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1. Statut Turističke zajednice područja “Srce Zagorja”

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), članka 5.
stavka 1. i članka 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu
rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16. i 47/16. – ispravak) i temeljem članka
32. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06.,
11/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) župan
Krapinsko-zagorske županije donosi
ODLUKU O
IMENOVANJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA
NAČELNIKA I ČLANOVASTOŽERA CIVILNE
ZAŠTITE KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE
I.
Ovom Odlukom o imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinskozagorske županije (dalje u tekstu: Odluka) imenuje se
načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera civilne
zaštite Krapinsko-zagorske županije.
II.
U Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, imenuju se:
1. ANĐELKO FEREK JAMBREK, zamjenik
župana, načelnik,
2. JASNA PETEK, zamjenica župana, zamjenica
načelnika,
3. PETRA VRANČIĆ LEŽ, pročelnica Upravnog
odjela za opće i zajedničke poslove,
4. DRAŽEN STRABIĆ, pročelnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje Krapina,
5. STJEPAN BRUČIĆ, pročelnik Upravnog
odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
6. KREŠIMIR BOŽIĆ, ravnatelj Zavoda za hitnu

2028
2028
2028
2029
2029
2030

medicinu Krapinsko-zagorske županije,
7. TIHOMIR VANČINA, ravnatelj Opće bolnice
Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
8. NADA DOGAN, ravnateljica Doma zdravlja
Krapinsko-zagorske županije,
9. MARIJAN LOVRENČIĆ, županijski vatrogasni zapovjednik,
10. JAKOB BUKVIĆ, načelnik Policijske uprave
krapinsko-zagorske,
11. DAVOR ŠIMUNOVIĆ, ravnatelj Društva
Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije,
12. NENAD CAPAR, dopročelnik Hrvatske gorske
službe spašavanja Stanice Krapina,
13. TOMISLAV JADAN, ravnatelj Zavoda za
javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije,
14. ŽELJKO VINCELJ, ravnatelj Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije,
15. TOMISLAV SUTON, voditelj Vodnogospodarske ispostave za mali sliv “Krapina- Sutla”, VGO Gornja
Sava, Hrvatske vode.
III.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti točka
II. Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 13/16.).
IV.
Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe, a u
muškom su rodu, neutralni su i odnose se ravnopravno i
na muške i na ženske osobe.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 810-06/17-01/03
URBROJ: 2140/01-02-17-4
Krapina, 20. lipnja 2017.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.

Strana 2004 - Broj 22

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Temeljem točke 8. stavka 3. članka 3. Pravilnika
o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u
1. razred srednje škole („Narodne novine“, broj 49/15.),
na prijedlog Školskog odbora Srednje škole Pregrada
(Prijedlog KLASA: 602-03/17-01/4; URBROJ: 2214/01380/1-5-17-7 od 05. lipnja 2017. godine) te članka 32.
Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 11/06.,
14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst.) župan Krapinsko
zagorske županije d o n o s i
ODLUKUO
GODIŠNJIM TROŠKOVIMA ŠKOLOVANJA
REDOVITIH UČENIKA STRANIH
DRŽAVLJANA IZ ZEMALJA IZVAN
EUROPSKE UNIJE KOJI IMAJU OBVEZU
PLAĆANJA TROŠKOVA ŠKOLARINE
I.
Godišnji troškovi školovanja redovitih učenika
stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije, koji
ne ispunjavaju uvjete za upis u srednju školu bez plaćanja
troškova školovanja, za Srednju školu Pregrada u školskoj
godini 2017./2018. iznose 1.984,00 kune.
II.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 602-03/17-01/38
URBROJ: 2140/01-02-17-6
Krapina, 12. lipnja 2017.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.

GRAD KLANJEC
Na temelju članka 31. Statuta Grada Klanjca
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj:
7/13) Gradsko vijeće Grada Klanjca na 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 06. lipnja 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O IZRADI STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA
TURIZMA NA PODRUČJU GRADA KLANJCA
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Klanjca daje suglasnost za
izradu strateškog plana razvoja turizma na području Grada
Klanjca (dalje u tekstu: Strategija) za razdoblje od pet (5)
godina od godine usvajanja.
Članak 2.
Izrada Strategije predlaže se u cilju valorizacije
turističke ponude i načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće
turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne
ponude i ukupnog razvoja turizma na području Grada
Klanjca.
Strategijom će se utvrditi razvojni ciljevi usmjereni
prema razvoju turizma Grada Klanjca te definirati razvojni
prioriteti, mjere i projekti koji će doprinijeti ostvarenju
ciljeva Strategije.
Članak 3.
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Za potrebe izrade Strategije imenovat će se partnersko vijeće u čiji rad će biti uključeni predstavnici
privatnog, javnog i civilnog sektora, a po potrebi i radne
skupine koje će okupljati uže interesne skupine.
Ovlašćuje se gradonačelnik za imenovanje radnih
tijela iz prethodnog stavka te se zadužuje za provođenje
svih potrebnih aktivnosti vezanih uz izradu Strategije.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik da utvrdi nacrt prijedloga Strategije za javnu raspravu, a po njenom dovršetku
i konačni prijedlog Strategije koji će uputiti Gradskom
vijeću na donošenje.
Članak 5.
Sredstva za izradu Strategije osigurat će se prijavom na podmjeru 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova
za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih
temeljnih usluga, te planova zaštite i upravljanja koji se
odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke
prirodne vrijednosti“, provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“, koja se provoditi u okviru Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Članak 6.
Ovlašćuje se gradonačelnik da sukladno zakonskim
uvjetima provede postupak odabira ovlaštene osobe i potpiše ugovor o izradi Strategije te provede izradu strategije
nakon zaprimanja pozitivne Odluke o odabiru od strane
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju kao nadležnog tijela za provedbu podmjere 7.1.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Klasa:363-01/17-01/18
Urbroj:2135/01-01/17-3
Klanjec, 6. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Mirko Lunko, v.r.

GRAD PREGRADA
Temeljem članka 32. i 50. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
br. 06/13, 17/13 ), sukladno odredbama članaka 7. i 8.
Poslovnika o radu Gradskog vijeća, (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13, 17/13, 3/15 )
Gradsko vijeće Grada Pregrade na konstituirajućoj sjednici
održanoj 13. lipnja 2017. godine, donijelo je slijedeću
O D L U K U
O IZBORU MANDATNE KOMISIJE
Članak1.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana od
kojih su svi iz reda članova Gradskog vijeća.
Za predsjednika Mandatne komisije bira se:
- DANIJEL PETEK, Benkovo, Benkovo 36,
Za članove Mandatne komisije biraju se:
1.NATAŠA HEREK, Gorjakovo, Gorjakovo 66,
2.MILAN ŠOŠTARIĆ, Cigrovec, Cigrovec 106,

Ponedjeljak, 26. lipnja, 2017.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Članak2.
Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
Klasa: 021-05/17-01/10
UrBr: 2214/01-01-17-2
U Pregradi, 13. lipnja 2017.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.
Temeljem članka 46. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik” Krapinsko-zagorske županije broj 06/13,
17/13 ), sukladno članku 8. st. 2. Poslovnika Gradskog
vijeća grada Pregrade, (“Službeni glasnik” Krapinskozagorske županije broj 06/13, 17/13, 03/15), a povodom
konstituiranja Gradskog vijeća Grada Pregrade, Mandatna
komisija daje slijedeće
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IZVJEŠĆE
O PROVEDENIM IZBORIMA ZA ČLANOVE/
CE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PREGRADE
TE ZA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA
GRADONAČELNIKA GRADA PREGRADE
I.
I. Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Pregrade održani su 21. svibnja 2017. godine, te su konačni
rezultati objavljeni 25.05.2017.g. Od ukupno 5.455 birača
upisanih u popis birača, glasovalo je 2.697 birača, odnosno
49,44%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo
2.697 birača, odnosno 49,44%. Važećih listića bilo je
2.636, odnosno 97,74%. Nevažećih je bilo 61 listića,
odnosno 2,26%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
ZAGORSKA STRANKA - ZS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

1.735

glasova

65,81%

440

glasova

16,69%

281

glasova

10,66%

94

glasova

3,56%

86

glasova

3,26%

Nositelj liste: MARKO VEŠLIGAJ, dipl. oec.
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: ŽELJKO KAMENSKI
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositeljica liste: VESNA HOHNJEC
4. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: NIKOLA PASARIČEK
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: DARKO PONDELJAK
III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ( NN 144/12,121/16) kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću su:
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
ZAGORSKA STRANKA – ZS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA LABURISTI
Nositelj liste: MARKO VEŠLIGAJ, dipl. oec.
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: ŽELJKO KAMENSKI
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
Nositeljica liste: VESNA HOHNJEC
IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona o lokalnim izborima ( NN 144/12,121/16), utvrđuje se da su
pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću:
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
ZAGORSKA STRANKA - ZS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI dobila je 11 mjesta te su s te liste izabrani:
1. MARKO VEŠLIGAJ, dipl. oec.
2. GORDANA KRIŽANEC RUŽIĆ
3. IVAN ŠKRINJAR, ing.el.
4. STJEPAN MIKLAUŽIĆ
5. TAJANA BROZ
6. mr. sc. ROBERT BARIČEVIĆ, dipl. oec.
7. MILAN FLEGAR
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8. VESNA PETEK, dr. med. vet.
9. NATAŠA HEREK
10. MLADEN BURIĆ
11. JASNA VNUK
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. ŽELJKO KAMENSKI
2. DANIJEL PETEK
3. GORAN VUKMANIĆ, dipl. oec.
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS dobila je 1 mjesto te je s te liste izabrana:
1. VESNA HOHNJEC
I. Izbori za gradonačelnika Grada Pregrade održani su 21.05.2017.g. te su konačni rezultati objavljeni 25.05.2017.g.
Od ukupno 5.455 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.698 birača, odnosno 49,46%, od čega je prema glasačkim
listićima glasovalo 2.698 birača, odnosno 49,46%. Važećih listića bilo je 2.625, odnosno 97,29%. Nevažećih je bilo 73
listića, odnosno 2,71%.
II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
1. Kandidat: MARKO VEŠLIGAJ, dipl. oec.
1.928
glasova
71,46%
Zamjenica kandidata: GORDANA KRIŽANEC RUŽIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
ZAGORSKA STRANKA - ZS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI
2. Kandidat: ŽELJKO KAMENSKI
373
glasova
13,83%
Zamjenik kandidata: DANIJEL PETEK
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
3. Kandidatkinja: VESNA HOHNJEC
324
glasova
12,01%
Zamjenik kandidatkinje: GORAN HORVAT
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
III. Na osnovi članka 94. stavka 1. i 2. Zakona o
lokalnim izborima ( NN 144/12,121/16)
za gradonačelnika Grada Pregrade izabran je MARKO VEŠLIGAJ, dipl. oec., a za zamjenicu gradonačelnika
izabrana je GORDANA KRIŽANEC RUŽIĆ
II.
Sukladno člancima 89. i 90. Zakona o lokalnim
izborima (NN 144/12, 121/16) gradonačelnik i njegov
zamjenik za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti
članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave,
a u tom slučaju mandat u predstavničkom tijelu miruje im
po sili zakona.
Sukladno članku 81. st. 3. Zakona o lokalnim izborima ( NN 144/12,121/16) člana predstavničkog tijela
izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih
stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje
je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a
određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno,
a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.
Utvrđuje se da je mandat Marka Vešligaja, izabranog s kandidacijske liste Socijaldemokratska partija
Hrvatske-SDP, Zagorska stranka-ZS, Hrvatski laburistiStranka rada-Laburisti, po sili zakona u mirovanju, budući
da je isti stupio na dužnost Gradonačelnika Grada Pregrade
dana 26.05.2017.g.
Utvrđuje se da je mandat Gordane Križanec Ružić,
izabrane s kandidacijske liste Socijaldemokratska partija

Hrvatske-SDP, Zagorska stranka-ZS, Hrvatski laburistiStranka rada-Laburisti, po sili zakona u mirovanju, budući
da je ista stupila na dužnost zamjenice Gradonačelnika
Grada Pregrade dana 26.05.2017.g.
Sukladno Sporazumu o izbornoj suradnji na Lokalnim izborima 2017. godine od 03.04.2017. sklopljenog
između Socijaldemokratske partije Hrvatske-SDP, Zagorske stranka-ZS, Hrvatskih laburista-Stranka rada-Laburisti
člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj
listi imenovane koalicije zamjenjuje neizabrani kandidat
s iste liste.
Slijedom navedenog, sukladno Sporazumu o izbornoj suradnji na Lokalnim izborima 2017. godine od
03.04.2017. sklopljenog između Socijaldemokratske
partije Hrvatske-SDP, Zagorske stranka-ZS, Hrvatskih
laburista-Stranka rada-Laburisti, a na prijedlog Socijaldemokratske partije Hrvatske-SDP utvrđuje se :
1. Izabranog člana s kandidacijske liste Marka Vešligaja (SDP), dipl.oec. ( 1.s liste) zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste (12. s liste)
MILAN ŠOŠTARIĆ; HRVAT; CIGROVEC, CIGROVEC 106; rođ. 05.01.1962; OIB: 56328668085; M
2. Izabranog člana s kandidacijske liste Gordanu
Križanec Ružić (SDP) ( 2.s liste) zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste (14. s liste) MARIO IVANJKO; HRVAT; STIPERNICA, STIPERNICA 37; rođ. 26.12.1985;
OIB: 54512742650; M
Prema članku 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Pregrade (“Službeni glasnik” Krapinsko-zagorske županije broj 06/13, 17/13, 03/15) konstituirajućoj sjednici

Ponedjeljak, 26. lipnja, 2017.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Gradskog vijeća Grada Pregrade do izbora predsjednika
predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja
je dobila najviše glasova, ako je prvi s te liste izabran na
nespojivu dužnost, sjednici Vijeća predsjedava sljedeći s
te liste. Utvrđuje se da je kandidacijska lista koalicije stranaka Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP, Zagorska
stranka-ZS, Hrvatski laburisti-Stranka rada-Laburisti, i
dobila najviše glasova, da su prvi (Marko Vešligaj, dipl.
oec. i druga Gordana Križanec Ružić) s te liste izabrani
na nespojivu dužnost, a da je sljedeći na listi Ivan Škrinjar,
ing. koji će predsjedavati sjednici Gradskog vijeća Grada
Pregrade do izbora predsjednika.
III.
Ovo Izvješće objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
Klasa: 021-05/17-01/07
UrBr: 2214/01-01-17-1
U Pregradi, 13. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK MANDATNE KOMISIJE
Danijel Petek, v.r.
Temeljem članka 32. i 50. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
br. 06/13, 17/13), sukladno odredbama članaka 7. i 9.
Poslovnika o radu Gradskog vijeća, (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13, 17/13, 3/15 )
Gradsko vijeće Grada Pregrade na konstituirajućoj sjednici
održanoj 13. lipnja 2017 . godine, donijelo je slijedeću
O D L U K U
O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I
IMENOVANJE
1.
Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i
četiri člana od kojih su svi iz reda članova Gradskog vijeća.
2.
Za predsjednika Odbora za izbor i imenovanje
bira se:
MILAN FLEGAR, Kostelsko, Kostelsko 82/a.
3.
Za članove Odbora za izbor i imenovanje biraju se:
1.VESNA PETEK, Pavlovec Pregradski, Pavlovec
Pregradski 64,
2. JASNA VNUK, Svetojurski Vrh, Svetojurski
Vrh 40,
3. MLADEN BURIĆ, Pregrada, Ulica Janka Leskovara 29
4. DANIJEL PETEK, Benkovo 36, Benkovo.
4.
Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
Klasa: 021-04/13-01/06
UrBr: 2214/01-01-17-2
U Pregradi, 13. lipnja 2017.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.
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Temeljem članaka 32. Statuta Grada Pregrade
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.
06/13), sukladno odredbama članaka 12. i 13. Poslovnika
o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13, 17/13, 03/15), Gradsko vijeće
Grada Pregrade na Konstituirajućoj sjednici održanoj 13.
lipnja 2017. godine, donijelo je slijedeću
O D L U K U
O IZBORU PREDSJEDNICE GRADSKOG
VIJEĆA GRADA PREGRADE
Članak 1.
Za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade
izabrana je TAJANA BROZ, Pregrada, Ulica Ljudevita
Gaja 28.
Članak 2.
Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
Klasa: 021-05/17-01/13
UrBr: 2214/01-01-13-4
U Pregradi, 13. lipnja 2017.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.
Temeljem članaka 32. Statuta Grada Pregrade
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.
06/13), sukladno odredbama članaka 12. i 13. Poslovnika
o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13, 17/13, 03/15), Gradsko vijeće
Grada Pregrade na Konstituirajućoj sjednici održanoj 13.
lipnja 2017. godine, donijelo je slijedeću
O D L U K U
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA PREGRADE
Članak 1.
Za potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Pregrade
izabrani su:
1. IVAN ŠKRINJAR,ing.el., Pregrada, Gorička
ulica 8/2,
2. ŽELJKO KAMENSKI, Pregrada, Pavlovec
Pregradski19.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
Klasa: 021-05/17-01/13
UrBr: 2214/01-01-17-5
U Pregradi, 13. lipnja 2017.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.
Temeljem članka 32. i 50. Statuta Grada Pregrade
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.
06/13, 17/13 ), sukladno odredbama članaka 7. i 10.
Poslovnika o radu Gradskog vijeća(Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije 06/13, 17/13, 03/15), na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, Gradsko vijeće
Grada Pregrade na sjednici održanoj 13.06.2017. godine,
donijelo je slijedeću
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O D L U K U
O IZBORU ODBORA ZA STATUT
I POSLOVNIK
1.
Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i četiri
člana od kojih predsjednik i dva člana moraju biti iz reda
članova Gradskog vijeća
2.
Za predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik bira
se:
-Stjepan Miklaužić, Donja Plemenšćina, Donja
Plemenšćina 16
3.
Za članove Odbora za Statut i Poslovnik biraju se:
1. MARIO IVANJKO, Stipernica 37, Stipernica,
2. TAJANA BROZ, Pregrada, Ulica Ljudevita
Gaja 28,
3. BRANKO ŠPOLJAR, Višnjevec, Višnjevec 47,
4. GORAN VUKMANIĆ, Pregrada, Ulica Ljudevita Gaja 10,
4.
Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
Klasa: 021-05/17-01/11
UrBr: 2214/01-01-17-1
U Pregradi, 13. lipnja 2017.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.
Temeljem članka 32. i 50. Statuta Grada Pregrade
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.
06/13, 17/13), sukladno odredbama članka 40. Poslovnika
o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije 06/13, 17/13, 03/15), a na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanje, Gradsko vijeće Grada
Pregrade na sjednici održanoj 13. lipnja 2017. godine,
donijelo je slijedeću
O D L U K U
O IZBORU ODBORA ZA PRORAČUN
I FINANCIJE
1.
Odbor za proračun i financije ima predsjednika i
četiri člana od kojih predsjednik i dva člana moraju biti
iz reda članova Gradskog vijeća.
2.
Za predsjednika Odbora za proračun i financije
bira se: ROBERT BARIČEVIĆ, Dragutina Kunovića 3,
Pregrada,
3.
Za članove Odbora za proračun i financije biraju se:
1. VESNA HOHNJEC, Janka Leskovara 93,
Pregrada,
2. IVAN ŠKRINJAR, Pregrada, Gorička ulica 8/2
3. DAVORKA ANTONIĆ, Bregi Kostelski, Bregi
Kostelski 86,
4. DAMJAN PODBOJ, Pregrada, Kostelgradska 7,
4.
Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku

Ponedjeljak, 26. lipnja, 2017.

Krapinsko-zagorske županije.
Klasa: 021-05/17-01/12
Ur.Br: 2214/01-01-17-1
U Pregradi, 13. lipnja 2017.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.

GRAD ZABOK
Na temelju članka 5. Poslovnika Gradskoga vijeća
Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 9/13.) i članka 31. točke 8. Statuta Grada
Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»
br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj
1. konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 8. lipnja 2017.
godine, donosi
R J E Š E NJ E
O IZBORU MANDATNE KOMISIJE
I.
U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:
1. NEVENKA GREGURIĆ, Zabok, Dubrava
Zabočka 84/A, za predsjednicu,
2. ZORAN KRAJAČIĆ, Zabok, Hum Zabočki 80,
za člana,
3. MARIO VIDEK, Zabok, Špičkovina 175, za
člana.
II.
Mandatna komisija stalno je radno tijelo koje na
konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća podnosi izvješće
o provedenim izborima i izabranim članovima Gradskog
vijeća, odnosno zamjenicima članova, tijekom mandata
Gradskog vijeća podnosi izvješće o prestanku mandata i
mirovanju mandata članova Gradskog vijeća i o zamjenicima članova Gradskog vijeća te obavlja i druge poslove
iz svoje nadležnosti.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/17-01/13
URBROJ: 2197/01-02-17-2
Zabok, 8. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Žarko Ivančić,oec., v.r.
Na temelju članka 5. Poslovnika Gradskoga vijeća
Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) i II. točke Rješenja o izboru
Mandatne komisije (KLASA: 021-05/17-01/13, URBROJ:2197/01-02-17-2 od 8. lipnja 2017.), Mandatna
komisija dana 8. lipnja 2017. godine, nakon održane 1.
svoje sjednice, podnosi Gradskom vijeću Grada Zaboka
sljedeće
IZVJEŠĆE
I.
21. svibnja 2017. godine provedeni su izbori za članice/članove Gradskog vijeća Grada Zaboka te su konačni
rezultati izbora za iste objavljeni 24. svibnja 2017. godine.

Ponedjeljak, 26. lipnja, 2017.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

U Gradsko vijeće Grada Zaboka izabrani su
članice/članovi:
1. IVAN HANŽEK
2. ŽARKO IVANČIĆ
3. NEVENKA GREGURIĆ
4. KRUNOSLAV KUŠAN
5. ERNEST OREMUŠ
6. JOSIP HORVATIN
7. ZORAN KRAJAČIĆ
8. RINO VALEC
9. MARTINA RUBIL SKITANIĆ
10. ZORAN BUNČEC
11. MARTINA REPOVEČKI
12. FRANJO JADEK
13. BRANKO PILJEK
14. MARIO VIDEK
15. KREŠIMIR KONČEVSKI
Konačni rezultati izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Zaboka od 24. svibnja 2017. godine
daju se u prilogu ovom izvješću i čine njegov sastavni dio.
II.
Utvrđuje se da je mandat Ivana Hanžeka, izabranog
s kandidacijske liste SDP/HNS/HL-SR/HSS BRAĆE
RADIĆ/HSU, po sili zakona u mirovanju, budući je
isti stupio na dužnost gradonačelnika Grada Zaboka 25.
svibnja 2017. godine.
Utvrđuje se da će dužnost njegove zamjenice
obnašati Bojana Birač, neizabrana kandidatkinja (SDP)
s kandidacijske liste SDP/HNS/HL-SR/HSS BRAĆE
RADIĆ/HSU, a koju je predložio SDP u skladu s člankom 12. Sporazuma o izbornoj suradnji na predstojećim
lokalnim izborima i o zajedničkom upravljanju Gradom
Zabokom, sklopljenog između SDP/HNS/HL-SR/HSS
BRAĆE RADIĆ/HSU/ nezavisne kandidatkinje Nevenke
Gregurić, koji su nositelji zajedničke liste.
III.
Utvrđuje se da je mandat Branka Piljeka, izabranog
s kandidacijske liste grupe birača, u mirovanju iz osobnih
razloga, budući je isti podnio 25. svibnja 2017. godine
Uredu Grada pisani zahtjev za mirovanjem iz osobnih
razloga.
Utvrđuje se da će dužnost njegovog zamjenika obnašati Valentino Herceg, prvi sljedeći neizabrani kandidat
s kandidacijske liste grupe birača (nositelj liste Branko
Piljek).
IV.
Utvrđuje se da je mandat Krešimira Končevskog,
izabranog s kandidacijske liste grupe birača, u mirovanju
budući je isti podnio 25. svibnja 2017. godine Uredu
Grada pisani zahtjev za mirovanje jer nastavlja obnašati
dužnost direktora tvrtke Plavinka d.o.o. Sukladno članku
78. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima dužnost člana
Gradskog vijeća nespojiva je s dužnošću direktora tvrtke
kojoj je Grad Zabok osnivač.
Utvrđuje se da će dužnost njegove zamjenice obnašati Nataša Hlaban, prva sljedeća neizabrana kandidatkinja
s kandidacijske liste grupe birača (nositelj liste Krešimir
Končevski).
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V.
Ovo izvješće objavit će se u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 021-05/17-01/13
URBROJ: 2197/01-02-17-3
Zabok, 8. lipnja 2017. 			
PREDSJEDNICA MANDATNE KOMISIJE
Nevenka Gregurić, v.r.
Na temelju članka 5. Poslovnika o radu Gradskoga
vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) i II. točke Rješenja o izboru
Mandatne komisije (KLASA:021-05/17-01/13 URBROJ:2197/01-02-17-2 od 8. lipnja 2017.), Mandatna
komisija Gradskoga vijeća Grada Zaboka na svojoj 1.
sjednici, održanoj dana 8. lipnja 2017. godine, donijela
je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
I.
Utvrđuju se i objavljuju Gradskom vijeću Grada
Zaboka pravovaljani mandati članova (zamjenika članova)
Gradskog vijeća Grada Zaboka kako slijedi:
1. BOJANA BIRAČ- zamjenica člana (SDP)
2. ŽARKO IVANČIĆ (HNS)
3. NEVENKA GREGURIĆ (nezavisna)
4. KRUNOSLAV KUŠAN (SDP)
5. ERNEST OREMUŠ (HL-SR)
6. JOSIP HORVATIN (SDP)
7. ZORAN KRAJAČIĆ (HSS BRAĆE RADIĆ)
8. RINO VALEC (HNS)
9. MARTINA RUBIL SKITANIĆ (HDZ)
10. ZORAN BUNČEC ((HDZ)
11. MARTINA REPOVEČKI (HSS)
12. FRANJO JADEK (HDZ)
13. VALENTINO HERCEG – zamjenik člana s
liste grupe birača
14. MARIO VIDEK – član s liste grupe birača
15. NATAŠA HLABAN – zamjenica člana s liste
grupe birača
II.
Ovaj Zaključak podnijet će se kao izvješće Gradskom vijeću Grada Zaboka 8. lipnja 2017. godine i objaviti
u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 021-05/17-01/13
URBROJ: 2197/01-02-17-4
Zabok, 8. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK MANDATNE KOMISIJE
Nevenka Gregurić, v.r.
Na temelju članka 7. Poslovnika Gradskoga vijeća
Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 9/13.) i članka 31. točke 8. Statuta Grada
Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»
br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj
1. konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 8. lipnja 2017.
godine, donijelo je
R J E Š E NJ E
O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I
IMENOVANJE
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I.
U Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća
Grada Zaboka izabiru se:
1. JOSIP HORVATIN, Zabok, Ulica Matije Gupca
74/ B, za predsjednika,
2. KRUNOSLAV KUŠAN, Luga Zabočki 31/B
za člana,
3. NATAŠA HLABAN, Zabok, Ulica Stjepana
Radića 17/A, za članicu.
II.
Odbor za izbor i imenovanje stalno je radno tijelo
Gradskog vijeća koje predlaže izbor predsjednika Gradskog vijeća, može predložiti izbor potpredsjednika Gradskog vijeća u skladu sa poslovnikom Gradskog vijeća,
predlaže izbor ili imenovanje članova radnih tijela Gradskog vijeća, te predstavnika Gradskog vijeća, odnosno
Grada Zaboka u tijela pravnih osoba kad je predlaganje,
izbor ili imenovanje istih u nadležnosti Gradskog vijeća
u skladu s posebnim zakonom.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 021-05/17-01/13
URBROJ: 2197/01-02-17-5
Zabok, 8. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Žarko Ivančić, oec., v.r.
Na temelju članka 8. i 9. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 9/13.) i članka 31. točke 7. Statuta Grada
Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»
br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj
1. konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 8. lipnja 2017.
godine, donijelo je
R J E Š E NJ E
O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA ZABOKA
I.
Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Zaboka
izabire se ŽARKO IVANČIĆ,oec. iz Zaboka, Ulica Nikole
Tesle 1/A.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.		
KLASA: 021-05/17-01/13
URBROJ: 2197/01-02-17-7
Zabok, 8. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Žarko Ivančić,oec., v.r.
Na temelju članka 8. i 10. Poslovnika Gradskoga
vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) i članka 31. točke 7. Statuta Grada
Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»
br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj
1. konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 8. lipnja 2017.
godine, donijelo je
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R J E Š E NJ E
O IZBORU POTPREDSJEDNICE GRADSKOG
VIJEĆA GRADA ZABOKA
I.
Za potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka
izabire se NEVENKA GREGURIĆ iz Zaboka, Dubrava
Zabočka 84/A.č
II.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 021-05/17-01/13
URBROJ: 2197/01-02-17-8
Zabok, 8. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Žarko Ivančić,oec., v.r.
Na temelju članka 8. i članka 10. stavka 3. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) i članka 31. točke
7. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 9/13. i 16/14), Gradsko vijeće Grada
Zaboka na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj
dana 8. lipnja 2017. godine, donijelo je
R J E Š E NJ E
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA ZABOKA
I.
Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zaboka
izabire se ERNESTA OREMUŠA iz Zaboka, Gubaševo
31d.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 021-05/17-01/09
URBROJ: 2197/01-02-17-9
Zabok, 8. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Žarko Ivančić,oec., v.r.
Na temelju članka 7. Poslovnika Gradskoga vijeća
Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 9/13.) i članka 31. točke 8. Statuta Grada
Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»
br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj
1. konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 8. lipnja 2017.
godine, donosi
R J E Š E NJ E
O IZBORU ODBORA ZA STATUT
I POSLOVNIK
I.
U Odbor za Statut i poslovnik Gradskog vijeća
Grada Zaboka izabiru se:
1. ŽARKO IVANČIĆ, zabok, ulica matije gupca
72a, za predsjednika,
2. ERNEST OREMUŠ, Zabok, Gubaševo 31d,
za člana,
3. MARTINA RUBIL SKITANIĆ, Zabok, Ulica
Grabrovec 61.
II.
Odbor za statut i poslovnik stalno je radno tijelo
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Gradskog vijeća koje raspravlja i predlaže statut Grada
Zaboka i poslovnik Gradskog vijeća, predlaže pokretanje
postupka izmjene i dopune statuta i poslovnika, daje mišljenje na prijedloge promjena statuta, te može predlagati
donošenje drugih odluka iz nadležnosti Gradskog vijeća.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 021-05/17-01/17
URBROJ: 2197/01-02-17-6
Zabok, 8. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Žarko Ivančić,oec., v.r.
Na temelju članka 86. stavka 3. i članka 113. stavka
1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.
153/13.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 16/14.)
Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 1. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA GRADA
ZABOKA
PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i
ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti V. izmjene i
dopune Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka (dalje
u tekstu: izmjena i dopuna PPUGZ).
(2) Nositelj izrade izmjena i dopuna PPUGZ je
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka (dalje u tekstu: Nositelj). Koordinator
izrade izmjena i dopuna PPUGZ ispred Nositelja je
Branko Juhar.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
IZMJENA I DOPUNA PPUGZ
Članak 2.
(1) Izmjene i dopune PPUGZ će se izraditi i donijeti
u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne
novine” br. 153/13.) (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza,

obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova („Narodne novine“ br. 106/98., 39/04.,
45/04. - ispravak 163/04 i 9/11.) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim
propisima.
(2) Uz navedeno u stavku 1. ovog članka, sukladno članku 54. i 61. Zakona, temeljne polazne podatke i
odrednice za rješenja, odnosno izradu i donošenje izmjena
i dopuna PPUGZ predstavljaju kartografski prikazi i tekstualni dio Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije
(kao prvog višeg dokumenta prostornog uređenja šireg
područja), posebno njegove odredbe za provođenje iz Odluke o donošenju (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 4/02., 6/10. i 8/15.), dalje u tekstu: PPKZŽ.
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PPUGZ
Članak 3.
(1) Granica obuhvata izmjena i dopuna PPUGZ
sukladna je granicama postojećeg PPUGZ.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PPUGZ
Članak 4.
(1) Preliminarna ocjena stanja u obuhvatu PPUGZ
prije izrade detaljnijeg stručnog uvida i analize ovom
Odlukom se sažima na slijedeći način:
Od donošenja Prostornog plana uređenja Grada
Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
br.8/09), I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br: 9/11), II. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 3/13), III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” br.12/15 i IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 10/17) svekoliki
razvoj Grada Zaboka prerastao je njegova planska rješenja
pa su se pojavili problemi u segmentima
a) planirane zone sporta i rekreacije
b) planirane zone za turističku namjenu
c) planiranih građevinskih područja naselja
(2) Na području Grada Zaboka donesena su i u
primjeni je pet urbanističkih planova uređenja (UPU):

RED. NAZIV PLANA
BR. / IZ i DOP PLANA

SLUŽBENI GLASNIK
KZŽ

K.O.

1.1.

Sl. glasnik KZŽ br.8/08.

K.o. Zabok

1.2.

1.3.

UPU GZ “ZABOK 1”
UPU GZ “ZABOK 6”
UPU GZ “ZABOK 6”
Dopune i izmjene
UPU “ZABOK CENTAR 3”
UPU “ZABOK CENTAR 3”
I dopune i izmjene
UPU “ZABOK CENTAR 3”
II dopune i izmjene
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Sl. glasnik KZŽ br.8/09.
Sl. glasnik KZŽ br.9/13
Sl. glasnik KZŽ br.28/09.
Sl. glasnik KZŽ br.3/13.
Sl. glasnik KZŽ br.10/17.

NAMJENA

Građevinsko područje za gospodarsku namjenu
Građevinsko podK.o. Gubaševo ručje za gospodarsku namjenu

K.o. Zabok

Građevinsko područje za mješovitu,
poslovnu i javnu
namjenu

OBUHVAT
PLANA
( ha )
11,54

15,90

32,80
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1.4.

UPU 11 – ZONA
MJEŠOVITE NAMJENE
“ZABOK SJEVER”

Sl. glasnik KZŽ br. 3/13. K.o. Zabok

10,50

1.5.

UPU - GROBLJE U
JAKUŠEVCU ZABOČKOM

Sl. glasnik KZŽ br.
18/16.

8,0

1.6.

UPU DOM UMIROVLJENIKA
GUBAŠEVO

Sl. glasnik KZŽ br.
10/17.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUGZ
Članak 5.
(1) Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna
PPUGZ trebaju biti sukladni:
a) Strategiji i programu prostornog uređenja Republike Hrvatske;
b) Prostornom planu Krapinsko-zagorske županije;
c) Utemeljenim zahtjevima i primjedbama tijela i
osoba određenim posebnim propisima navedenim u članku
9. ove Odluke.
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
Članak 6.
(1) U izradi izmjena i dopuna PPUGZ koristit će se
između ostalog, demografske, gospodarske, krajobrazne i
ine analize te raspoloživa dokumentacija, zahtjevi, podaci,
smjernice itd., koje će iz područja svog djelokruga dostaviti tijela i osobe određene posebnim propisima te drugi
sudionici u izradi izmjena i dopuna PPUGZ poimenično
određeni u članku 9. ove Odluke. Ako se tijekom izrade
izmjena i dopuna PPUGZ pokaže potreba za posebnim
stručnim podlogama od značaja za moguća specifična
prostorno-planska rješenja, one će biti izrađene.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 7.
(1) Stručna rješenja izrađuje i koordinira stručni
izrađivač Plana u suradnji s Nositeljem izrade Izmjena i
dopuna PPUGZ.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH
GEODETSKIH PODLOGA
Članak 8.
(1) Izmjene i dopune PPUGZ izradit će se na odgovarajućoj podlozi –
a) ODK u mjerilu 1:25000 i na
b) katastarskom prikazu u mjerilu 1:5000
(2) Katastarski planovi pribaviti će se od Državne
geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Krapina,
Ispostave Zabok, a odgovarajuća katastarska (geodetska)
podloga iz stavka (1) ovog članka, pribavit će se od nadležne pravne osobe koje se bave predmetnim poslovima.
(3) Kao dopunska (pomoćna) radna i prezentacijska
podloga, u izradi izmjena i dopuna PPUGZ koristit će se
postojeći geokodirani orto-foto snimak područja Grada
Zaboka.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA

Građevinsko područje za mješovitu
namjenu
Izdvojena građevinK.o. Zabok
ska područja izvan
naselja - groblje
građevinsko poK.o. Gubaševo dručje za javnu
namjenu

1,58

IZRADU PPUGZ IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PPUGZ
Članak 9.
(1) Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podatke, smjernice i propisane
dokumente) za izradu prostornog plana – izmjene i dopune
PUGZ - iz područja svog djelokruga:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Krapini;
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za
zaštitu prirode, Zagreb
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredu i prehrambenu industriju, Zagreb;
4. Hrvatske šume, UPŠ Zagreb, Zagreb;
5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju
Savu, Zagreb, Vodno gospodarska ispostava, KrapinaSutla
6. Ministarstvo obrane, Služba za graditeljstvo i
zaštitu okoliša, Zagreb;
7. MUP – Policijska uprava Krapinsko-zagorska,
Odjel zajedničkih upravnih poslova
8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured Krapina
(2) Drugi sudionici koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna PPUGZ, od kojih će se zatražiti dostava
zahtjeva (podataka, smjernica itd.) iz područja njihovih
djelokruga, odnosno preporuka i prijedloga:
1. Krapinsko-zagorska županija, Zavod za prostorno
uređenje, Krapina
2. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok;
3. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina;
4. „Hrvatske ceste“ d.o.o., za upravljanje građenje
i održavanje cesta, Zagreb
5. „Hrvatske autoceste“ d.o.o. Zagreb,
6. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske
županije, Pregrada,
7. „Hrvatske željeznice“, Služba za strategijski
razvoj, Zagreb,
8. “HEP- Operator distribucijskog sustava“ d.o.o.
DP Elektra - Zabok, Zabok,
9. „Zagorski vodovod“ d.o.o., Zabok ( vodoopskrba
i odvodnja),
10. “Zagorski metalac“ d.o.o., Zabok ( plinoopskrba ),
11. “Plinacro“d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88,
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12. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb
13. HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija
1 – Sjever,
14. Državna geodetska uprava, Ured za katastar
nekretnina, Ispostava Zabok,
(3) Ako se tijekom izrade izmjena i dopuna PPUGZ
za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni sudionici.
(4) Sukladno članku 86. stavku 4. i 5. i članku 88.
stavku 1. Zakona, Nositelj izrade će o izradi izmjena i
dopuna PPUGZ obavijestiti javnost na mrežnoj stranici
Grada Zaboka i kroz informacijski sustav Zavoda, te
objavom u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUGZ
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK
ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA
I DOPUNA PPUGZ TIJELA I OSOBA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISOM
Članak 10.
(1) Utvrđuje se slijedeći osnovni tijek aktivnosti u
izradi i donošenju izmjena i dopuna PPUGZ nakon objave
i stupanja na snagu ove Odluke:
1. Polazišta - Utvrđivanje obveza iz prostornih
planova šireg područja te podataka, planskih smjernica i obveza temeljem posebnih propisa, ocjena stanja,
mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja
u obuhvatu izmjena i dopuna PPUGZ, ciljeva izmjena
i dopuna PPUGZ, te analiza očitovanja drugih sudionika – u suradnji Nositelja i stručnog Izrađivača, a što će
stručni Izrađivač uobličiti i predstaviti u formi preliminarne koncepcije izmjena i dopuna PPUGZ. Rok je 15
kalendarskih dana od dana dostave od strane Nositelja
stručnom Izrađivaču zahtjeva za izradu izmjena i dopuna
PPUGZ tijela i osoba određenih posebnim propisima te
drugih sudionika određenih ovom Odlukom;
2. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna PPUGZ – izradit će stručni Izrađivač u roku od 15 kalendarskih dana
od pisanog očitovanja Nositelja izrade o preliminarnoj
koncepciji izmjena i dopuna PPUGZ.
3. Prijedlog izmjena i dopuna PPUGZ za javnu
raspravu – izradit će stručni Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana od dana dostave od strane Nositelja Izvješća o
provedenoj prethodnoj raspravi i zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga PPUGZ za javnu raspravu.
4. Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna
PPUGZ – u suradnji Nositelja i stručnog Izrađivača u
roku 15 kalendarskih dana od dana dostave zaključka o
prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i
prijedlozima u vidu Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.
5. Konačni prijedlog izmjena i dopuna PPUGZ –
izradit će stručni Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana od
dostave zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju konačnog
prijedloga izmjena i dopuna PPUGZ;
6. Izmjene i dopune PPUGZ – izradit će stručni
Izrađivač u vidu uvezanog i ovjerenog elaborata sukladno
propisima u roku 15 kalendarskih dana od dostave Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUGZ na Gradskom
vijeću.
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(2) Ukupno vrijeme izrade V. izmjena i dopuna
PPUGZ po navedenim fazama iznosi 90 kalendarskih
dana. U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme
verifikacije pojedinih faza od strane Grada Zaboka, vrijeme trajanja javne rasprave i vrijeme potrebno za izradu
izvješća o javnoj raspravi te vrijeme potrebno za ishođenje
potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, na koje će se
odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni ovom Odlukom
odnosno Ugovorom o izradi izmjena i dopuna PPUGZ sa
stručnim izrađivačem.
(3) Rok za pripremu zahtjeva za izradu izmjenu i
dopunu PPUGZ tijela i osoba određenih posebnim propisima iznosit će 20 kalendarskih dana
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE,
TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PPUGZ
Članak 11.
(1) Do donošenja izmjena i dopuna PPUGZ prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, primjenjivat će se odredbe važećeg Prostornog
plana uređenja Grada Zaboka
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I
DOPUNA PPUGZ
Članak 12.
(1) Izmjene i dopune PPUGZ financirat će se sa
konta 42637 (dokumenti prostornog uređenja- prostorni
planovi i ostalo) Proračuna Grada Zaboka i drugih oblika
sufinanciranja.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
(1) Nositelj izrade dostavit će po jedan primjerak
ove Odluke, tijelima i osobama određenim posebnim
propisima utvrđenim u članku 9. ove Odluke. Uz dostavu
Odluke, uputit će se poziv za dostavom zahtjeva (podaci,
planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjena i dopuna PPUGZ.
(2) Rok dostave zahtjeva, odnosno prijedloga, određen je člankom 10. stavak 3 ove Odluke. Ukoliko tijela i
osobe, određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve,
odnosno prijedloge, u određenom roku, smatrat će se da
ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju
Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana
određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.
(3) Jedan primjerak ove Odluke dostavit će se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Zagreb, Republike
Austrije 20.
Članak 14.
(1) Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon
objave u “Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije”.
KLASA: 350-02/17-01/03
URBROJ: 2197/01-02-17-5
Zabok, 8. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Žarko Ivančić, oec., v.r.
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GRAD ZLATAR
Na temelju članka 35. stavka 3. 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- pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak), članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13) i članka 16.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 27/13), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 05. lipnja 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O IZBORU MANDATNE KOMISIJE
I.
U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Zlatar
izabrani su:
1. DAMIR BRUČIĆ iz Zlatara, Matije Gupca 3B,
za predsjednika,
2. JURAJ ŽERJAVIĆ iz Zlatara, Ladislavec 38A,
za člana,
3. VIŠNJICA ŠKOF iz Zlatara, Gornja Batina 18,
za članicu.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije„.
KLASA: 021-06/17-01/06
URBROJ: 2211/01-01-17-2
Zlatar, 05. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr., v.r.
Na temelju članka 35. stavka 3. 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 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak), članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik
Krapinsko- zagorske županije“ broj 36A/13) i članka 17.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 27/13), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 05. lipnja 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O IZBORU KOMISIJE ZA IZBOR I
IMENOVANJA
I.
U Komisiju za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Zlatar izabrani su:
1. NADICA ŠTAHAN iz Zlatara, Sajmišna 15, za
predsjednicu,
2. DANIJELA FINDAK iz Zlatara, Milivoja Stančića 14, za članicu,
3. JANKO AUGUŠTAN iz Zlatara, Sajmišna 45,
za člana,
4. IVANA PARLOV ROKSANDIĆ iz Zlatara, Anke
Horvat 2, za članicu,
5. JOSIP BINGULA iz Zlatara, Martinščina 139A,
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za člana.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 021-06/17-01/07
URBROJ: 2211/01-01-17-2
Zlatar, 05. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir dipl.ing.agr., v.r.
Na temelju članka 34. stavka 1. 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 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak), članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13) i članka 10. i
11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 27/13), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 05. lipnja 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA ZLATARA
I.
Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Zlatara
izabran je KRUNOSLAV KLANCIR, dipl.ing.agr., iz
Zlatara, Milivoja Stančića 6.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 021-06/17-01/09
URBROJ: 2211/01-01-17-6
Zlatar, 05. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr., v.r.
Na temelju članka 34. stavka 1. 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 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak), članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13) i članka 10. i
11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 27/13), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 05. lipnja 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA ZLATARA
I.
Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zlatara
iz reda predstavničke većine izabrana je NADICA ŠTAHAN iz Zlatara, Sajmišna 15.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
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KLASA: 021-06/17-01/09
URBROJ: 2211/01-01-17-7
Zlatar, 05. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir dipl.ing.agr., v.r.
Na temelju članka 34. stavka 1. 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 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak), članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13) i članka 10. i
11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 27/13), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 05. lipnja 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA ZLATARA
I.
Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zlatara
iz reda predstavničke manjine izabran je ŽELIMIR KUREČIĆ iz Zlatara, Martinečka 30.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 021-06/17-01/09
URBROJ: 2211/01-01-17-8
Zlatar, 05. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir dipl.ing.agr., v.r.
Na temelju članka 35. stavka 3. 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 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak), članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik
Krapinsko- zagorske županije“ broj 36A/13) i članka 18.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 27/13), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 05. lipnja 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O IZBORU KOMISIJE ZA STATUT,
POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
I.
U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Zlatar izabrani su:
1. KAZIMIR SVIBEN iz Zlatara, Matije Gupca
6A, za predsjednika
2. JASNA HANŽEK iz Zlatara, Kaštelska 15, za
članicu,
3. MIRJANA BAJZEK iz Zlatara, Kaštelska 8, za
članicu,
4. ŽELIMIR KUREČIĆ iz Zlatara, Martinečka 30,
za člana,
5. DAVOR KLJAK iz Zlatara, Borkovec 13v, za
člana.
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II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „ Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije„.
KLASA: 021-06/17-01/08
URBROJ: 2211/01-01-17-3
Zlatar, 05. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr., v.r.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama i lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 28/10), i članka 27. Statuta Grada Zlatara (“Službeni
glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 36A/13) Gradsko vijeće Grada Zlatara na sjednici održanoj 05.06.2017.
godine, donosi
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU
OSNOVICE I KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN
PLAĆE GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA
GRADONAČELNIKA GRADA ZLATARA,
VISINE NAKNADE ZA NJIHOV RAD AKO
DUŽNOST OBAVLJAJU BEZ ZASNIVANJA
RADNOG ODNOSA TE VISINI NAKNADE
PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za
obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Grada Zlatara, visine naknade za njihov rad ako dužnost
obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa te visini naknade
predsjedniku Gradskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/10 i 30A/15) članak 4.
stavak 1. mijenja se i glasi:
„Koeficijent za izračun plaće gradonačelnika je
3,92“.
Članak 2.
Članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Koeficijent za izračun zamjenika gradonačelnika
je 3,00.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 120-01/17-01/03
URBROJ: 2211/01-01-17-2
Zlatar, 05. lipnja 2017. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr., v.r.
Mandatna komisija na temelju članka 37. Statuta
Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 36A/13; dalje u tekstu: Statut), a sukladno
objavljenim rezultatima nadležnog izbornog povjerenstva
o provedenim izborima podnosi
IZVJEŠĆE
GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZLATARA
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zlatara dana
25. svibnja 2017. godine objavilo je Konačne rezultate
izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Zlatara,
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KLASA: 013-01/17-01/01, URBROJ: 2211/01-01-17-61,
sukladno kojim je utvrđeno kako su kandidacijske liste
dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću:
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA HSU
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA LABURISTI
dobila je 10 mjesta te su s te liste izabrani:
1. JASENKA AUGUŠTAN-PENTEK		
2. STANKO MAJDAK		
3. KAZIMIR SVIBEN		
4. JURAJ ŽERJAVIĆ		
5. NADICA ŠTAHAN		
6. IVANA PARLOV ROKSANDIĆ		
7. DAMIR BRUČIĆ		
8. JASNA HANŽEK		
9. MIRJANA BAJZEK		
10.DANIJELA FINDAK		
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA HDZ
dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:
1. MARKO MALOČA		
2. STJEPAN LACKO		
3. ŽELIMIR KUREČIĆ		
4. DARINKA SVIBEN		
3. NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. DAVOR KLJAK, struč. spec. crim.
Na temelju članka 90. stavak 4. Zakona o lokalnim
izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16; dalje
u tekstu: Zakon) gradonačelnici Jasenki Auguštan-Pentek
i zamjeniku gradonačelnice Stanku Majdaku mandati
u predstavničkom tijelu miruju po sili zakona slijedom
čega u skladu s člankom 81. Zakona, a prema dostavljenoj obavijesti Gradske organizacije SDP Zlatar, Jasenku
Auguštan-Pentek za vrijeme mirovanja mandata na dužnosti vijećnika Gradskog vijeća Grada Zlatara zamjenjuje
Krunoslav Klancir iz Zlatara, Milivoja Stančića 6, dok
Stanka Majdaka zamjenjuje Janko Auguštan iz Zlatara,
Sajmišna 45.
Mandatna komisija sukladno članku 37. Statuta
obavještava Gradsko vijeće kako su Marko Maloča i
Stjepan Lacko obavijestili Jedinstveni upravni odjel Grada
Zlatara o mirovanju mandata vijećnika Gradskog vijeća
iz osobnih razloga. Sukladno dostavljenim Odlukama
Gradske organizacije HDZ-a Grada Zlatara Marka Maloču
će za vrijeme mirovanja mandata na dužnosti vijećnika
Gradskog vijeća Grada Zlatara zamijeniti Josip Bingula iz
Zlatara, Martinščina 139A, a Stjepana Lacka će zamijeniti
Višnjica Škof iz Belca, Gornja Batina 18.
U skladu s navedenim, verificira se mandat vijećnicima Gradskog vijeća Grada Zlatara kako slijedi:

Ponedjeljak, 26. lipnja, 2017.

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA HSU
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA LABURISTI
1. KAZIMIR SVIBEN		
2. JURAJ ŽERJAVIĆ		
3. NADICA ŠTAHAN		
4. IVANA PARLOV ROKSANDIĆ		
5. DAMIR BRUČIĆ		
6. JASNA HANŽEK		
7. MIRJANA BAJZEK		
8. DANIJELA FINDAK		
9. JANKO AUGUŠTAN		
10. KRUNOSLAV KLANCIR		
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA HDZ
1. ŽELIMIR KUREČIĆ		
2. DARINKA SVIBEN		
3. JOSIP BINGULA 		
4. VIŠNJICA ŠKOF		
3. NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
1. DAVOR KLJAK, struč. spec. crim.		
KLASA: 021-06/17-01/06
URBROJ: 2211/01-01-17-4
Zlatar, 05.lipnja 2017.
PREDSJEDNIK
Damir Bručić, v.r.
Na temelju članka 90. i 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Zlatara donosi:
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU POČETKA OBNAŠANJA
DUŽNOSTI GRADONAČELNIKA GRADA
ZLATARA
I.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zlatara je 25.
svibnja 2017. godine na oglasnoj ploči i Internet stranicama Grada Zlatara objavilo konačne rezultate izbora za
gradonačelnika Grada Zlatara održanih 21. svibnja 2017.
godine (KLASA: 013-01/17-01/01, URBROJ: 2211/0101-17-62), na temelju kojih se utvrđuje da:
JASENKA AUGUŠTAN-PENTEK iz Zlatara,
Sajmišna 45, OIB 09804886670 stupa na dužnost gradonačelnice Grada Zlatara 26. svibnja 2017. godine te preuzima ovlasti, prava i obveze u obavljanju izvršne vlasti
propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni
tekst i 137/15), Statutom Grada Zlatara („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13) i drugim
zakonskim i podzakonskim aktima.
II.
Temeljem članka 90. stavka 2. dostavljene Obavi-
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jesti o načinu obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada
Zlatara utvrđuje se da će JASENKA AUGUŠTAN –
PENTEK dužnost gradonačelnice Grada Zlatara obnašati
profesionalno.
III.
Ova odluka stupana snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
Županije“.
KLASA: 022-05/17-01/02
URBROJ:2211/01-04-01-17-2
Zlatar, 26.05.2017.
PROČELNIK
dr.sc. Mladen Krušelj, v.r.
Na temelju članka 90. i 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Zlatara donosi:
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU POČETKA
OBNAŠANJA DUŽNOSTI ZAMJENIKA
GRADONAČELNIKA GRADA ZLATARA
I.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zlatara je 25.
svibnja 2017. godine na oglasnoj ploči i Internet stranicama Grada Zlatara objavilo konačne rezultate izbora za
gradonačelnika Grada Zlatara održanih 21. svibnja 2017.
godine (KLASA: 013-01/17-01/01, URBROJ: 2211/0101-17-62), na temelju kojih se utvrđuje da:
STANKO MAJDAK iz Donje Batine, Donja Batina
134, OIB 57381276422 stupa na dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Zlatara 26. svibnja 2017. godine te preuzima ovlasti, prava i obveze u obavljanju izvršne vlasti
propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni
tekst i 137/15), Statutom Grada Zlatara („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13) i drugim
zakonskim i podzakonskim aktima.
II.
Temeljem članka 90. stavka 3. utvrđuje se da će
STANKO MAJDAK dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Zlatara obavljati volonterski (bez zasnivanja
radnog odnosa).
III.
Ova odluka stupana snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
Županije“.
KLASA: 022-05/17-01/03
URBROJ: 2211/01-04-01-17-2
Zlatar, 26.05.2017.
PROČELNIK
dr.sc. Mladen Krušelj, v.r.
Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti
od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ 73/97,
174/04), članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni
glasnik Krapinsko- zagorske županije“ 36A/13) i članka
15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 27/13), Gradsko
vijeće Grada Zlatara na 2. sjednici održanoj 13. lipnja
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2017. godine donijelo je
ODLUKU O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA
I.
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda Grada Zlatara imenuju se:
1. MLADEN KRUŠELJ iz Zlatara, Borkovec 22,
za predsjednika,
2. JOSIP TOPLJAK iz Zlatara, Vladimira Nazora
10, za člana,
3. JURAJ ŽERJAVIĆ iz Zlatara, Ladislavec 38A,
za člana,
4. JOSIP BINGULA iz Zlatara, Martinščina 139A,
za člana,
5. DAVOR KLJAK iz Zlatara, Borkovec 13V, za
člana.
II.
Zadatak Povjerenstva iz točke I. ove Odluke je da
utvrdi visinu štete nastale uslijed elementarnih nepogoda
ili drugih izvanrednih događaja na području Grada Zlatara prema Propisanoj Metodologiji za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda.
Članovi Povjerenstva imenuju se na četiri (4)
godine.
III.
Stručne, upravne i druge poslove za Povjerenstvo
obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara.
Sredstva za provođenje ove Odluke osiguravaju se
u Proračunu Grada Zlatara.
IV.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda („Služeni glasnik Krapinsko
– zagorske županije“ 11/15).
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 021-06/17-01/13
URBROJ: 2211/01-01-17-3
Zlatar, 13. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir dipl.ing.agr., v.r.
Na temelju članka 27. Statuta Grada Zlatara
(„Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“ broj
36A/13) i članka 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj 27/13), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 2. sjednici
održanoj 13. lipnja 2017. godine donijelo je
ODLUKU O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA UREĐENJE GROBLJA,
PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA NA
PODRUČJU GRADA ZLATARA
I.
U Povjerenstvo za uređenje groblja, parkova i
zelenih površina na području Grada Zlatara imenuju se:
1. ANA KUDELIĆ iz Zlatara, Sajmišna ulica 28,
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za predsjednicu,
2. DANIJELA FINDAK iz Zlatara, Milivoja Stančića 14, za članicu,
3. DANIJEL MIKOVIĆ iz Zlatara, Repno 38A,
za člana,
4. SILVIJA ANA SVIBEN iz Zlatara, Martinečka
ulica 1, za članicu,
5. VANJA REINHOLZ iz Zlatara, Franje Horvata
Kiša 28, za članicu.
II.
Ovom Odlukom prestaje mandat imenovanim
članovima Povjerenstva koji su imenovani Odlukom o
imenovanju Povjerenstva za uređenje groblja, parkova
i zelenih površina na području Grada Zlatara („Služeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije 11/15).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 021-06/17-01/14
URBROJ: 2211/01-01-17-3
Zlatar, 13. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir dipl.ing.agr., v.r.
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 ) i članku 27. Statuta Grada
Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“
broj 36A/13), Gradsko vijeće je dana 13.lipnja 2017.
godine donijelo sljedeći
PRAVILNIK
O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PREDMET
Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te
zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih
sredstava, uzimajući u obzir mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije, ovim se Pravilnikom
uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornih
odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga
odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem
tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno članku 12.
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 - u
daljnjem tekstu: ZJN 2016) ne postoji obveza provedbe
postupka javne nabave.
SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 2.
O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe poglavlja 8. ZJN 2016.
POKRETANJE POSTUPKA
Članak 3.
Pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave
provodi Jedinstveni upravni odjel.
Postupak jednostavne nabave se pokreće pod uvjetom da su planirana i osigurana financijska sredstva za
predmet nabave.
PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD

20.000,00 KUNA
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Članak 4.
Nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednako ili manje od 1.000,00 kuna (bez PDV – a)
obavljat će se po potrebi plaćanjem u gotovini. Nabavu
roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti (bez PDV
–a) veće od 1.000,00 kuna, a manje od 20.000,00 kuna,
Naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice jednom
gospodarskom subjektu. Narudžbenica obavezno sadrži
podatke o: Osobi koja pokreće nabavu ( ujedno osoba
koja potpisuje narudžbenicu ), vrsti roba / radova / usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica
mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku
i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja te gospodarskom
subjektu – dobavljaču.
Narudžbenicu potpisuje (odobrava nabavu) gradonačelnik ili drugi prema prethodnom odobrenju gradonačelnika.
PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 20.000,00
DO 70.000,00 KUNA
Članak 5.
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom
subjektu.
Za nabavu usluga iz stavka 1. ovog članka obvezan
je ugovor u slučajevima kada se nabavljaju usluge.
Narudžbenicu potpisuje (odobrava nabavu) gradonačelnik.
PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI
VEĆE OD 70.000,00 KUNA
Članak 6.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robu i
usluge odnosno 500.000,00 kuna za radove Grad Zlatar
provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje tri (3)
gospodarska subjekta. Istodobno sa slanjem poziva gospodarskim subjektima isti se objavljuje i na internetskoj
stranici Grada Zlatara.
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini
tržišnog natjecanja, poziv za dostavu ponuda može se
uputiti samo jednom (1) gospodarskom subjektu.
Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane
gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće
o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).
Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: naziv
naručitelja, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,
procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude,
uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se
traži), rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), način
dostavljanja ponuda, adresu na koju se ponude dostavljaju,
adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija
ako je potrebno, kontakt osobu, broj telefona i adresu
elektroničke pošte.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5
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(pet) dana kod procijenjene vrijednosti jednake ili veće
od 70.000,00 kuna od dana dostave poziva na dostavu
ponuda.
S najpovoljnijim ponuditeljem Grad će sklopiti
ugovor.
Članak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu 8. dan nakon objave.
Ovaj Pravilnik biti će objavljen na web stranici
Grada Zlatara www.zlatar.hr i Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.
KLASA: 406-01/17-01/03
URBROJ: 2211/01-01-17-5
Zlatar, 13.lipnja 2017
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr., v.r.
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim
porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 27.
Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 36A/13) Gradsko vijeće Grada Zlatara
na svojoj 2. sjednici, održanoj 13. lipnja 2017. godine
donosi slijedeću
ODLUKU
O POREZIMA GRADA ZLATARA
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Odlukom o porezima Grada Zlatara (dalje: Odluka)
utvrđuju se porezi koji pripadaju Gradu Zlataru (dalje:
Grad), porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine
poreza, te način utvrđivanja i plaćanja poreza.
Porezi Grada su prihod Proračuna Grada Zlatara.
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Grad uvodi sljedeće poreze:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina
5. porez na nekretnine.
1. Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaćaju na osnovicu koju
čini porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu
na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak obveznici
poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno
boravište na području Grada po stopi od 10%.
2. Porez na potrošnju
Članak 4.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na
osnovicu koju čini prodajna cijena pića koje se proda u
ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na
dodanu vrijednost.
Članak 5.
Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu
poreza na potrošnju je Jedinstveni upravni odjel Grada
Zlatara.
Članak 6.
Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko
razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu porezni
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obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO, koji se nalazi u
prilogu Zakona o lokalnim porezima i njegov je sastavni
dio, i predaje ga do 20. u mjesecu za prethodni mjesec u
Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za financije
i proračun, pojedinačno za svaki poslovni prostor.
Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za
prethodni mjesec.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 7.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,50
kn/m² korisne površine kuće za odmor.
Članak 8.
Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu
poreza na kuće za odmor je Jedinstveni upravni odjel
Grada Zlatara.
4. Porez na korištenje javnih površina
Članak 9.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju sve
pravne i fizičke osobe kojima je nadležno gradsko tijelo
odobrilo privremeno korištenje javne površine, pravne i
fizičke osobe koje koriste javnu površinu na temelju drugih
odobrenja ili ugovora kao i pravne i fizičke osobe za koje
se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.
Članak 10.
Javnom površinom u smislu članka 9. ove Odluke
smatraju se sve površine u vlasništvu Grada Zlatara odnosno površine kojima upravlja Grad Zlatar i sve površine
na kojima je Grad Zlatar nadležan za davanje odobrenja
za obavljanje djelatnosti ili koje se koriste bez dobivenog
odobrenja.
Članak 11.
Porez na korištenje javnih površina određuje se u
kunama po metru kvadratnome ili po komadu, dnevno
ili mjesečno ili godišnje, a ako se određuje po metru
kvadratnome, najmanja površina za obračun iznosi 1m².
Članak 12.
Visina poreza na korištenje javnih površina:
a) DNEVNE TARIFE
1.za prodaju na štandovima
20,00 kn/m2
2.za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz kamiona,
traktorskih ili auto-prikolica
100,00 kn
3.za prodaju sladoleda, kokica, pečenih kestena i
kukuruza i peciva kolicima
60,00 kn
4.za prodaju pekarskih proizvoda iz prijevoznog
sredstva
40,00 kn
2.za uskladištenje materijala i roba ispred zgrada 		
5,00 kn/m²
3.za uskladištenje materijala i roba na ostalim slobodnim površinama
1,00 kn/m2
4.za ostale namjene
5,00 kn/m2
b) MJESEČNE TARIFE
1.za prodaju na štandovima
300,00 kn/m2
2.za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz kamiona,
traktorskih ili auto-prikolica
1.500,00 kn
3.za prodaju sladoleda, kokica, pečenih kestena i
kukuruza i peciva kolicima
900,00 kn
4.za prodaju pekarskih proizvoda iz prijevoznog
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sredstva
500,00 kn
5.za postavljanje kioska (prodaja štampe, lutrije i
sl.)
50,00 kn/m2
6.za prodaju putem automata
400,00 kn
7.za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata
(restorani)
15,00 kn/m2
8.za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata
(ostali ugostiteljski objekti)
20,00 kn/m2
9.za ostale namjene
10,00 kn/m²
c) GODIŠNJE TARIFE
1.za prodaju na štandovima
1.500,00 kn/m2
2.za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz kamiona,
traktorskih ili auto-prikolica
8.000,00 kn
3.za prodaju sladoleda, kokica, pečenih kestena i
kukuruza i peciva kolicima
4.000,00 kn
4.za prodaju pekarskih proizvoda iz prijevoznog
sredstva
2.000,00 kn
5.za postavljanje kioska (štampa, lutrija i sl.)
480,00 kn/m2
6.za prodaju putem automata 3.000,00 kn
7.za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata
(restorani)
100,00 kn/m2
8.za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata
(ostali ugostiteljski objekti)
150,00kn/m2
9.za postavljanje putokaza i reklama osim prometne
i turističke signalizacije
200,00 kn/m2
10. za ostale namjene
100,00 kn/m2
Članak 13.
Visina poreza za korištenje površina koje imaju pristup s javno-prometne površine, na kojima je Grad Zlatar
nadležan za davanje odobrenja za obavljanje trgovine na
malo izvan prodavaonica, iznosi 10% od visine poreza na
korištenje javnih površina.
Članak 14.
Visina poreza na korištenje javnih površina u naselju
Belec se umanjuje za 40%.
Članak 15.
Visina poreza na korištenje javnih površina se umanjuje za 60% u svim naseljima Grada Zlatara osim naselja
Zlatar i naselja Belec.
Članak 16.
Od plaćanja poreza na korištenje javne površine
oslobođene su neprofitne udruge, obrazovne ustanove,
sportski klubovi, ustanove, kada javnu površinu koriste
za potrebe djelatnosti za koje su osnovane.
Za privremeno korištenje javno-prometnih površina
i površina koje imaju pristup s javno-prometnih površina
u svrhu humanitarnih i odgojno-obrazovnih akcija te
prigodnih prodaja kojima je pokrovitelj Grad Zlatar kao
i za korištenje radi organizacije manifestacija i drugih
događanja od interesa za Grad Zlatar nema obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina, prema odluci
gradonačelnika.
Porez na korištenje javne površine ne plaća se za
korištenje javne površine za koju se plaća zakupnina ili
druga naknada Gradu Zlataru temeljem posebnog ugovora.
Članak 17.
Pravo korištenje javne površine, namjenu, rok i
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uvjete korištenja javne površine utvrđuje se davanjem
odobrenja gradonačelnika o korištenju javne površine,
odnosno davanjem odobrenja Gradskog vijeća za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,
prodaju putem kioska, prodaju putem automata i prigodnu
prodaju na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, prije početka korištenja površine.
Odobrenje iz prethodnog stavka će se izdati samo
ako podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih dospjelih
obveza prema Gradu Zlataru s bilo koje osnove.
Članak 18.
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva za korištenje
javne površine podnesu zahtjev za korištenje javne površine koji se odnosi na istu površinu, odnosno ako ima dva
ili više zainteresiranih za korištenje iste javne površine,
nadležni upravni odjel Grada provest će usmenu javnu
dražbu nakon koje će izabrati ponuditelja koji je ponudio
najviši iznos poreza.
Početni iznos poreza za usmenu dražbu utvrdit će
se primjenom članaka 12. do 15. ove Odluke.
Članak 19.
Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu
poreza na korištenje javnih površina je Jedinstveni upravni
odjel Grada Zlatara.
Temeljem odobrenja gradonačelnika ili Gradskog
vijeća iz članka 17. Odluke Jedinstveni upravni odjel
razrezuje porez na javne površine izdavanjem rješenja.
U slučaju neovlaštenog korištenja javne površine
porez se razrezuje naknadno bez Odobrenja o zakupu
javne površine po službenoj dužnosti.
Članak 20.
Za korištenje javnih površina u razdoblju kraćem
od mjesec dana porez na korištenje javnih površina plaća
se odjednom, prije početka korištenja javne površine.
Za korištenje javnih površina u razdoblju dužem od
mjesec dana porez na korištenje javnih površina plaća se:
- u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o
razrezu poreza za iznose manje od 10.000,00 kuna i
- u jednaka 2 mjesečna obroka za iznose poreza
jednake ili više od 10.000,00 kuna s time da prvi obrok
dospijeva 15 dana od dana dostave rješenja, a drugi dospijeva 30 dana od dospijeća prvog obroka.
Članak 21.
Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu
poreza na korištenje javnih površina je Jedinstveni upravni
odjel Grada Zlatara.
5. Porez na nekretnine
Članak 22.
Porez na nekretnine propisat će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Zlatara sukladno odredbama
Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj
115/16).
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Članak 2. stavka 1. točka 3.. Članak 7. i Članak 8.
Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.
Članak 24.
Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti:
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- Odluka o gradskim porezima („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ br. 17/01, 28/09 i 11/14),
- Odluka o prirezu porezu na dohodak („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 28/09),
- Odluka o porezu na korištenje javnih površina
na području Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“ 24/15).
Članak 25.
Odluka će se objavit će se u „Narodnim novinama“
i „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a
stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije«, osim odredbi
o prirezu porezu na dohodak koji stupa na snagu prvog
dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u
„Narodnim novinama“.
KLASA: 410-01/17-01/02
URBROJ: 2211/01-01-17-2
Zlatar, 13. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr., v.r.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ 48/13. – pročišćeni
tekst, 57/15) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 36A/13), Gradsko
vijeće Grada Zlatara na 2. sjednici održanoj 13. lipnja
2017. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA
IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA
ZAGORSKOG VODOVODA D.O.O.
I.
KRUNOSLAV KLANCIR iz Zlatara, Milivoja
Stančića 6, predlaže se za imenovanje u članstvo Nadzornog odbora Zagorskog vodovoda d.o.o.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 325-01/17-01/09
URBROJ: 2211/01-01-17-4
Zlatar, 13. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir, dipl.ing., v.r.
Temeljem članka 54. i 54.a Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
br. 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 27. Statuta Grada
Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
36A/13), a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 39/13 i
48/15) Gradsko vijeće Grada Zlatara na svojoj 2. sjednici,
održanoj 13.06.2017. godine donosi slijedeću
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE
O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA
POLJOPRIVREDNOG REDARSTVA
I.
U Odluci o zajedničkom obavljanju poslova po-
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ljoprivrednog redarstva („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“ br. 11/14) članak I. mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće Grada Zlatara suglasno je s tim da
se poslovi poljoprivrednog redarstva obavljaju zajedno
s Općinom Zlatar Bistrica i Općinom Marija Bistrica.“
II.
Članak II. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Grad Zlatar snosit će 20% iznosa bruto plaće
poljoprivrednog redara iz stavka 1. ovoga članka kao i
troškove poljoprivrednog redara na svojem području.“
III.
Gradonačelnik Grada Zlatara obvezuje se izvršiti
ovu Odluku.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije«.
KLASA: 100-01/17-01/03
URBROJ: 2211/01-01-17-2
Zlatar, 13.06.2017.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr., v.r.

OPĆINA BEDEKOVČINA
Na temelju članka 31. Statuta Općine Bedekovčina
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
6/13, 24/14 i 29/15), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
na 01. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 09. lipnja
2017. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZBORU MANDATNE KOMISIJE
Članak 1.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine
Bedekovčina izabrani su:
1. KSENIJA POSTONJSKI iz Orehovice 10 (NARODNA STRANKA - REFORMISTI) – za predsjednicu
2. DAMIR STANIĆ iz Kebla 57 a (Kandidacijska
lista grupe birača nositelja liste IVICE PAVLEKA) – za
člana
3. JURICA MARKOVIĆ iz Bedekovčine, Zagorska ulica 18 (Kandidacijska lista grupe birača nositelja
JURICE MARKOVIĆA) – za člana
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 013-03/17-01/01
URBROJ: 2197-02-01/3-17-1
Bedekovčina, 09. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Novosel, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Bedekovčina
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
6/13, 24/14 i 29/15), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
na 01. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 09. lipnja
2017. godine, donijelo je
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ODLUKU
O IZBORU KOMISIJE ZA IZBOR I
IMENOVANJA
Članak 1.
U Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
Općine Bedekovčina izabrani su:
1. VERA HRVOJ iz Poznanovca, Marije Habulin
4 a (SDP) – za predsjednicu
2. BARBARA PAVETIĆ iz Bedekovčine, Stjepana
Radića 17 (HSU) – za članicu
3. JURICA KRLEŽA iz Bedekovčine, Naselje
Malekovec 14 (SDP) – za člana
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 013-03/17-01/03
URBROJ: 2197-02-01/3-17-1
Bedekovčina, 09. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Novosel, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Bedekovčina
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
6/13, 24/14 i 29/15), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
na 01. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 09. lipnja
2017. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZBORU KOMISIJE ZA STATUT I
POSLOVNIK
Članak 1.
U Komisiju za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća
Općine Bedekovčina izabrani su:
1. IVA GORIČKI iz Bedekovčine, Naselje Glumpaki 3 (SDP) – za predsjednicu
2. IVICA PAVLEK iz Orehovice 68 (Kandidacijska
lista grupe birača nositelja liste Ivice Pavleka) - za člana
3. BRIGITA ROGAN iz Poznanovca, Milana
Vidičeka 4 (ZDS) – za članicu
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 013-03/17-01/02
URBROJ: 2197-02-01/3-17-1
Bedekovčina, 09. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Novosel, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Bedekovčina
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
6/13, 24/14 i 29/15), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
na 01. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 09. lipnja
2017. godine, donijelo je
RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 1.
Željko Novosel iz Poznanovca, Ul. R. J. Španca
29 c (SDP) izabran je za predsjednika Općinskog vijeća

Ponedjeljak, 26. lipnja, 2017.

Općine Bedekovčina.

Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 013-03/17-01/04
URBROJ: 2197-02-01/3-17-1
Bedekovčina, 09. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Novosel, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Bedekovčina
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
6/13, 24/14 i 29/15), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
na 01. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 09. lipnja
2017. godine, donijelo je
RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 1.
IVICA PAVLEK iz Orehovice 68 (Kandidacijska
lista grupe birača nositelja liste IVICE PAVLEKA)
izabran je za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Bedekovčina.
Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 013-03/17-01/04
URBROJ: 2197-02-01/3-17-2
Bedekovčina, 09. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Novosel, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Bedekovčina
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
6/13, 24/14 i 29/15), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
na 01. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 09. lipnja
2017. godine, donijelo je
RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 1.
JURICA MARKOVIĆ iz Bedekovčine, Zagorska
ulica 18 (Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste
JURICE MARKOVIĆA) izabran je za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Bedekovčina.
Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 013-03/17-01/04
URBROJ: 2197-02-01/3-17-3
Bedekovčina, 09. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Novosel, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Bedekovčina
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
6/13, 24/14 i 29/15), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
na 01. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 09. lipnja
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2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije
o provedenim izborima i rezultatima izbora za članove
Općinskog vijeća Općine Bedekovčina održanim dana
21. svibnja 2017. godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku KZŽ“.
KLASA: 013-03/17-01/05
URBROJ: 2197-02-01/3-17-1
Bedekovčina, 09. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Novosel, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Bedekovčina
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
6/13, 24/14 i 29/15), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
na 01. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 09. lipnja
2017. godine, donijelo je
ODLUKU
O VERIFIKACIJI MANDATA
I.
Verificira se mandat vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Bedekovčina, kako slijedi:
01. JURICA KRLEŽA, Bedekovčina, Naselje
Malekovec 14
02. DRAGUTIN JAKUŠ, Poznanovec, Ulica Palih
boraca 16
03. KSENIJA POSTONJSKI, Orehovica 10
04. ŽELJKO NOVOSEL, Poznanovec, Ul. R.J.
Španca 29 c
05. VERA HRVOJ, univ.spec.pol., Poznanovec,
Ul. Marije Habulin 4 a
06. BARBARA PAVETIĆ, Bedekovčina, Ul.
Stjepana Radića 17
07. IVA GORIČKI, mag.polit., Bedekovčina, Naselje Glumpaki 3
08. ZDRAVKO TUŠEK, dipl.ing.agr., Bedekovčina, Ulica S. Radića 12
09. MARKO OCVIREK, ing.prometa, Poznanovec, Josipa Novosela 8
10. IGOR KOVAČ, mag.act.soc., Bedekovčina,
Čajkovljansko naselje 11 a
11. IVICA PAVLEK, ing.građ., Orehovica 68
12. DAMIR STANIĆ, Kebel 57 a
13. JURICA MARKOVIĆ, Bedekovčina, Zagorska ulica 18
14. KRISTIJAN DEKANIĆ, struč.spec.oec., Bedekovčina, Aleja Dragutina Domjanića 4
15. BRIGITA ROGAN, Poznanovec, Ul. Milana
Vidičeka 4
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku KZŽ“.
KLASA: 013-03/17-01/05
URBROJ: 2197-02-01/3-17-2
Bedekovčina, 09. lipnja 2017.
PREDSJDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Novosel, v.r.

Strana 2023 - Broj 22

Na temelju članka 31. Statuta Općine Bedekovčina
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
6/13, 24/14 i 29/15) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića
Bedekovčina (KLASA: 601-02/13-01/59, URBROJ:
2197-02-06/13-1 od 27. prosinca 2013. godine), Općinsko
vijeće Općine Bedekovčina na svojoj 01. sjednici, održanoj dana 09. lipnja 2017. godine d o n i j e l o je
ODLUKU
O RADU U PROMIJENJENIM UVJETIMA
DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA
I.
Odobrava se Dječjem vrtiću Bedekovčina:
- formiranje šeste odgojno – obrazovne skupine u
Dječjem vrtiću Bedekovčina.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 601-02/17-01/06
URBROJ: 2197-02-01/3-17-2
Bedekovčina, 09. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Novosel, v.r.

OPĆINA ĐURMANEC
Na temelju članka 15. Statuta Općine Đurmanec
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
8/13, 6/14.) i članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13, 6/14), Općinsko vijeće Općine
Đurmanec na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 12.
lipnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU MANDATNE KOMISIJE
I.
Osniva se Mandatna komisija Općinskog vijeća
Općine Đurmanec.
II.
U Komisiju imenuju se slijedeće vijećnici:
1. KSENIJA PETEK BELOŠEVIĆ – za predsjednicu,
2. DANIJEL MAKAR – za člana,
3. MARIJAN KOPRIVNJAK – za člana.
III.
Komisija iz točke 2. ove Odluke raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava i obveze članova
Vijeća.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA:021-05/17-01/06
URBROJ:2140/02-01-17-1
Đurmanec, 12. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Petrović, v.r.
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Na temelju članka 15. Statuta Općine Đurmanec
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
8/13, 6/14.) i članka 12. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 8/13, 6/14), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja
2017. godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU ODBORA ZA IZBOR I
IMENOVANJA
I.
Osniva se Odbor za izbor i imenovanja Općinskog
vijeća Općine Đurmanec.
II.
U Odbor imenuju se slijedeći vijećnici:
1. NATAŠA SMILJANEC LAMOT – za predsjednicu,
2. MIA LELJAK – za članicu,
3. MARKO RODIĆ - za člana.
III.
Odbor iz točke 2. ove Odluke raspravlja i predlaže
izbor predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća i drugih
osoba koje bira odnosno imenuje Vijeće, te obavlja druge
poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA:021-05/17-01/07
URBROJ:2140/02-01-17-1
Đurmanec, 12. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Petrović, v.r.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Đurmanec
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
8/13, 6/14.) i članka 13. i 14. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 8/13, 6/14), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja
2017. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE ĐURMANEC
I.
JOSIP PETROVIĆ izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Đurmanec.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA:021-05/17-01/08
URBROJ:2140/02-01-17-1
Đurmanec, 12. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Petrović, v.r.

Ponedjeljak, 26. lipnja, 2017.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Đurmanec
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
8/13, 6/14.) i članka 13. i 14. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 8/13, 6/14), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja
2017. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE ĐURMANEC
I.
MARKO RODIĆ izabire se za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Đurmanec.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA:021-05/17-01/09
URBROJ:2140/02-01-17-1
Đurmanec, 12. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Petrović, v.r.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Đurmanec
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
8/13, 6/14) i članka 13. i 14. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 8/13, 6/14), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja
2017. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE ĐURMANEC
I.
ZDRAVKO HORVAT izabire se za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Đurmanec.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA:021-05/17-01/09
URBROJ:2140/02-01-17-2
Đurmanec, 12. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Petrović, v.r.

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
Na temelju članka 33. Statuta Općine Krapinske
Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/09, 8.A./13 i 6/14) i članka
32. st. 4. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ. br. 2/09., 14/12.
i 8.A./13) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 02.lipnja 2017.g.
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima za članice/članove Općinskog
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vijeća Općine Krapinske Toplice, održanim 21.05.2017.g.,
te se verificira mandat slijedećih vijećnika:
1.VESNA DRAGČEVIĆ
koalicija HDZ-HSS
2.MARGARETA LESKOVAR koalicija HDZ-HSS
3.ŽELJKO KAPELAC
koalicija HDZ-HSS
4.SLAVKO GRADIŠKI
koalicija HDZ-HSS
5.IVAN KOLAR
koalicija HDZ-HSS
6.ZVONKO OČIĆ
koalicija HDZ-HSS
7.JOSIP MARTINEC
koalicija HDZ-HSS
8.SANJA GOLUBIĆ
koalicija HDZ-HSS
koalicija
9.ANTUN ZUPANC
SDP-HNS-HSU
koalicija
10.GORDANA JUREKOVIĆ
SDP-HNS-HSU
koalicija
11.DAVORKA ŠTURMAN
SDP-HNS-HSU
koalicija
12.NADA HRŠAK
SDP-HNS-HSU
koalicija
13.SLAVKO ŽNIDARIĆ
SDP-HNS-HSU
14.FRANJO BARIĆ

HSP AS

15.KARMELITA PAVLIŠA

koalicija
ZDS- Hrvatski
laburisti-Stranka
rada-Laburisti

KLASA: 021-05/17-01/012
URBROJ: 2197/03-02-17-2
Krapinske Toplice, 02.06.2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Očić, v.r.
Na temelju članka 33. i 36. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/09, 8.A/13 i 6/14) i
članka 7. i 28. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ. br. 21/09, 14/12
i 8.A/13) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 02. lipnja 2017.g.
donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
O IZBORU MANDATNOG POVJERENSTVA
1. U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća
Općine Krapinske Toplice izabiru se:
1. SLAVKO GRADIŠKI, predsjednik
2. SREĆKO HERŠAK, član
3. SLAVKO ŽNIDARIĆ, član.
2. Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/17-01/011
URBROJ: 2197/03-02-17-2
Krapinske Toplice, 02.06.2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Očić, v.r.
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Na temelju članka 33. i 36. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/09, 8.A/13 i 6/14) i
članka 7. i 28. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ. br. 21/09, 14/12
i 8.A/13) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 02.lipnja 2017.g.
donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I
IMENOVANJA
1. U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
Općine Krapinske Toplice izabiru se:
1. ŽELJKO KAPELAC, predsjednik
2. JOSIP MARTINEC, član
3. NADA HRŠAK, članica.
2. Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/17-01/013
URBROJ: 2197/03-02-17-2
Krapinske Toplice, 02.06.2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Očić, v.r.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15), članka 32.. i 33. Statuta Općine
Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/09, 8.A/13 i 6/14)
i članka 18. i 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ. br.
21/09, 14/12 i 8.A/13) Općinsko vijeće Općine Krapinske
Toplice na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 02.lipnja 2017.g. donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE
1. ZVONKO OČIĆ., izabire se za predsjednika
Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice.
2. Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/17-01/014
URBROJ: 2197/03-02-17-2
Krapinske Toplice, 02.06.2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Očić, v,.r.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15), članka 32.. i 33. Statuta Općine
Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/09, 8.A/13 i 6/14)
i članka 18. i 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ. br.
21/09, 14/12 i 8.A/13) Općinsko vijeće Općine Krapinske
Toplice na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 02.lipnja 2017.g. donijelo je slijedeće
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RJEŠENJE
O IZBORU POTPREDSJEDNICE OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE
1. SANJA GOLUBIĆ, izabire se za potpredsjednicu
Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice.
2.Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/17-01/010
URBROJ: 2197/03-02-17-3
Krapinske Toplice, 02.06.2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Očić, v.r.
Na temelju članka 33. i 36. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/09, 8.A/13 i 6/14) i
članka 28. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ. br. 21/09, 14/12
i 8.A/13) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 02.lipnja 2017.g.
donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
O IZBORU ODBORA ZA STATUT I
POSLOVNIK
1. U Odbor za Statut i poslovnik Općinskog vijeća
Općine Krapinske Toplice izabiru se:
1. STJEPAN LATIN, predsjednik
2. MIJO JAGIĆ, član
3. ANTUN ZUPANC, član.
2. Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/17-01/015
URBROJ: 2197/03-02-17-2
Krapinske Toplice, 02.06.2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Očić, v.r.
Na temelju članka 33. i 36. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/09, 8.A/13 i 6/14) i
članka 28. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ. br. 21/09, 14/12
i 8.A/13) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 02.lipnja 2017.g.
donijelo je slijedeće
RJ E Š E N J E
O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I
PRORAČUN
1. U Odbor za financije i proračun Općinskog vijeća
Općine Krapinske Toplice izabiru se:
1. KARMELITA PAVLIŠA, predsjednica
2. MATKO KOPRIVNJAK, član
3. MARKO KREPELNIK, član.
2. Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/17-01/016
URBROJ: 2197/03-02-17-2
Krapinske Toplice, 02.06.2017.

Ponedjeljak, 26. lipnja, 2017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Očić, v.r.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Krapinske
Toplice (Sl.gl. KZŽ br.16/09, 8.A/13 i 6/14 ) Općinsko
vijeće Općine Krapinske Toplice na konstituirajućoj sjednici održanoj 02.06.2017.g. donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
O IMENOVANJU OSOBA OVLAŠTENIH ZA
RASPOLAGANJE FINANCIJSKIM
SREDSTVIMA SA ŽIRO-RAČUNA OPĆINE
KRAPINSKE TOPLICE
I
Za potpisivanje naloga za plaćanje radi raspolaganja
financijskim sredstvima sa žiro-računa Proračuna Općine
Krapinske Toplice ovlašćuje se :
1.ERNEST SVAŽIĆ, Općinski načelnik
2.VLADIMIR HUZAK, zamjenik Općinskog
načelnika
3. ZVONKO OČIĆ, predsjednik Općinskog vijeća
4. JOSIP MARTINE, član Općinskog vijeća.
II
Za pravovaljano raspolaganje financijskim sredstvima sa žiro-računa Proračuna Općine Krapinske Toplice
naloge za plaćanje potpisuju dvije osobe iz točke 1. ovog
Rješenja.
III
Za ovjere naloga za plaćanje po žiro-računu Proračuna Općine Krapinske Toplice koristit će se pečat
Općinskog vijeća.
IV
Danom primjene ovog Rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju osoba ovlaštenih za raspolaganje
financijskim sredstvima s žiro-računa Proračuna Općine
Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ br. 16/13 i 20/13 ).
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se danom ovjere potpisnih kartona od strane
poslovne banke.
VI
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:400-08/17-01/018
UR.BR.:2197/03-02-17-2
Krapinske Toplice, 02.06.2017.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zvonko Očić, v.r.

OPĆINA PETROVSKO
Na temelju članka 15. Statuta Općine Petrovsko
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
10/13.) i članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Petrovsko «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/13.) Općinsko vijeće Općine Petrovsko
na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 06. lipnja 2017.
godine, donijelo je
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ODLUKU
O IMENOVANJU MANDATNE KOMISIJE
1. Imenuje se Mandatna komisija Općinskog vijeća
Općine Petrovsko.
2. U komisiju imenuju se slijedeći vijećnici:
1. SILVIJA MAKAR, za predsjednicu
2. FILIP KRIŽNIK, za člana
3. NATALIJA PRESEČKI, za članicu
3. Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se
odnose na mandatna prava i obveze članova Vijeća i to:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko
vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata
vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata
kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava
Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak
mandata zamjeniku vijećnika.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA: 021-05/17-01/07
URBROJ: 2140/03-01-17-1
Petrovsko, 06. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Vučilovski, bacc. ing.tehn.inf., v.r.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Petrovsko
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
10/13.), i članka 12. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Petrovsko «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» broj 10/13.) Općinsko vijeće Općine Petrovsko
na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 06. lipnja 2017.
godine, donijelo je
ODLUKU
O IMENOVANJU ODBORA ZA IZBOR I
IMENOVANJA
1. U Odbor se imenuju slijedeći vijećnici:
1. FRANJO ŠANJUG, za predsjednika
2. VILIM ZAJEC, za člana
3. ANTONIO HRŠAK, za člana
2. Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže
izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izbor članova
radnih tijela i drugih osoba koje bira odnosno imenuje
Vijeće, ako posebnim propisom nije drugačije određeno,
predlaže predstavnike Vijeća u određene ustanove i tijela,
te predlaže Vijeću davanje suglasnosti na izbor i imenovanja koja su izvršila druga tijela, kada je to određeno
zakonom odnosno odlukom Vijeća.
Odbor za izbor i imenovanja, u obavljanju poslova
u vezi s predlaganjem kandidata za izbor odnosno ime-
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novanje na određenu dužnost, može tražiti od kandidata
potrebne podatke o njihovu radu i drugu dokumentaciju, te
ih pozvati da dostave i izlože program u vezi s obavljanjem
dužnosti za koju se kandidiraju.
3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA: 021-05/17-01/08
URBROJ: 2140/03-01-17-1
Petrovsko, 06. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Vučilovski, bacc. ing.tehn.inf., v.r.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Petrovsko
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
10/13.), i članka 13. i 14. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Petrovsko «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» broj 10/13.) Općinsko vijeće Općine Petrovsko
na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 06. lipnja 2017.
godine, donijelo je
ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE PETROVSKO
1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrovsko izabire se ŽELJKO VUČILOVSKI, bacc. ing.tehn.
inf., iz Slatine Svedruške kbr. 54, 49234 Petrovsko.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA:021-05/17-01/ 09
URBROJ: 2140/03-01-17-1
Petrovsko, 06. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Vučilovski, bacc. ing.tehn.inf., v.r.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Petrovsko
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
10/13.), i članka 13. i 14. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Petrovsko «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» broj 10/13.) Općinsko vijeće Općine Petrovsko
na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 06. lipnja 2017.
godine, donijelo je
ODLUKU
O IZBORU DVA POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PETROVSKO
1. Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine
Petrovsko izabiru se :
1. FRANJO ŠANJUG, Slatina Svedruška 18, 49234
Petrovsko i
2. ALEN SVEČNJAK, bacc. ing. traff.logist., Preseka Petrovska 47, 49234 Petrovsko
2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
KLASA: 021-05/17-01/10
URBROJ: 2140/03-01-17-1
Petrovsko, 06. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Vučilovski, bacc. ing.tehn.inf., v.r.
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OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Sveti
Križ Začretje („Službeni glasnik“ Krapinsko-zagorske
županije br. 5/13 i 15/14), Općinsko vijeće Općine Sveti
Križ Začretje na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj
07.06.2017. godine donijelo je
ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI KRIŽ
ZAČRETJE
1. IVICA ROGINIĆ iz Svetog Križa Začretja,
Švaljkovec 63, izabire se za predsjednika Općinskog
vijeća Općine Sveti Križ Začretje.
2. Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku“ Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 023-01/17-01/02
URBROJ: 2197/04-01-17-22
Sveti Križ Začretje, 07.06.2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Roginić, v.r.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Sveti Križ
Začretje („Službeni glasnik“ Krapinsko-zagorske županije
br. 5/13 i 15/14), Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 07.06.2017.
godine donijelo je
ODLUKU
O IZBORU DVA POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI KRIŽ
ZAČRETJE
I
Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Sveti
Križ Začretje imenuju se:
1. Senka Vorih iz Svetog Križa Začretja, Ulica
Ljudevita Gaja 9 i
2. Miljenko Šoštarić iz Svetog Križa Začretja, Ulica
Ivice Lovrenčića 10.
II
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku“
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 023-01/17-01/02
URBROJ: 2197/04-01-17-23
Sveti Križ Začretje, 07.06.2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Rogini, v.r.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
Na temelju članka 35. Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“
broj: 9/07. i 8/13.), Općinsko vijeće općine Veliko Trgo-

Ponedjeljak, 26. lipnja, 2017.

višće na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 08. lipnja
2017.g. donijelo je
ODLUKU
O IZBORU MANDATNE KOMISIJE
I
U Mandatnu komisiju, u mandatnom razdoblju
2017.-2021.g. izabiru se:
- za predsjednika DAMIR JAKOPČEVIĆ, Vižovlje 18,
- za članove: 1. MLADEN HORVATIN, Dubrovčan 175/a,
2. MATIJA BOGOVIĆ, Dubrovčan 96/b.
II
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije“.
KLASA:023-01/17-01/313
UR.BROJ: 2197/05-15-05-15
Veliko Trgovišće, 08.06.2017.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski, v.r.
Na temelju članka 35. Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“
broj: 9/07. i 8/13.), Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 08. lipnja
2017.g. donijelo je
ODLUKU
O IZBORU KOMISIJE ZA IZBOR I
IMENOVANJE
I
U Komisiju za izbor i imenovanje, u mandatnom
razdoblju 2017.-2021.g. izabiru se:
- za predsjednicu ANICA TRESK, Družilovec 25,
- za članove:1. ROBERT ŠPOLJAR, Veliko Trgovišće, ulica Stjepana Radića 25,
2. RUDOLF KONTREC,Veliko Trgovišće, ulica
Antuna Mihanovića 12.
II
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije“.
KLASA:023-01/17-01/313
UR.BROJ: 2197/05-15-05-16
Veliko Trgovišće, 08.06.2017.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski, v.r.
Na temelju članka 35. Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“
broj: 9/07. i 8/13.), Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 08. lipnja
2017.g. donijelo je
ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA
I
ZLATKO ŽEINSKI iz Velikog Trgovišća, ulica
Stjepana Radića 73, izabire se na dužnost predsjednika
Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće.
II
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Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije“.
KLASA:023-01/17-01/313
UR.BROJ: 2197/05-15-05-18
Veliko Trgovišće, 08.06.2017.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski, v.r.
Na temelju članka 35. Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“
broj: 9/07. i 8/13.), Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 08.
lipnja 2017.g. donijelo je
O D L U K U
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
I
1. MLADEN HORVATIN iz Velikog Trgovišća,
Dubrovčan 175/A, izabire se na dužnost prvog potpredsjednika Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće,
2. ZDRAVKO HALAMBEK iz Veliko Trgovišća,
Domahovo 25, izabire se na dužnost drugog potpredsjednika Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće.
II
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije“.
KLASA:023-01/17-01/313
UR.BROJ: 2197/05-15-05-19
Veliko Trgovišće, 08.06.2017.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski, v.r.
Na temelju članka 35. Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“
broj: 9/07. i 8/13.), Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 08. lipnja
2017.g. donijelo je
ODLUKU
O IZBORU KOMISIJE ZA STATUT I
POSLOVNIK
I
U Komisiju za Statut i Poslovnik, u mandatnom
razdoblju 2017.-2021.g. izabiru se:
- za predsjednicu LJILJANA VRANIĆ, Jezero
Klanječko 39,
- za članove: 1. ANA BARTOL, Ravnice 2/a,
2. LUKA KAHLINA, Naselje Zelengaj 25.
II
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije“.
KLASA:023-01/17-01/313
UR.BROJ: 2197/05-15-05-17
Veliko Trgovišće, 08.06.2017.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski, v.r.
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OGLASNE STRANICE
Na temelju odredbe Članka 12. i 15. Zakona o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(Narodne novine“ broj 152/08), Skupština Turističke
zajednice područja Srce Zagorja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma na sjednici održanoj dana
26.06.2017. donijela je:
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA
SRCE ZAGORJA
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Turistička zajednica područja Srce Zagorja (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba čije su članice
pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i
turizma te pravne i fizičke osobe neposredno povezane
s tim djelatnostima na području grada Pregrade, grada
Zaboka, općine Bedekovčina, općine Krapinske Toplice
i općine Sveti Križ Začretje.
Članak 2.
Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja
na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe
danom upisa u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva
turizma.
Članak 3.
Zajednica je pravni slijednik Turističke zajednice
općine Krapinske Toplice, upisane u Upisnik turističkih
zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 7,
klasa: UP/I-334-03/10-02/57, urbroj: 529-05-10-2 od
25.05.2010., Turističke zajednice grada Pregrade upisane
u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma pod
upisnim brojem 294 klasa: UP/I-334-08/12-02/1, urbroj:
529-05-13-3 od 02.07.2013. i Turističke zajednice grada
Zaboka, upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 27, klasa: UP/I-33403/11-02/51, urbroj: 529-05-11-04 od 08.11.2011.
Članak 4.
Naziv Zajednice područja je Turistička zajednica
područja Srce Zagorja.
Sjedište Zajednice je u Krapinskim Toplicama.
Skraćeni naziv Zajednice je: TZP Srce Zagorja.
Članak 5.
Zajednica ima pečat okruglog oblika, promjera
25 mm, s tekstom: „Turistička zajednica područja Srce
Zagorja“.
O broju pečata, načinu njihova korištenja i osobama ovlaštenim za njihovo čuvanje odlučuje direktor
Turističkog ureda.
Svaki pečat ima redni broj.
Članak 6.
Zajednica ima znak.
Oblik i sadržaj znaka određuje se posebnom odlukom Turističkog vijeća.
Zajednica ima zastavu. Oblik i sadržaj zastave odre-

đuje se posebnom odlukom Turističkog vijeća.
Članak 7.
Zajednicom upravljaju njezini članovi.
Članak 8.
Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova
vezanih za zadaće Zajednice, Zajednica ima Turistički
ured.
Članak 9.
Rad Zajednice je javan, a osigurava se i ostvaruje
na način propisan Statutom.
Članak 10.
Djelatnost Zajednice temelji se na načelu opće
koristi.
Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti
osim onih djelatnosti taksativno navedenih u Članku 10.
stavak 3. Zakona.
Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu
trgovačkog društva.
II ZADAĆE ZAJEDNICE
Članak 11.
Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista,
promocije turističkih proizvoda područja Zajednice, te
razvijanje svijesti o gospodarskim, društvenim i drugim
učincima turizma, očuvanja i unapređenja svih elemenata
turističkog proizvoda , a osobito zaštite okoliša, Zajednica
ima sljedeće zadaće:
• promoviranje turističke destinacije područja,
samostalnog i putem udruženog oglašavanja,
• upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
danom na upravljanje od strane članica TZ područja,
• sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou TZ područja
• izrada strateških i razvojnih planova turizma na
nivou TZ područja,
• poticanje i sudjelovanje u unapređenju uvjeta
boravka turista i unapređenje istih
• redovito prikupljanje i ažuriranje podataka
u turističkoj ponudi i podataka o svim događanjima i
ustanovama vezanim uz boravak turista na području TZ
područja,
• izrada turističkih promotivnih materijala,
• obavljanje informativnih poslova vezanih uz
turističku ponudu,
• poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih,
sportskih i drugih događanja koja pridonose obogaćivanju
turističke ponude,
• poticanje, organiziranje i provođenje akcija u
cilju očuvanja i unapređenja turističkog prostora zaštite
čovjekove okoline te prirodne i kulturne baštine,
• poticanje, unapređenje i promicanje specifičnih
prirodnih i društvenih vrijednosti koje područje čine
turistički prepoznatljivim te stvaranje uvjeta za njihovo
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gospodarsko korištenje,
• vođenje jedinstvenog popisa turista za područje, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i
stručne obrade podataka,
• provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi
boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim
tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom
boravišne pristojbe te prijavom i odjavom turista,
• poticanje i sudjelovanje u aktivnosti obrazovanja
stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju
prirodnih i društvenih vrijednosti u cilju razvijanja svijesti
stanovništva o važnosti i učincima razvoja turizma,
• organizacija, provođenje nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda područja, sukladno smjernicama Skupštine Zajednice ( u daljnjem tekstu: Skupština),
godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
• ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke
obrade podataka,
• obavljanje i drugih poslova propisnih Zakonom
ili drugim propisima.
III ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA,
OBAVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 12.
Zajednica ima obvezne i počasne članove, a može
imati i dragovoljne članove.
Članak 13.
Obvezni članovi Zajednice su sve domaće pravne i
fizičke osobe koje na području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon, filijalu i sl. (u daljnjem tekstu:
poslovna jedinica), a koje ostvaruju prihod obavljanjem
ugostiteljskih ili turističkih, te s turizmom neposredno
povezanih djelatnosti.
Pravne i fizičke osobe postaju obvezatni članovi
Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom početka
obavljanja djelatnosti na području Turističke zajednice
područja.
Članak 14.
Obvezno članstvo u Zajednici prestaje:
• prestankom rada Zajednice,
• prestankom pravne ili smrću fizičke osobe, te
djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti
fizičke osobe,
• prestankom rada poslovne jedinice,
• promjenom sjedišta,
• prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem
ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem
s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.
Na prestanak obveznog članstva ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje
djelatnosti.
Skupština, na prijedlog Turističkog vijeća, može
imenovati domaće i strane fizičke osobe počasnim članom Zajednice ako su one posebno zaslužne za razvoj i
promicanje turizma na području Zajednice.
Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica
Skupštine bez prava odlučivanja i ne mogu biti birani u
tijela Zajednice.
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Članak 15.
Skupština može donijeti odluke o učlanjenju pravnih
i fizičkih osoba koje nisu obvezatni članovi Zajednice
kao dragovoljnih članova u Zajednicu na njihov zahtjev.
Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od tri mjeseca ili
isključivanjem.
Odluku o isključenju dragovoljnog člana donijet
će Skupština ukoliko se taj član ne pridržava odredaba
ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako
svojim radom nanosi štetu Zajednici.
Članak 16.
Obavezni i dragovoljni članovi Zajednice imaju
prava, obveze i odgovornosti:
1. birati i biti birani u tijela Zajednice,
2. upravljati poslovima Zajednice i sudjelovati u
njenom radu,
3. davati inicijative za jačanje i promicanje turizma
na području Zajednice,
4. davati prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,
5. predlagati razmatranje pitanja iz djelokruga
Zajednice i davati prijedloge za njihovo rješavanje,
6. predlagati sudjelovanje Zajednice u raznim aktivnostima očuvanja turističkog prostora i zaštite čovjekovog
okoliša.
7. putem Zajednice ostvarivati suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima
rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u
ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima
ugostiteljstva i turizma i s njima neposredno povezanih
djelatnosti,
8. davati inicijative za donošenje mjera i propisa iz
područja turizma,
9. predlagati izmjene i dopune Statuta i drugih
općih akata Zajednice,
10.
sudjelovati u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,
11.
provoditi odluke, zaključke i dogovorene stavove Zajednice.
Počasni članovi imaju prava iz prethodnog stavka
alineje 3,4,6,7,8 i 10.
IV TIJELA ZAJEDNICE
Članak 17.
Tijela Zajednice su:
1. Skupština,
2. Turističko vijeće,
3. Nadzorni odbor,
4. Predsjednik Zajednice.
Skupština Zajednice
Članak 18.
(1) Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja
u Zajednici. Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih
i pravnih osoba članova Zajednice grupiranih po skupinama (u daljnjem tekstu: članovi Skupštine Zajednice).
(2) Skupštinu Zajednice čine 15 članova te Predsjednik Zajednice.
(3) Kao udio u prihodu Zajednice računa se čla-
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narina i 25% boravišne pristojbe, koje je član uplatio u
godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za
Skupštinu Zajednice.
(4) Skupine djelatnosti:
1. Hoteli
2. Privatni iznajmljivači
3. Ugostiteljska djelatnost
4. Trgovačka djelatnost
5. Ostale djelatnosti
(5) Predstavnici članova pojedine skupine djelatnosti imenuju se na način kako slijedi:
- Hoteli: po jedan član s područja Općine Krapinske Toplice, Grada Pregrade i Grada Zaboka, a koji je po
udjelu u prihodu Zajednice najveći obveznik s navedenih
područja,
- Privatni iznajmljivači: po jedan član s područja
Općine Bedekovčina, Općine Krapinske Toplice te Općine
Sv. Križ Začretje, a koji je po udjelu u prihodu Zajednice
najveći obveznik s navedenih područja,
- Ugostiteljska djelatnost: po jedan član s područja
Općine Bedekovčina, Općine Sv. Križ Začretje, Grada
Pregrade i Grada Zaboka, a koji je po udjelu u prihodu
Zajednice najveći obveznik s navedenih područja,
- Trgovačka djelatnost: po jedan član s područja
Općine Sv. Križ Začretje, Grada Pregrade i Grada Zaboka,
a koji je po udjelu u prihodu Zajednice najveći obveznik
s navedenih područja,
- Ostale djelatnosti: po jedan član s područja Općine Krapinske Toplice i Općine Bedekovčina, a koji je po
udjelu u prihodu Zajednice najveći obveznik s navedenih
područja
- Ukoliko predstavnici odbiju predstavljati članove
svoje grupacije u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu
grupaciju predstavljat će članovi koji po udjelu u prihodu
Zajednice slijede iza tih predstavnika.
(6) Članovi, odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu
osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.
Članak 19.
Skupština Zajednice:
● donosi Statut Zajednice,
● donosi Poslovnik o radu Skupštine,
● bira i razrješava članove Turističkog vijeća,
● bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
● donosi godišnji program rada, financijski plan i
godišnje financijsko izvješće
Zajednice i Turističkog društva,
● imenuje i razrješava počasne Zajednice po prijedlogu Turističkog vijeća,
● odlučuje o zahtjevu za dragovoljno članstvo,
● donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog
ureda,
● utvrđuje visinu članarine dragovoljnih članova
Zajednice,
● bira predstavnike Zajednice u Skupštinu Turističke Zajednice Krapinsko-zagorske
županije,
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● daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje
zakona i drugih propisa,
● razmatra pitanja koja proizlaze iz zadaća Zajednice te predlaže mjere i poduzima
radnje za njihovo izvršavanje i rješavanje,
● prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim
pitanjima kada je to predviđeno
Zakonom i ovim Statutom.
Članak 20.
Mandat članova Skupštine traje četiri godine.
Članu Skupštine može prestati mandat i prije isteka
vremena za koje je izabran:
• opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,
• prestankom rada člana Zajednice, čiji je predstavnik,
• na osobni zahtjev.
Skupština može predložiti članu Zajednice da
opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja
u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.
Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka
vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je
prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2.
ovog članka.
Članak 21.
Izbore za Skupštinu raspisuje Turističko vijeće
najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine.
Članak 22.
Skupština odlučuje na sjednicama.
Sjednica Skupštine održava se najmanje dva puta
godišnje.
Sjednica Skupštine sazvat će se i u slučaju:
• izbora članova Turističkog vijeća ako se njihov
broj smanji za dva člana ili izbora člana Nadzornog odbora,
• ako zahtjev za sazivanje Skupštine podnese Nadzorni odbor, Turističko vijeće, najmanje sedam članova
Skupštine ili direktor Turističkog ureda.
Podnositelj zahtjeva za sazivanje sjednice dužan
je predložiti dnevni red Skupštine u slučaju iz stavka 3.
ovog članka.
Ako predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu,
Skupštinu Zajednice mogu sazvati
Turističko vijeće ili Nadzorni odbor.
Članak 23.
Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici
prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.
Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih
članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom
nije drugačije određeno.
Način sazivanja i vođenja sjednica Skupštine i druga
pitanja vezana za održavanje sjednice Skupština uređuje
se poslovnikom.
Turističko vijeće
Članak 24.
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine i odgo-
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vorno je Skupštini.

Članak 25.
Turističko vijeće:
• provodi odluke i zaključke Skupštine,
• predlaže Skupštini osnovne smjernice, godišnji
program rada i financijski plan Zajednice, te godišnje
financijsko izvješće,
• podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje
jednom godišnje,
• upravlja imovinom Zajednice, sukladno zakonu
i ovom Statutu, te sukladno programu rada i financijskom
planu,
• imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda i
voditelja podružnice nakon provedenog javnog natječaja,
• zahtjeva i razmatra izvješća direktora turističkog ureda o njegovom radu i radu Turističkog ureda te
obavezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju
navedenog izvješća,
• donosi opće akte za stručnu službu Zajednice,
• odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju,
adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom
• donosi opće akte koje ne donosi Skupština,
• utvrđuje prijedlog Statuta,
• priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima
o kojima odlučuje Skupština,
• donosi Poslovnik Turističkog vijeća,
• potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama
i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno
uključene u turistički promet,
• utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice
i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,
• daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju
spriječenosti direktora,
• odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svoga
djelokruga.
Članak 26.
Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova
koje bira Skupština iz redova članova Zajednice.
Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog
vijeća.
Članak 27.
Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine. Članu Turističkog vijeća može prestati mandat prije
isteka vremena na koji je izabran:
• razrješenjem od strane Skupštine,
• na osobni zahtjev.
Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne
obavlja dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom
ili ako ne provodi odluke Skupštine i Turističkog vijeća.
Na mjesto člana Turističkog vijeća, kojem je mandat
prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira
odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran član kojem je ta funkcija prestala
na jedan od načina iz stavka 1. ovog članka.
Članak 28.
Turističko vijeće radi na sjednicama.
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Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici
Turističkog vijeća.
U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća predsjedava općinski načelnik, odnosno gradonačelnik koji slijedi,
sukladno Sporazumu o zajedničkoj suradnji za osnivanje
turističke zajednice područja, potpisanom u Krapinskim
Toplicama dana 14.11.2016.
Članak 29.
Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočno više od polovice članova Vijeća.
Turističko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Članak 30.
Način i vođenje sjednice Turističkog vijeća, način
odlučivanja i druga pitanja vezana za održavanje sjednice
Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.
Nadzorni odbor
Članak 31.
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.
Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga članovi
koje bira Skupština iz redova svih članova Zajednice i
član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice
Krapinsko-zagorske županije.
Članom Nadzornog odbora ne može biti član drugih
tijela iste Zajednice.
Članak 32.
Nadzorni odbor nadzire najmanje dva puta godišnje:
• vođenje poslova Zajednice,
• materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice i Turističkog društva,
• izvođenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje
dva puta godišnje podnosi pismeno izvješće Skupštini
i Turističkom vijeću, te Turističkom vijeću Turističke
zajednice čiji je Zajednica član.
U izvješću iz stavka 2. ovoga članka Nadzorni odbor
dužan je posebno navesti: djeluje li Zajednica u skladu
sa zakonima i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine
i Turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska
izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim
knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu
o poslovanju i vođenju poslova, da li se program rada i
financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te
mišljenje i savjete o mogućnostima poboljšanja njihove
provedbe.
Članak 33.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik. Način sazivanja i vođenja sjednice
Nadzornog odbora i druga pitanja vezana za održavanje
sjednice Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom kojeg
donosi Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako
sjednici prisustvuje većina članova odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.
Predsjednik Zajednice
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Članak 34.
Zajednica ima predsjednika Zajednice koji predstavlja Zajednicu. Dužnost predsjednika Zajednice obnaša općinski načelnik odnosno gradonačelnik sukladno
Sporazumu. U trenutku razrješenja gradonačelnika ili
općinskog načelnika, sukladno propisu kojim se uređuju
jedinice lokalne odnosno područne samouprave prestaje
njegova dužnost predsjednika Zajednice.
U tom slučaju dužnost predsjednika Zajednice, dok
općina odnosno grad ne izabere novog načelnika odnosno
gradonačelnika, obnaša jedan od preostalih načelnika
odnosno gradonačelnika, sukladno Sporazumu.
Predsjednik Zajednice je ujedno predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća TZ područja.
Članak 35.
Predsjednik Zajednice:
• predstavlja Zajednicu,
• saziva i predsjeda Skupštini,
• saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
• organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti
Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
• brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju
zadaća Zajednice,
• pokreće i brine o suradnji Zajednice s drugim
zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,
• brine o pripremi sjednica Skupštine i Turističkog
vijeća,
• potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština i Turističko vijeće,
• obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine i turističkog vijeća.
Članak 36.
U slučaju odsutnosti, spriječenosti Predsjednika
sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća predsjeda
sljedeći prisutni gradonačelnik ili načelnik po redoslijedu
mandata sukladno Sporazumu.
Radna tijela
Članak 37.
Skupština i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna tijela ili savjetodavna tijela (radne skupine,
savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja,
davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz
njihovog djelokruga.
Skupština i Turističko vijeće, odlukom o osnivanju
tijela iz prethodnog stavka, utvrđuju sastav, djelokrug rada
i druga pitanja vezana za rad toga tijela.
V PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE
Članak 38.
Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a
zastupa direktor Turističkog ureda.
Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice. Ako se opća
punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za
davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog
vijeća.
Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno
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odredbama kojim se utvrđuju obvezni odnosi.
VI TURISTIČKI URED
Članak 39.
Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova
Zajednice osniva se Turistički ured (u daljnjem tekstu:
Ured).
Sjedište Ureda je u sjedištu Zajednice.
Članak 40.
Odluku o osnivanju i ustroju Ureda donosi Skupština. Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i
sistematizaciju radnih mjesta Ureda utvrđuje Turističko
vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog
direktora Ureda.
Ustrojstvo Ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnostima za stručno,
kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća
Zajednice.
Članak 41.
Turistički ured obavlja osobito ove poslove:
• provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
• obavlja stručne i administrativne poslove u svezi
pripremanja sjednice tijela Zajednice,
• obavlja stručne i administrativne poslove u svezi
s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
• obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene
poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,
• izrađuje analize, informacije i druge materijale
za potrebe tijela Zajednice,
• daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja iz djelokruga Zajednice,
• organizira rad turističko-informativnog centra,
• obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela
Zajednice.
Članak 42.
Na pravni status zaposlenih u Uredu, uvjete za
stupanje u rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom
odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.
Radnici zaposleni u Uredu i radnici na stručnim
poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, koji u trenutku
sklapanja ugovora o radu nemaju položen stručni ispit
za rad u turističkom uredu (u daljnjem tekstu: Stručni
ispit), moraju isti položiti u roku od jedne godine od dana
stupanja na rad.
Radniku iz prethodnog stavka ovog članka, koji ne
položi stručni ispit, prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.
Položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje
imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina
radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Članak 43.
Ured ima direktora.
Direktora ureda, na temelju javnog natječaja, imenuje Turističko vijeće.
Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje
propisuje ministar turizma i mora ispunjavati uvjet da mu
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pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane
obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.
Članak 44.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili
nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj
će se ponoviti.
Zajednicu do izbor direktora zastupa predsjednik
Zajednice.
Članak 45.
Direktora Ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju, na prijedlog direktora odredi
Turističko vijeće iz redova Turističkog vijeća.
Osoba koja zamjenjuje direktora Ureda ima prava
i dužnosti direktora.
Članak 46.
Direktor Turističkog ureda (u daljnjem tekstu:
Direktor) organizira i rukovodi radom i poslovanjem
Ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za
poslovanje Zajednice.
Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom
vijeću i predsjedniku Zajednice.
Direktor i drugi radnici zaposleni u turističkom
uredu ne mogu biti predsjednici niti članovi skupštine
turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke
zajednice.
Direktor:
• provodi odluke Turističkog vijeća,
• organizira izvršavanje zadaća Zajednice,
• zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje
u ime i za račun Zajednice,
• odgovoran je za namjensko korištenje sredstava
koja se vode u Zajednici,
• usklađuje materijalne i druge uvjete rada Ureda
i brine da poslovi i zadaci budu na vrijeme kvalitetno
obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom
rada Zajednice i njezinih tijela,
• odlučuje o zapošljavanju radnika u Uredu i
njihovom raspoređivanju na određena radna mjesta, te o
prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Ureda,
• upozorava radnike Ureda i tijela Zajednice na
zakonitosti njihovih odluka,
• predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Ureda,
• odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova
trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno,
a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,
• podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu
i o radu Ureda, najmanje jednom godišnje, te predlaže
mjere za unapređenje organizacije rada Ureda,
• obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.
Članak 47.
Direktor može biti razriješen:
1. na osobni zahtjev,
2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja
svoje dužnosti Zajednica nije mogao izvršiti svoje zadatke
ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,
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3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili
mogla nastati šteta,
4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije
izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim
odlukama,
5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o
svom radu i o radu Ureda,
6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu
direktora i Ureda.
Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje
direktora, predsjednik Zajednice, Skupština ili Nadzorni
odbor moraju podnijeti u slučaju stavka 1. točke 2.,3.,4.,5.
i 6. ovog članka Statuta.
Turističko vijeće razmatra i ispituje navode iz prijedloga za pokretanje postupka za razrješenje Direktora.
Prije donošenja odluke o razrješenju Direktora
se mora dati mogućnost izjašnjavanja o razlozima za
razrješenje.
Odluku o razrješenju Direktora donosi Turističko
vijeće glasovanjem.
U slučaju razrješenja Direktora, Zajednicu do izbora
Direktora zastupa predsjednik Zajednice.
VII GOSPODARENJE U ZAJEDNICI
Članak 48.
Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno
- u svoje ime i za svoj račun.
Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara
cjelokupnom svojom imovinom.
Članak 49.
Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi
se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih
organizacija.
Članak 50.
Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.
Članak 51.
Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice za slijedeću godinu utvrđuje Turističko vijeće
i podnosi ga Skupštini, do 31. listopada tekuće godine.
Članak 52.
Godišnji program rada i godišnji financijski plan
Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke
i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje, te
posebno planirane zadatke i financijske planove turističkih
društava.
Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednice obavezno se dostavlja na razmatranje članovima
Skupštine zajednice 8 dana prije održavanja sjednice na
kojoj se donosi.
Godišnji program rada i financijski plan Zajednica
je dužna dostaviti Turističkoj Zajednici Županije.
Članak 53.
Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan. Ako
tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i
financijskog plana u obujmu većem od 5%, Zajednica je
dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada
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i financijskog plana.
Izmjene iz stavka 1. ovog članka obavljaju se po
postupku koji je propisan za donošenje programa rada i
godišnjeg financijskog plana.
Članak 54.
Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog
plana odgovorno je Turističko vijeće.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je
direktor Turističkog ureda.
Članak 55.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini i Nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora
se staviti na uvid članovima Zajednice osam dana prije
razmatranja na Skupštini.
Skupština je dužna svake godine do kraja ožujka
tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za
prethodnu godinu.
Godišnje financijsko izvješće obavezno sadržava
podatke o izvršenju programa rada pojedinačno utvrđenih
zadataka, izdacima njihova izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice,
ostvarivanju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu
poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog
ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu
izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoju turizma.
Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu
Zajednica je dužna dostaviti Turističkoj zajednici županije.
Članak 56.
Zajednica ostvaruje prihode iz: boravišne pristojbe,
članarine u skladu s posebnim zakonom, iz proračuna
jedinica lokalne uprave i samouprave i dragovoljnih
prihoda, te posebnih sredstava koje, po prijedlogu Turističkog vijeća, mogu osigurati članovi Zajednice i druge
zainteresirane osobe.
Zajednica ostvaruje prihode i iz imovine u vlasništvu i od obavljanja slijedećih gospodarskih djelatnosti:
• upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno
područne (regionalne) samouprave,
• organiziranja manifestacija i priredbi,
• objavljivanja komercijalnih oglasa na svojim
promotivnim materijalima,
• prodavanje suvenira, turističkih karata i vodiča
osim vlastitog promotivnog materijala,
• posredovanja u rezervaciji privatnog smještaja
ako u turističkom mjestu za koje je osnovana Zajednica
ne postoji registrirana turistička agencija,
• obavljanja drugih poslova i zadaća od javnog
interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koje nisu
u suprotnosti Zakonom i drugim popisima.
Zajednica se može, na temelju posebne odluke Turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije
programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost
zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom
predviđenih prihoda.
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VIII JAVNOST RADA ZAJEDNICE
Članak 57.
Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice
za članove Zajednice, putem turističko - informativnog
centra, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, odnosno
putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni
način.
Članak 58.
Predsjednik Skupštine odgovoran je za redovito i
potpuno informiranje javnosti o radu Zajednice.
IX POSLOVNA TAJNA
Članak 59.
Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci
čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu
Zajednice.
Predsjednik Skupštine određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, te ostala pitanja u vezi s poslovnom
tajnom.
Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici.
Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na
poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.
X STATUTI I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 60.
Skupština donosi Statut, uz prethodnu suglasnost
Ministarstva turizma, dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini.
Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština većinom glasova.
Ostale opće akte donosi Turističko vijeće na prijedlog predstavnika Zajednice ili na osobnu inicijativu,
a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora
Turističkog ureda.
Članak 61.
Turističko vijeće donosi akte o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda,
zatim o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj
odgovornosti te o plaćama i ostalim primanjima iz radnog
odnosa zaposlenih.
Članak 62.
U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom,
neposredno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Statuta.
Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje
Skupština.
Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština svojom odlukom ukida ili poništava taj
akt odnosno njegove pojedine odredbe.
Članak 63.
Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na
način određen za donošenje Statuta.
Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti
Turističko vijeće ili najmanje sedam članova Skupštine.
Prijedlog izmjene i dopune Statuta dostavlja se
članovima Skupštine radi davanja primjedbi i prijedloga.
Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću u roku od osam dana od primitka. Nakon razmatranja
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primjedbi i prijedloga, Turističko vijeće utvrđuje prijedlog
izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma
na suglasnost.
Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i
dopuna Statuta upućuje ga Skupštini na usvajanje.
Članak 64.
Statut Zajednice objavljuje se u službenim glasilima
Županije.
Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj
ploči članica Zajednice, a opći akti Turističkog ureda, na
oglasnoj ploči ureda.
Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.
Članak 65.
Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće
akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od
dana stupanja na snagu Statuta.
XI PRESTANAK POSTOJANJA ZAJEDNICE
Članak 66.
Zajednica prestaje postojati na temelju:
1. odluke Skupštine o prestanku postojanju Zajednice i
2. rješenja ministarstva o zabrani djelovanja turističke zajednice.
Članak 67.
Po prestanku rada Zajednice, Turistička zajednica
Krapinsko - zagorske županije okončat će poslove Zajednice koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti
vjerovnike.
Imovinu, preostalu nakon podmirenja vjerovnika, u
slučaju prestanka postojanja Zajednice, stječu jedinice lokalne samouprave za čije područje je Zajednica osnovana,
a sukladno udjelu članova zajednice s područja tih jedinica
lokalne samouprave u ukupnom prihodu zajednice.
Članak 68.
Na temelju odluke Skupštine ili pravomoćnog
rješenja o zabrani djelovanja Zajednice ministarstvo će
brisati Zajednicu iz Upisnika Turističkih zajednica ministarstva turizma.
XII PRIJELAZNE I IZVRŠNE ODREDBE
Članak 69.
Turistička zajednica općine Krapinske Toplice,
Turistička zajednica grada Pregrade i Turistička zajednica
grada Zaboka zaključit će poslovanje i donijeti odluku o
prestanku rada s danom stupanja na snagu ovog Statuta,
a njihova sredstva, radnike, prava i obveze preuzima,
kao njihov pravni slijednik Turistička zajednica područja
Srce Zagorja
Članak 70.
Ukoliko jedan od učesnika (potpisnika) Sporazuma
o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice
područja, od 14. studenoga 2016. godine) odustane od
suradnje, Zajednica prestaje s radom.
Članak 71.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice općine Krapinske Toplice, Statut
Turističke zajednice grada Pregrade i Statut Turističke
zajednice grada Zaboka.
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Članak 72.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske
županije.
Ur.broj:
U Krapinskim Toplicama, 26.06.2017.
PREDSJEDNIK:
Ernest Svažić, v.r.
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OGLASNE STRANICE
POŠTOVANI PRETPLATNICI!
Želimo Vas obavijestiti kako od sada možete sve brojeve “Službenog
glasnika Krapinsko-zagorske županije” od 2001. do 2016. godine nabaviti
i na CD-ROM mediju.
Ukoliko nemate pojedini broj lista, ukoliko ga ne možete pronaći u svojoj
arhivi ovo je prilika da sve objavljene odluke svih tijela jedinica lokalne
samouprave pronađete na jednom mjestu.
Sve što Vam je potrebno je PC računalo sa CD-ROM uređajem.
Na CD mediju se nalazi i program (Adobe Acrobat) koji Vam omogućuje
čitanje i ispis pojedinih odluka.
LAKO, JEDNOSTAVNO I BRZO
Za sve informacije nazovite nas na telefon 049/371-490 ili 049/300-044
Cijena CD-a je 190 kn +PDV.

SLUŽBENO GLASILO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

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

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

