imovinom Općine Kraljevec na Sutli,
- obavlja i druge poslove određene Zakonom i
Statutom.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“ te na web stranici Općine Kraljevec na Sutli.

Petak, 23. srpnja, 2021.
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KLASA: 021-05/21-01/10
URBROJ: 2135-02-21-01
Kraljevec na Sutli, 06.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Jambrešić, v.r.
Na temelju članka 30. stavka 18. Statuta Općine
Kraljevec na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije», broj: 14/21.), Općinsko vijeće Općine Kraljevec
na Sutli na 01. redovnoj sjednici održanoj 06.07.2021.
godine, donijelo je
ODLUKU
O IZBORU ODBORA ZA STATUT,
POSLOVNIK, NORMATIVNU DJELATNOST
Članak 1.
U Odbor za Statut i Poslovnik izabrani su:
1. IVICA SLAVEC – za predsjednika
2. ANA KOLAR – za članicu
3. MARIJA UREK – za članicu
Članak 2.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge 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 mišljenje i prijedloge
Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene Zakonom i
Statutom.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“ te na web stranici Općine Kraljevec na Sutli.
KLASA: 021-05/21-01/12
URBROJ: 2135-02-21-01
Kraljevec na Sutli, 06.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Jambrešić,,v.r.
Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“,broj: 82/15., 118., 31/20 i
20/21.), članka 5. i 6. 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.) i članka 46. Statuta Općine
Kraljevec Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj: 14/21.), Načelnica Općine  Kraljevec na
Sutli dana 13. srpnja 2021. god., donosi
ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU NAČELNIKA,
ZAMJENIKA NAČELNIKA
I ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Kraljevec na Sutli te se imenuju: načelnik, zamjenik
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načelnika i članovi Stožera.
Članak 2.
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.  
U Stožer civilne zaštite Općine Kraljevec na Sutli
imenuju se:
1. MARIO HARAPIN, bacc.ing.sec. - predsjednik VZO Kraljevec na Sutli
- za načelnika Stožera civilne zaštite Općine Kraljevec na Sutli,
2. MARIO ČUK - zapovjednik VZO Kraljevec
na Sutli
– za zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite
Općine Kraljevec na Sutli,
3. DRAŽEN STRABIĆ, mag.pol. – predstavnik
Službe civilne zaštite Krapina
– za člana Stožera civilne zaštite Općine Kraljevec
na Sutli,
4. IVAN LUKAČEVIĆ – pomoćnik načelnika
policijske postaje za graničnu kontrolu Klanjec – za člana
Stožera civilne zaštite Općine Kraljevec na Sutli,
5. ANDR EA PAVIĆ, dr.med. – predstavnica
Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
– za člana Stožera civilne zaštite Općine Kraljevec
na Sutli,
6. ROBERT MATEKOVIĆ – predstavnik HGSS
Stanice Zlatar Bistrica
– za člana Stožera civilne zaštite Općine Kraljevec
na Sutli,
7. IVICA SLAVEC -  Jedinstveni upravni odjel
Općine Kraljevec na Sutli
- za člana Stožera civilne zaštite Općine Kraljevec
na Sutli.
Članak 4.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za
Stožer civilne zaštite kao i uvjete na njegov rad osigurava
Općina Kraljevec na Sutli.
Članak 5.
Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kraljevec
na Sutli (KLASA: 021-05/17-01/06; URBROJ: 2135-0217-01 od 11. srpnja 2017.).
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“ i na web stranici Općine
Kraljevec na Sutli.
KLASA: 022-05/21-01/01-CZ
URBROJ: 2135-02-21-01/01
Kraljevec na Sutli, 13.07.2021.
NAČELNICA OPĆINE
Blanka Stipčić Berić, v.r.
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OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
Na temelju članka 33. Statuta Općine Krapinske
Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09, 8/A/13 , 6/14,
4/18, 13/20, 16/20-pročišćeni tekst, 26/20 i 19b/21) i
članka 2. i 6. Odluke o priznanjima Općine Krapinske
Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 9/95 i 5/98) Općinsko
vijeće Općine Krapinske Toplice na 2. sjednici održanoj
16.07.2021.g. donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
O DODJELI PRIZNANJA
1.
Povodom Dana Općine Krapinske Toplice – 22. srpnja – dodjeljuju se priznanja Općine Krapinske Toplice:
POVELJA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE
IVICA ŠČURIĆ, dr.med. spec. neurolog za izuzetne zasluge i doprinos na području zdravstvene djelatnosti,
posebno na suzbijanju bolesti COVID-19
PLAKETA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE
MLADEN ŠOŠTARKO za doprinos u razvoju
malog poduzetništva
IGOR KEREP za doprinos u razvoju malog poduzetništva
JURICA HAJSEK za doprinos u promicanju sporta
2.
Priznanja Općine Krapinske Toplice uručiti će se
na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Krapinske
Toplice.
KLASA: 061-01/21-01/0002
URBROJ: 2197/03-02-21-7
Krapinske Toplice, 16.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Božo Ružak, mag.oec., v.r.
Na temelju članka 33. i 36. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/09, 8.A/13, 6/14, 4/18,
13/20, 16/20-pročišćeni tekst, 26/20 i 19b/21) i članka 28.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske
Toplice (Službeni glasnik KZŽ. br. 21/09, 14/12, 8A/13,
4/18, 13/20, 16/20-pročišćeni tekst i 19b/21) Općinsko
vijeće Općine Krapinske Toplice na 2. sjednici održanoj
dana 16.07. 2021.g. donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
O IZBORU ODBORA ZA PREDSTAVKE I
PRITUŽBE
1.
U Odbor za predstavke i pritužbe Općinskog vijeća
Općine Krapinske Toplice izabiru se:
1. NIKOLA FUČEK , predsjednik
2. SNJEŽANA ŠOŠTARKO, članica
3.FRANJO BARIĆ, član.
2.
Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/21-01/0029
URBROJ: 2197/03-02-21-1
Krapinske Toplice, 16.07.2021.

Petak, 23. srpnja, 2021.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Božo Ružak, mag.eoc., v.r.
Na temelju članka 33. i 36. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/09, 8A/13, 6/14, 4/18, 13/20,
16/20-pročišćeni tekst, 26/20 i 19b/21) i članka 7. stavka
1. Pravilnika o stipendijama (Službeni glasnik KZŽ. br.
19/15), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 2.
sjednici održanoj dana 16.07.2021.g. donijelo je
RJEŠENJE
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA
DODJELU STIPENDIJA
I
Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu stipendija ( u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo obavlja poslove u skladu s Pravilnikom o stipendijama.
Povjerenstvo se imenuje za mandatno razdoblje
Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice.
II
U Povjerenstvo se imenuju:
1. ANA TIŠLJAR, predsjednica
2. VALENTINA GMAJNIČKI, članica
3. SLAVEN MATEKOVIĆ, član
4. DIVNA HRŠAK MAKEK, članica
5. ROBERT MATOVINA, član.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:604-01/21-01/0001
URBROJ: 2197/03-02-21-1
Krapinske Toplice, 16.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Božo Ružak, mag.oec., v.r.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Krapinske
Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/09, 8.A/13, 6/14, 4/18, 13/20,
16/20-pročišćeni tekst, 26/20 i 19b/21), članka 28.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske
Toplice (Službeni glasnik KZŽ. br. 21/09, 14/12, 8A/13,
4/18, 13/20, 16/20-pročišćeni tekst i 19b/21) i članka 2.
Odluke o osnivanju Odbora za razvojne projekte i investicije (Službeni glasnik 17/13) Općinsko vijeće Općine
Krapinske Toplice na 2. sjednici održanoj dana 16.07.
2021.g. donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA ODBORA ZA RAZVOJNE
PROJEKTE I INVESTICIJE
I
U Odbor za razvojne projekte i investicije imenuju
se:
1. MARTINA ŠARLOG VINCEK,  predsjednica
2. VLATKA MLAKAR,  članica
3. SLAVKO ŽNIDARIĆ, član
4. DAVOR ŠPOLJAR, član
5.ANTUN ZUPANC,  član
6. MARICA FUČKAR, -članica

Petak, 23. srpnja, 2021.
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7.MARINA ANTOLIĆ, članica
8. ZVONKO OČIĆ, član.
II.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje
važiti Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za razvojne projekte i investicije (Službeni glasnik
KZŽ br:27/17 ).
III.
Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/21-01/0028
URBROJ: 2197/03-02-21-1
Krapinske Toplice, 16.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Božo Ružak, mag.oec., v.r.
Na temelju članka 14.   Zakona o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne
Novine br. 16/19) i članka 33. Statuta Općine Krapinske
Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/09., 8A/13, 6/14, 4/18, 13/20,
16/20-pročišćeni tekst, 26/20 i 19b/21)  Općinsko vijeće
Općine Krapinske Toplice na 2. sjednici održanoj dana
16.07.2021.g. donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I
IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA
ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH
NEPOGODA
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju Općinskog
povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
(Službeni glasnik KZŽ broj: 31/19) u članku 3.  stavak 1.
mijenja se i glasi:
«Članak 3.
U Općinsko povjerenstvo imenuju se:
1. MILAN ZUBIĆ - predsjednik
2. PETAR MUŽEK
- član
3. DARKO ŠAFRANKO - član
4. ROMANA PAVLINEC - članica
5. ZLATKO NOVAK - član.».
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:920-11/21-01/0009
URBROJ: 2197/03-02-21-2
Krapinske Toplice, 16.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Božo Ružak, mag.oec., v.r.
Na temelju članka 33. i 36. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/09, 8/A/13, 6/14, 4/18,
13/20, 16/20-pročišćeni tekst, 26/20 i 19b/21) i članka
3. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik KZŽ. br.
12/14) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 2.
sjednici održanoj dana 16.07.2021.g. donijelo je
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ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU
SOCIJALNOG VIJEĆA
Članak 1.
Osniva se Socijalno vijeće Općine Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće).
Članak 2.
Socijalno vijeće obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane Odlukom o
socijalnoj skrbi, i to
- razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi za
ostvarivanje pojedinog prava te ocjenjujući ukupne
okolnosti za svaki pojedini slučaj donosi zaključak o
ostvarivanju prava na pomoć kao i visini pomoći,
- obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne
skrbi, daje prijedloge, mišljena i prati stanje u svom
području,
- obavlja i druge poslove iz oblasti socijalne skrbi,
kao i poslove koje mu povjeri Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice.
Članak 3.
Socijalno vijeće se sastoji od predsjednika i 6
članova.
U Socijalno vijeće imenuju se:
1 . NATAŠA NESEK, predsjednica
2. VALENTINA KOPRIVNJAK, članica
3. MARIJA KOS, članica
4. SNJEŽANA ŠOŠTARKO, članica
5.Predstavnik Centra za socijalnu skrb Zabok, za
člana/nicu
6.Predstavnik Osnovne škole Krapinske Toplice,
za člana/nicu
7. Predstavnik Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, za člana/icu.
Članak 4.
Rad Socijalnog vijeća odvija se na sjednicama.
Predsjednik/ca Socijalnog vijeća saziva sjednice Socijalnog vijeća, predsjedava im, predlaže dnevni red,
rukovodi radom i potpisuje akte koje Socijalno vijeće
donosi. Sjednica Socijalnog vijeća se može održati ako
je nazočna većina članova, a odluke se donose većinom
glasova nazočnih članova Socijalnog vijeća.
Stručne i administrativne poslove za Socijalno vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske
Toplice.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća
(«Službeni glasnik» Krapinsko-zagorske županije br.
26/17 i 34/18).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:550-02/21-01/0017
URBROJ: 2197/03-02-21-2
Krapinske Toplice, 16.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Božo Ružak, mag.oec., v.r.
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Toplice raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću Općine
Krapinske Toplice, tako da pojedinoj političkoj stranci
odnosno nezavisnom vijećniku pripadaju sredstva razmjerna broju mjesta članova u Općinskom vijeću Općine
Krapinske Toplice prema konačnim rezultatima izbora
za članove Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice
od 20.05.2021.g.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola  pripada pravo na naknadu u visini
od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog
vijeća Općine Krapinske Toplice temeljem st. 1. ovog
članka.
Sredstva se raspoređuju tromjesečno u jednakim
iznosima odnosno ako se početak ili završetak mandata
ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u
tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana
trajanja mandata.
Članak 3.
Sukladno članku 2. ove Odluke, sredstva se
doznačuju političkim strankama na njihove račune,   a
nezavisnim vijećnicima na njihove posebne račune, i  to:

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN broj 29/19 i 89/19) i  članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09,
8/A/13, 6/14., 4/18., 13/20., 16/20-pročišćeni tekst, 26/20
i 19b/21) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na
2. sjednici  održanoj 16.07.2021.g. donijelo je
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I
NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U
OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE
KRAPINSKE TOPLICE U 2021.G.
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika  zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice  ( u
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće Općine)  u 2021.g., koja
su osigurana u Proračunu Općine za 2021.g.
Članak 2.
Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osigurana u Proračunu Općine Krapinske
Red
br.
1.
2.
3.
4.
5.

Politička stranka
HDZ
SDP
HSU
HNS
Nezavisna lista
Nezavisni vijećnik Franjo Barić
Nezavisni vijećnik Željko Gmajnički
UKUPNO

Članak 4.
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine za redovito godišnje financiranje
svake političke stranke i nezavisnih vijećnika zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine  objavit će se na mrežnim
stranicama Općine, najkasnije do 1.ožujka tekuće godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave    u „Službenom glasniku“ Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA: 400-08/21-01/0016
URBROJ: 2197/03-02-21-2
Krapinske Toplice, 16.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Božo Ružak, mag.oec., v.r.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Krapinske
Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 16/09, 8.A./13, 6/14, 4/18, 13/20,
16/20-pročišćeni tekst, 26/20 i 19B/21 ) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 2. sjednici održanoj
16.07.2021.g. donijelo je slijedeće

Petak, 23. srpnja, 2021.

Broj članova
ukupno žene
3
1
5
2
1
1
2
0

muški
2
3
0
2

2

0

2

13

4

9

Ukupan iznos u
kunama
3.358,42
5.633,48
1,191,70
2.166,72
1.083,36
1.083,36
14.517,04

RJEŠENJE
O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
OSOBA OVLAŠTENIH ZA RASPOLAGANJE
FINANCIJSKIM SREDSTVIMA SA ŽIRORAČUNA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE
I.
U Rješenju o imenovanju osoba ovlaštenih za raspolaganje financijskim sredstvima sa žiro računa Općine
Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 27 /21) točka
II. mijenja se i glasi:
«II
Za pravovaljano raspolaganje financijskim sredstvima sa žiro-računa Proračuna Općine Krapinske Toplice
naloge za plaćanje potpisuju jedna osoba iz točke 1. ovog
Rješenja.».
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku KZŽ.
KLASA:400-08/21-01/0018
URBROJ:2197/03-02-21-2
Krapinske Toplice, 16.07.2021.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA :
Božo Ružak, mag.oec., v.r.

Petak, 23. srpnja, 2021.
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OPĆINA LOBOR
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 8. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13
i 98/19), članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13, 11/18
i 06/20), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOBOR na 3.
sjednici održanoj 22. srpnja 2021. godine, elektronskim
putem, donijelo je
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE
O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA IVANČICA
Članak. 1.
U Naslovu Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Ivančica (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije”
broj 11/21), iza riječi “Ivančica” dodaje se “ - LOBOR”.
Članak. 2.
U članku 1. stavak 2. Odluke iza riječi “Ivančica”
dodaje se “– Lobor”.
Članak. 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
“Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 601-02/21-01/01
URBROJ: 2211/05-01-21-10
Lobor,22.07.2021. god.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Adanić, bacc. ing. sec., v.r.

OPĆINA RADOBOJ
Na temelju članka 26. Statuta Općine Radoboj
(Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije br. 16/09,
10/13, 7/14, 12/18, 14/20 i 13/21), a vezano uz članak
29. i 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Radoboj
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
23/09, 10/13, 7/19, 13/21) Općinsko vijeće Općine Radoboj
na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 06.07. 2021. godine,
donijelo je
ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA
FINANCIJE I PRORAČUN
1.
U Odbor za financije i proračun biraju se:
- VANJA POTOČKI,- predsjednik
- LUKA TUŠEK,- član
- ROMINA MACAN,- član
- IGOR CIGULA,- član
- BRANKO FEREK-JAMBREK,- član
2.
Odbor iz točke 1. Odluke:
- razmatra i daje mišljenje o prijedlogu općinskog
proračuna, njegovih izmjena i dopuna te godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna
-predlaže oduku o privremenom financiranju
te razmatra i dalje mišljenje na prijedlog odluke o
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privremenom financiranju, kada nije predlagatelj
-razmatra i daje mišljenje o prijedlogu odluka o
lokalnim porezima i naknadama,
-razmatra i daje mišljenje o prijedlozima drugih
akata financijskog poslovanja Općine Radoboj,
-obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Općine
Radoboj i odlukama Općinskog vijeća.
3.
Članovi  Odbora iz članka 1. ove Odluke biraju se
za mandatno razdoblje općinskih vijećnika.
4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:021-05/21-01/0007
URBROJ: 2140/04-21-5
Radoboj, 06.07.2021.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Vanja Potočki, v.r.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Radoboj
(Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije br. 16/09,
10/13, 7/14, 12/18, 14/20 i 13/21), a vezano uz članak 29. i
34. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Radoboj (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 23/09,
10/13, 7/19, 13/21) Općinsko vijeće Općine Radoboj na
svojoj   2. sjednici, održanoj dana 06.07. 2021. godine,
donijelo je
ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA ODBORA
ZA STATUT I POSLOVNIK
1.
U Odbor za Statut i Poslovnik biraju se:
- MILANA DRAGANIĆ,- predsjednik
- LJERKA STRAHINEC,- član
- ANA BROZ,- član
- SILVIJA PULJKO,- član
- MLADEN FRUK,- član
2.
Odbor iz točke 1. Odluke:
- raspravlja i predlaže Statut Općine i Poslovnik
Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta,
odnosno Poslovnika,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata
koje donosi Općinsko vijeće i daje mišljenje o njihovoj
usklađenosti sa zakonima, Statutom i drugim propisima,
- razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne
samouprave i ustrojstva Općine te u tom smislu usmjerava
i usklađuje rad tijela Općine,
- razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe o pitanjima statutarne i poslovničke naravi što ih vijeću upute
građani, pravne osobe i tijela mjesne samouprave,
- može predlagati donošenje odluka i drugih općih
akata iz nadležnosti Vijeća,
- razmatra i daje mišljenja o aktima koje Općinsko
vijeće potvrđuje ili na njih daje suglasnost,
- daje autentično tumačenje Statuta i Poslovnika,
kao i glede primjene njihovih odredaba,
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- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i
drugih općih akata, i predlaže tekst vjerodostojnog tumačenja odluka,
- obavlja i druge poslove koje odredi vijeće.
3.
Članovi  Odbora iz članka 1. ove Odluke biraju se
za mandatno razdoblje općinskih vijećnika.
4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:021-05/21-01/0007
URBROJ: 2140/04-21-6
Radoboj, 06.07.2021.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Vanja Potočki, v.r.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Radoboj
(Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije br. 16/09,
10/13, 7/14, 12/18, 14/20 i 13/21), a vezano uz članak 27.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Radoboj (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 23/09, 10/13,
7/19, 13/21) te članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine
br. 16/19, dalje u tekstu: Zakon) Općinsko vijeće Općine
Radoboj na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 06.07.2021.
godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU OPĆINSKOG
POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD
PRIRODNIH NEPOGODA
Članak 1.
Osniva se općinsko povjerenstvo za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda na području Općine Radoboj
(dalje u tekstu Općinsko povjerenstvo).
Članak 2.
U Općinsko povjerenstvo imenuju se:
- BRANKA OSLIĆ
- DIJANA HRŠAK
- DUBRAVKA HABAJEC
Članak 3.
Članovi Općinskog povjerenstva imenuju se na
razdoblje od četiri (4) godine.
Članak 4.
Povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke obavlja sljedeće poslove:
1. utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne
nepogode za područje Općine Radoboj
2. unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta
3. unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne
procjene šteta županijskom povjerenstvu
4. raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih
nepogoda oštećenicima
5. prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih
sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema Zakonu
6. izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava
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žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta
7. surađuju sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona
8. donose plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda iz svoje nadležnosti
9. obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg
djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima.
Članak 5.
Članovi povjerenstva u svojem radu dužni su postupati savjesno i u skladu s odredbama Zakona.
Članak 6.
Stručne i administrativne poslove za Općinsko
povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Radoboj.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/17.)
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se «Službenom glasniku Krapinsko- zagorske
županije».
KLASA: 021-05/21-01/0007
URBROJ: 2140/04-21-7
Radoboj,  06.07.2021.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Vanja Potočki, v.r.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Radoboj
(Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije br. 16/09,
10/13, 7/14, 12/18, 14/20 i 13/21) i članka 27. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Radoboj (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 23/09, 10/13, 7/19,
13/21), Općinsko vijeće Općine Radoboj na 2. sjednici
održanoj dana 06.07. 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE
ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OPĆINSKIH
CESTA
1.
Osniva se   Komisija za izgradnju i održavanje
općinskih cesta kao povremeno radno tijelo Općinskog
vijeća Općine Radoboj.
2.
U Komisiju iz točke  1. ove Odluke imenuju se:   
1. STJEPAN SIROVEC,- predsjednik
2. BRANKA OSLIĆ,- član
3. LUKA TUŠEK,- član
4. LJERKA STRAHINEC,- član
5. DRAGUTIN RISEK, - član
3.
Komisija iz točke 2. Odluke izrađuje godišnji Plan
izgradnje, asfaltiranja i održavanja cesta koje su u nadležnosti Općine Radoboj te podnosi općinskom vijeću
pisano izvješće o poduzetim aktivnostima, održanim
sjednicama i donesenim Zaključcima.

Petak, 23. srpnja, 2021.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju Komisije za izgradnju i održavanje
općinskih cesta („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 27/17.).
5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA: 021-05/21-01/0007
URBROJ:  2140/04-21-8
Radoboj, 06.07.2021.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Vanja Potočki, v.r.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Radoboj
(Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije br. 16/09,
10/13, 7/14, 12/18, 14/20 i 13/21, a vezano uz članak 6. i
117. stavak 5.  Zakona o socijalnoj skrbi  (Narodne novine
br. 153/13., 152/14., 99/15.,52/16., 16/17., 130/17.,  98/19.,
130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) Općinsko vijeće Općine
Radoboj na svojoj 2. sjednici održanoj dana 06.07.2021.
godine,  donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ
SKRBI OPĆINE RADOBOJ
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Radoboj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/16)
članak 4. mijenja se i glasi:
„ Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Radoboj (dalje u tekstu: Upravni odjel).
Ukoliko podnositelj zahtjeva/korisnik ili članovi
njegova kućanstva imaju dugovanje prema Općini s bilo
koje osnove Općina im može uskratiti zahtijevano  pravo
iz socijalne skrbi.“
Članak 2.
U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima,
Upravni odjel može odobriti pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja i osobama koje nisu korisnici
zajamčene minimalne naknade, a koji udovoljavaju uvjet
prihoda iz članka 10. ove Odluke, najviše na rok od 6
mjeseci.“
Članak 3.
Članak 17. mijenja se i glasi:
„Jednokratna naknada može se odobriti samcu
ili obitelji koji se, zbog trenutačnih okolnosti ili drugih
posebnih uvjeta (npr. rođenje djeteta, školovanje djeteta,
bolest ili smrt člana obitelji, elementarna nepogoda, gubitak posla ili drugih nevolja), nađu u teškoj materijalnoj
situaciji te nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti
zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na
novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.
Jednokratna naknada može se priznati u naravi ako
Upravni odjel utvrdi da postoji osnovana pretpostavka
da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena
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svrha odnosno da korisnik prava naknadu neće koristiti
namjenski.
Visinu jednokratne novčane naknade utvrđuje
Upravni odjel.
Ukupan iznos jednokratne naknade odobren samcu
ili obitelji u istoj kalendarskoj godini ne može prelaziti
iznos tri (3) osnovice za izračun iznosa drugih prava iz
sustava socijalne skrbi.
Iznimno Upravni odjel može, uz prethodno odobrenje općinskog načelnika, odobriti podnositelju zahtjeva
jednokratnu naknadu u većem iznosu od iznosa utvrđenog
u stavku 5. ovog članka u istoj kalendarskoj godini, ako
za to postoje opravdani i dokazivi razlozi.“
Članak 4.
U članku 21. stavak 2.mijenja se i glasi:
„Visinu pomoći, opseg korisnika prava, te način
isplate pomoći utvrđuje općinski načelnik posebnom
odlukom u skladu sa mogućnostima Proračuna.“
Članak 5.
Članak 32. mijenja se i glasi:
„Upravni odjel nadzire da li se sredstva odobrena
korisniku za ostvarivanje prava iz ove Odluke koriste u
svrhu za koju su namijenjena.
Na zahtjev Upravnog odjela korisnik je dužan dokazati namjensko korištenje odobrenih sredstava.
Ukoliko se utvrdi da korisnik sredstava iste koristi
nenamjenski upravno tijelo donijeti će rješenje o ukidanju
prava.“
Članak 6.
Ova Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Radoboj stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:021-05/21-01/0007
URBROJ:2140/04-21-9
Radoboj, 06. 07.2021.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Vanja Potočki, v.r.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Radoboj
(Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije br. 16/09,
10/13, 7/14, 12/18, 14/20 i 13/21), a vezano uz članak 30.
stavka 5. Pravilnika o provedbi Mjere 07- „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.-2020. (Narodne novine br.48/18), Općinsko vijeće
Općine Radoboj na svojoj 2. sjednici održanoj dana 06.
srpnja 2021. donosi:
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA
PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU
OPĆINE RADOBOJ ZA PROJEKT
„REKONSTRUKCIJA POTKROVLJA
ZGRADE ZAVIČAJNE ZBIRKE U KULTURNI
CENTAR SIDA KOŠUTIĆ“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – općine
Radoboj za investiciju/projekt „Rekonstrukcija potkrovlja
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zgrade Zavičajne zbirke u Kulturni centar Sida Košutić“
u Radoboju na kat. čest. broj 2/6 k.o. Radoboj.
Članak 2.
Ulaganje u projekt iz članka 1. ove Odluke, prijaviti
će se na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganje u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
– provedba tipa operacije 7.4.1.; ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.-2021.
Članak 3.
Ova Odluka prilaže se uz Zahtjev za potporu
sukladno članku 30. stavka 5. Pravilnika, zajedno sa
dokumentom „Opis projekta“ koji je prilog ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“
Klasa:021-05/21-01/0007
Urbroj:2140/04-21-10
Radoboj, 06.07.2021.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Vanja Potočki, v.r.
PRILOG
UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA (KLASA: 021-05/21-01/0007, URBROJ:2140/04-21-10) UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE
USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020
OPIS PROJEKTA
1. NAZIV PROJEKTA
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/
građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta
uključujući i opremanje ako je primjenjivo)
Rekonstrukcija potkrovlja zgrade Zavičajne zbirke
u Kulturni centar Sida Košutić
2. KORISNIK
2.1. NAZIV KORISNIKA
Općina Radoboj
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA KORISNIKA
Radoboj 8, 49232 Radoboj
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Anđelko Topolovec, načelnik
2.5. KONTAKT
Telefon: 049/349-109
E-pošta: opcina@radoboj.hr
Web: www.radoboj.hr
3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE
PROJEKT PRIJAVLJUJE
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(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“
za koju korisnik traži javnu potporu)
3.1.1. PODMJERA
Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“
3.1.2. TIP OPERACIJE
Tip operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA
Krapinsko-zagorska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA
Općina Radoboj
3.2.3. NASELJE ULAGANJA
Radoboj
3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA
(ukratko opisati planirani projekt, navesti razloge
i svrhu provedbe projekta, navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 500, a najviše 800
znakova)
Projekt se odnosi na rekonstrukciju potkrovlja
zgrade Zavičajne zbirke u Kulturni centar Sida Košutić
te dogradnju vanjskog prostora kulturnog centra. Provodi
se s ciljem stvaranja središnjeg mjesta na prostoru općine
Radoboj koji će nuditi kvalitetne usluge za razvoj kulturnog života lokalnog stanovništva, te postati vibrantno
mjesto okupljanja lokalne zajednice kojim će se unaprijediti društveni i kulturni život ruralnog stanovništva.
Opći cilj je poticanje održivog kulturnog i socijalnog razvoja općine kroz dostupne društvene i kulturne
sadržaje utemeljene na kulturnoj baštini te tako doprinositi očuvanju i zaštiti kulturne i društvene sredine
općine Radoboj.
Specifični cilj projekta je uspostava središnjeg
mjesta za jačanje kapaciteta udruga s područja općine
Radoboj te proširenje kulturnih sadržaja Općine.
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE
PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno
stanje prije provedbe projekta i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje
400, a najviše 800 znakova)
Realizacijom projekta „Rekonstrukcija potkrovlja
zgrade Zavičajne zbirke u Kulturni centar Sida Košutić“
bit će rekonstruirano potkrovlje postojećeg objekta,
uključujući i popratni vanjski prostor, čime će se stvoriti
uvjeti za oblikovanje različitih kulturnih i društvenih
aktivnosti namijenjenih stanovnicima općine Radoboj
u zatvorenom prostoru i na otvorenom. U tom prostoru
nalazit će se uredske prostorije za organizacije civilnog
društva (udruge, kulturno umjetnička društva i dr.),
prostorije za društvena događanja namijenjena druženju,
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literarnom, glazbenom i drugom kulturnom uzdizanju
te druge događaje namijenjene stanovništvu s područja
općine Radoboj i ostalim zainteresiranim.
Očekivani rezultati projekta:
1. Uspostavljen 1 kulturni centar na području
Općine Radoboj,
2. Rekonstruirano i opremljeno 1 potkrovlje postojeće zgrade, površine 204.28 m2 te Kulturni centar
na otvorenom površine 163.59 m2,
3. Osiguran prostor za djelovanje udruga s područja
Općine Radoboj.
3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta
Pojašnjenje:
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe
projekta te u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju,
korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu
razinu pokazatelje provedbe projekta.
Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, ako je primjenjivo, odnosno ako se kroz projekt
zapošljavaju nove osobe u građevinama koje su predmet
zahtjeva za potporu te stvaraju dodatna nova radna mjesta
u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U sektoru
tržnica, sektoru društvenih domova/kulturnih centara
i sportskih građevina te sektoru vatrogasnih domova
navedeno uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na
poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama
koja su predmet zahtjeva za potporu.
Jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan
zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj
radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika).
Stvaranje novih radnih mjesta mora nastati kod
samog korisnika ako će korisnik upravljati realiziranim
projektom ili kod druge pravne osobe koja će upravljati
realiziranim projektom, ali stvaranje novih radnih mjesta
mora biti izravan rezultat provedbe projekta.
Pridonosi li projekt
NE
stvaranju novih radnih
DA
mjesta?
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Ako je odgovor ‘’DA’’:
- Opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju
novih radnih mjesta (400 - 800 znakova)
Nije primjenjivo.
- Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani
broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja
novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)
Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom
projekta
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Planirana godina
ili planirano
razdoblje
Opis radnog
Planirani
stvaranja novog
R.br. mjesta (vrsta broj radnih radnog mjesta
radnog mjesta)
mjesta
nakon
realizacije
projekta
n/p

n/p

n/p

n/p

Napomena:
Podaci iz ove tablice uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe
projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.
Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan
dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje
novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe projekta.
U slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu
razinu pokazatelje provedbe projekta.
U slučaju da korisnik nakon provedbe projekta ne
ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu
za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku
odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti
izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno
neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III.
Pravilnika i točkom 7. Natječaja - Pokazatelji provedbe
projekta.
3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja
Je li projektom planirano
korištenje obnovljivih izvora
DA
NE
energije u sustavu grijanja
građevine?
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Ako je odgovor ‘’DA’’:
- Opisati na koji je način planirano korištenje
obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja te navesti
poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojem je to
predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i
odgovarajućim dijelovima istog - na primjer strojarskim
projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim
projektom itd. - predviđeno korištenje obnovljivih izvora
energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) na drvnu
biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.
Predmetni projekt se odnosi na rekonstrukciju
postojećeg objekta koji je već djelomično u funkciji i u
kojem postoji sustav grijanja na dizalicu topline i solarni
panel te u okviru ove rekonstrukcije nema potrebe za dodatnim projektiranjem takvog sustava. Riječ je o zgradi
koja se sastoji od prizemlja i potkrovlja. U prizemlju
djeluje Muzej Radboa koji nije predmet ovog projekta,
a u potkrovlju će djelovati Kulturni centar Sida Košutić.
Kulturni centar Sida Košutić će koristiti postojeće in-
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stalacije objekta. Opis strojarskih instalacija - grijanje,
ventilacija i hlađenje definirano je Glavnim projektom,
oznaka TD 17/21, Mapa 1 - Arhitektonski projekt, str. 45.
- Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji
se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u
sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet
ulaganja
(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/
instalacija/opreme s PDV-om temeljem projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika).
S obzirom da sustav grijanja na dizalicu toplice i
solarni paneli već postoje, ovom rekonstrukcijom nisu
predviđeni dodatni radovi na sustavu grijanja i hlađenja.
U okviru Glavnog projekta oznake TD 17/21 - Mapa
1 - Arhitektonski projekt, str. 45., navedeno je kako se
koristi postojeći sustav grijanja na dizalicu topline i
solarne panele. Grijanje i hlađenje je projektirano preko
dizalice topline, a za predaju topline u prostor koriste
se parapetni ventilkonvektori koji se zadržavaju prema
zatečenom stanju.
Napomena:
Podaci iz ove točke i iz Glavnog projekta uzet će
se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira
iz Priloga 2. Natječaja.
3.4.4. Kapacitet dječjeg vrtića
(odnosi se samo na projekte dječjih vrtića)
Ukupni kapacitet dječjeg vrtića planiran Glavnim
projektom nakon realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i
obrazovanja:
(Upisati maksimalni mogući broj djece u zgradi
dječjeg vrtića u redovnom cjelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.)
Nije primjenjivo.
Ukupan broj skupina (grupa) djece vrtićke dobi
nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):
Nije primjenjivo.
Ukupan broj skupina (grupa) djece jasličke dobi
nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):
Nije primjenjivo.
Početni kapacitet dječjeg vrtića prije realizacije
projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom
predškolskog odgoja i obrazovanja:
(U slučaju rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića,
upisati maksimalni mogući broj djece u redovnom cjelodnevnom programu prije provedbe projekta sukladno
projektno-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju izgradnje
novog dječjeg vrtića ili prenamjene postojeće građevine
u dječji vrtić upisati 0.)
Nije primjenjivo.
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe
ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)
Trajanje projekta je 12 mjeseci.
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u
svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800
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znakova)
Glavne aktivnosti projekta su:
1. Upravljanje projektom (uspostava projektnog
tima, priprema i provedba postupka javne nabave za
radove i usluge, te izbor izvođača radova i dobavljača
opreme, izrada provedbenih alata i dokumenata te priprema dokumentacije za nabavu, pripremu dokumentacije
za izvještavanje/zahtjeva za potporu prema odrednicama
natječaja i pravilnika za provedbu mjere 7).
2. Rekonstrukcija i uspostava Kulturnog centra
Side Košutić:
a. rekonstrukcija potkrovlja postojećeg objekta;
b. rekonstrukcija vanjskog prostora Kulturnog
centra koji je naslonjen na zgradu i povezan sa samim
objektom;
c. opremanje obnovljenih prostora potrebnom
opremom za punu funkcionalnost objekta (oprema za
prostorije za druženje, priredbe i slične događaje).
3. Promidžba i vidljivost projekta koja uključuje
pravovremeno obavještavanje javnosti o aktivnostima i
napretku projekta.
3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su
već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer:
riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni
projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska
dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima
se uređuje zaštita okoliša i prirode/uvjeti, potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti.
Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih
akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv
akta/dokumenta, na primjer: izrađen je glavni projekt,
ishođena je građevinska dozvola itd.).
U svrhu pripreme ovog projekta provedene su isključivo pripremne aktivnosti odnosno izrađen je Glavni
projekt, ishođen je dokument kojim se uređuje pitanje zaštite okoliša i prirode odnosno utjecaj planiranog zahvata
na ekološku mrežu. Objekt je u vlasništvu Općine Radoboj 1/1 te nema neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/
specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom
‘’Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore’’)
Sukladno projektantskim troškovnicima i informativnim ponudama, procijenjena ukupna vrijednost
cjelokupnog projekta iznosi 2.404.106,25 kuna s PDV-om.
Obzirom na kategoriju troškova:
1. troškovi građevinskih radova 427.687,50 kune
s PDV-om;
2. troškovi obrtničkih radova 495.125,00 kuna s
PDV-om;
3. troškovi elektroinstalacija 181.481,25 kuna s
PDV-om;
4. troškovi opremanja 1.134.812,50 kuna s PDV-om;
5. opći troškovi (troškovi projektno-tehničke
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dokumentacije, pripreme i provedbe postupaka nabave
te usluga stručnog nadzora) iznose 165.000,00 kuna s
PDV-om (od čega su prihvatljivi troškovi 151.038,00 kn
s PDV-om);
6. neprihvatljivi troškovi – opći troškovi (iznad prihvatljivog udjela od 10% ukupno prihvatljivih troškova)
iznose 13.962,00 kune s PDV-om.
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne
skupine projekta te popuniti Izjavu korisnika o javnoj
namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama
iz točke 12. ovog Priloga)
Ciljane skupine projekta obuhvaćaju sve stanovnike općine Radoboj u Krapinsko-zagorskoj županiji,
svih dobnih skupina. Stanovnicima općine će biti na
raspolaganju korištenje prostorija samostalno ili u obliku
organiziranih sadržaja - kulturne, književne, umjetničke
i ostale društvene aktivnosti u svrhu socijalne i javne
uključenosti.
Kulturni centar Sida Košutić bit će prilagođen svim
ciljnim skupinama:
o predškolskoj i školskoj djeci: organizirano čitanje priča za djecu iz opusa Side Košutić i drugih autora,
programi izvan školskih aktivnosti kao dodatak redovitoj
nastavi u suradnji sa OŠ Side Košutić Radoboj;
o aktivnom stanovništvu općine: organizirani
kulturni događaji (recitali, predstavljanje knjiga, prateći
događaji uz priredbu „Dani Side Košutić“, koncerti,
priredbe, organizacija programa cjeloživotnog učenja
- tečajevi pisanja, poezije, kreativne radionice i drugi
društveni i kulturni događaji);
o umirovljenicima: koji će dobiti sadržajno bogat
i pristupačan prostor za organizaciju i provedbu svojih
aktivnosti te mjesto susreta s mlađim generacijama.
o udrugama lokalnog stanovništva: Kulturno
umjetničko društvo “Zagorec” Radoboj, Društvo naša
djeca Radoboj, Kulturno obrazovno društvo Side Košutić
Radoboj, Općinska udruga umirovljenika “Radobojsko
srce 65+” Radoboj, Športsko kulturna udruga građana
“Josip Poljak” Bregi Radobojski te i druge udruge koje
će prostor koristiti za realizaciju kulturnih programa.
Krajnji korisni su stanovnici s područja općine Radoboj. Prostor je namijenjen civilnom sektoru, udrugama
koje se bave kulturom i razvijanjem kulturnih aktivnosti,
umjetničkog izražavanja i stvaralaštva, aktivnostima za
djecu, socijalnoj uključenosti u svrhu realizacije kulturnih
i kreativnih sadržaja te lokalnom stanovništvu.
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani
rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira
provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše
800 znakova)
Projektom „Rekonstrukcija potkrovlja zgrade Zavičajne zbirke u Kulturni centar Sida Košutić“, stanovnici
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s područja općine Radoboja će dobiti moderno uređenu
društvenu infrastrukturu i sadržaje utemeljene na kulturnoj baštini općine. Upravo naslijeđe Side Košutić,
hrvatske književnice koja je rođena u Radoboju, lokalnom
stanovništvu predstavlja posebnu kulturnu vrijednost koja
će putem ovog projekta značajno doprinijeti kulturnom i
društvenom razvoju općine i njenih stanovnika. Ostvarenjem predmetnog projekta stanovnicima će se omogućiti
centralno mjesto na kojem će se moći okupljati i gdje
će pronaći zanimljive i relevantne događaje koji će im
poboljšati kulturni i društveni život.
5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S
PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/
DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(odnosi se samo na projekte vatrogasnih domova)
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S
PROJEKTOM
(obrazložiti na koji je način projekt povezan s
podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge
vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se
ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima
udruge; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je
korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim
djelatnostima)
Nije primjenjivo.
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE OD POSEBNOG
INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i
društvene djelatnosti udruge od posebnog interesa za
lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na
slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim
i društvenim djelatnostima)
Nije primjenjivo.
6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
(prikazati dinamiku financiranja projekta po
godinama planirane provedbe do potpune realizacije i
funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore
sredstava potrebne za provedbu projekta)
Za provedbu projekta potrebna su visoka ulaganja
koja Općina Radoboj ne može osigurati iz raspoloživih
izvora i samostalno iz općinskog proračuna. Ta činjenica ukazuje na nužnost sufinanciranja kroz potporu i
bespovratna sredstva EU. Provedba projekta je planirana
u razdoblju od 12 mjeseci. Početak provedbe projekta je
planiran za listopad 2021. godine a završetak u listopadu
2022. godine. Provedba projekta će započeti provedbom
postupaka nabave, odnosno izborom izvođača radova.
Projekt će se financirati:
- sredstvima bespovratne potpore iz Programa
ruralnog razvoja, tip operacije 7.4.1. - 90% ukupno prihvatljivih troškova (Radoboj spada u V. skupinu JLS sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave prema indeksu razvijenosti
- vlastitim sredstvima Općine Radoboj - 10%
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ukupno prihvatljivih troškova te neprihvatljivi troškovi
100%, što će se financirati kroz proračunske prihode
Općine Radoboj (ne planira se kreditno zaduživanje).
Vlastita sredstva osigurana kroz proračun općine Radoboj za 2021. godinu i projekcije za naredne dvije godine
(Proračun Općine Radoboj za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu, Klasa: 021-05/20-01/0007,
Urbroj: 2140/04-20-11, usvojen na 25 sjednici Općinskog
vijeća Općine Radoboj, dana 21.12.2020., Program  2018
–Javne potrebe u kulturi, Kapitalni projekt K201802). Za
AKTIVNOSTI

0.razdoblje

Opći troškovi nastali
prije podnošenja I.
40.000,00
dijela Zahtjeva za
potporu
Provedba postupka
nabave za radove
Provedba postupka
nabave za opremu
Rekonstrukcija
građevine
Opremanje građevine
Usluga stručnog
nadzora
Zahtjev za isplatu
predujma (50%
odobrene potpore)
Zahtjev za isplatu prve
rate
Zahtjev za isplatu
druge rate/konačna
isplata
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provedbu projekta planirano je 848.965,00 kn. Troškovi
projekta u 2021. godini će se osim vlastitim sredstvima
pokrivati i predujmom bespovratne potpore.
Ispunjavanjem svoje svrhe projekt će doprinijeti
ostvarenju općeg cilja, a to je poboljšanje i proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti. Time je
opravdano sufinanciranje ovog projekta sa bespovratnim
sredstvima Europske unije.
Akcijski plan provedbe projekta predviđa financijski tijek sukladno slijedećoj tablici:

GODINA PROVEDBE
I.kvartal
II. kvartal

III. kvartal

IV. kvartal

300.000,00

200.000,00

397.184,37

737.628,13

25.000,00

25.000,00

12.500,00
12.500,00
315.000,00
25.000,00

289.293,75
25.000,00

1.075.564,91

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA
(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi
sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije
osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti
broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja
održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u
održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate
sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima)
Općina Radoboj ima dostatne ljudske resurse za
provođenje ovog projekta. U proteklih trinaest (13) godina
uspješno je provela brojne, između ostalog i  infrastrukturne projekate od koje neke navodimo u nastavku:
- Rekonstrukcija Rimske ceste (sadašnja županijska
cesta ŽC 2257),
- Rekonstrukcija Stare škole u Radoboju (dogradnja
i prenamjena u Muzeja Zavičajna Zbirka „Radboa“,
- Izgradnja Centra za prirodu Zagorje (pokazno-edukacijski prostor),
- Rekonstrukcija stare upravne zgrade Općine

537.782,46
537.782,46

Radoboj,
- Izgradnja školske sportske dvorene uz Osnovnu
školu Side Košutić Radoboj,
- Sanacija nerazvrstanih cesta uz djelovanje elementarne nepogode (klizišta i odroni),
- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta bez asfaltnog
zastora na području Općine Radoboj,
- Izgradnja pristupne prometnice i unutarnje prometnice unutar gospodarske zone „Brod“,
- Izgradnja igrališta s umjetnom travom,
- Izgradnja „Hiže vinove loze“,,
- Izgradnja „Hiže zagorskih štruklji“ i
- Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NCKŠ-Brod-D35.
U Općini Radoboj trenutno radi i zaposleno je
7 osoba. U pripremu, provedbu projekta kao i njegovo
operativno održavanje i upravljanje po realizaciji biti će
uključeni sljedeći ljudski kapaciteti iz Općine Radoboj:
1. Anđelko Topolovec, općinski načelnik
Rođen 21. 09.1973.
Obrazovanje: diplomirani inženjer prometa
Od 2003. godine načelnik Općine Radoboj
2. Marija Pernjek
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Rođena 26.11.1982.
Obrazovanje: struč. spec. oec.
Od 2009 -2015. i od 2018. godine – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, samostalno vođenje poslovnih
knjiga, obračun plaća
3. Branka Oslić
Rođena 28.07.1968.
Obrazovanje: ing. prehrambene tehnologije
Od 1994-2002. sanitarna inspekcija, od 2008-komunalni redar.
Iz gore navedenih realiziranih projekta vidljivo je
da Općina Radoboj, ima dostatno iskustvo u provedbi
projekata te potrebne ljudske i organizacijske kapacitete,
a njezini djelatnici imaju potrebna znanja, iskustva i kompetencije u provedbi projekta veće vrijednosti i složenosti.
Osim djelatnika prijavitelja, u projektni tim će se
uključiti i vanjski stručnjak za upravljanje projektom
u fazi provedbe (bez naknade). Vanjski stručnjak za
upravljanje projektom će morati dokazati odgovarajuće
iskustvo u provedbi projekta financiranih sa EU i drugim
javnim sredstvima (min. 3 projekta usporedive vrijednosti), iskustva u području projektnog managementa (min.
10 god.), a također će se uključiti i vanjski stručnjak
iz područja javne nabave (certifikat za javnu nabavu).
Tražena razina stručne spreme vanjskog stručnjaka će
biti VSS. Vremenska uključenost vanjskog stručnjaka u  
projektu će uključivati cijelo razdoblje trajanja ugovora
o sufinanciranju projekta.
Nadzorni inženjer će se izabrati u postupku jednostavne nabave i nije obuhvaćen zakonom o javnoj nabavi.
8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA
PROJEKTOM
8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI
PROJEKTA
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja,
prihode koje generira realizirani projekt te rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u
predviđenoj funkciji projekta)
Projekt neće ostvarivati prihode od aktivnosti koje
će se provoditi u Kulturnom centru Sida Košutić nego
će se troškovi održavanja financirati iz proračunskih
sredstava općine.
Troškovi održavanja kulturnog centra su troškovi
energije, vode i komunalnih usluga, koje se procjenjuju
na cca. 20.000,00 kuna godišnje. Upravljanje Kulturnim
centrom će vršiti Općina u okviru svojih djelatnosti.
Trošak pripreme i provedbe samih aktivnosti će snositi
općina i drugi organizatori pojedinih aktivnosti.
8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE
SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba
koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a
koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim
projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana
konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom ako će korisnik prenijeti upravljanje
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realiziranim projektom drugoj pravnoj osobi sukladno
nadležnim propisima)
Kulturnim centrom upravljat će glavna odgovorna osoba u Općini Radoboj. Kako bi se osigurala
pristupačnost sadržaja ovog projekta najširem krugu
korisnika Kulturni centar će nakon završetka projekta i
najmanje 5 godina od završetka ostati pod upravljanjem
Općine Radoboj, koje će osim održavanja infrastrukture,
koordinirati provedbu aktivnosti koje će se provoditi u
Kulturnom centru te povezivati sadržaje Kulturnog centra
s drugim društvenim sadržajima slične namjene. Općina
ima sedam zaposlenika te ne planira smanjivanje broja
zaposlenika.
9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)
Ako projekt ostvaruje neto prihod nakon dovršetka
i prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000,00 eura,
prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju u
referentnom razdoblju od 10 godina. Prihvatljivi troškovi
projekta umanjuju se za utvrđeni diskontirani neto prihod.
Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju
potrebno je popuniti Tablicu izračuna neto prihoda.
Predložak Tablice izračuna neto prihoda se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička
poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/
Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“.
Isti predložak Tablice izračuna neto prihoda može
se otvoriti dvostrukim klikom na ovu ikonicu:
Predložak za izračun neto prihod
Popunjeni predložak Tablice kopira se u ovom
poglavlju na sljedećoj stranici.
Ostvaruje li projekt neto
prihod?

DA

NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
NAPOMENE:
Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi
projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna
potpore prihvatljivi troškova će se umanjiti samo ako
prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i
ako projekt generira neto prihod.
Tablica izračuna neto prihoda
(kopirati popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

Stavka
I. Dobit/gubitak
II. Trošak amortizacije
III. Ukupna kapitalna ulaganja
IV. Novčani tok [I + II - III]
V. Ostatak vrijednosti projekta
VI. Diskontni faktor
VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)
[suma diskontiranog novčanog toka]
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)
X. Ukupan iznos umanjenja potpore
diskontna stopa

Stavka
1. Prihodi od naknada i članarina
2. Prihodi od najamnina
A. Prihodi poslovanja (1+2)
3. Trošak održavanja
4. Trošak energije
5. Trošak vanjskih usluga
6. Trošak plaća
7. Trošak amortizacije
B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)
C. Dobit/gubitak [A-B]
D. Ulaganje u materijalnu imovinu
E. Ulaganje u obrtna sredstva
F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]
Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK
0

0

4,00%

0,9615 0,9246
-24038,5 -23113,9

1
-2239106,3

0

1
2
-236.004 -236.004
211.004 211.004
0
0
-25.000 -25.000

0

1
2
0
0
0
0
0
0
4.600
4.600
15.400
15.400
5.000
5.000
0
0
211.004 211.004
236.004 236.004
-236.004 -236.004

0
0
0
2.239.106
-2.239.106

0
0
2.239.106
0
2.239.106

Izračun diskontiranog neto prihoda
Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

0,8890
-24447,4

3
-238.504
211.004
0
-27.500

0

3
0
0
0
4.700
16.300
6.500
0
211.004
238.504
-238.504

0,8548
-23507,1

4
-238.504
211.004
0
-27.500

0

4
0
0
0
4.700
16.300
6.500
0
211.004
238.504
-238.504

0,8219
-45123,8

5
-238.029
183.129
0
-54.900

0

5
0
0
0
31.500
16.900
6.500
0
183.129
238.029
-238.029

0,7903
-24420,7

6
-214.029
183.129
0
-30.900

0

6
0
0
0
7.000
16.900
7.000
0
183.129
214.029
-214.029

0,7599
-23937,4

7
-214.629
183.129
0
-31.500

0

7
0
0
0
7.000
17.500
7.000
0
183.129
214.629
-214.629

9
-89.715
55.215
0
-34.500

0

9
0
0
0
7.000
19.000
8.500
0
55.215
89.715
-89.715

0,7307
0,7026
-23016,7 -24239,2

8
-214.629
183.129
0
-31.500

0

8
0
0
0
7.000
17.500
7.000
0
183.129
214.629
-214.629

-2.573.809,33
-1,15
0,00

Godina
10
-114.215
55.215
0
-59.000
-87334,41
0,6756
-98858,3

0

Godina
10
0
0
0
31.500
19.000
8.500
0
55.215
114.215
-114.215
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10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE
LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A
ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
(Navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog
dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne
razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske ili iz Plana razvoja
jedinice područne (regionalne) samouprave, a iz kojih je
vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom JLS, lokalnom razvojnom strategijom (LRS)
odabranog LAG-a ili Planom razvoja županije, obrazložiti
usklađenost projekta s ciljem/prioritetom, navesti broj
poglavlja/stranice u kojem/kojoj se navodi spomenuti
cilj i prioritet; navesti gdje je strateški razvojni dokument/LRS/Plan razvoja županije objavljen - naziv i broj
glasnika/link na mrežnu stranicu, navesti broj i datum
akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument/Plan
razvoja usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice
lokalne ili područne (regionalne) samouprave; navesti
gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na
mrežnu stranicu;.)
Projekt Rekonstrukcija potkrovlja zgrade Zavičajne zbirke u Kulturni centar Sida Košutić u skladu je s
ciljevima Projekt ukupnog razvoja Općine Radoboj za
razdoblje 2014. – 2020. Predmetni projekt u skladu je
sa Prioritetom 6. „Stvaranje uvjeta za razvoj društvenih
djelatnosti“, Mjera 26. „Izgradnja i opremanje objekata društvene djelatnosti“ iz poglavlja VI. Posebni dio
razvojnih projekata – razvojni ciljevi, mjere, modeli i
projekti razvoja. Navedeni prioritet/mjera nalazi se na
strani broj 64 i 88. navedenoga dokumenta. Odluka o
usvajanju Projekta ukupnog razvoja Općine Radoboj
za razdoblje 2014.-2020. donesena je od strane Općinskog vijeća Općine Radoboj dana 17. lipnja 2014. god
(KLASA:021-05/14-01/009, KLASA:021-05/14-01/009)
a objavljenja je u Službenom glasniku KZŽ Br. (16/14)
od 22.07.2014.: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/
kzz_glasnik_2014_16.pdf, a Odluka o izmjenama i dopunama Projekta ukupnog razvoja Općine Radoboj za
razdoblje 2014.-2020. donesena je od strane Općinskog
vijeća Općine Radoboj dana 3. ožujka 2016. godine
(KLASA:021-05/16-01/019 URBROJ:2140/04-16-06)
te objavljenja u Službenom glasniku KZŽ br.(5/16)
od 7.04.2016 : http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/
kzz_glasnik_2016_5.pdf
Projekt ukupnog razvoja Općine Radoboj za razdoblje 2014. – 2020. objavljen je na mrežnim stranicama
Općine Radoboj na poveznici: http://www.radoboj.hr/
images/pdf/strateski/PROJEKT_UKUPNOG_RAZVOJA_RADOBOJ_sa_dopunama.pdf
Projekt je usklađen s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a Zeleni bregi 2014-2020 – Prva izmjena koja
je dostupna i javno objavljena na poveznici http://www.
zeleni-bregi.hr/index.php?content=Dokumenti.
Prema navedenoj strategiji, projekt je usklađen sa
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Strateškom ciljem 2 LAG-a Zeleni bregi; Razvoj životnih područja kroz ulaganje u lokalne temeljne usluge
za stanovništvo uključujući slobodno vrijeme te razvoj
umrežavanja, suradnje i partnerstva (stranica 26 na dalje),
Mjera 2.1. Razvoj društvene infrastrukture (stranica 27).
Ovaj dokument odobren je od Skupštine LOKALNE
AKCIJSKE GRUPE ZELENI BREGI koje je održana
12. travnja 2018. u Stubičkim Toplicama.
Osim gore navedenog, projekt je u skladu s trenutno važećom Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske
županije do 2020. godine (produženo do 2021. godine):
- cilj: 3. Održivi razvoj, prostora, okoliša i prirode;
prioritet razvoja:
o Prioritet 3.4. Održivo upravljanje prirodnom i
kulturnom baštinom; mjera razvoja:
§ Mjera 3.4.3. Održavanje kulturne baštine i razvoj
kulturnih i kreativnih djelatnosti.
Navedena strategija je dostupna na: http://www.kzz.
hr/sadrzaj/dokumenti/strategija-razvoja-2020/KZZ_Strategija_Razvoja_do_2020_godine.pdf.
11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
(za projekte građenja za koje nije ishođena građevinska dozvola obrazložiti usklađenost projekta s prostornim planom JLS pozivajući se na odgovarajuće članke,
stavke i točke tekstualnog dijela Prostornog plana JLS
te na grafičke dijelove Prostornog plana, navesti naziv
i stranice Prostornog plana JLS u kojima je dozvoljena
provedba takvog zahvata u prostoru, navesti broj mape/
knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem
projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u
skladu s prostornim planom.
Za projekt nije potrebno ishoditi građevinsku
dozvolu budući da se radovi provode po Pravilniku o
jednostavnim i drugim građevinama i radovima te je
projekt u skladu s Prostornim planom Općine Radoboj.
U okviru Glavnog projekta nalazi se i Izjava projektanta
o usklađenosti s Prostornim planom, navedeno je opisano
u Mapi 1 - Arhitektonski projekt, str. 18.-25.
12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI
PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU
I INTERESNIM SKUPINAMA
Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva
za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti
da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da
će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti
dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine
krajnje korisnike projekta.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane
korisnika.
Ovom izjavom Općina Radoboj se obvezuje da
će prostor i sadržaji Kulturnog centra Sida Košutić biti
dostupni lokalnom stanovništvu, bilo pojedinačno, bilo
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u obliku različitih interesnih skupina. Općina Radoboj
će na temelju programa na području kulture, izraženih
potreba lokalnog stanovništva i prijedloga interesnih
skupina koordinirati, pripremati i organizirati korištenje
prostora i sadržaja Kulturnog centra te osiguravati uvjete
za njegov rad (održavanje) kako bi se osigurala optimalna
iskorištenost centra i njegovih sadržaja za sve ciljne skupine. U fazi planiranja projekta su identificirane slijedeće
interesne/ciljne skupine projekta:
- predškolskoj i školskoj djeci: organizirano čitanje
priča za djecu iz opusa Side Košutić i drugih autora,
programi izvan školskih aktivnosti kao dodatak redovitoj
nastavi u suradnji sa OŠ Side Košutić Radoboj;
- aktivnom stanovništvu općine: organizirani
kulturni događaji (recitali, predstavljanje knjiga, prateći
događaji uz priredbu „Dani Side Košutić“, koncerti,
priredbe, organizacija programa cjeloživotnog učenja
- tečajevi pisanja, poezije, kreativne radionice i drugi
društveni i kulturni događaji);
- umirovljenicima: koji će dobiti sadržajno bogat
i pristupačan prostor za organizaciju i provedbu svojih
aktivnosti te mjesto susreta s mlađim generacijama.
- udrugama lokalnog stanovništva: Kulturno
umjetničko društvo “Zagorec” Radoboj, Društvo naša
djeca Radoboj, Kulturno obrazovno društvo Side Košutić
Radoboj, Općinska udruga umirovljenika “Radobojsko
srce 65+” Radoboj, Športsko kulturna udruga građana
“Josip Poljak” Bregi Radobojski te i druge udruge koje
će prostor koristiti za realizaciju kulturnih programa.
Krajnji korisni su stanovnici s područja općine Radoboj. Prostor je namijenjen civilnom sektoru, udrugama
koje se bave kulturom i razvijanjem kulturnih aktivnosti,
umjetničkog izražavanja i stvaralaštva, aktivnostima za
djecu, socijalnoj uključenosti u svrhu realizacije kulturnih
i kreativnih sadržaja te lokalnom stanovništvu.
Datum:
       
29.06.2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Topolovec, v.r
Na temelju članka 31. i 31.a Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
broj 33/01,60/01-Vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19
i 144/20) i članka  26. Statuta Općine Radoboj (Službeni
glasnik Krapinsko -zagorske županije br. 16/09, 10/13,
7/14, 12/18, 14/20 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Radoboj na svojoj 2. sjednici održanoj dana 06.07. 2021.
godine, donosi  
ODLUKU
O NAKNADAMA VIJEĆNIKA I DRUGIH
OSOBA KOJE SUDJELUJU U RADU
OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA
OPĆINE RADOBOJ
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se naknada za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća Općine Radoboj (u
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) i radnih tijela, uvjeti
pod kojima se ostvaruje pravo na naknadu, način na
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koji se naknada isplaćuje, kao i druga pitanja vezana uz
naknadu za rad.
Članak 2.
Naknada za prisustvovanje sjednicama Općinskog
vijeća pripada:
- članovima Općinskog vijeća (dalje u tekstu:
vijećnici),
- općinskom načelniku
- službenicima Jedinstvenog upravnog odjela kada
sjednicama prisustvuju izvan radnog vremena.
Članak 3.
Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke član
Općinskog vijeća ostvaruje ukoliko je prisutan na raspravljanju o najmanje 2/3 točaka dnevnog reda sjednice.
Općinski načelnik ukoliko dužnost obavlja profesionalno te službenici Upravnog odjela Općine Radoboj
imaju pravo na naknadu troškova kada sjednicama prisustvuju izvan radnog vremena.
Članak 4.
Naknada za rad vijećnika isplaćuje se u iznosu od
250,00 kuna neto po sjednici Općinskog vijeća.
Naknada za rad predsjednika Općinskog vijeća
utvrđuje se u iznosu od 750,00 kuna neto mjesečno.    
Članovi radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće
i Općinski načelnik i osobe iz članka  3. Stavka 2. ostvaruju pravo na naknadu u visini iz stavka 1. ovog članka
po sjednici.
Ako vijećnik, član radnog tijela i službenik Jedinstvenog upravnog odjela u jednom danu prisustvuje
sjednici više tijela ostvaruju pravo na naknadu za prisustvovanje samo jednoj sjednici
Članak 5.
Naknada troškova za prisustvovanje sjednicama
Općinskog vijeća obračunava se i isplaćuje na temelju
evidencije o prisustvovanju sjednicama Općinskog vijeća.
Članak 6.
Članovi Općinskog vijeća kad se upućuju na službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu imaju pravo na
dnevnicu kao i na naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe,  prema propisima koji
uređuju naknade za službena putovanja za korisnike koji
se financiraju iz sredstava Državnog proračuna.
Članak 7.
Evidenciju o nazočnosti osoba iz članka 2. ove Odluke, sjednicama Općinskog vijeća i sjednicama radnih
tijela, te o odobrenim službenim putovanjima i izdanim
putnim nalozima za službena putovanja, vodi Jedinstveni
upravni odjel.
Vijećnik ili član radnog tijela, odnosno druga osoba
upućena na službeno putovanje,  dužan je u roku od 3
(tri) dana  nakon izvršenog službenog putovanja dostaviti
putni nalog Jedinstvenom upravnom odjelu.
Članak 8.
Sredstva za naknade utvrđene ovom Odlukom
osiguravaju se u Proračunu Općine Radoboj.
Isplata naknade vrši se tromjesečno na temelju
evidencija o prisustvovanju sjednicama Općinskog vijeća
na žiro-račun korisnika naknade.
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Općinskom načelniku ukoliko dužnost obavlja
profesionalno, te službenicima Upravnog odjela Općine
Radoboj isplata naknade vrši se mjesečno, zajedno s
isplatom plaće.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o naknadi troškova za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća Općine Radoboj (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 13/10) i Odluka o visini
naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine
Radoboj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br. 13/10).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 021-05/21-01/0007
URBROJ:  2140/04-21-11
Radoboj, 06.07.2021.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Vanja Potočki, v.r.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj
33/01 i 60/01. -vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,
125/08. i 36/09., 150/11., 144/12., 19/13- pročišćeni tekst,
137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
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br.68/18, 110/18 i 32/20) te članka 26. i 28. Statuta Općine
Radoboj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br. 16/09, 10/13, 7/14, 12/18 i 14/20, 13/21 ), Općinsko
vijeće Općine Radoboj   na svojoj 2. sjednici održanoj
dana 06. srpnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
O PROGLAŠENJU KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE OPĆINE RADOBOJ
JAVNIM DOBROM U OPĆOJ UPORABI
Članak 1.
Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u
općoj uporabi u vlasništvu Općine Radoboj komunalna
infrastruktura na području općine Radoboj navedena u
Popisu komunalne infrastrukture (tablici) koji je sastavni
dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka dostavit će se Općinskom   sudu u
Zlataru, Stalna služba u Krapini, Zemljišnoknjižni odjel
radi upisa u zemljišne knjige komunalne infrastrukture
navedene u članku 1. ove Odluke kao javno dobro u općoj
uporabi u vlasništvu Općine Radoboj.
Članak 3.
Ova Odluku stupa na snagu prvog dana po objavi
u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.
KLASA: 021-05/21-01/0007
URBROJ: 2140/04-21-12
Radoboj, 06.07.2021.
PREDSJEDNICA OPĆINSKO VIJEĆA
Vanja Potočki, v.r.

Prilog
Evidencija komunalne infrastrukture
JAVNE ZELENE POVRŠINE
Naziv
Lokacija
br.kat.čest.
R.
Br.
DJEČJA IGRALIŠTA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM
1.
Stara Hiža
Bregi Radobojski
3340/1
2.
Šalkovići-Kranjčeci  
Bregi Radobojski
1331/2
3.
Škola Jazvine
Jazvine
579/2
4.
Orehovec Radobojski
Orehovec Radobojski
732/38
5.
Miljani
Radoboj
1166, 1167/1
6.
Radobojski trnac
Radoboj
2/1
428/1, 428/2, 428/7,428/8,
Mikši
Radoboj
428/3, 429/1
8.
Gornja Šemnica -škola
Gornja Šemnica
2102/5
9.
Gornja Šemnica-Kraljevec Gornja Šemnica
2302/5
10.
Strahinje
Strahinje Radobojsko
1641, 1640/5, 1643/1
11.
Vidovići-Topolovci
Bregi Radobojski
569/1

k. općina

Vlasništvo

Radoboj
Šemnica
Radoboj
Radoboj
Radoboj
Radoboj

općina
općina
škola
općina
općina/pri.
općina

Radoboj
Šemnica
Šemnica
Radoboj

općina/priv.
škola
općina
općina/pri.
općina

1.

PARKOVI
Radobojski trnac

Radoboj

2/1

Radoboj

općina

1.

DRVOREDI
Drvored graba

Radoboj

6/2, 16/1,10/2, 9

Radoboj

općina/pri.

1.

ŽIVICE
Živica oko groblja

Radoboj

9, 19/6

Radoboj

općina

CVJETNJACI
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1.

Cvjetnak kod groblja i u
centru općine

Radoboj

9, 5

Radoboj

općina/pri.

1.

TRAVNJACI
Travnjak kod groblja

Radoboj

9

Radoboj

općina

2698/1

Radoboj

općina

2711/8

Radoboj

općina

1.
2.

JAVNI SPORTSKI I REKREACIJSKI PROSTORI
Nogometno igralište sa
prirodnom travmo
Radoboj
Nogometno igralište sa
umjetnom travom
Radoboj

ZELENE POVRŠINE UZ CESTE I ULICE
Površine uz nerazvrstane
1.
ceste
područje općine
Evidencija komunalne infrastrukture
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
Naziv
Kilometri(km)
br.kat.čest.
k. općina
Vlasništvo
R. Br. NOGOSTUPI
1.
Radoboj - Hara
1
3510,3514/1, 3609
Radoboj, Šemnica
javno
2.
Hara- Šemnica
1
3641/3
Šemnica
javno
3.
Šemnica - Brod
0,7
3641/1, 3641/2
Šemnica
javno
4.
Radoboj - Mikši
1
3487
Radoboj
javno
5.
Mikši- Jazvine
1
3488
Radoboj
javno
6.
Jazvine - Pavleki
2
3489
Radoboj
javno
3509/3,3509/2,3509/1,
7.
Radoboj- Venca
1
3508/2, 3508/1, 3507
Radoboj
javno
8.
Venca- Lopatice
0,3
3507
Radoboj
javno
Evidencija komunalne infrastrukture
GROBLJE
Naziv
Lokacija br.kat.čest.
k. općina Vlasništvo
Mjesno groblje Radoboj
Radoboj 18, 19/7, 10/1 Radoboj općina
Nadstrešnica ispred mrtvačnice
Radoboj 9
Radoboj općina
Evidencija komunalne infrastrukture
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
Naziv
Lokacija
br.kat.čest.
k. općina
Vlasništvo
R. Br.
NADSTREŠNICE NA STAJALIŠTIMA JAVNOG PROMETA
1.
Marof
Jazvine
605/1
Radoboj
privatno
2.
Jazvine
Jazvine
558/1
Radoboj
privatno
3.
Kunšteki
Radoboj
23/9
Radoboj
privatno
4.
Radoboj
Radoboj
5
Radoboj
privatno
5.
Hara
Gornja Šemnica
2632/2
Šemnica
privatno
6.
Grmovšeki
Gornja Šemnica
3216
Šemnica
privatno
7.
Šemnica-škola
Gornja Šemnica
2182/1
Šemnica
privatno
8.
Brod
Gornja Šemnica
2296
Šemnica
privatno
1.

SPOMENICI I SKULPTURE
Spomenik rudaru
Radoboj

5

Radoboj

privatno

FONTANE
1.
Fontana u centru
Radoboj
5
Radoboj
privatno
Evidencija komunalne infrastrukture
JAVNA RASVJETA
Naziv
Lokacija
br.kat.čest.
k. općina Vlasništvo
ORMARI ZA MJERENJE UTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJER. Br. TOM
1.
J.R.Radoboj -tornjić
Radoboj
2759/31
Radoboj privatno
2.
J.R.Radoboj -Grmovšeki
Radoboj
3624
Radoboj privatno
3.
J.R.Radoboj -Švaljki
Radoboj
440
Radoboj privatno

Petak, 23. srpnja, 2021.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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J.R.Radoboj-Borovečki
J.R. Radoboj- Ivankovići
J.R.Gornja Šemnica-Macani
J.R. Gornja Šemnica 1- tornjić
J.R.Radoboj-škola
J.R. Radobojsko Strahinje
J.R Kraljevec Šemnički
J.R. Jazvine
J.R. Jazvine 1- Kiseljaki
J.R. Radobojski Bregi 3- Vidovići
J.R. Radobojski Bregi 4
J.R. Radoboj Cerovečki
J.R. Gorjani Sutinski
J.R. Radobojski Bregi 2
J.R. Radobojski Bregi 1
J.R. Jazvine 3
J.R.  Orehovec Radobojski 1
JR. Gornja Šemnica- Ferketini
RASVJETNI STUPOVI
Broj svjetiljki -područje općine 835
1.
komada
Evidencija komunalne infrastrukture
JAVNA PARKIRALIŠTA
Naziv
R. Br. JAVNA PARKIRALIŠTA
1.
2.
Parkiralište kod kapelice
3.
Parkiralište kod DVD Radoboj
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Radoboj
Gornja Šemnica
Gornja Šemnica
Gornja Šemnica
Radoboj
Radobojsko Stra.
Kraljevec Šemn.
Jazvine
Jazvine
Radobojski Bregi
Radobojski Bregi
Radoboj

60/3
2846/3
2258
2110/3
2602/3
1638/3
2336/4
608/4
545
3029/1
3065/7
1234/3

Radoboj
Radoboj
Šemnica
Šemnica
Radoboj
Radoboj
Šemnica
Radoboj
Radoboj
Radoboj
Radoboj
Radoboj

privatno
privatno
privatno
privatno
HEP
privatno
privatno
privatno
privatno
privatno
privatno
privatno

Radobojski Bregi
Radobojski Bregi
Jazvine
Orehovec Rad.
Gornja Šemnica

3251/1
3436/5
558/3
775/2
2507/2

Radoboj
Radoboj
Radoboj
Radoboj
Šemnica

privatno
privatno
HEP
privatno
HEP

Na temelju članka 24. stavak 1. i 3., članka 6. stavak 7. Zakona o  sustavu civilne zaštite  (NN br.  82/15,
118/18, 31/20 i 20/21), članka 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN
br. 126/19, 17/20), Općinski Načelnik Općine Radoboj,
dana 17. lipnja 2021. godine, donosi
IZMJENA ODLUKE O OSNIVANJU
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE
RADOBOJ
Članak 1.
Ovom odlukom se osniva Stožer civilne zaštite
Općine Radoboj (u daljnjem tekstu: Stožer)  kao stručno,
operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Članak 2.
Sastav Stožera imenuje se u sljedećem sastavu:
1. STJEPAN SIROVEC - načelnik Stožera
2. LUKA TUŠEK- zamjenik načelnika Stožera
3. DEAN FRUK- predstavnik PP Krapina, član
4. ANITA PERPER- predstavnik PU CZ Varaždin-Služba CZ Krapina
5. ŠTEFANIJA KUNŠTEK- predstavnik Doma
zdravlja Krapina član
6. IGOR CAJHEN- predstavnik HGSS Stanica
Krapina, član
7. DAVOR ŠIMUNOVIĆ- predstavnik Gradskog
društva Crvenog križa Krapina, član
8. MARIJAN LOVRENČIĆ predstavnik VZO

općina/privatno
Lokacija

br.kat.čest.

k. općina

Vlasništvo

Radoboj
Radoboj
Radoboj

9
2729/14
2731/3, 2731/5

Radoboj
Radoboj
Radoboj

općina
javno
općina

Općine Radoboj
9. SNJEŽANA RIHTAR- predstavnik Upravnog
odjela iz članka 6. ove Odluke, član
Članovi od rednog broja 3-8 imenovani su temeljem
prijedloga operativnih snaga sustava civilne zaštite, a u
skladu sa čl. 6. stavka 3. Pravilnika o sastavu stožera,
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN
br. 126/19, 17/20).
Članak 3.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja
o mogućnostima 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.
Članak 4.
Sastavni dio ove Odluke je plan pozivanja Stožera
i tablica s  podacima članova Stožera.
Članak 5.
Način rada Stožera uređuje se poslovnikom koji
donosi Načelnik Općine Radoboj.
Članak 6.
Jedinstveni upravni Odjel obavlja administrativne
i tehničke poslove te osigurava uvjete za rad Stožera.
Članak 7.
Radom Stožera rukovodi načelnik stožera, a kada
se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno
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tijelo Općine odnosno Načelnik.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Općine Radoboj (Službeni glasnik Krapinsko zagorske
županije br. 26/17).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od
dana donošenja i objaviti će se  u „Službenom glasniku
Krapinsko- zagorske županije“.
KLASA: 023-01/21-01/0006
URBROJ: 2140/04-21-016
Radoboj, 17.06.2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Topolovec , v.r.

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
Na temelju članka 35.   t. 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 25. t. 13. i članka
39. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21),
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 1.
sjednici održanoj dana 07. srpnja 2021. godine donijelo je
ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA RADNOG TIJELA ZA
GOSPODARSTVO OPĆINE
STUBIČKE TOPLICE
Članak 1.
Za članove Radnog tijela za gospodarstvo određuju
se:
1. NEDJELJKO ĆUK – predsjednik
2. FILIP POŠTEK – član
3. IVAN SOKAČ – član
4. ŽELJKO FRGEC - član
5. MATIJA TORTA - član
6. TOMISLAV SOKAČ - član
7. ROMAN ROGOVIĆ - član
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
KLASA:021-05/21-01/44
URBROJ:2113/03-01-21-2
Stubičke Toplice, 07.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 35.   t. 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 25. t. 13. i članka
39. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21),
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 1.
sjednici održanoj dana 07. srpnja 2021. godine donijelo je
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ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA RADNOG TIJELA ZA
SOCIJALNU PROBLEMATIKU I ŠKOLSTVO
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
Članak 1.
Za članove Radnog tijela za socijalnu problematiku
i školstvo određuju se:
1. SERGEJ – AUGUSTIN ERDELJA – predsjednik
2. TOMISLAV MLINARIĆ – član
3. BRIGITTE GMAZ – član
4. KRISTINA LJUBIĆ – član
5. JELENA LISAK ŠTURLAN – član
6. JURICA KNEZIĆ – član
7. NINA GRADIŠKI ZRINSKI – član
8. MAJA ŠTEFANEC HERAK – član
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
KLASA:021-05/21-01/45
URBROJ:2113/03-01-21-2
Stubičke Toplice, 07.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 35.   t. 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 25. t. 13. i članka
39. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21),
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 1.
sjednici održanoj dana 07. srpnja 2021. godine donijelo je
ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA RADNOG TIJELA
ZA EKOLOGIJU I KULTURU OPĆINE
STUBIČKE TOPLICE
Članak 1.
Za članove Radnog tijela za ekologiju i kulturu
određuju se:
1. SAŠA PETROŠEVSKI NOVAK – predsjednik
2. MARTINA PIHAČ – član
3. NADICA JOZIĆ BORIĆ – član
4. IVANKA GLAVAČ – član
5. ANICA BENGER – član
6. ZRINKA KOŠIĆ BOSNAR - član
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
KLASA:021-05/21-01/46
URBROJ:2113/03-01-21-2
Stubičke Toplice, 07.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 35.   t. 3. Zakona o lokalnoj i
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područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 25. t. 13. i članka
39. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21),
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 1.
sjednici održanoj dana 07. srpnja 2021. godine donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU RADNOG TIJELA ZA
TURIZAM I PROMIDŽBU OPĆINE
STUBIČKE TOPLICE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za turizam
i promidžbu Općine Stubičke Toplice.
Članak 2.
Radno tijelo za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću
osobito o pitanjima koja se tiču:
- razvoja turizma na području Općine Stubičke
Toplice
- promoviranja Općine kao turističke destinacije
- unapređenja turističke ponude Općine.
Članak 3.
Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
Članak 4.
Za članove Radnog tijela za turizam i promidžbu
imenuju se:
1. FILIP POŠTEK – predsjednik
2. SILVIO TOMIĆ – član
3. ROBERT SEDLAR – član
4. ZORICA CAPAR – član
5. MARTINA JANTOL ŽUPANIĆ – član
6. BERNARDA IVČEK – član
7. NINA GRADIŠKI ZRINSKI – član
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
KLASA:021-05/21-01/47
URBROJ:2113/03-01-21-2
Stubičke Toplice, 07.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 35.   t. 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 25. t. 13. i članka
39. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21),
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 1.
sjednici održanoj dana 07. srpnja 2021. godine donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU RADNOG TIJELA ZA SPORT
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za sport
Općine Stubičke Toplice.
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Članak 2.
Radno tijelo za sport raspravlja i daje prijedloge
Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:
- zadovoljavanja lokalnih potreba stanovništva
Općine u sportu,
- aktivnosti, poslova i djelatnosti u području
sporta značajnih za Općinu,
- mjera za unapređenja sporta,
- mjera i aktivnosti u praćenju korištenja i utroška
sredstava u području sporta,
- izvješća o izvršavanju programa javnih potreba
u sportu i utroška sredstava.
Članak 3.
Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
Članak 4.
Za članove Radnog tijela za sport imenuju se:
1. ANĐELKO ZRINSKI – predsjednik
2. ANĐELKO ŠOŠTAR – član
3. ŽELJKO JAVORŠĆAK – član
4. DARIO ŠAMEC -član
5. TOMISLAV MLINARIĆ – član
6. ZVONKO BALAŠKO – član
7. DAVID ŽEGREC – član
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
KLASA:021-05/21-01/48
URBROJ:2113/03-01-21-2
Stubičke Toplice, 07.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 35.   t. 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 25. t. 13. i članka
39. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21),
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 1.
sjednici održanoj dana 07. srpnja 2021. godine donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU RADNOG TIJELA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za prostorno
uređenje i gradnju Općine Stubičke Toplice.
Članak 2.
Radno tijelo za prostorno uređenje i gradnju raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o
pitanjima koja se tiču:
- uređenja naselja i stanovanja,
- prostornog i urbanističkog planiranja te
- razmatra nacrt prijedloga prostorno-planskih
dokumenata.
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Članak 3.
Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
Članak 4.
Za članove Radnog tijela za prostorno uređenje i
gradnju imenuju se:
1. STJEPAN ČAJKO – predsjednik
2. JURAJ JURAS – član
3. MARIJAN KOVAČIĆ – član
4. TOMISLAV FRANJKOVIĆ – član
5. KRISTIJAN OREMUŠ – član
6. NEDJELJKO ĆUK – član
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
KLASA:021-05/21-01/49
URBROJ:2113/03-01-21-2
Stubičke Toplice, 07.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Nar. nov. br.
16/19) i članka 25. t. 13. Statuta Općine Stubičke Toplice
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09,
9/13, 15/18 i 7/21), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 1. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2021.
godine donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA
ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH
NEPOGODA
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Općinsko povjerenstvo
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Članak 2.
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda organizira i provodi postupak procjene
štete od prirodnih nepogoda na području Općine Stubičke
Toplice, odnosno obavlja sljedeće poslove:
- utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne
nepogode za područje Općine Stubičke Toplice
- unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta
- unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne
procjene šteta županijskom povjerenstvu
- raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih
nepogoda oštećenicima
- prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih
sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda
- izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava
žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta
- surađuju sa županijskim povjerenstvom u proved-
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bi Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda
- donose plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda iz svoje nadležnosti
- obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg
djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima
Članak 3.
Za članove Općinskog povjerenstvo za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda imenuju se:
- ANICA BENGER - predsjednica
- DEJAN HRASTINSKI - član
- IVANKA GLAVAČ - članica
- ROBERT PILSKI - član
- KRISTIJAN OREMUŠ - član.
Članak 4.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od
četiri godine.
Sredstva za rad Povjerenstva osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.
KLASA:021-05/21-01/50
URBROJ:2113/03-01-21-2
Stubičke Toplice, 07.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 31. st. 2. 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)  i
članka  25. t. 16. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13,
15/18 i 7/21), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na
svojoj 1. sjednici, održanoj dana 07. srpnja 2021. donijelo
je sljedeću
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADE
TROŠKOVA
Članak 1.
U Odluci o visini naknade troškova („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 38/13) članak
4. mijenja se i glasi:
„Članak 4.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice ima pravo na naknadu troškova u iznosu od 750,00
kuna neto mjesečno.“
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
KLASA: 121-01/21-01/03
URBROJ:2113/03-01-21-2
Stubičke Toplice, 07.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 25. st. 1. t. 4. Statuta Općine
Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21), u vezi sa člankom 3.
st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
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(Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18), Općinsko
vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 1. sjednici,
održanoj dana 07. srpnja 2021. godine, d o n i j e l o  j e
ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O CJENIKU ZA
KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA I
DRUGIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
Članak 1.
U Odluci o cjeniku za korištenje poslovnog prostora
i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/15
i 10/18, dalje u tekstu: Odluka), u članku 1. iza stavka 3.
dodaje se stavak 4. koji glasi:
„(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 11. i 13.
ovog članka, Organizacijski odbor za praćenje provedbe
značajnih turističkih manifestacija kojih je organizator
Općina Stubičke Toplice, a kojeg imenuje općinski načelnik posebnom odlukom, može odrediti zakupninu za
korištenje drvenog tradicijskog štanda Općine Stubičke
Toplice te za ostale nespomenute površine u vlasništvu
Općine Stubičke Toplice ili kojima upravlja Općina Stubičke Toplice, za vrijeme trajanja značajnih turističkih
manifestacija, u drugačijem iznosu.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 372-01/21-01/24
URBROJ:2113/03-01-21-2
Stubičke Toplice, 07.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 25. st. 1. t. 16. Statuta Općine
Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21), Općinsko vijeće
Općine Stubičke Toplice na svojoj 1. sjednici, održanoj
dana 07. srpnja 2021. godine, d o n i j e l o  j e
ODLUKU
O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA
PAMETNA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
Članak 1.
Usvaja se Strategija razvoja pametna Općina Stubičke Toplice za razdoblje od 2021. – 2027. godine.
Članak 2.
Strategiju je izradila tvrtka InfoDom d.o.o. (OIB:
99054430142), Andrije Žaje 61, 10000 Zagreb.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu prvog
dana nakon objave.
KLASA: 302-01/20-01/09
URBROJ:2113/03-01-21-13
Stubičke Toplice, 07.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mlinarić, v.r.
Na temelju članka 24. st. 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite (Nar. nov. br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 6.
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st. 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
stožera civilne zaštite (Nar. nov. br. 126/19) i članka 46. st.
2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21),
načelnik Općine Stubičke Toplice donosi
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE
STUBIČKE TOPLICE
Članak 1.
Članak 2. Odluke o osnivanju stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice KLASA: 810-01/21-01/07
URBROJ: 2113/03-03-21-10 od 01. srpnja 2021.g. mijenja
se i glasi:
„Članak 2.
U Stožer civilne zaštite Općine Stubičke Toplice
imenuju se:
1. KRISTIJAN OREMUŠ, voditelj odsjeka za
komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Stubičke Toplice, za načelnika Stožera civilne
zaštite Općine Stubičke Toplice (dalje: Stožer)
2. ANICA BENGER, za zamjenicu načelnika  
Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice
3. VLADIMIR ZRINSKi, Ravnateljstvo civilne
zaštite, Služba civilne zaštite Krapina - član Stožera
4. MILJENKO PILARIĆ, zapovjednik postrojbe
DVD Strmec Stubički – član Stožera
5. GORAN MAJSEC, zapovjednik postrojbe DVD
Pila – član Stožera
6. ROBERT HORVATEK, Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Krapinsko-zagorska, PP Donja Stubica
– član Stožera
7. MAJA REŠETAR PAVRLIŠAK, Hrvatski
Crveni križ, GD CK Donja Stubica – članica Stožera
8. DANIEL KUREN, Hrvatska gorska služba
spašavanja, Stanica Zlatar Bistrica – član Stožera
9. BORIS KASUN, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice – član Stožera
10. MARIJAN FERGEC, Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice – član Stožera
11. BRIGITTE GMAZ, Osnovna škola Stubičke
Toplice – članica Stožera
12. VALENTINA GLAVAČ BRATKOVIĆ, Dom
zdravlja Krapinsko-zagorske županije – članica Stožera“
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 810-01/21-01/07
URBROJ:2113/03-03-21-11
Stubičke Toplice, 13.07.2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Beljak, dipl.ing.agr., v.r.
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OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18,32/20) i
članka 32. Statuta  Općine Sveti Križ Začretje („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 21/21), Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 2. sjednici održanoj
12.07.2021. godine, donijelo je
ODLUKU
O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
U OPĆOJ UPORABI
Članak 1.
Ovom Odlukom ukida se svojstvo javnog dobra u
općoj uporabi na nekretnini kako slijedi:
- kčbr. 2013, k.o. Vrtnjakovec, površine 187 m²,
upisana u z.k.ul.br. POP I, kao javno dobro u općoj
uporabi, put.
Članak 2.
Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku,
Zemljišno-knjižni odjel Zabok provest će ovu Odluku u
zemljišnim knjigama tako da će na nekretnini iz točke I.
ove Odluke brisati svojstvo javnog dobra u općoj uporabi, te upisati vlasništvo Općine Sveti Križ Začretje, Trg
hrvatske kraljice Jelene 1, OIB:18648820219.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 340-10/21-01/001
URBROJ: 2197/04-01-21-5
Sveti Križ Začretje, 12.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Roginić, 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 Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske Županije“, broj 10/16), 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 15.12.2020.) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske“ županije
broj 21/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje
na 2. sjednici održanoj 12.07.2021. godine, donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE
ZA 2021. GODINU
I.
U cilju unapređenja i postizanja učinkovitije i efikasnije zaštite od požara na području Općine Sveti Križ
Začretje, donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara za područje Općine Sveti Križ Začretje
za 2021. (u daljnjem tekstu: „Godišnji provedbeni plan“).  
II.
Za unapređenje zaštite od požara na području Općine Sveti Križ Začretje tijekom 2021. godine potrebno
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je provesti sljedeće mjere:
1. Općina Sveti Križ Začretje 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 Sveti Križ Začretje
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina, Vatrogasna zajednica
Sudionici:
Krapinsko - zagorske županije,
DVD Sveti Križ Začretje i DVD
Brezova
Rok:
Kontinuirano
2. Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje
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 Sveti Križ Začretje
Sudionici:
/
Rok:
Kontinuirano
3. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije te Plana zaštite od požara Općine Sveti Križ
Začretje, potrebno je osigurati potreban broj operativnih
vatrogasaca te ih kontinuirano osposobljavati i obučavati
za različite specijalnosti u vatrogastvu.
Izvršitelj zadataka: Općina Sveti Križ Začretje
DVD Sveti Križ Začretje i DVD
Sudionici:
Brezova
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.
Vatrogasna zajednica Krapinsko
– zagorske županije
Izvršitelj zadataka:
DVD Sveti Križ Začretje i DVD
Brezova
Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko – zagorske županije
Hrvatske šume d.o.o.
Sudionici:
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne
zaštite Krapina
Općina Sveti Križ Začretje
Rok:
Kontinuirano
5. Općina Sveti Križ Začretje dužna je omogućiti
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nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora od strane
inspektora te postupati po zahtjevima i naredbama inspektora u području zaštite od požara.
Izvršitelj zadataka: Općina Sveti Križ Začretje
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne
Sudionici:
zaštite Krapina – Odjel
inspekcije
Rok:
Kontinuirano
6. Općina Sveti Križ Začretje 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 Sveti Križ Začretje. Opremanje
će nadzirati zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije putem stručnih nadzora.  
Općina Sveti Križ Začretje
DVD Sveti Križ Začretje i
Izvršitelj zadataka: DVD Brezova
Vatrogasna zajednica
Krapinsko – zagorske županije
Sudionici:
/
Rok:
Kontinuirano
7. Temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Općine Sveti
Križ Začretje 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 zadataka:
Općina Sveti Križ Začretje
Vatrogasna zajednica
Krapinsko – zagorske
Sudionici:
županije
DVD Sveti Križ Začretje i
DVD Brezova
Rok:
srpanj 2021. god.
8. Od distributera vode na području Općine Sveti
Križ Začretje, 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:
Sudionici:
Rok:
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DVD Sveti Križ Začretje i
DVD Brezova
srpanj 2021. god.

III.
Ovaj Plan dostaviti će se svim izvršiteljima zadataka i sudionicima.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske
županije“.
KLASA: 214-01/21-01/04                                                                
URBROJ: 2197/04-01-21-3
Sveti Križ Začretje, 12.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆISNKOG VIJEĆA
Ivica Roginić, 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.

