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GRAD KLANJEC
Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 36/15.) i članka 31. Statuta
Grada Klanjca (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 7/13.), Gradsko vijeće Grada Klanjca  na 18.
sjednici održanoj dana 14. prosinca 2016. godine donosi
ODLUKU
O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA
POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ
PRORAČUNA GRADA KLANJCA
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Klanjca (u
nastavku teksta: Grad), te način i postupak povjeravanja
tih poslova fizičkim i pravnim osobama.
Članak 2.
Pod poslovima prijevoza pokojnika iz ove Odluke
podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili
posmrtnih ostataka osobe za koju nije moguće utvrditi
uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti na području
Grada do nadležne patologije ili sudske medicine (u
daljnjem tekstu: prijevoz pokojnika)
Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu mrtvozornika ili druge ovlaštene osobe.
Grad će snosit troškove preuzimanja i prijevoza
umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe na obdukciju
temeljem ispostavljenog računa pogrebnika koji obavlja
prijevoz pokojnika uz uvjete:
- da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze
na području Grada
- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe obavlja pogrebnik koji s Gradom ima
zaključen ugovor o obavljanju tih poslova
- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika ili druge ovlaštene osobe
- da jedinične cijene iz računa odgovaraju troškovniku usluga koji je sastavni dio ugovora o obavljanju tih
poslova.
Članak 3.
Obavljanje poslova prijevoza pokojnika povjerava se, na temelju pisanog ugovora, pravnoj ili fizičkoj
osobi upisanoj u odgovarajući registar za obavljanje
pogrebničke djelatnost, a nakon provedenog natječaja.
Odluku o raspisivanju natječaja za prijevoz pokojnika donosi Gradonačelnik.
Natječaj za prijevoz pokojnika provodi povjerenstvo
od 3 člana koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo izrađuje natječajnu dokumentaciju, otvara ponude i predlaže
Gradonačelniku osobu kojoj će se povjeriti obavljanje
poslova prijevoza pokojnika.

Natječaj za prijevoz pokojnika objavljuje se na web
stranici Grada.
Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave
natječaja za prijevoz pokojnika. Ponude koje nisu podnesene u roku neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti
ponuditelju.
Članak 4.
Za obavljanje poslova prijevoza pokojnika ponuditelj mora dokazati da ispunjava sljedeće uvjete:
- da je upisan u odgovarajući registar za obavljanje
pogrebničke djelatnosti, a što dokazuje preslikom izvatka
iz registra ne starijim od 30 dana od dana objave natječaja
za prijevoz pokojnika.
- da ima važeće rješenje o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuje preslikom rješenja
- da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu, a
što dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog upravnog odjela Grada, ne starijom od 30 dana od dana objave
natječaja za prijevoz pokojnika
- da je kadrovski i tehnički ekipiran na način da
pozive mrtvozornika i druge ovlaštene osobe može primati tijekom 24 sata svakog dana i da može mrtvu osobu
ili posmrtne ostatke osobe preuzeti najkasnije u roku
od 2 sata od prijema poziva, a što dokazuje vlastoručno
potpisanom izjavom.
Članak 5.
Nakon provedenog postupka, na prijedlog Povjerenstva, Gradonačelnik donosi odluku o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza
pokojnika.
Obavljanje poslova prijevoza pokojnika povjerava
se ponuditelju čija je ponuda najpovoljnija.
Najpovoljnijom ponudom za obavljanje poslova
prijevoza pokojnika smatrat će se ponuda ponuditelja
koji, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja za prijevoz
pokojnika, ponudi najnižu cijenu za prijevoz pokojnika.
Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s izabranim ponuditeljem zaključuje Gradonačelnik
najdulje na vrijeme od 4 godine.
Članak 6.
U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u
skladu sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da prestane
ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
Grad će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza
i prije isteka roka na koji je isti zaključen.
Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30
dana od dana dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora
osobi koja obavlja poslove prijevoza pokojnika.
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Istovremeno s raskidom ugovora, Gradonačelnik
je dužan pokrenuti postupak natječaja za odabir nove
osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza
pokojnika.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u „Službenom  glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Klasa:500-01/16-01/05
Urbroj:2135/01-01/16-1
Klanjec, 14. prosinca 2016.
POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Mirko Lunko, v.r.

GRAD ZABOK
Na temelju 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/15.) i članka 30.
Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće
Grada Zaboka na svojoj 33. sjednici održanoj 19.  prosinca
2016. godine donosi
ZAKLJUČAK
O USVAJANJU GODIŠNJE ANALIZE SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA
ZABOKA U 2016. GODINI
I.
Usvaja se Godišnja analiza sustava civilne zaštite
na području Grada Zaboka u 2016. godini.
II.
Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području
Grada Zaboka u 2016. godini čini sastavni dio ovog
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
KLASA: 810-01/16-01/15
URBROJ: 2197/01-02-16-5
Zabok, 19. prosinca 2016.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
Žarko Ivančić, oec., v.r.
Na temelju 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/15.) i članka 30.
Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće
Grada Zaboka na svojoj 33. sjednici održanoj 19. prosinca
2016. godine donosi
ZAKLJUČAK
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA
2017. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA
ZA 2018., 2019. I 2020. GODINU
I.
Usvaja se Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite za 2017. godinu s financijskim učincima za 2018.,
2019. i 2020. godinu.
II.
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Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za
2017. godinu s financijskim učincima za 2018., 2019. i
2020. godinu iz točke I. čini sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
KLASA: 810-01/16-01/15
URBROJ: 2197/01-02-16-6
Zabok, 19. prosinca 2016.
PREDSJEDNIK GRADSKOG   VIJEĆA
Žarko Ivančić, oec., v.r.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.) i članka
42. stavka 2. točke 4. Statuta Grada Zaboka („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.),
gradonačelnik Grada Zaboka donio je dana 16. prosinca
2016. godine sljedeći
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
ZA UPRAVNA TIJELA GRADA ZABOKA
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu za upravna tijela
Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 22/10. i 27/10., Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Zaboka
KLASA: 023-05/14-01/01 URBROJ: 2197/01-03/1-14-2),
u Sistematizaciji radnih mjesta koja je prilog i sastavni
dio Pravilnika:
- u UPRAVNOM ODJELU ZA FINANCIJE,  
redni broj 7, Viši stručni suradnik za financije, pod opisom
poslova radnog mjesta, u alineji broj 14, ispred riječi „zamjenjuje“ dodaju se riječi „izvršitelj s više utvrđenog radnog iskustva“ te se broj izvršitelja radnog mjesta povećava
na 2,redni broj 9, Računovodstveni referent-knjigovođa,
pod opisom poslova radnog mjesta, iza alineje 5. dodaje
se nova alineja 6. koja glasi:„-zajedno s Višim stručnim
suradnikom za društvene djelatnosti prati financijsko
izvršenje ugovora o financiranju udruga,“.
Dosadašnje alineje 6. i 7. postaju alinejama 7. i 8.
- u UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE, redni broj 12,
Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti pod opisom
poslova radnog mjesta, iza alineje 5. dodaje se nova alineja
6. koja glasi:
„-obavlja poslove vezano uz financiranje rada udruga iz gradskog proračuna, zajedno s Računovodstvenim
referentom-knjigovođom prati financijsko izvršenje
ugovora o financiranju udruga,“.
Dosadašnje alineje 6. – 15. postaju alinejama 7. – 16.
redni broj 17, Referent – prometni redar, pod
potrebnim stručnim znanjem radnog mjesta riječi „srednja
stručna sprema prometne, upravne ili tehničke struke“
zamjenjuju se riječima „najmanje srednja stručna sprema
u četverogodišnjem trajanju“.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon donošenja,
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a objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Zaboka i u
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 023-05/15-01/01
URBROJ: 2197/01-03/3-16-2
Zabok, 16. prosinca 2016.
GRADONAČELNIK
Ivan Hanžek, oec., v.r.
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti
okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15.).
članka 21. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 64/08)  
te članka 42. stavka 2. podstavka 12. Statuta Grada
Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije”
br. 09/13 i 16/14) po prethodno pribavljenom mišljenju
Krapinsko –zagorske županije, Upravnog odjela za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klasa:35101/16-01/190,URBROJ:2140/01-08/1-16-2 od 13. prosinca 2016.godine, Gradonačelnik Grada Zaboka dana 28.
prosinca 2016. godine, donio je sljedeću
ODLUKU
O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE
O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE
PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IV.
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOGA PLANA
UREĐENJA GRADA ZABOKA
Članak 1.
Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak
Ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja
na okoliš ( dalje u tekstu:postupak ocjene ) IV. izmjena i
dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka (dalje
u tekstu: izmjena i dopuna PPUGZ).
Članak 2.
Postupak ocjene provest će Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka  (dalje
u tekstu:Upravni odjel).
Članak 3.
Razlozi za pokretanje izmjena i dopuna PPUGZ
utvrđeni su odlukom o izmjena  i dopuna PPUGZ (Klasa:
350-02/16-01/03, URBROJ: 2197/01-05/5-16-6   od
19.12.2016).   
Članak 3.
Odlukom o izradi plana utvrđeni su slijedeći ciljevi
izrade izmjena i dopuna PPUGZ
1. Dopunom potrebe investitora Krapinsko-zagorski aerodrom za dopunom zone aerodroma - letjelišta na
području naselja Gubaševo za odvijanje gospodarskih
aktivnosti za potrebe zračnog prometa – proizvodnja
opreme i letjelica za potrebe zračnog prijevoza.
2. Drugi zahtjevi koji će se iskazati u toku javne
rasprave.
Članak 4.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provest
će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa
na okoliš i odredbama posebnih propisa redoslijedom iz
Priloga I. ove Odluke.
U okviru postupka ocjene dostavit će se i zahtjev
Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za zaštitu
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prirode radi provođenja postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno odredbama Zakona
o zaštiti prirode okoliša (“Narodne novine” br. 80/13.).
Članak 5
Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške
procjene izmjena i dopuna PPUGZ dostavit će Upravni
odjel javnopravnim tijelima  iz priloga II. ove Odluke u
roku osam dana od dana donošenja ove Odluke.  
Javno pravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim
značajkama plana daju u roku od 30 dana od primitka
zahtjeva mišljenje o potrebi strateške procjene.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko zagorske
županije” i internetskoj stranici Grada Zaboka.  
KLASA: 350-02/16-01/03
URBROJ: 2197/01-05/5-16-6
Zabok, 28. prosinca 2016.
GRADONAČELNIK
Ivan Hanžek, oec., v.r.
Prilog I. Odluka o započinjanju postupka ocjene
o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš  
IV. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada
Zaboka
REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROVEDBE
STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOGA PLANA
UREĐENJA GRADA ZABOKA
1. Upravni odjel sukladno članku 21. Uredbe započinje postupak ocjene u roku osam dana od   donošenja
ove Odluke.
2. Upravni odjel pribavlja mišljenja javnopravnih
tijela tako što im uz zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja ovu Odluku u kojoj su
navedeni razlozi i ciljevi provedbe postupka te Odluku o
izradi IV. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja
Grada Zaboka.
3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno
značajnog utjecaja plana na okoliš, koji su navedeni u
Prilogu II. Uredbe, javnopravna tijela ovisno o obuhvatu
i drugim značajkama plana daju u roku od 30 dana od
primitka zahtjeva mišljenje o potrebi strateške procjene.
4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da izmjene
i dopune PPUGZ imaju vjerojatno značajan utjecaj na
okoliš, Gradonačelnik Grada Zaboka donijet će odluku o
obvezi provedbe strateške procjene, koja sadrži osobito
razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene
sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš.  
5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da izmjene i
dopune PPUGZ nemaju vjerojatno značajan utjecaj na
okoliš Gradonačelnik Grada Zaboka donijet će odluku da
nije potrebno provesti stratešku procjenu. Takva odluka
sadrži osobito osnovne podatke izmjena i dopuna PPUGZ
te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije
potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima
iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
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programa na okoliš.  
6. O odlukama iz točke 4. i 5. Informirat će se javnost i zainteresirana javnost sukladno odredbama Zakona
o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
(“Narodne novine” br. 64/08).
Prilog II. Odluka o započinjanju postupka ocjene
o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš  
IV. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada
Zaboka
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA ĆE
SE SUDJELVOATI U POSTUPKU OCJENE O
POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE
UTJECAJA NA OKOLIŠ IV. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA GRADA
ZABOKA
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava
za zaštitu prirode, Zagreb,Radnička cesta 80,  
2. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb,
Radnička cesta 80,
3. Krapinsko zagorska županija, Upravni odjel  za
gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalni infrastrukturu  i  EU fondove, Krapina, Magistratska 1
4. Krapinsko zagorska županija, Upravni odjel  za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina,
Magistratska 1,
5. Javna ustanova za upravljanjem zaštićenom dijelovima prirode  Krapinsko zagorske županije, Krapina,
Magistratska 1,
6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko zagorske
županije, Zlatar, Ivana Gorana Kovačića 1
7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
gornju Savu, VGI Krapina Sutla,  Veliko Trgovišne, Zagrebačka 13,
8. Hrvatske šume, Podružnica šumarija Krapina,
Krapina, Ljudevita Gaja 35
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01.,60/01.,129/05.,109/07.,125/08.,36/
09.,150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst) i članka
42. točke 9. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ br.  9/13. i 16/14.), gradonačelnik Grada Zaboka dana 10. studenog 2016. godine
donosi sljedeću
ODLUKU
I. TOMISLAVA KONČEVSKOG iz Zaboka,
Gredice Zabočke 2, razrješuje se dužnosti člana Upravnog
vijeća Zagorske javne vatrogasne postrojbe.
II. IVANA KRAJAČIĆA iz Zaboka, Hum Zabočki
94a, imenuje se članom Upravnog vijeća Zagorske javne
vatrogasne postrojbe.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 214-01/16-01/03
URBROJ: 2197/01-01-16-1
Zabok, 10. studeni 2016.        
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GRADONAČELNIK
Ivan Hanžek, oec., v.r.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.),
gradonačelnik Grada Zaboka, dana 09. siječnja 2017.
godine, utvrđuje
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U
UPRAVNA TIJELA GRADA ZABOKA
ZA 2017. GODINU
I.
Utvrđuje se da su u upravnim tijelima Grada Zaboka
nepopunjena sljedeća radna mjesta:
a) u Upravnom odjelu za financije:
- viši stručni suradnik za financije (1)
- računovodstveni referent-blagajnik likvidator
(1/2) i
- referent za poreze i naknade (1).
b) u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo
i javne potrebe:
- pročelnik (1) i
- referent-prometni redar (1).
Ostala radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu za upravna tijela Grada    Zaboka („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 22/10. i ispr.27/10., Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
za upravna tijela Grada Zaboka KLASA: 023-05/14-01/01
URBROJ: 2197/01-03/1-14-2, KLASA: 023-05/15-01/01
URBROJ: 2197/01-03/3-16-2) popunjena su na neodređeno vrijeme.
II.
U 2017. godini planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme viši stručni suradnik za financije (1) i
referent za poreze i naknade (1) u Upravnom odjelu financije te pročelnik (1) u Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo i javne potrebe.
III.
U 2017. godini ne planira se prijam u službu
vježbenika.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 100-01/17-01/01
URBROJ: 2197/01-03/3-17-1
Zabok, 09. siječnja 2017.
GRADONAČELNIK
Ivan Hanžek, oec., v.r.

OPĆINA GORNJA STUBICA
Na temelju odredbi članka 28. stavka 1. Zakona
o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,
79/09., 153/09. 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.,
153/13., 147/14 i 36/15.) i članka 32. Statuta Općine Gornja Stubica(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske župa-
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nije” broj: 06/2013.), a na prijedlog Općinskog načelnika  
Općine Gornja Stubica, Općinsko vijeće Općine Gornja
Stubica na 23. sjednici , 21. prosinca 2016. godine, donosi
III.IZMJENE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI NA
PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture u
2016. godini na području Općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj: 36/15.,
13/16. i 21/16.) članak  2.  točka II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA, podtočka 2. i 3. mijenjaju se i glase:
2. Redovno čišćenje zelenih površina i to:
- proljetno čišćenje travnjaka (izgrabljavanje),
utovar i odvoz smeća na deponij,
- košnja trave mehaničkom kosilicom 8 puta (
svibanj-kolovoz) cca.25 000 m2,
- grabljanje lišća s travnjaka, staza i između grmlja,
utovar i odvoz 1x godišnje,
- obnova uništenih travnjaka sa pripadajućim radovima,
- proljetno prikraćivanje i prorjeđivanje grmlja,
odvoz i utovar,
- okopavanje ukrasnog grmlja s izradom ivica uz
travnjake,
- vađenje starog grmlja,
- obrezivanje lipa,
- čišćenje drveća od suhih i polomljenih grana
(izvesti u siječnju, veljači ili u jesen),
- šišanje živice 2 puta
- čišćenje i košnja Aleje lipa,
- uređenje tržnog prostora na Trgu sv.Jurja,
- održavanje “bubrega” na Trgu sv.Jurja.
Radove pod točkom I. i II.1 i 2. izvode zaposlenici
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Materijal i dijelovi za održavanje javnih površina
– 60.000,00 kn
3.  Provođenje programa mjera deratizacije –
51. 000,00 kn“.
Članak 2.
Članak 2. točka   III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, stavak 5. „Sredstva za održavanje
nerazvrstanih cesta planiraju se u slijedećim iznosima:“
mijenja se i glasi:
„Sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta planiraju se u slijedećim iznosima:
1. dobava kamena –2 200 t
200.000,00 kn
2. dopremu i razgrtanje kamena230.000,00 kn
3. usluga zimskog čišćenja i posipavanja
240.000,00 kn
4. materijal za zimsko ćišćenje
90.000,00 kn
5. strojni iskop na   cestama (odvodni jarci, škarpiranje...)
500.000,00 kn
5. dobava betonskih cijevi različitih profila i betona za
sanaciju propusta na nerazvrstanim cestama
171.000,00 kn
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6. dobava i doprema cementa, armaturnih mreža
		
5.000,00 kn,
7. Betonski šahtovi i slivnici
20.000,00 kn
8. Sanacija i popravak udarnih rupa
100.000,00 kn                                                                            
9. Presvlačenje asfaltiranih ner. cesta
150.000,00 kn
10. Prometna signalizacija
20.000,00 kn
SVEUKUPNO:
1.726.000,00 kn“
Članak 3.
Članak 2. točka IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, stavak 2. mijenja se i glasi:
„Sredstva se predviđaju u iznosu od 505.000,00
kn i to:
• troškovi javne rasvjete
235.000,00 kn i
• održavanje (materijal i usluga) 270.000,00 kn“.
Članak 4.
Članak 2. točka V. ODRŽAVANJE GROBLJA iza
podtočke III mijenja se i glasi:
“ Radove pod točkom V. izvode zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Gorivo –
15.000,00 kn
Troškovi vode na groblju –
10.000,00 kn
Materijal i dijelovi za tek. i inves. održavanje mrtvačnice –
30.000,00 kn
Materijal i dijelovi za tek. i inves. održavanje groblja
–
10.000,00 kn
Potrošnja električne energije na mjesnom groblju
Gornja Stubica –
5.500,00 kn
Kontejnerski odvoz smeća po mjesnim grobljima:
Mjesno groblje Gornja Stubica
60.000,00 kn
Mjesno groblje Sveti Matej
30.000,00 kn
Mjesno groblje Dubovec
10.000,00 kn
SVEUKUPNO:
100.000,00 kn“.
Članak 5.
Članak 2. Točka VI. ODRŽAVANJE LOKALNOG
VODOVODA DOBRI ZDENCI  mijenja se i glasi:
„1. Potrošnja električne energije na LV Dobri Zdenci –
110.000,00 kn
2. Potrošnja goriva –
40.000,00 kn
3. Mat. i dije. za tek. i inv. održavanje strojarnice –
10.000,00 kn
4. Mat. i dije. za tekuće i investicijsko održavanje cjevovoda –
110.000,00 kn
5. Usluga tek. i inv. održavanja LV –
100.000,00 kn
6. kupnja vode od Zagorskog vodovoda d.o.o. –
120.000,00 kn
7. laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode LV –
30.000,00 kn
8. rekonstrukcija na LV Dobri Zdenci – 119.700,00 kn“.
Članak 6.
Članak 3. Programa mijenja se i glasi:
„Sredstva za izvršenje Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2016. godini  na području Općine
Gornja Stubica u ukupnom iznosu od 3.152.200,00 kn
osiguravaju se iz sredstava:
- komunalne naknade u iznosu od 450.000,00 kn
- grobljanske naknade u iznosu od   170.000,00 kn
- poreznih prihoda u iznosu od 2.032.200,00 kn
- prihodi lokalnog vodovoda Dobri Zdenci
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500.000,00 kn“.
Članak 7.
III. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini  na području općine Gornja
Stubica objaviti će se u  “Službenom glasniku Krapinskozagorske županije”.
KLASA:400-06/16-01/002
URBROJ:2113/05-01-16-6
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. Pravnik, v.r.
Na temelju odredbe članka  30. stavka 4. Zakona
o komunalnom gospodarstvu   („Narodne novine“ broj:
26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,
79/09., 153/09. 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.,
153/13., 147/14 i 36/15.)    i članka 32. Statuta Općine
Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” broj: 06/13.), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Gornja Stubica, Općinsko vijeće Općine
Gornja Stubica na 23. sjednici dana 21. prosinca 2016.
godine donosi
III. IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE
GORNJA STUBICA ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Članak 2. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Gornja Stubica
za 2016. godinu («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» broj: 36/15., 13./16. i 21/16.)  mijenja se i glasi:
Građenje javnih površina odnosi se na:
1. Izgradnja dječjeg vrtića
  100.000,00 kn
2. Izrada izvedbenog projekta za dječji vrtić
200.000,00 kn
3.  Izgradnja nogostupa
130.000,00 kn
4. Izgradnja bunara na Trgu svetog Juraja
19.500,00 kn
Sveukupno
449.500,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 449.500,00
kn osigurati će se iz: Proračuna Općine Gornja Stubica
za 2016. godinu
Članak 2.
Članak 3. Programa mijenja se i glasi:
Građenje nerazvrstanih cesta na području Općine
Gornja Stubica obuhvaća:   
1. Asfaltiranje nerazvrstane ceste Modrovec –
Banšćica
300.000,00 kn
2. Izgradnja nerazvrstane ceste Šagudovec –Sekirevo Selo
20.000,00 kn
4.  Izrada projektne dokumentacije za cestu Sekirevo
Selo – Karivaroš
40.000,00 kn
Sveukupno
360.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 360.000,00
kn  osigurati će se iz Proračuna Općine Gornja Stubica
za 2016. godinu.
Članak 3.
Članak 4. Programa mijenja se i glasi:
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Izgradnja javne rasvjete odnosi se na:
1. Modernizacija javne rasvjete na području Općine
Gornja Stubica
1.304.000,00 kn
2. Izgradnja javne rasvjete
300.000,00 kn
Sveukupno
1.604.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
1.604.000,00 kn osigurati će se iz:
-Proračuna Općine Gornja Stubica za 2016. godinu
-Sredstava Ministarstva gospodarstva
- Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Članak 4
Članak 5. Programa mijenja se i glasi:
Građenje objekata i uređaja na grobljima odnosi
se na:
1.    Izgradnja staza na mjesnom groblju Gornja
Stubica
5.800,00 kn
Sveukupno
5.800,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 700.000,00
kn  osigurati će se iz Proračuna Općine Gornja Stubica
za 2016. godinu
Članak 5.
Članak 6. Programa mijenja i glasi:
Ovim Programom predviđeno je ukupno
2.419.300,00 kn za izgradnju uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2016. godini.
Članak 6.
III. Izmjena i dopuna  Programa građenja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području općine Gornja Stubica za 2016. godinu objaviti će se u  “Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:400-06/16-01/003
URBROJ:2113/05-01-16-6
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine” broj:157/13.,  152/14., 99/15. i 52/16.),
članka 32. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 06/2013.) i
članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Gornja Stubica
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj:
28/13.), Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na svojoj
23. sjednici dana 21. prosinca 2016. godine donosi
III. IZMJENE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI
OPĆINE GORNJA STUBICA ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Članak 1. stavak 1. Programa socijalne skrbi Općine
Gornja Stubica za 2016. godinu («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj: 36/15., 13/16. i 21/16.)
mijenja se i glasi: « Općina Gornja Stubica  u Proračunu
Općine za 2016. godinu za potrebe socijalne skrbi osigurala je sredstva u visini od 1.273.000,00 kuna.“.
Članak 2.
Članak 2. navedenog Programa mijenja se i glasi:  
„Osigurana sredstva u proračunu Općine Gornja Stubica
za financiranje potreba socijalne skrbi za 2016. godinu
raspoređuju se kako slijedi:
01. Pomoć obiteljima i kućanstvima 100.000,00 kn
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02. Podmirenje troškova stanovanja
100.000,00 kn
- odnosi se na:
- pomoć u podmirenju troškova stanovanja (električne energije, vode, plina)
- jednokratne pomoći
- pomoć za ogrjev
03. Stipendije i školarine
160.000,00 kn
04. Naknada troškova smještaja u predškolske
ustanove (dječji vrtić)
420.000,00 kn
Općina Gornja Stubica sufinancira boravak djece
u predškolskim ustanovama (dječjim  vrtićima) sukladno
Odluci Općinskog vijeća o mjerilima za financiranje javnih potreba u   djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj:   17/01.).
05. Sufinanciranje prijevoza željeznicom
50.000,00 kn
Općina Gornja Stubica sufinancira prijevoz
željeznicom za učenike srednjih škola u skladu s Odlukom
o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika
srednjih škola s područja općine Gornja Stubica školskoj
godini 2015./2016. i za redovne studente u iznosu od 25%
cijene mjesečne karte.
06. Sufinanciranje prijevoza autobusom
75.000,00 kn
Općina Gornja Stubica sufinancira prijevoz autobusom za učenike srednjih škola sukladno  Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih
škola s područja općine Gornja Stubica u školskoj godini
2014./2015..
07. Sufinanciranje prijevoza autobusom za djecu
koja polaze OŠ
50.000,00 kn
Općina Gornja Stubica sufinancirati   će prijevoz
za djecu s područja općine Gornja Stubica koja polaze  
Osnovnu školu Matije Gupca, a koji prema odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(„Narodne novine“ broj:87/08., 86/09., 92/10, 105/10
i90/11.) nemaju pravo na prijevoz na osnovu  zakonskih
odredbi.
08. Naknada za novorođenu djecu 55.000,00 kn
Općina Gornja Stubica će roditeljima koji imaju
prebivalište na području općine Gornja   Stubica, za svako
dijete rođeno u 2015. godini isplatiti naknadu u  iznosu
od   1.000,00 kn.
09. Sufinanciranje školske kuhinje 65.000,00 kn
11. Darovi za djecu povodom Božićnih blagdana
3.000,00 kn
12. Logopedska služba
12.000,00 kn
13. Tekuće donacije Crvenom križu 35.000,00 kn
14. Sufinanciranje programa i projekata udruga i
ostali
      organizacija civilnog društva u području humanitarne i socijalne skrbi i pomoći hrvatskim braniteljima i
članovima njihovih obitelji
33.000,00 kn
15. Pomoć obiteljima u sanaciji šteta85.000,00 kn
16. Sufinanciranje nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište
na području općine Gornja Stubica u školskoj godini  
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2016./2017.

30.000,00 kn“.
Članak 3.
III. Izmjena Programa socijalne skrbi Općine Gornja Stubica za 2016. godinu objaviti će se u “Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije” .
KLASA:400-06/16-01/004
URBROJ:2113/05-01-16-6
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.
Na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj:47/90,
27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
broj: 06/2013.) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica
na svojoj 23. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016.
godine donijelo je
III. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
KULTURI OPĆINE GORNJA STUBICA
ZA 2016. GODINU
I.
Točka II. Programa javnih potreba u kulturi Općine
Gornja Stubica za 2016. godinu («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj:36/15., 13/16. i 21/16.)
mijenja se i glasi:
„U cilju poticanja i promicanja plesnog, kulturnog
i umjetničkog stvaralaštva, njegovanja i promicanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog i plesnog
amaterizma te manifestacija na ovom području  koje će
pridonijeti zaštiti i očuvanju kulturne baštine, razvitku
i promicanju kulturnog života te razvijanju svijesti o
važnosti tradicije,   uključivanjem  što većeg broja ljudi,
posebno djece i mladih, promociji Općine,  međuopćinska,
međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja, planiraju se sredstva u iznosu od 290.000,00 kuna.“.
II.
Točka III. podtočka 5. naprijed navedenog Programa
mijenja se i glasi:
1. Međunarodni folklorni festival
42.000,00
kn“.
III.
III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi  
Općine Gornja Stubica za 2016. godinu objaviti će se
u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:400-06/16-01/005
URBROJ:2113/05-01-16-6
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.
Na temelju članka 76. Zakona o sportu  («Narodne
novine» broj: 71/06., 150/08., 124/10.,  124/11., 86/12. i
94/13.) i članka 32. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 06/2013.)
Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na svojoj   23.
sjednici dana 21. prosinca 2016. godine donosi
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III. IZMJENU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
SPORTU OPĆINE GORNJA STUBICA
ZA 2016. GODINU
I.
Točka III. Programa javnih potreba u sportu Općine
Gornja Stubica za 2016. godinu («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj: 36/15.,  13/16. i 21/16.)
mijenja se i glasi:
U cilju provedbe Programa planiraju se u Proračunu
Općine Gornja Stubica za 2016. godinu sredstva u iznosu
424.000,00 kuna, za slijedeće namjene kako slijedi:
a) djelovanje sportskih udruga
- Sportska zajednica Općine Gornja Stubica
240.000,00 kn
- Sportska zajednica – kapitalna donacija
102.500,00 kn
- Školski športski klub
1.500,00 kn
b) tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata
  80.000,00 kn
II.
III. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Gornja Stubica za 2016. objaviti će se u
“Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 400-06/16-01/006
URBROJ:2113/05-01-16-6
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.
Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova
na kojima postoji stanarsko pravo («Narodne novine»
broj:43/92-pročišćeni tekst, 69/92., 25/93., 48/93., 2/94.,
44/94., 47/94., 58/95., 11/96., 11/97., 68/92., 96/99.,
120/00., 94/01. i 78/02.) i članka 32. Statuta Općine Gornja
Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
broj: 06/2013.) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na
svojoj 23. sjednici  dana 21. prosinca 2016.  godine donosi
I. IZMJENE PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE
STANOVA NA KOJIMA POSTOJI
STANARSKO PRAVO ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Članak 3. stavak 1. Programa utroška sredstava
od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za
2016. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj:36/15.) mijenja se i glasi:
„Godišnje zaduženje iznosi 10.000,00 kuna.“.
Članak 2.
Ovaj Program objaviti će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 400-06/16-01/018
URBROJ:2113/05-03-16-2
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. Pravnik, v.r.
Na temelju odredbe članka  28. stavka 1. Zakona
o komunalnom gospodarstvu   („Narodne novine“ broj:
26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,
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79/09., 153/09. 49/11., 84/11., 90/11.,   144/12.,94/13.,
153/13. i 147/14.)   i članka 32. Statuta Općine Gornja
Stubica(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 06/2013.), a na prijedlog Općinskog načelnika  
Općine Gornja Stubica, Općinsko vijeće Općine Gornja
Stubica na 23. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016.
godine, donijelo je
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine
Gornja Stubica za komunalne djelatnosti:
• odvodnja atmosferskih voda,
• održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
• održavanje javnih površina,
• održavanje nerazvrstanih cesta,
• održavanje javne rasvjete,
• održavanje groblja
• održavanje lokalnog vodovoda Dobri Zdenci.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
• opis i opseg poslova održavanja s procjenom
troškova po pojedinim djelatnostima,
• iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2017. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Gornja Stubica
obuhvaća:
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1. Redovno čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području naselja Gornja Stubica ukupno
60 slivnika (čišćenje svibanj –studeni).
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1. Redovno čišćenje javnih površina (trgova, nogostupa, otvorenih odvodnih jaraka i kanala, javnih prometnih površina i javnih cesta) u naselju Gornja Stubica
i to:
- ručno čišćenje metenjem javno prometnih površina, sabiranje i utovar smeća u kolica, te  pražnjenje
košarica za smeće jednom tjedno,
- čišćenje otpada i taloga od zimskog posipavanja
nogostupa, uz rinzol ( ožujak-travanj),
- ručno pometanje parkirališta te odvoz sakupljenog otpada u kontejnere, jednom tjedno,
2. Redovno čišćenje zelenih površina i to:
- proljetno čišćenje travnjaka (izgrabljavanje),
utovar i odvoz smeća na deponij,
- košnja trave mehaničkom kosilicom 8 puta (
svibanj-kolovoz) cca.25 000 m2,
- grabljanje lišća s travnjaka, staza i između grmlja, utovar i odvoz 1x godišnje,
- obnova uništenih travnjaka sa pripadajućim
radovima,
- proljetno prikraćivanje i prorjeđivanje grmlja, odvoz
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i utovar,
- okopavanje ukrasnog grmlja s izradom ivica uz
travnjake,
- vađenje starog grmlja,
- obrezivanje lipa,
- čišćenje drveća od suhih i polomljenih grana (izvesti
u siječnju, veljači ili u jesen),
- šišanje živice 2 puta
- čišćenje i košnja Aleje lipa,
- uređenje tržnog prostora na Trgu sv.Jurja,
- održavanje “bubrega” na Trgu sv.Jurja.
Radove pod točkom I. i II.1 i 2. izvode zaposlenici
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Materijal i dijelovi za održavanje javnih površina –
30.000,00 kn
3.  Provođenje programa mjera deratizacije –
45.000,00 kn
III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine
Gornja Stubica obuhvaća:
- nasipavanje kamenim materijalom sa razgrtanjem
(granulacije 0-30 mm, te prema potrebi nesortirani i  
lomljeni),
- nabavu i ugradnju betonskih cijevi za propuste,
- iskop i čišćenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane
ceste,
- obilježavanje prometnim znakovima, te
- zimsko čišćenje i posipavanje.
Sjeća granja i grmlja uz nerazvrstane ceste provodi
se u organizaciji Mjesnih odbora i posjednika zemljišta.
U 2017. godini planira se ugraditi 2 500 t kamenog
materijala za sva naselja na području Općine Gornja
Stubica.
U sklopu zimskog održavanja nerazvrstanih cesta,
nogostupa i ostalih javnih površina u nadležnosti Općine
Gornja Stubica,  obavezno se čiste ceste I i II kategorije te
cesta NC3-040 Čupekovo iz kategorije III i NC 4-050, NC
4-051 i NC 4-52 iz kategorije IV iz Popisa nerazvrstanih
cesta koji čini sastavni dio Oduke o nerazvrstanim cestama
Općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije br.37/14.).
Za potrebe zimske službe predviđeno je 200 t sipine.
Sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta planiraju
se u slijedećim iznosima:
1. nabava i doprema kamena –2 500 t 500.000,00 kn
2. rad stroja na održavanju ner.cesta (odvodni jarci,
škarpiranje)
250.000,00 kn                                                    
3. usluga zimskog čišćenja i posipavanja 250.000,00 kn
4. materijal za zimsko ćišćenje
50.000,00 kn
5. dobava betonskih cijevi različitih profila i betona za
sanaciju propusta na nerazvrstanim cestama
200.000,00 kn
6. dobava i doprema cementa, armaturnih mreža
		
10.000,00 kn,
7. Betonski šahtovi i slivnici
10.000,00 kn
8. Sanacija i popravak udarnih rupa
100.000,00 kn                                                                            
9. Presvlačenje  asfaltiranih ner. Cesta 200.000,00 kn
10. Sanacija klizišta na ner. cestama
50.000,00 kn
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10. Prometna signalizacija
10.000,00 kn
SVEUKUPNO:
1.630.000,00 kn  
IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Redovna zamjena cca.: 80   kom žarulja, 40 kom
prigušnica,  25 kom grla, 35 kom zaštitnih stakla te potrošnja el.energije.
Sredstva se predviđaju u iznosu od 450.000,00 kn
i to:
• troškovi javne rasvjete
250.000,00 kn i
• održavanje (materijal i usluga)
200.000,00 kn.
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
I. U periodu od 01.03. –30.06. potrebno je izvršiti:
1. čišćenje travnatih površina, šljunčanih staza
(sakupljanje lampaša ) te utovar u kontejnere,
2. čišćenje svih preostalih dijelova groblja,
3. zasijecanje rubnih dijelova te skidanje korova sa
staza, utovar u kontejnere,
4. košnja travnatih površina na čitavom groblju
(ručno i flaksanje), istovremeno kompletno čišćenje otkosa
sa odvozom na deponij ( do 30.06. 2 otkosa),
5. otkopavanje i čišćenje nasada ukrasnog grmlja
s odvozom na otpad ( 2x godišnje)
6. čišćenje smeća na cijelom groblju i sa vanjske
strane svakodnevno s odvozom i utovarom u kontejnere.
II. U periodu od 01.07.-30.09.
1. čišćenje šljunčanih staza od korova, utovar otpada u prijevozno sredstvo te deponiranje,
2. košnja travnatih površina unutar polja, oko svih
grobova na čitavoj površini groblja-košnja ručno i košnja flaksom. Istovremeno sakupljanje i odvoz otkosa na
deponij. Kosi se 3 x.,
3. košnja prostora oko ograde i ispred mrtvačnice,
4. čišćenje smeća svakodnevno, utovar i odvoz u
kontejner,
5. oblikovanje (rezanje) ukrasnog bilja(čempresa)
motornim i ručnim škarama, istovremeno čišćenje otpada
s grobova od otpada koji nastaje obrezivanjem, s odvozom
u kontejnere.
III. U periodu od 01.10. do 01.03.
1. košnja travnatih površina unutar grobnih polja
oko svih grobova na čitavoj površini groblja-košnja ručno i košnja flaksom. Sakupljanje i odvoz sveg otpada na
deponij,
2. pljevenje i okopavanje ukrasnog grmlja,
3. čišćenje travnatih površina i šljunčanih staza grabljanjem lišća i drugog otpada, sakupljanje otpada i utovar
u prijevozno sredstvo te odvoz van groblja u kontejnere,
4. zimska zaštita crnogorice stresanjem snijega i
vezanjem grana,
5. čišćenje snijega sa glavnih staza i putova –ručno
i strojno.
Radove pod točkom V. izvode zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Gorivo –
10.000,00 kn
Troškovi vode na groblju –
10.000,00 kn
Materijal i dijelovi za tek. i inves. održavanje mrtvačnice –
5.000,00 kn
Materijal i dijelovi za tek. i inves. održavanje groblja –
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10.000,00 kn
Usluga tekućeg održavanja groblja –
5.000,00 kn
Potrošnja električne energije na mjesnom groblju Gornja Stubica –
5.000,00 kn
Kontejnerski odvoz smeća po mjesnim grobljima:
Mjesno groblje Gornja Stubica
40.000,00 kn
Mjesno groblje Sveti Matej
15.000,00 kn
Mjesno groblje Dubovec
10.000,00 kn
SVEUKUPNO:
65.000,00 kn
VI. ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA DOBRI ZDENCI
1. Potrošnja električne energije na LV Dobri Zdenci –
100.000,00 kn
2. Potrošnja goriva –
25.000,00 kn
3. Mat. i dije. za tek. i inv. održavanje strojarnice –
5.000,00 kn
4. Mat. i dije. za tekuće i investicijsko održavanje cjevovoda –
100.000,00 kn
5. Usluga tek. i inv. održavanja LV –
50.000,00 kn
6. Kupnja vode od Zagorskog vodovoda d.o.o. –
100.000,00 kn
7. Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode LV –
20.000,00 kn
8. rekonstrukcija na LV Dobri Zdenci – 60.000,00 kn
Članak 3.
Sredstva za izvršenje Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2017. godini  na području Općine
Gornja Stubica u ukupnom iznosu od 2.725.000,00 kn
osiguravaju se iz sredstava:
- komunalne naknade u iznosu od
700.000,00 kn
- grobljanske naknade u iznosu od     110.000,00 kn
- poreznih prihoda u iznosu od
1.465.000,00 kn
- prihodi lokalnog vodovoda Dobri Zdenci 450.000,00
kn
Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:400-06/16-01/017
URBROJ:2113/05-01-16-2
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.
Na temelju odredbe članka  30. stavka 3. Zakona
o komunalnom gospodarstvu   („Narodne novine“ broj:
26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,
79/09., 153/09. 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.,
153/13., 147/14 i 36/15.) i članka 32. Statuta Općine
Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” broj: 06/2013.), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Gornja Stubica, Općinsko vijeće Općine
Gornja Stubica na 23. sjednici dana 21. prosinca 2016.
godine, donijelo je
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA ZA
2017. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
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Članak 1.
Programom građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture određuje se izgradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Gornja
Stubica u 2017. godinu  za:
- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu i
- groblja
II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 2.
Građenje javnih površina odnosi se na:
1. Izgradnja dječjeg vrtića
  2.200.000,00 kn
2.  Izgradnja nogostupa (nastavak prema Jakšincu)
200.000,00 kn
Sveukupno
2.400.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
2.400.000,00 kn  osigurati će se iz:
-Proračuna Općine Gornja Stubica za 2017. Godinu,
-Sredstava Ministarstva poljoprivrede i Fondova EU
III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 3.
Građenje nerazvrstanih cesta na području Općine
Gornja Stubica obuhvaća:
1. Izgradnja nerazvrstane ceste Šagudovec –Sekirevo
Selo
2.400.000,00 kn
2. Asfaltiranje Ulice grofova Oršić
  20.000,00 kn
3. Asfaltiranje Ulice Josipa Haramusteka
300.000,00 kn
4.Asfaltiranje nerazvrstane ceste Jakšići (Hum Stubički)
150.000,00 kn
5.Asfaltiranje nerazvrstane ceste Banšćica – Modrovec
300.000,00 kn
Sveukupno
3.170.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
3.170.000,00 kn  osigurati će se iz:
-Proračuna Općine Gornja Stubica za 2017. godinu.
-Fondova Europske unije
-Sredstva Ministarstava RH
IV. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Članak 4.
Izgradnja javne rasvjete odnosi se na:
1. Modernizacija javne rasvjete na području
Općine Gornja Stubica
  1.300.000,00 kn
2. Izgradnja javne rasvjete
150.000,00 kn
Sveukupno
1.450.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva  u iznosu 1.450.000,00
kn osigurati će se iz:
-Proračuna Općine Gornja Stubica za 2017. godinu
-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-Ministarstvo gospodarstva RH
V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA NA
GROBLJIMA  
Članak 5.
Građenje objekata i uređaja na grobljima odnosi
se na:
1.  Proširenje mjesnog groblja  Gornja Stubica
500.000,00 kn
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2. Uređenje mjesnog groblja Gornja Stubica
100.000,00 kn
3. Uređenje objekata na mjesnom groblju Sveti Matej
100.000,00 kn
4. Uređenje mjesnog groblja Dubovec 100.000,00 kn
Sveukupno
800.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 800.000,00
kn  osigurati će se iz
-Proračuna Općine Gornja Stubica za 2016. godinu
-Sredstava Ministarstva graditeljstva RH
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Ovim Programom ukupno je 7.820.000,00 kn za
izgradnju uređaja i objekata komunalne infrastrukture u
2017. godini.
Članak 7.
Ovaj Program objaviti će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:400-06/16-01/016
URBROJ:2113/05-01-16-2
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine” broj:157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.),
članka 32. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 06/2013.)
i članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Gornja
Stubica(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
broj: 28/2013.) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica
na svojoj 23. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016.
godine donosi
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI
OPĆINE GORNJA STUBICA ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Općina Gornja Stubica u Proračunu Općine za 2017.
godinu za potrebe socijalne skrbi osigurala sredstva u
visini od 1.050.000,00 kuna.
Ovim programom, u okviru osiguranih sredstava,
utvrđuju se prava utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi i
druga prava i pomoći za osobe s prebivalištem na području
Općine Gornja Stubica.
Članak 2.
Osigurana sredstva u Proračunu Općine Gornja
Stubica za financiranje potreba socijalne skrbi za 2017.
godinu raspoređuju se kako slijedi:
01. Pomoć obiteljima i kućanstvima 60.000,00 kn
02. Podmirenje troškova stanovanja 80.000,00 kn
- odnosi se na:
- pomoć u podmirenju troškova stanovanja (električne energije, vode, plina)
- jednokratne pomoći
- pomoć za ogrjev
03. Stipendije i školarine
120.000,00 kn
04. Naknada troškova smještaja u predškolske
ustanove (dječji vrtić)
400.000,00 kn
Općina Gornja Stubica sufinancira boravak djece
u predškolskim ustanovama (dječjim vrtićima) sukladno
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Odluci Općinskog vijeća o mjerilima za financiranje javnih potreba u  djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj:  17/01.).
05. Sufinanciranje prijevoza željeznicom
55.000,00 kn
Općina Gornja Stubica sufinancira prijevoz željeznicom za učenike srednjih škola u skladu s Odlukom
o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika
srednjih škola s područja općine Gornja Stubica školskoj
godini 2016./2017. i za redovne studente u  iznosu od 25%
cijene mjesečne karte.
06. Sufinanciranje prijevoza autobusom
70.000,00 kn
Općina Gornja Stubica sufinancira prijevoz autobusom za učenike srednjih škola sukladno  Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih
škola s područja  općine Gornja Stubica u školskoj godini
2014./2015..
07. Sufinanciranje prijevoza autobusom za djecu
koja polaze OŠ
40.000,00 kn
Općina Gornja Stubica sufinancirati će prijevoz
za djecu s područja općine Gornja Stubica koja polaze
Osnovnu školu Matije Gupca, a koji prema odredbama
Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“ broj:87/08., 86/09.,   92/10, 105/10
i90/11.) nemaju pravo na prijevoz na osnovu zakonskih
odredbi.
08. Naknada za novorođenu djecu 50.000,00 kn
Općina Gornja Stubica će roditeljima koji imaju
prebivalište na području općine Gornja  Stubica, za svako
dijete rođeno u 2015. godini isplatiti naknadu u iznosu
od 1.000,00 kn.
09. Sufinanciranje školske kuhinje 65.000,00 kn
11. Darovi za djecu povodom Božićnih blagdana
5.000,00 kn
12. Logopedska služba
12.000,00 kn
13. Sufinanciranje SUVAG-a
25.000,00 kn
14. Tekuće donacije Crvenom križu 35.000,00 kn
14. Sufinanciranje programa i projekata udruga i
ostalih organizacija civilnog društva u području humanitarne i socijalne skrbi i pomoći hrvatskim braniteljima i
članovima  njihovih obitelji
33.000,00 kn
Članak 3.
Ovaj Program objaviti će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:400-06/16-01/014
URBROJ:2113/05-01-16-2
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.
Na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj:47/90,
27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
broj: 06/2013.)  Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica
na svojoj 23. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016.
godine donijelo je
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE GORNJA STUBICA ZA 2017. GODINU
I.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi koje su od interesa za Općinu Gornja Stubica u 2017.
godini, a za koje se sredstva osiguravanju u Proračunu
Općine Gornja Stubica za 2017. godinu.
II.
U cilju poticanja i promicanja plesnog, kulturnog
i umjetničkog stvaralaštva, njegovanja i promicanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog i plesnog
amaterizma te manifestacija na ovom području  koje će
pridonijeti zaštiti i očuvanju kulturne baštine, razvitku
i promicanju kulturnog života te razvijanju svijesti o
važnosti tradicije,   uključivanjem  što većeg broja ljudi,
posebno djece i mladih, promociji Općine,  međuopćinska,
međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja, te planiranje i izgradnja objekata u kulturi, planiraju se sredstva
za javne potrebe u kulturi u iznosu od 403.000,00 kuna.
III.
U Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, uvrštavaju se slijedeći programi i planiraju sredstva
kako slijedi:
1. Financiranje programa udruga u kulturi 73.000,00 kn
2. Obilježavanje Dana Općine – „Jurjevo“60.000,00 kn
3. Manifestacija „Susreti za Rudija“
140.000,00 kn
4. Kapitalne donacije udrugama u kulturi130.000,00 kn
IV.
Sredstva iz točke III. podtočke 1. i 4.  rasporediti će
se udrugama na temelju javnog natječaja i poziva kojeg
raspisuje općinski načelnik.
V.
Ovaj Program objaviti će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:400-06/16-01/013
URBROJ:2113/05-01-16-2
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.
Na temelju članka 76. Zakona o sportu  («Narodne
novine» broj: 71/06., 150/08., 124/10., 124/11.,  86/12.,
94/13., 85/15. i 19/16.) i članka 32. Statuta Općine Gornja
Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
broj: 06/2013.), Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica
na svojoj  23. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016.
godine donijelo je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
OPĆINE GORNJA STUBICA ZA 2017. GODINU
I.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u sportu
koje su od interesa za Općinu Gornja Stubica u 2017. godini i za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine
Gornja Stubica za 2017. godinu.
II.
Javnim potrebama u sportu od značaja za Općinu
smatraju se programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti u
svrhu:
- poticanja i promicanja sporta,
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- provođenja sportskih aktivnosti djeci i mladeži,
- djelovanja sportskih udruga i Sportske zajednice,
- sportska, domaća i međunarodna natjecanja, te
opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
- planiranje, izgradnja, održavanja i korištenje
sportskih građevina značajnih za Općinu.
III.
U cilju provedbe Programa planiraju se u Proračunu
Općine Gornja Stubica za 2017. godinu sredstva u iznosu
341.500,00 kuna, za slijedeće namjene kako slijedi:
a) djelovanje sportskih udruga
- Sportska zajednica Općine Gornja Stubica
280.000,00 kn
- Školski športski klub
1.500,00 kn
b) tekuće i investicijsko održavanje i kom. usluge
za ŠRC   
60.000,00 kn
IV.
Sredstva za djelovanje sportskih udruga prenose
se na račun Sportske zajednice Općine Gornja Stubica,
a ista se raspoređuju sportskim udrugama putem javnog
natječaja/poziva.
V.
O utrošku raspoređenih sredstava, Sportska zajednica Općine izvještava općinskog načelnika u roku
propisanim Zakonom o proračunu.
Općinski načelnik prati i nadzire izvršenje ovog
Programa.
VI.
Ovaj Program objaviti će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:400-06/16-01/012
URBROJ:2113/05-01-16-2
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.
Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova
na kojima postoji stanarsko pravo («Narodne novine»
broj:43/92-pročišćeni tekst, 69/92., 25/93., 48/93., 2/94.,
44/94., 47/94., 58/95., 11/96., 11/97., 68/92., 96/99.,
120/00., 94/01. i 78/02.) i članka 32. Statuta Općine Gornja
Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
broj: 06/2013.) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica
na svojoj 23. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016.
godine donosi
PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE
STANOVA NA KOJIMA POSTOJI
STANARSKO PRAVO ZA 2017. GODINU
Članak 1.
U Proračun Općine Gornja Stubica uplaćuju se
novčana sredstva od prodaje devet (9) stanova na kojima
postoji stanarsko pravo.
Članak 2.
Stanovi se prodaju s rokom otplate od 17 do 30
godina, počevši od 1992. godine.
Članak 3.
Godišnje zaduženje iznosi 20.000,00 kuna.
Uplaćena novčana sredstva u visini od 55% dozna-
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čuju se u državni proračun, a 45% polaže se na žiro račun
Proračuna Općine Gornja Stubica.
Članak 4.
Doznačena sredstva utrošiti će se za podmirenje
troškova stanovanja socijalno ugroženih osoba.
Članak 5.
Ovaj Program objaviti će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:400-06/16-01/015
URBROJ:2113/05-01-16-2
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.
Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 14. stavka
1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN RH br. 85/15),
članka 32. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 06/13.) i Suglasnosti Turističkog vijeća Turističke zajednice područja
Donja Stubica i Gornja Stubica od 29. 9. 2016. godine,
Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na svojoj 23.  
sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
O OBAVLJANJU UGOSTITELJSKE
DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE
GORNJA STUBICA
Članak 1.
Ovom Odlukom o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području općine Gornja Stubica(u daljnjem
tekstu Odluka) utvrđuju se radno vrijeme ugostiteljskih
objekata, radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati
ugostiteljske usluge te se određuju prostori na kojima
mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom
vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i
sličnim napravama za pružanje ugostiteljskih usluga na
području Općine Gornja Stubica.
Članak 2.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina
„Objekti jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“ jednako je radnom vremenom ugostiteljskih objekata iz skupine
„Restorani“ i „Barovi“ određeno Zakonom o ugostiteljskoj
djelatnosti (NN RH br. 85/15.) (u daljnjem tekstu Zakon)
i ovom Odlukom.
Članak 3.
Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata jednako je radnom vremenu
ugostiteljskih objekata koji uslužuju na otvorenom, određeno Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 4.
Lokacije izvan naseljenih područja naselja na
kojima se mogu smjestiti ugostiteljski objekti iz skupine
„Restorani“ i „Barovi“ određene su Prostornim planom
Općine Gornja Stubica.
Članak 5.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi petkom, subotom i dane uoči blagdana
do 02,00 sata slijedećeg dana, uz uvjet:
- da se pridržavaju radnog vremena određenog
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ovom Odlukom i Zakonom;
- da se pridržavaju ostalih odredbi ove Odluke;
- da na rad objekta ne dolaze učestale primjedbe
građana u svezi s bukom i remećenjem javnog reda i mira
(buke iz objekta, buke pri dolasku i odlasku gostiju), te
ostale primjedbe građana i nadležnih institucija;
- da radom objekta ne dolazi do štetnih utjecaja
na okoliš, opasnosti ili zagađenja, te štetnih mirisa, koji
pogađaju građane u blizini objekta.
Članak 6.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ na lokacijama izvan naseljenih područja naselja mogu
raditi i dva sata duže od vremena određenog Zakonom i
ovom Odlukom uz uvjet:
- da se pridržavaju radnog vremena određenog
ovom Odlukom i Zakonom;
- da se pridržavaju ostalih odredbi ove Odluke;
- da na rad objekta ne dolaze učestale primjedbe
građana u svezi s bukom i remećenjem javnog reda i mira
(buke iz objekta, buke pri dolasku i odlasku gostiju), te
ostale primjedbe građana i nadležnih institucija;
- da radom objekta ne dolazi do štetnih utjecaja
na okoliš, opasnosti ili zagađenja, te štetnih mirisa, koji
pogađaju građane u blizini objekta.
Članak 7.
Općinski načelnik može, po službenoj dužnosti,
rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“  
određenog Zakonom i ovom Odlukom i to najduže za dva
sata, u slučaju da je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:
- ako je u proteklih 12 mjeseci zabranjen rad
ugostiteljskog objekta zbog nepridržavanja propisanog
radnog vremena;
- ako je u proteklih 12 mjeseci zabranjen rad ugostiteljskog objekta zbog prekoračenja dopuštenih granica
buke;
- ako je u proteklih 12 mjeseci pravomoćno kažnjen od strane prekršajnog suda zbog nepridržavanja
propisanog radnog vremena, zbog prekoračenja dopuštenih granica buke ili dva puta zbog remećenja javnog reda
i mira u objektu;
- ako je nalazom buke utvrđeno prekoračenje
dopuštenih granica buke utvrđene Zakonom o zaštiti od
buke;
- ako je u proteklih 12 mjeseci iz izvješća Policijske postaje Donja Stubica o uredovanju u objektu vidljivo
da se ugostiteljski objekat ne pridržava propisanog radnog
vremena;
- ako je u proteklih 12 mjeseci iz izvješća Policijske postaje Donja Stubica o uredovanju u objektu ili
prilikom dolaska ili odlaska gostiju iz objekta vidljivo, u
dva navrata, remećenje javnog reda i mira;
- ako se ne pridržavaju uvjeta iz članka 5. ove
Odluke.
Općinski načelnik rješenje iz stavka 1. ovog članka
odmah dostavlja vlasniku ugostiteljskog objekta, nadležnoj policijskoj postaji i inspekcijskim službama.
Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje istog.
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Članak 8.
Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme objekata iz skupine
„Restorani“ i „Barovi“ u slučaju organiziranja prigodnih
proslava kao što su doček Nove godine, svadbe, maturalne
zabave i druga slična, prigodna događanja.
Općinski načelnik donosi rješenje za svaki pojedinačni slučaj, temeljem pisanog zahtjeva ugostitelja,
koji zahtjev treba predati najmanje 5 dana prije nastupa
situacije zbog koje se traži drugačije radno vrijeme.
Općinski načelnik može donijeti rješenje iz stavka
1. ovog članka uz uvjet da podnositelj zahtjeva uredno
podmiruje sve svoje obveze prema Općini Gornja Stubica.
Općinski načelnik svoje rješenje odmah dostavlja
podnositelju zahtjeva, nadležnoj policijskoj postaji i inspekcijskim službama.
Članak 9.
Općinski načelnik može odlukom odrediti drugačije
radno vrijeme objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“
za vrijeme održavanja manifestacija, obilježavanje zaštitnika mjesta, sportskih događanja, glazbenih i drugih
festivala od interesa za Općinu Gornja Stubica.
Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira turistička zajednica područja i/ili Općina Gornja Stubica ili drugi organizator uz
odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja
Stubica mogu na tim događajima pružati ugostiteljske
usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka.
Sudionici proslava i manifestacija, pored ugostitelja i
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu biti i
pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici,
koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja
istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za
pruženu uslugu.
Članak 10.
Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu
i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim
napravama za pružanje ugostiteljskih usluga ne smiju
biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od
postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom
dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim u slučaju kada se radi o
održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i
slično.
Na prostoru u privatnom vlasništvu ugostiteljski
objekti iz stavka 1. ovog članka mogu biti postavljeni uz
odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja
Stubica koji temeljem podnijetog zahtjeva za postavljanje objekta jednostavnih usluga donosi rješenje u kojem
utvrđuje lokaciju, vanjski izgled objekta temeljem članka
11. ove Odluke te eventualno druge bitne uvjete. Ako
kod podnošenja zahtjeva za postavljanjem objekta nisu
ispunjeni svi uvjeti, zahtjev će se rješenjem odbiti.
Članak 11.
Ugostiteljski objekti iz članka 10. stavka 1. i 2.
ove Odluke moraju biti izrađeni i postavljeni na način da
su usklađeni s okolnim ambijentom i okolišem, tehnički
ispravni te da se koriste u svrhe radi koje su postavljeni.
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Ukoliko postavljeni ugostiteljski objekt ne udovoljava ili prestane udovoljavati uvjetima iz prethodnog stavka, nadležno tijelo će rješenjem ukinuti izdano odobrenje.
Članak 12.
Radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati
ugostiteljske usluge određuje vlasnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uz uvjet da je u okvirima radnog
vremena ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“ utvrđenog ovom Odlukom i Zakonom.
Članak 13.
Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke
provode nadležne inspekcijske službe.
Članak 14.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Gornja Stubica da nadležnoj inspekcijskoj službi podnosi
prijave protiv vlasnika ugostiteljskih objekata koji se ne
pridržavaju ove Odluke.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti (Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 06/2007.)
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske
županije“.
KLASA335-01/16-01/001
URBROJ:2113/05-01-16-5
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 36/15) i članka 32.
Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 06/2013.), Općinsko vijeće
Općine Gornja Stubica na 23. sjednici dana21. prosinca
2016. godine donosi
ODLUKU
O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA
POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ
PRORAČUNA OPĆINE GORNJA STUBICA
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju poslovi prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gornja
Stubica (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i postupak provedbe natječaja te obvezni sadržaj ugovora o povjeravanju
obavljanja navedenih poslova.
Članak 2.
Pod poslovima prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine podrazumijevaju se poslovi
preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka
osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti odnosno od mjesta na kojem se
nalaze posmrtni ostaci osobe na području općine Gornja
Stubica pa do nadležne patologije, sudske medicine ili
druge ovlaštene osobe.
Općina financira poslove prijevoza pokojnika iz
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stavka 1. ovog članka samo ukoliko takva obaveza nije,
sukladno posebnim propisima, stavljena u nadležnost
Centra za socijalnu skrb ili druge javno pravne osobe.
Članak 3.
Općina će snositi troškove preuzimanja i prijevoza
umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa
pogrebnika uz uvjet:
-da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze
na području općine Gornja Stubica
- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Gornja Stubica ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova
-da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika ili druge ovlaštene osobe
- da jedinične cijene iz računa odgovaraju troškovniku usluga koji je sastavni dio ugovora o obavljanju tih
poslova.
Članak 4.
Općina će sklopiti ugovor o povjeravanju poslova
preuzimanja i prijevoza pokojnika (u daljnjem tekstu:
ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika)
s najpovoljnijim ponuditeljem na temelju provedenog
natječaja.
Odluku o raspisivanju natječaja donosi općinski
načelnik.
Članak 5.
Natječaj se objavljuju na web stranici i oglasnoj
ploči Općine.
Natječaj provodi povjerenstvo koje se sastoji od tri
člana koje imenuje općinski načelnik. Natječaj se provodi
javnim otvaranjem pristiglih ponuda.
Tekst natječaja iz stavka 1. ovoga članka sadrži
naročito sljedeće:
1. opis predmeta natječaja,
2. podatak o tome da se prijevoz pokojnika obavlja
u vremenu od 0,00 do 24,00
sata tijekom svakog dana kalendarske godine,
3. rok za podnošenje ponude na natječaj,
4. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,
5. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti
ugovor o povjeravanju poslova
prijevoza pokojnika,
6. razdoblje na koje se sklapa ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika,
7. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati
ponuditelj:
– koji nije ishodio rješenje o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje pogrebničke
djelatnosti sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje pogrebničke djelatnosti,
– koji nije registriran za obavljanje pogrebničke
djelatnosti,
– koji na dan zaključenja natječaja ima dug prema
Općini po bilo kojem osnovu,  osim ako je sa Općinom
regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno  
prema Općini ima dospjelo nepodmireno potraživanje
u iznosu koji je jednak ili   veći od duga ponuditelja,
– koji na dan zaključenja natječaja ima dospjelih ne-
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podmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko
i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno
ili je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza
(npr. u postupku sklapanja predstečajne nagodbe),
– koji je kao fizička osoba ili kao odgovorna osoba u
pravnoj osobi pravomoćno osuđena za kaznena djela i/ili
prekršaje sukladno zakonu kojim se uređuje pogrebnička
djelatnost.
Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i
podatke u svezi prijevoza pokojnika.
Članak 6.
Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora
sadržavati:
1. presliku važećeg rješenja o ispunjavanju uvjeta
za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
2. presliku rješenja o upisu u sudski registar za
pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili
drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti (ne stariji
od 30 dana od dana objave natječaja),
3. presliku potvrde nadležne Porezne uprave o
stanju duga ili važećeg jednakovrijednog dokumenta
izdanog od nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja
ili odgovarajuću izjavu osobe ovlaštene za zastupanje
ponuditelja za slučaj da se u državi sjedišta ponuditelja
ne izdaju navedena potvrda ili dokument (ne stariji od 30
dana od dana objave natječaja),
4. uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o neizricanju prekršajnih kazni za fizičku osobu ponuditelja ili odgovornu osobu u pravnoj osobi ponuditelja, odgovarajući
izvod iz kaznene i prekršajne evidencije države sjedišta
ponuditelja ili odgovarajuću izjavu osobe ovlaštene za
zastupanje ponuditelja za slučaj da se u državi sjedišta
ponuditelja ne izdaje navedeni izvod (ne stariji od 30 dana
od dana objave natječaja),
5. izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja
o spremnosti na zaprimanje
poziva mrtvozornika u vremenu od 0,00 do 24,00
sata tijekom svakog dana kalendarske godine te o mogućnosti preuzimanja umrle osobe ili posmrtnih ostataka
najkasnije u roku od dva sata od primitka poziva,
6. ponuđenu naknadu za poslove prijevoza pokojnika iskazanu po km
7. dokaz da je kadrovski i tehnički opremljen za
obavljanje posla za koji se provodi natječaj
8. ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan
podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja.
Članak 7.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda
koja, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, sadrži najniži
iznos ponuđene naknade za poslove prijevoza pokojnika.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude jednaki iznos naknade za
poslove prijevoza pokojnika, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Općine.
Članak 8.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na temelju
provedenog natječaja donosi općinski načelnik.
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Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, Općina i odabrani ponuditelj sklapaju ugovor o povjeravanju
poslova prijevoza pokojnika u roku od 30 dana od dana
donošenja odluke.
Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika u ime Općina sklapa općinski načelnik na vrijeme od
četiri godine.
Ugovor iz stavka 3. ovoga članka osobito sadrži:
– ugovorne strane,
– ugovorene poslove,
– vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
– naknadu za poslove prijevoza pokojnika iskazanu
po km,
– odredbu o prestanku ugovora,
– odredbu o spremnosti odabranog ponuditelja na
zaprimanje poziva mrtvozornika tijekom 24 sata svakoga
dana kalendarske godine te o mogućnosti za preuzimanje
umrle osobe ili posmrtnih ostataka najkasnije u roku od
dva sata od primitka poziva.
Članak 9.
Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika
prestaje:
– istekom vremena na koje je sklopljen,
– smrću fizičke osobe odnosno prestankom pravne
osobe pogrebnika,
– otkazom ugovora od strane Općine,
– sporazumom Općine i pogrebnika o raskidu
ugovora,
– raskidom ugovora od strane pogrebnika.
Članak 10.
U slučaju da pogrebnik ne obavlja poslove u skladu
sa sklopljenim ugovorom ili da prestane ispunjavati uvjete
za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Općina će otkazati
ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije
isteka vremena na koji je sklopljen.
Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika
smatra se otkazanim istekom roka od 30 dana od dana
upućivanja pisane obavijesti o otkazu ugovora pogrebniku.
Članak 11.
Praćenje izvršenja obveza pogrebnika iz ugovora
o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika obavlja
Odsjek za komunalne poslove Jedinstvenog upravnog
odjela Općine.
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko – zagorske
županije”.
KLASA:363-02/16-01/002
URBROJ:2113/05-01-16-2
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.
Na temelju  članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ br. 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.   – pročišćeni
tekst Zakona,  02/14. i 96/16.) i članka 32. Statuta Općine
Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” broj: 06/2013.) Općinsko vijeće Općine Gornja
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Stubica na 23. sjednici dana 21. prosinca 2016. godine
donosi
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA
PRORAČUNA OPĆINE GORNJA STUBICA
ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH
STRANAKA, ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM
VIJEĆU, U 2017. GODINI
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način raspoređivanja
sredstava osiguranih u Proračunu Općine Gornja Stubica za 2017. godinu za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike
Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica.
Članak 2.
U Proračunu Općine Gornja Stubica za 2017. godinu
osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka
u visini od 15.100,00 kuna.  
Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se
na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog
člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranici pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Ukoliko pojedini član (ili članovi) nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promijeni članstvo u
političkoj stranci financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno stavku 2. ovog članka ostaju političkoj stranci
kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je
pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem
prestale postojati.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkoj stranci ili nezavisnoj listi
pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Gornja
Stubica utvrđuje se iznos od 1.000,00 kuna.
Za svaku vijećnicu Općinskog vijeća Općine Gornja
Stubica kao pripadnicu podzastupljenog spola utvrđuje se
iznos od 1.100,00 kuna.
Članak 4.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro-račun
političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 5.
Obzirom na broj  članova u Općinskom vijeću Općine Gornja Stubica, u trenutku konstituiranja, političkim
strankama pripadaju sredstva u slijedećim iznosima:

Strana 204 - Broj 3

Redni
broj
1.
2.
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5.
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Politička stranka i nezavisni vijećnik
Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati (HNS – LD)
Hrvatska seljačka stranka (HSS)
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
U K U P N O:

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko – zagorske
županije”.
KLASA:402-08/15-01/045
URBROJ:2113/05-01-15-2
Gornja Stubica, 21. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.

OPĆINA HRAŠČINA
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe  (“Narodne novine” broj 24/11 i 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14
Odluka Ustavnog suda RH i 96/16) i članka 21. Statuta
općine Hrašćina (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije
18/09), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na svojoj 22.
sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine, donosi
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD
POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U
OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE HRAŠĆINA ZA
RAZDOBLJE 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hrašćina (dalje:
Općinsko vijeće) iz Proračuna Općine Hrašćina za 2017.
godinu.

Red.
broj
1.
2.
3.
4.

Naziv političke stranke             
Hrvatska seljačka stranka – HSS
Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
Hrvatska narodna stranka – HNS

Članak 8.
Raspoređena sredstva doznačuju se tromjesečno na
žiro račun političke stranke.
Članak 9.
Ova Odluka objavit će se u  “Službenom glasniku

Utorak, 31. siječnja, 2017.

Broj vijećnica/ka

muški

ženski

Iznos sredstava u
kunama

9

8

1

9.100,00

3
2
1
15

3
2
1
14

/

3.000,00
2.000,00
1.000,00
15.100,00

/
1

Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna
Općine Hrašćine za 2017. godinu imaju političke stranke
koje su imale člana u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 3.
Proračunom Općine Hrašćina za 2017. godinu
osigurana su sredstva za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka u Općinskom vijeću u iznosu od
11.200,00 kuna.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na
način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana
u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo
na naknadu u visini 10 % iznosa predviđenog po svakom
članu Općinskog vijeća određenog temeljem članka 4.
ove Odluke.
Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća, sukladno članku
4. ove Odluke, utvrđuju se sredstva u iznosu od 1.000,00
kuna godišnje.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog
spola, sukladno članku 5. ove Odluke, utvrđuju se sredstva
u iznosu od 1.100,00 kuna godišnje.
Članak 7.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se
političkim strankama kako slijedi:
Broj članova u
trenutku konstituiranja Od toga žene
4
0
4
1
2
1
1
0

Raspoređena
sredstva /kn
4.000,00
4.100,00
2.100,00
1.000,00

Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 402-01/16-01/05
URBROJ: 2211/03-16-01
Trgovišće, 20. prosinca 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.

Utorak, 31. siječnja, 2017.
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Na temelju članka 21. Statuta Općine Hrašćina
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj
18/09), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na svojoj  22.
sjednici održanoj dana 20.12.2016. godine, donosi
ODLUKU
O ISPLATI POMOĆI RODITELJIMA
NOVOROĐENE DJECE NA PODRUČJU
OPĆINE HRAŠĆINA U 2017. GODINI
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć roditeljima novorođene
djece na području Općine Hrašćina, te visina pomoći i
postupak njezina ostvarivanja u 2017. godini.
Pomoć roditeljima novorođene djece u obitelji je
novčani iznos na koji imaju pravo roditelji.
Članak 2.
Pravo na pomoć roditeljima novorođene djece može
ostvariti i koristiti roditelj:
- za dijete rođeno u obitelji od 01. siječnja  do 31.
prosinca 2017. godine,
- koji je državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine  Hrašćina.
Članak 3.
Visina novčane pomoći roditeljima za novorođeno
dijete u obitelji iznosi 1.500,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka isplatiti će se u jednokratnom iznosu na tekući račun podnositelja zahtjeva
u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu pomoći
roditeljima novorođene djece u obitelji, podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrašćina u roku od 6
mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
Uz zahtjev podnositelj mora priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice jednog od  roditelja,
- presliku kartice tekućeg računa te
- rodni list i potvrdu o prebivalištu za novorođeno
dijete.
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel Općine Hrašćina utvrđuje
da li su ispunjeni svi uvjeti za isplatu sredstava roditeljima
za novorođeno dijete u obitelji u smislu ove Odluke.
Članak 6.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u
Proračunu Općine Hrašćina za 2017. godinu.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 550-01/16-01/09
URBROJ: 2211/03-16-01
Trgovišće, 20. prosinca 2016.
PREDSJEDNICA  OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubica Mikulčić, v.r.
Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak
3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine
broj 82/15), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine
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Hrašćina(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 24/15), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 22.
sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE HRAŠĆINA
Članak 1.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
na području Općine Hrašćina su:
 Šanjek d.o.o. Hrašćina 33, 49283 Hrašćina Trgovišće.
Članak 2.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Hrašćina.
Članak 3.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
iz članka 1. ove Odluke sudjeluju s ljudskim snagama i
materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite.
Članak 4.
Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke, dostaviti
će se izvod  iz Plana zaštite i spašavanja koje sadržavaju
mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje,
nastanka i   posljedica velikih nesreća i katastrofa.
Članak 5.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne
osobe od interesa za sustav civilne zaštite  u svojim operativnim planovima planirat će i organizirati provedbu
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
Članak 6.
Općina Hrašćina  podmiriti će pravnim osobama iz
članka 1. ove Odluke stvarno nastale troškove djelovanja
ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite a isto  će se regulirati
sporazumom.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 810-01/16-01/04                                                                
URBROJ: 2211/03-16/04
Trgovišće, 20. prosinca  2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubica Mikulčić, v.r.
Temeljem članka 17. stavak 1. Podstavak 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite (narodne novine broj 82/15), te
članka 21. Statuta općine Hrašćina (Službeni glasnik KZŽ
br. 18/09), Općinsko vijeće općine Hrašćina na 22. sjednici
održanoj dana 20. prosinca 2016. godine,  donijelo je
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU ANALIZE
STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2016.
GODINU
I.
Prihvaća se analiza stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Hrašćina za 2016. godinu.
II.
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području
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Općine Hrašćina za 2016. godinu čini sastavni dio ovog
Zaključka.  
III.
Ovaj Zaključak objavit će se  u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 810-03/16-01/03
URBROJ: 2211/03-16-02
Trgovišće, 20. prosinca 2016.  
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.
Temeljem članka 17. stavak 1. Podstavak 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite (narodne novine broj 82/15), te
članka 21. Statuta općine Hrašćina (Službeni glasnik KZŽ
br. 18/09), Općinsko vijeće općine Hrašćina na 22. sjednici
održanoj dana 20. prosinca 2016. godine,  donijelo je
ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PLANA RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2017. GODINU S
FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE
RAZDOBLJE
I.
Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Hrašćina za 2017. godinu s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje.  
II.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Hrašćina za 2017. godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje.   
III.
Ovaj Zaključak objavit će se  u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 810-01/16-01/04
URBROJ: 2211/03-16-02
Trgovišće, 20. prosinca 2016.  
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubica Mikulčić, v.r.
Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba i 178/04., 38/09.,
79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11.., 144/12., 94/13.,
153/13., 147/14. i 36/15.), te članka 21. Statuta Općine Hrašćina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“broj 18/09), Općinsko vijeće Općine Hrašćina
na svojoj 21. sjednici održanoj dana 29.11.2016. godine,
donijelo je
I IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE
HRAŠĆINA ZA 2016.GODINU
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture
za 2016 godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije br. 32/15) članak 2. mijenja se i glasi :
Financiranje programa predviđa se iz sljedećih
izvora:
- prihodi od komunalne naknade
95.000,00 kn
- prihodi od grobne naknade
184.383,09 kn
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- prihodi od šumskog doprinosa
2.000,00 kn
- tekuće potpore iz žup.pror. KZŽ
30.000,00 kn
- ostala proračunska sredstva
253.056,91 kn
UKUPNO:
564.440,00kn
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog programa utrošit će se u
2016. godini za sljedeće namjene:
I. ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA  mijenja se i glasi:
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se nabava kamenog materijala, usluge navoza i
razgrtanja kamenog materijala, strojno prorezivanje nerazvrstanih cesta radi proširenja kolnika, kopanje odvodnih
kanala sa odvozom zemlje, nabava i ugradnja betonskih
cijevi u odvodne kanale radi odvodnje atmosferskih voda,
nabava i ugradnja prometnih znakova, nabava i ugradnja
kišnih rešetaka, te pripadnih okvira, zimsko održavanječišćenje snijega i posipavanje cesta u vrijeme poledica,
prometni znakovi, sanacija klizišta na istima, sanacija
asfaltiranih nerazvrstanih cesta (najkritičniji dijelovi svih
cesta), malčiranje i ostali radovi i usluge koji će se tijekom
godine izvršavati, a vezani su za nerazvrstane ceste – cesta  
u ukupnom iznosu 221.000,00 kn.             
Izvor financiranja tekuće potpore iz žup.pror.
KZŽ,dio komunalne naknade i ostalih prorač. sredstava.  
II. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Održavanje javne rasvjete obuhvaća rashode vezane
za utrošak materijala i uslugu održavanja mreže javne
rasvjete kao i utrošak električne energije.
Za navedene troškove planirano je 155.000,00 kuna.
Izvori sredstava za navedena održavanja su iz komunalne naknade dio i iz ostalih sredstava  proračuna.
OPIS
IZNOS
Utrošak (potrošnja+mrežarina)
110.000,00 kn
Održavanje
45.000,00 kn
UKUPNO
155.000,00 kn
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se
održavanje površina u centru Trgovišća, okoliš društvenih
domova i mrtvačnice kao i ostalih površina u vlasništvu
općine na način:
Čišćenje centra od smeća, košnja trave, ručno čišćenje trga nakon košnje trave, zbrinjavanje eko otoka,
sanacija divljih odlagališta, uređenje parka u Trgovišću i
uređenje površine ispred stare škole Husinec.
Čišćenje u jednom dijelu obavljaju osobe koje su u
socijalnom statusu putem Centra socijalne skrbi i na taj
način rade društveno koristan rad, te osobe na JAVNIM  
RADOVIMA.
Za navedene radove planirani su sljedeći rashodi:
- odvoz smeća kontejnerom, utrošak materijala
za uređenje trga (sadnice, ukrasi i sl.), motorni benzin,
potrošni materijal.
Ukupno planirani izdaci su  
44.440,00 kn.
Izvori sredstava za financiranje su iz  ostalih proračunskih sredstava i dio grobne naknada.
IV. ODRŽAVANJE GROBLJA mijenja se i glasi
Održavanje groblja Hrašćina obuhvaća redovito
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održavanje groblja prema Ugovoru i to: održavanje i
uređenje groblja, uređenje i održavanje staza na groblju,
košnju trave i uređenje zelenila na groblju, odvoz smeća
kontejnerima sa groblja, materijal za tekuće održavanje objekta na groblju kao i opreme, opskrba vodom,
električna energija, te ostale usluge i materijal vezani za
održavanje groblja.
Planirana sredstva za navedene radove iznose
  145.000,00  kn.
Izvori sredstava: grobna naknada.
OPIS
IZNOS
Utrošak električne energije
2.500,00 kn
Opskrba vodom na groblju
6.000,00 kn
Odvoz smeća
25.000,00 kn
Tekuće održavanje
110.500,00 kn
UKUPNO
144.000,00 kn
Članak 3.
I Izmjena  Programa komunalne infrastrukture na
području općine Hrašćina za 2016. godinu objavit će se
u  “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-08/16-01/01
URBROJ: 2211/03-16/02
Trgovišće,29.11.2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.
Na osnovi članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 11/04 – uredba, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14
i 36/15), te članka 21. Statuta Općine Hrašćina na svojoj
21. sjednici održanoj dana 29.11.2016. godine, donijelo je
I IZMJENA PROGRAM GRADNJE OBJEKATA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI
HRAŠĆINA ZA 2016. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Članak 1. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području općine Hrašćina za 2016. godinu  
mijenja se i glasi Mlin Tomašković – uređenje - briše se.
II. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE
Članak 2.
Članak 2. Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture na području općine Hrašćina mijenja se i
glasi Izgradnja vodovodne mreže G. Kraljevec u iznosu
od 10.200,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz kapitalnih pomoći KZŽ u iznosu 10.000,00 kn i Proračuna
općine Hrašćina 200,00 kn.
III. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi sanacija i asfaltiranje
nerazvrstane ceste Huciki – Kovačićki i geodezija + projektna dokumentacija NC Žežlji – Drnetići i NC Rogini
– Žugci.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
Proračuna općine Hrašćina za sanaciju i asfaltiranje NC
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Huciki – Kovačićki 68.000,00 kn i za geodeziju + projektnu dokumentaciju 100.000,00 kn.
IV.SANACIJA KLIZIŠTA
Članak 4.
Sanacija klizišta „Cimići – Vrhi“    u iznosu
245.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 100.000,00 kn od Ministarstva Graditeljstva i prostornog uređenja RH, 20.000,00 kn od KZŽ i 125.000,00
kn iz Proračuna općine Hrašćina.
V. JAVNA RASVJETA
Članak 5.
Članak 4. mijenja se i glasi: Izgradnja i proširenje
mreže javne rasvjete te usluge nadzora kao i izmjena projektne dokumentacije za naselje Vrbovo i Donji Kraljevec.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
- Materijal i usluge postave voda Javne rasvjete
- Rasvjetna tijela – lampe i ormarići
- Usluge nadzora
- Usluga izmjene projektne dokumentacije
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu
od 95.000,00 kn iz Proračuna općine Hrašćina.
VI. IZGRADNJA KANALIZACIJE I NOGOSTUPA
Članak 6.
Članak 5. mijenja se i glasi: Naknada vodnog doprinosa za Izgradnju kolektora H-1.2 (Donji Kraljevec – Habekov Jarek) odvodnja, Izgradnja kolektora H-1.1 (Sokseri
– Husinec) odvodnja, Izgradnja kolektora dijela naselja
Domovec uz ŽC 2172, Izgradnja odvodnje otpadnih voda
Trgovišće i Habekov Jarek, Donji Kraljevec i pločnik uz
ŽC 2171 na lokaciji Trgovišće i Habekov Jarek, Izgradnja
kanalizacijskog sustava Trgovišće, odvodnja dijela naselja
Gornji Kraljevec u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn, a
sve u skladu prema projektima.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu
od 35.000,00 kn iz Proračuna općine Hrašćina.
VII. DOM KULTURE I ZGRADA OPĆINE
Članak 7.
Izrada projektne dokumentacije i revizija projektne
dokumentacije, projekt akustične zaštite, projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite, te rekonstrukcija
zgrade Doma kulture Trgovišće 23c na k.č. 284/3 k.o.
Hrašćina izrada projektne dokumentacije + glavni+
izvedeni projekt   za Dom kulture zgrada općine iznosi
142.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz
proračuna općine Hrašćina.
VIII. EKO OTOK
Članak 8.
Nabava i postavljanje eko otoka za vijeće Mjesnog
odbora Hrašćina u iznosu od 11.900,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu
od 7.000,00 kn od KZŽ i 4.900,00 kn iz proračuna općine
Hrašćina.
Članak 9.
IX  PROSTORNI PLAN
Donošenje Prve izmjene i dopune Prostornog Plana
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Uređenja Općine Hrašćina u iznos od 24.000,00 kuna, a
potrebna financijska sredstva osigurat će se u proračunu
općine Hrašćina od naknade za zadržavanje nez.izg.zrade
i ostalih prihoda proračuna.   
Članak 10.
I Izmjena Programa građenja objekata  komunalne
infrastrukture na području općine Hrašćina za 2016.
godinu objavit će se u” Službenom glasniku Krapinsko –
zagorske županije”.
KLASA: 400-06/16-01/01
URBROJ. 2211/03-16/03
Trgovišće, 29.11.2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.
Na temelju članka 76. Zakona o sportu ( Narodne novina broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,86/12,94/13,85/15,
19/16.) i  članka 21. Statuta općine Hrašćina ( Sl. glasnik
KZŽ br. 18/09), Općinsko vijeće općine Hrašćina dana 29.
studenoga 2016. godine,  na svojoj 21. sjednici, donijelo je
I IZMJENU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2016. GODINI
Članak 1.
Članak 1. Programa javnih potreba u športu Općine
Hrašćina u 2016. godini („Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije br. 32/15“) mijenja se i glasi  Općina
Hrašćina sudjelovat će u financiranju javnih potreba u
športu financijskim sredstvima iz proračuna Općine Hrašćina u iznosu od 15.200,00 kuna.
Članak 2.
U članku 2. stavak četiri i sedam navedenog Programa mijenja se i glasi  
- Tekuća donacija NK Milengrad - 2005 Budinščina
1.200,00 kuna
-Tekuća donacija JAVOR Hrašćina
1.500,00 kuna
Članak  3.
Ova I Izmjena program javnih potreba u športu Općine Hrašćina za 2016. godinu objavit će se u „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-06/16-01/01
URBROJ: 2211/03-16/04
Trgovišće,  29.11.2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.
Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi  („Narodne novine“ br. 47/90,27/93. i
38/09)  i članka 21. Statuta općine Hraščina („Službeni
glasnik KZŽ“ br.18/09), Općinsko vijeće općine Hrašćina na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2016. godine,
donijelo je    
I IZMJENU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA
2016. GODINU
Članak 1.
Članak 1. programa javnih potreba u kulturi za
2016. godinu Općina Hrašćina (Službeni glasnik KZŽ
br. 32/15) mijenja se i glasi Općina Hrašćina sudjelovat
će u sufinanciranju javnih potreba u kulturi, financijskim
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sredstvima iz proračuna općine Hrašćina za 2016. godinu
u iznosu od 28.864,00 kuna
Članak 2.
Članak 2.ovog Programa mijenja se i glasi:
OPIS
IZNOS
Čuvanje arhivske građe u Povijesnom
arhivu u Varaždinu
864,00 kn
Tekuća donacija suf. Esperanta
i obilježavanje pada Meteorita
1.500,00 kn
Tekuća donacija
KUD Meteor Hrašćina Trgovišće
10.000,00 kn
Tematski putovi „Pipinićev pu
t – Kurija Belošević – Metorit“
6.000,00 kn
Tekuća donacija – Klub ljubitelja
zavičajne baštine Hrašćina
1.500,00 kn
Tekuća donacija Župa Sv. Nikola Hrašćina 9.000,00 kn
UKUPNO:
28.864,00 kn
Članak 3.
I Izmjena Programa javnih potreba u kulturi općine
Hrašćina za 2016. godinu objavit će se  u „Službenom
glasniku KZŽ“.
KLASA: 400-06/16-01/01
URBROJ: 2211/03-16/05
Trgovišće,  29.11.2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“ broj 157/13; 152/14; 99/15 i 52/16)
i članka 21. Statuta općine Hrašćina (Sl. glasnik KZŽ
br. 18/09), Općinsko vijeće općine Hrašćina na svojoj
21. sjednici, održanoj dana  29. studenoga 2016. godine,
donijelo je
I IZMJENA PROGRAM FINACIRANJA
POTREBA SOCIJALNE SKRBI ZA 2016. GODINU
I.
U programu financiranja potreba socijalne skrbi
za 2016. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 32/15) raspoređuju se sredstva za financiranje
potreba socijalne skrbi za 2016. godinu u ukupnom iznosu
od 317.490,99 kuna.
II.
Članak 2. mijenja se i glasi:
Sredstva u Proračunu općine Hrašćina za financiranje potreba socijalne skrbi raspoređuju se pojedinim
korisnicima, odnosno za pojedine namjene kako slijedi:
OPIS
PLAN
1.Sufinanciranje za boravak djece u vrtiću 148.000,00
2.Pomoć socijalno ugroženim obiteljima, bol. Djeci i
nabava
Školskih udžbenika od 1. do 4. Razreda
30.000,00
3.Naknada za financiranje školske kuhinje
8.000,00
4.Naknada za novorođenčad
21.000,00
5.Stipendiranje srednjoškolaca
5.000,00
6.Stipendiranje studenata
8.600,00
7.Sufinanciranje cijene
prijevoza učenika OŠ
41.000,00
8.Sufinanciranje cijene prijevoza
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učenika srednjih škola                      
30.000,00
9.Tekuća donacija udruzi građana
Crveni križ Zlatar
13.590,99
10.Tekuća donacija udruzi umirovljenika Konj.,
Hrašć.B
3.000,00
11.Tekuća donacija udruzi invalida Zlatar
2.500,00
12.Tekuća donacija DND Hrašćina
2.000,00
13.Ostale donacije – darovi djeci
4.800,00
UKUPNO:
317.490,99
III.
Financiranje ovog Programa planira se iz slijedećih
izvora:
- Sredstva Županije za ogrjev 8.550,00 kn
-Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 977,40 kn
- Prihodi iz proračuna Općine Hrašćina 307.963,59  
kn.  
IV.
I Izmjena Programa Financiranja socijalnih potreba
za 2016. godinu objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-Zagorske županije“.
KLASA: 400-06/16-01/01
URBROJ: 2211/03-16/ 06  
Trgovišće, 29.11.2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG  VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.
Na temelju članka 65. Zakona o šumama („Narodne
novine“ br. 140/05, 82/06, 126/08, 80/10 ,124/10,25/12,
68/12, 148/13 i 94/14) i članka 21. Statuta Općine Hrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.
18/09) Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 21 sjednici
održanoj dana 29. studenoga 2016. godine donijelo je
I IZMJENU P R O G R A MA
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA
ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Članak 2. Programa Utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Hrašćina u 2016. godini („Službeni glasnik
Krapinsko zagorske županije br. 32/15“) mijenja se i glasi  
Članak 2.
U 2016. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 2.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošiti će se
u cijelosti za financiranje održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture na  području Općine Hrašćina u 2016. godini.
Članak 4.
Ova I Izmjena  Program utroška sredstava šumskog
doprinosa objavit će se u  „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-06/16-01/01
URBROJ: 2211/03-16/07
U Trgovišću, 29.11.2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.
Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunal-
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nom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04,38/09,79/09,49/11, 144/12,
147/14,36/15), te članka 21. Statuta Općine Hrašćina
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“broj
18/09), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na svojoj 22.
sjednici održanoj dana 20.prosinca 2016.godine, donijelo
je
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE
HRAŠĆINA ZA 2017. GODINU
Članak 1.  
Ovim Programom određuju se potrebe održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Hrašćina
i to:
1. Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta, sanacija klizišta
2. Javne rasvjete
3. Održavanje javnih površina, društvenih domova
i nogostupa
4. Održavanje groblja.  
Programom iz st. 1 ove točke utvrđuje se opseg
poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa
s naznakom izvora financiranja .
Članak 2.
Financiranje programa predviđa se iz sljedećih
izvora:
- prihodi od komunalne naknade
130.000,00 kn
- prihodi od grobne naknade
175.000,00 kn
- šumski doprinos
2.000,00 kn
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna 40.000,00 kn
- ostala proračunska sredstva
637.100,00 kn   
UKUPNO:
984.100,00 kn                                             
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog programa utrošit će se u
2017. godini za sljedeće namjene:
I. ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se nabava kamenog materijala, usluge navoza i
razgrtanja kamenog materijala, strojno povezivanje nerazvrstanih cesta radi proširenja kolnika, kopanje odvodnih
kanala sa odvozom zemlje, nabava i ugradnja betonskih
cijevi u odvodne kanale radi odvodnje atmosferskih voda,
nabava i ugradnja kišnih rešetaka, te pripadnih okvira,
zimsko održavanje-čišćenje snijega i posipavanje cesta
u vrijeme poledica, sanacija klizišta na istima, sanacija
asfaltiranih nerazvrstanih cesta (najkritičniji dijelovi svih
cesta), uređenje bankina  i ostali radovi  usluge koje će
se tijekom godine izvršavati, a vezani su za nerazvrstane
ceste – cesta  u ukupnom iznosu    352.500,00   kn.             
Izvor sredstava za navedeno održavanje su tekuće
pomoći KZŽ su iz komunalne naknade, šumski doprinos
i ostalih sredstava proračuna.
II. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Održavanje javne rasvjete obuhvaća rashode vezane
za utrošak materijala i uslugu održavanja mreže javne rasvjete, te proširenje postojeće na cijelom području Općine
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Hrašćina kao i utrošak električne energije.
Na području Općine Hrašćina izdaci za javnu rasvjetu
obuhvaćaju:
PLAN
UTROŠAK(potrošnja+trošarina)
120.000,00
ODRŽAVANJE
85.000,00
UKUPNO
205.000,00
Izvori sredstava za navedena održavanja su iz komunalne naknade i ostalih sredstava proračuna.
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, DRUŠTVENIH DOMOVA I NOGOSTUPA
Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva
se održavanje površina u centru Trgovišća, okoliš pada
meteorita, društvenih domova, matičnog ureda,nogostupa
kao i ostalih površina u vlasništvu općine na način:
- čišćenje centra od smeća, košnja trave, ručno čišćenje trga nakon košnje travom, zbrinjavanje eko otoka,
sanacija divljih odlagališta, uređenje parka u Trgovišću,
nužni popravci na društvenim domovima, električna
energija u javnim objektima kao i održavanja nogostupa.
Za navedene radove planirani su sljedeći rashodi:
- Izdaci za električnu energiju u objektima,motorni
benzin (JAVNI RADOVI), sanacija divljih odlagališta
(materijal i usluga), materijal za autobusna stajališta,
- Materijal i usluga DOM KULTURE, materijal
i usluga za uređenje DRUŠTVENIH DOMOVA, materijal i usluga SŠ Husinec, materijal i usluga za uređenje
prost.mat.ureda, utrošak materijala za uređenje javnih
površina,tekuće i invst. Održavanje nogostupa, odvoz
smeća (EKO OTOCI I KONTENJER),    
Ukupno planirani izdaci su 182.100,00  kn.
Izvori sredstava za financiranje su iz tekuće pomoći
KZŽ 10.000,00 kn i ostalih proračunskih prihoda.
IV. ODRŽAVANJE GROBLJA
Održavanje groblja Hrašćina obuhvaća   redovito
održavanje groblja prema Ugovoru i to: održavanje i
uređenje groblja, uređenje i   održavanje staza na groblju,
košnju trave i uređenje zelenila na groblju – prema ugovoru za održavanje, odvoz smeća kontejnerima  sa groblja,
materijal za tekuće održavanje objekta na groblju kao
i opreme, opskrba vodom, električna energija, te ostale
usluge i materijali vezani uz održavanje groblja i objekta
mrtvačnice  
Izrada položajnog plana groblja.
Planirana sredstva za navedene radove iznose  
244.500,00  kn.
PLAN
UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE
3.000,00
OPSKRBA VODOM NA GROBLJU
3.000,00
ODVOZ SMEĆA
25.000,00
POLOŽAJNI PLAN GROBLJA
35.000,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE
178.500,00
UKUPNO:
244.500,00
Izvor sredstava grobne naknade i ostala proračunska
sredstva.
Članak 4.
Program će se tijekom godine izvršavati  ovisno o
sredstvima u Proračunu u 2017.godini.
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Članak 5.
Ovaj Program komunalne infrastrukture Općine
Hrašćina za 2017. godinu  objavit će se u  “Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-06/16-01/01
URBROJ: 2211/03-16/03
Trgovišće,20.prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.
Na osnovi članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”) broj
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
49/11,144/12,147/14,36/15), te članka 21. Statuta Općine
Hrašćina na svojoj 22.sjednici održanoj dana 20. prosinca
2016. godine, donijelo je
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI
HRAŠĆINA ZA 2017. GODINU
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se izgradnja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture  
na području Općine Hrašćina za:
- izgradnju vodovodne mreže,
- nerazvrstane ceste,  
- javnu rasvjeta,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i nogostupa,
- Mlin Tomašković,
- Dom kulture – zgrada općine
- II Izmjena i dopuna PPUOH
- Oprema.
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za građenje objekata
iz prethodnog stavka ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s
naznakom izvora financiranja.
II. IZGRADNJA VODOVODNE  MREŽE
Članak 2.
Izgradnja vodovodne mreže Gornji Kraljevec (Svrtani-Kolari)   u iznosu od  50.000,00 kuna.
Rok izgradnje 31.12.2017.  
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu
od  45.000,00  kuna  iz kapitalne pomoći KZŽ i 5.000,00
kn iz proračuna općina Hrašćina.
III. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA  NERAZVRSTANIH CESTA  
Članak 3.
Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u
naseljima Vrbovo – Andrašici, Huciki –Kovačićki, Žežlji
– Drnetići ( Donji i Gornji Domovec), Trgovišće odvojak
(Čopori-Zajci)   prema zahtjevima građana   i svih pet
mjesnih odbora.
Predviđena financijska iznosi 790.000,00
Izrada geodezije i projektne dokumentacije za ceste
dio  Rogini-Žukci –
142.000,00 kn
Gedezija i projektna dokumentacija parkirališta
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ispred vijećnice u Trgovišću –
10.000,00 kn       
UKUPNO:
942.000,00
Rok izgradnje : 31.12.2017.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu
od 668.750,00 kn iz kapitalne pomoći od institucija i tijela
EU, kapitalne pomoći iz državnog proračuna 121.000,00
kuna, kapitalne pomoći KZŽ 25.000,00 kn  i 127.250,00
kuna iz proračuna općine Hrašćina.
IV. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Članak 4.
Izgradnja  mreže javne rasvjete za naselja: Vrbovo
( Markovići-Pugari)
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
- materijal i postava voda javne rasvjete
- rasvjetna tijela – lampe i ormarići, uzemljenje,
Ukupno =
70.000,00 kn.
Rok izgradnje –  15.05.2017. godine.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se od
komunalnog doprinos  i ostalih prihoda Općine Hrašćina.
V. IZGRADNJA KANALIZACIJE I NOGOSTUPA
Članak 5.
Izgradnja mreže, objekata i uređaja za odvodnju
oborinskih voda za naselje Trgovišće, Jarek Habekov –
željeznička stanica, Trgovišće – Domovec,    izvršit će
se u sklopu gradnje nogostupa, u ukupnom iznosu od
130.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se od
kapitalne pomoći iz  ŽUC 100.000,00, 30.000,00 kn iz
ostalih prihoda proračuna Općine Hrašćina. Rok izgradnje
– prosinac 2017. godine.
VI. MLIN TOMAŠKOVIĆ
Članak 6.   
Uređenje Mlina Tomašković u iznosu od 10.000,00
kuna – sredstva će se osigurati u iznosu od   9.000,00 kuna
iz državnog proračuna i 1.000,00 kuna  prihoda proračuna
općine Hrašćina.
Rok izgradnje – prosinac 2017. godine.
VII. DOM KULTURE  ZGRADA OPĆINE
Članak 7.
Rekonstrukcija  zgrade  DOMA KULTURE i parkirališta 1. faza  i  dovršetak  projektne dokumentacije
u iznosu 4.550.000,00 kuna,  – sredstva će se osigurati
iz kapitalne ,  kapitalne pomoći od institucija i tijela EU
4.500.000,00 kn i 50.000,00 kuna iz  prihoda proračuna.
Rok izgradnje 1. faze31.12.2017. godine.  
VIII. II IZMJENA I DOPUNA PP UREĐENJA
OPĆINE HRAŠĆINA  
Članak 8.                                                            
Izrada II izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Hrašćina u iznosu od 210.000,00 kuna
- sredstva će se osigurati iz kapitalne pomoći
od institucija i tijela EU u iznosu od 184.000,00 kuna,
20.000,00 naknade za legalizaciju bespravno izg. građ.
i 6.000,00 kuna iz  prihoda proračuna  općine Hrašćina.
IX. OPREMA                    
Članak 9.
- Nabava računala i računalska oprema i ostala
uredska oprema u iznosu od 8.000,00 kuna – sredstva u
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iznosu od 8.000,00 kuna će se osigurati iz  prihoda proračuna općine Hrašćina.                                                                                  
Članak 10.
Ovaj Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture Općine Hrašćina za 2017. godinu i objavit će se
u  “ Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije”..
KLASA: 400-06/16-01/01
URBROJ. 2211/03-16/04
Trgovišće, 20. prosinca 2016.  
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.
Na temelju članka 117.  Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“ broj 157/13) i članka 21. Statuta
općine Hrašćina (Sl. glasnik KZŽ br. 18/09), Općinsko
vijeće općine Hrašćina na svojoj  22.sjednici, održanoj
dana 20.prosinca 2016. godine, donijelo je
PROGRAM FINACIRANJA POTREBA
SOCIJALNE SKRBI ZA 2017. GODINU
I.
Ovim programom financiranja potreba socijalne
skrbi za 2017. godinu (u daljnjem
tekstu: Program) raspoređuju se sredstva za financiranje potreba socijalne skrbi za 2017. godinu u ukupnom
iznosu od 330.600,00 kuna.  
II.
Osigurana sredstva u Proračunu općine Hrašćina
za financiranje potreba socijalne skrbi raspoređuju se
pojedinim korisnicima, odnosno za pojedine namjene
kako slijedi:
OPIS
                PLAN
1.Sufinanciranje za boravak djece u vrtiću 150.000,00
2.Sufinanciranje Mala škola
11.000,00
3.Pomoć socijalno ugroženim
obiteljima  i bol. Djeci
30.000,00
4.Naknada za financiranje školske kuhinje
8.000,00
5.Naknada za novorođenčad
24.500,00
6.Stipendiranje srednjoškolaca
5.000,00  
7.Stipendiranje studenata
10.000,00
8.Sufinanciranje cijene prijevoza učenika OŠ 40.000,00  
9.Sufinanciranje cijene prijevoza
učenika srednjih škola
28.600,00
10.Tekuća donacija udruzi
građana Crveni križ Zlatar
15.000,00  
11.Tekuća donacija udruzi
umirovljenika Konj., Hrašć.B.
3.000,00
12.Tekuća donacija udruzi invalida Zlatar
2.500,00
13. Tekuća donacija –Društvo naša djeca
3.000,00   
UKUPNO:
330.600,00
III.
Financiranje ovog Programa planira se iz slijedećih
izvora:
- Sredstva Županije za ogrjev 10.000,00 kn, mala
škola 1.500,00 kn
-Prihodi iz proračuna Općine Hrašćina 319.100,00  
kn.  
IV.
Ovaj Program financiranja potreba socijalne skrbi  
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Općine Hrašćina za 2017. godinu  objavit će se u  “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.  
KLASA: 400-06/16-01/01
URBROJ: 2211/03-16/ 11                                    
Trgovišće, 20.12.2016.  
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG  VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.                                                                                                                                             
Na temelju članka 76. Zakona o športu ( Narodne
novina broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,86/12, 94/13,
85/15,19/16) i  članka 21. Statuta općine Hrašćina ( Sl.
glasnik KZŽ br. 18/09), Općinsko vijeće općine Hrašćina
dana 20. prosinca 2016. godine,   na svojoj22.sjednici,
donijelo je
P R O G R A M
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2017. GODINI
Članak 1.
Općina Hrašćina u 2017. godini sudjelovat će u financiranja javnih potreba u športu financijskim sredstvima
iz proračuna Općine Hrašćina u iznosu  od 130.000,00  
kuna.
Članak 2.
Sredstvima iz članka 1. ovog programa sufinancirati
će se djelatnosti sportskih udruga i to:
-  Tekuća donacija HPD “Milengrad”  Budinščina
1.500,00 kuna    
-  Tekuća donacija RD “Šaran”     Budinščina
3.000,00 kuna    
-  Tekuća donacija LD “Srndač” Hraščina Trg.
4.000,00 kuna     
-  Tekuća donacija  NK Milingrad 2005. Budinščina
2.000,00 kuna       
-  Tekuća donacija KK  Budinščina G. Kraljevec 5
1.500,00 kuna       
-  Tekuća donacija Streličarski klub Budinščina
1.500,00 kuna        
- Tekuća donacija „JAVOR“ Hrašćina
1.500,00 kuna
- DVD Hrašćina Trgovišće
95.000,00 kuna
UKUPNO:
110.000,00 kuna
Kapitalna donacija sportska dvora PŠ Hrašćina
20.000,00 kuna
Članak  3.
Sredstva će se tijekom godine izdvajati iz proračuna
općine Hrašćina u skladu sa dinamikom punjenja, odnosno
prema posebnom odobrenju izvršitelja proračuna.
Članak 4.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2. obveznici su obvezni Općinskom načelniku podnijeti godišnje
izvješće za prethodnu godinu, podnosi se najkasnije do
kraja ožujka tekuće godine.  
Članak 5.
Ovaj Program javnih potreba u šprtu Općine Hrašćina za 2017.godinu  objavit će se u     „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 400-06/16-01/01
URBROJ: 2211/03-16/06
Trgovišće,20.12.2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.

Utorak, 31. siječnja, 2017.

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi  („Narodne novine“ br. 47/90,27/93. i
38/09)  i članka 21. Statuta općine Hraščina („Službeni
glasnik KZŽ“ br.18/09), Općinsko vijeće općine Hrašćina na 22. sjednici održanoj  20. prosinca 2016. godine,
donijelo je    
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2017.GODINU
Članak 1.
Općina Hrašćina u 2017. godini sudjelovati će u
sufinanciranju javnih potreba u kulturi,   financijskim
sredstvima iz proračuna općine Hrašćina za 2017. godinu
u iznosu od 40.400,00 kuna.   
Članak  2.  
Sredstva iz članka 1. ovog Programa sufinancirati
će se kulturna djelatnost na području općine Hrašćina i to:
-  Čuvanje arhivske građe u Povijesnom
arhivu u Varaždinu
900,00 kn         
-  Tekuća donacija suf. Esperanta i obilj.  
pada  Meteorita
1.500,00 kn      
-  Tekuća donacija  
KUD Meteor Hraščina Trgovišće
8.000,00 kn    
-  Tematski putovi „Pipinićev putKurija Belošević-Meteorit“
18.000,00 kn  
-  Tekuća donacija Klub ljubitelja
zavičajne baštine H.
2.000,00 kn
-  Tekuća donacija
župa Sv. Nikola Hrašćina
10.000,00 kn
UKUPNO:
40.400,00 kn
Članak 3.
Sredstva će se tijekom godine izdvajati iz proračuna
općine Hrašćina u skladu sa dinamikom punjenja, odnosno
prema pisanom odobrenju izvršitelja proračuna.
Članak 4.
O utrošku sredstava dodijeljenih iz proračuna Općine Hrašćina, udruge građana obvezne su Općinskom
načelniku podnijeti godišnje  izvješće za prethodnu godinu
do konca ožujka mjeseca tekuće godine za prethodnu
godinu.
Članak 5.
Ovaj Program javnih potreba u kulturi Općine
Hrašćina za 2017. godinu,  objavit će se u  „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.      
KLASA: 400-06/16-01/01
URBROJ: 2211/03-16/07
Trgovišće,20.12.2016.  
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.
Na temelju članka 65. Zakona o šumama („Narodne
novine“ br. 140/05, 82/06, 126/08, 80/10 ,124/10,25/12,
68/12, 148/13 i 94/14) i članka 21. Statuta Općine Hrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.
18/09) Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 22. sjednici
održanoj dana  20. prosinca 2016. godine,donijelo je
P R O G R A M UTROŠKA SREDSTAVA
ŠUMSKOG DOPRINOSA
ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i
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utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog
doprinosa u Proračunu Općine Hrašćina za 2017. godinu.
Članak 2.
U 2017. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 2.000,00 kn
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošiti će se
u cijelosti za financiranje održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture na  području Općine Hrašćina u 2017. godini.
Članak 4.
Ovaj Program utroška sredstava šumskog doprinosa
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 400-06/16-01/01
URBROJ: 2211/03-16/08
U Trgovišću,20.12.2016. .
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubica Mikulčić, v.r.                                                                  

OPĆINA HUM NA SUTLI
Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi («Narodne novine» 47/90.,27/93. i 38/09)
članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» br. 11/13), te Pravilnika
o sufinanciranju udruga koje djeluju na području općine
Hum na Sutli, općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na
sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo je
IZMJENU I DOPUNU
PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI I
DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE HUM
NA SUTLI ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Ovom Izmjenom i dopunom Programa javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti Općine Hum na Sutli
za 2016. godinu mijenja se Članak 5. Programa javnih
potreba u kulturi i društvenih djelatnosti Općine Hum na
Sutli za 2016. godinu  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 33/15) tako da se u stavku 2.  točka 1.
iznos od 110.000,00 kuna mijenja se u 115.000,00 kuna.  
Članak 2.
Ova izmjena Programa objaviti će se u „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/15-01/18
URBROJ:2214/02-01-16-46
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Temeljem članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“ br. 157/13, 152/14,  99/15 i 52/16),
članka 2. Odluke o socijalnoj skrbi općine Hum na Sutli
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.
17/12 i 27/13),  i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br.
11/13), općinsko vijeće  Općine Hum na Sutli na sjednici
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održanoj dana 20. prosinca  2016. godine donijelo je
IZMJENU I DOPUNU
SOCIJALNOG PROGRAMA
OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Ovom Izmjenom i dopunom Socijalnog programa
općine Hum na Sutli za 2016. godinu mijenja se Članak
2. Socijalnog programa općine Hum na Sutli za 2016.
godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br. 33/15) tako da se ukupan iznos od 191.000,00 kuna
povećava na iznos od 222.000,00 kune.
U stavku 2.  točka 1. iznos od 24.000,00 kuna mijenja se u 45.000,00 kuna, u točki 5. iznos od 20.000,00
kuna  mijenja se u iznos od 25.000,00 kuna, a u točki 6.
iznos od 65.000,00 kuna mijenja se u 90.000,00 kuna.
Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna Programa objaviti će se u
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:  550-01/15-01/42
URBROJ: 2214/02-01-16-2
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG  VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 65. Zakona o šumama („Narodne
novine“ br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12,
68/12,148/13 i 94/14) i članka 15. Statuta općine Hum na
Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br.
11/13.) općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj  20. prosinca 2016. godine donijelo je
IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSA ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Ovom Izmjenom i dopunom Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu mijenja se
Članak 2. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2016. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 33/15) tako da se iznos od 1.500,00 kuna
smanjuje na iznos od 200,00 kuna.
Članak 2.
Ovaj izmjena Programa objaviti će se u „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:  402-08/15-01/18
URBROJ: 2214/02-01-16-47
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 12. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br. 153/09., 90/11,
56/13, 154/14, 119/15) i članka 15. Statuta Općine Hum na
Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.
11/13.) općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 20. prosinca  2016. godine donijelo je slijedeći

Strana 214 - Broj 3

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
KORIŠTENJA SREDSTVA OSTVARENIH OD
VODNOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU
I
Ovom Izmjenom i dopunom Programa korištenja
sredstava ostvarenih od vodnog doprinosa za 2016. godinu
(u daljnjem tekstu: Program) mijenja se točka II. Programa korištenja sredstava ostvarenih od vodnog doprinosa
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorska županija“ br.
33/15) tako da se iznos od 25.000,00 kuna smanjuje na
iznos od 20.000,00 kuna.
II.
Ova izmjena Programa objaviti će se u „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:  402-08/15-01/18
URBROJ: 2214/02-01-16-48
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 111. Zakona o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03,
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14 i 98/15) i članka 15. Statuta Općine Hum
na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br. 11/13.) općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj  20. prosinac 2016. godine donijelo je slijedeći
IZMJENU I DOPUNU P R O G R A M A
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
SPOMENIČKE RENTE ZA 2016. GODINU
I.
O Ovom Izmjenom i dopunom Programom korištenja sredstava ostvarenih od spomeničke rente za 2016.
godinu (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se točka II.
Programa korištenja sredstava ostvarenih od vodnog doprinosa („Službeni glasnik Krapinsko-zagorska županija“
br. 33/15) tako da se iznos od 500,00 kuna smanjuje na
iznos od 100,00 kuna.
II.
Ova izmjena Programa objaviti će se u „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/15-01/18
URBROJ:2214/02-01-16-44
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.

Utorak, 31. siječnja, 2017.

Na temelju članka 74. stavak 2. Zakona o športu
(«Narodne novine»,  br. 71/06., 150/08, 124/10,124/11,
86/12,  94/13, 85/15 i 19/16), članka 15. Statuta Općine
Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br. 11/13), te Pravilnika o sufinanciranju udruga
koje djeluju na području općine Hum na Sutli , općinsko
vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 20.
prosinca 2016. godine donijelo je
IZMJENU I DOPUNU P R O G R A M A
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE HUM
NA SUTLI ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Ovom Izmjenom i dopunom mijenja se Članak 3.
Programa javnih potreba u športu općine Hum na Sutli
za 2016. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 33/15) tako da se ukupan iznos od 157.000,00
kuna povećava na iznos od 160.000,00 kuna.
Članak 2.
Ova izmjena Programa objaviti će se u „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/15-01/18
URBROJ:2214/02-01-16-45
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 15. Statuta Općine
Hum na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske
županije” br. 11/13.), Općinsko vijeće Općine Hum na
Sutli na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine
donijelo je
IV. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture za
2016. godinu i njegovoj I., II. i III. Izmjeni i dopuni,
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.
33/15, 4/16, 12/16 i 26/16), mijenja se Članak 2. te glasi:
Ovim Programom, a popraćeno financijskim sredstvima Proračuna općine za 2016. godinu,  predviđaju se

slijedeći izvori financiranja:
r. br.
1.
2.
3.

Naziv financiranja
Komunalna naknada
Vodni doprinos
Ostali prihodi – Proračun općine i preneseni višak prihoda
UKUPNO:

Iznos
1.585.000,00
20.000,00
1.845.500,00
  3.450.500,00 kn

Članak 2.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i njegovoj I., II. i III. Izmjeni i dopuni, (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 33/15, 4/16, 12/16, i 26/16), mijenja se Članak 3. te glasi:
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Ovim Programom planirana sredstva raspoređuju se kako slijedi:
r. br.
Djelatnost
Održavanje čistoće javnih površina - vršit će se prema Programu
* čišćenje javnih površina u centru Huma na Sutli - dva puta tjedno
- oko stambeno poslovnih zgrada kćbr. 157., 158., 159. i 160., asfaltna površina od
graničnog prijelaza do OŠ, parkirališta i površina kod graničnog prijelaza,
- nogostupa i prometnica od Vetropack Straže do centra Huma na Sutli i do novog
Doma zdravlja,
- nogostupa i prometnica od centra Huma na Sutli – radiona IMPSO – Špoljar G.
1.
- asfaltna površina od tržnice do ulaza u dječji vrtić,
- zelene površine uz spomenute površine u širini od pet metara s obje strane
(isključene privatne površine),
* čišćenje odnosno pražnjenje koševa za otpatke - dva puta tjedno,
-za vrijeme trajanja školske godine pražnjenje koševa za otpatke i skupljanje smeća
vršit će se svakim radnim danom
*čišćenje autobusnih stajališta jednom tjedno, košnja trave 4-5 puta godišnje
* čišćenje eko-otoka jednom tjedno
* čišćenje asfaltnih površina - jednom mjesečno
- raskršće Hum na Sutli - Lastine - Druškovec te slijedeći odvojci cesta u dužini
od 50 metara: prema Humu na Sutli, prema Druškovcu, prema Lastinama, prema
Vrbišnici,
- nogostup i prometnica od Sekušaka do raskršća za OMCO i cesta uz stambene
zgrade kćbr. 154., 155. i 156.
- nogostup od Doma kulture do Leskovog Grma -Irgeher
- nogostup u Klenovcu Humskom od Čuček Stanka do raskršća za Vulicu
- nogostup Gornji Hum – Lastine – Mali Tabor – Prišlin
- nogostup Prišlin – Poredje (Pildek)
- nogostup Druškovec (D206) – Područna škola Druškovec
- nogostup Lupinjak – od benzinske do kapelice
* čišćenje javno – prometnih površina do crkvi Taborsko (od groblja do crkve),
Prišlin (raskršće oko crkve) i Lastine (od D206 do odvojka za nogometno igralište)
* čišćenje asfaltnih površina i slivnika od sipine od zimskog posipavanja cesta jednom godišnje tijekom ožujka/travnja.
* čišćenje dječjeg igrališta VETRO-PARK - u periodu od 15.06. do 01.09., tj. dva
puta tjedno.
* zimsko čišćenje i posipavanje nerazvrstanih cesta, uklanjanje snijega sa nogostupa,
parkirališta, prilaza školama, mrtvačnicama, vatrogasnim domovima
1. Prilazi:
a) mrtvačnicama (Taborsko, Lastine i Prišlin),
b) crkvama (Taborsko, Sv. Ivan i Sv. Petar),
c) školama (OŠ Viktor Kovačić Hum na Sutli, PŠ Lupinjak, PŠ Taborsko, PŠ
Druškovec, PŠ Prišlin, PŠ Brezno
d) d)vatrogasnim domovima (Klenovec, Druškovec i Prišlin),
e) zgradi općine, knjižnice i parkiralište,
f) zgradi matičnog ureda i komunalnog poduzeća “HUMKOM”,
g) zgradi Spomen doma Orešje.
2. Nogostupi:
a) a) Špoljar(Klauže) - Vetropack,
b) Dom kulture - Leskov Grm - Irgeher,
c) Centar Huma (Brod donji) - Osnovna škola - Dječji vrtić,
d) Klenovec (Čuček Stanko) - Petanjko,
e) Prišlin (Vatrogasni dom) - PŠ Prišlin,
f) Prišlin – Poredje (Pildek)
g) Gornji Hum - Lastine - Mali Tabor - Prišlin,
h) Lupinjak – benzinska - kapelica,
i) Druškovec (D206) – Područna škola Druškovec
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3. Parkirališta:
a) Hum na Sutli (Donji Brod) - Osnovna škola - Dječji vrtić - Brođanka,
b) između graničnog prijelaza i Kica,
c) parkiralište iza Općinske zgrade
d) parkiralište kod Doma zdravlja
* odvoz i deponiranje krupnog otpada
Održavanje javnih površina – vršit će se prema Programu
* košnja trave 4 – 5 puta godišnje,
- čišćenje zelenih površina od lišća – 2 puta godišnje
Održavanje nerazvrstanih cesta
* obuhvaća redovno održavanje preko 15 km općinskih cesta u pogledu kamenog
materijala prema odobrenju Komisije za izgradnju i održavanje općinskih cesta
* prijevoz kamenog materijala
*  redovno održavanje cesta:
- sanacija i popravak nerazvrstanih cesta prema programu održavanja
- sanacije odrona
- sanacija bankina
- čišćenje slivnika dva puta godišnje
- čišćenje odvodnih jaraka i sanacija propusta
* košnja trave i sjeća granja uz bankine vršiti 2 puta godišnje prema popisu dionica
kojeg će donijeti Komisija za izgradnju i održavanje općinskih cesta
* prometna signalizacija (nabava prometnih znakova uz nerazvrstane ceste,
iscrtavanje vertikalne signalizacije; nabava tabli s nazivima sela uz državne i
županijske ceste; nabava prometnih ogledala, popravak prometnih znakova)
*  osiguranje cesta
*  nabava betonskih i PVC cijevi
*  održavanje i rekonstrukcija pješačkih staza
* sanacija klizišta

Utorak, 31. siječnja, 2017.

50.000,00
35.500,00  
400.500,00

110.000,00

40.000,00
2.000,00
1.536.000,00

120.000,00

30.000,00
12.000,00
110.000,00
0,00
380.000,00
2.230.000,00

4.

Javna rasvjeta
* troškovi utrošene električne energije
* troškovi održavanja

5.

Održavanje groblja
SVEUKUPNO:

Članak 3.
Ova IV. Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu sastavni je dio  
IV. Izmjene i  dopune proračuna općine Hum na Sutli za
2016. godinu.
Ova IV. Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu objaviti će se
u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.  
KLASA: 363-01/15-01/9              
URBROJ: 2214/02-01-16-10          
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.     
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.

205.000,00
495.000,00
700.000,00
10.000,00
3.450.500,00
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15), i članka 15. Statuta općine
Hum na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 11/13.), Općinsko vijeće Općine Hum na
Sutli je na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine
donijelo slijedeću
IV. IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
O RASPODJELI SREDSTAVA ZA
KOMUNALNU DJELATNOST ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE HUM NA
SUTLI U 2016. GODINI
Točka  1.

Utorak, 31. siječnja, 2017.
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U Odluci o raspodjeli sredstava za komunalnu
djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta općine Hum
na Sutli u 2016. godini i njezinoj I., II. i III. Izmjeni i
dopuni (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
br. 33/15, 4/16, 12/16, 26/16) dopunjuje se i mijenja Točka
1. te ista glasi:
U IV. Izmjeni i dopuni Proračuna općine Hum na
Sutli za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od
2.480.000,00 kuna za komunalnu djelatnost održavanja
nerazvrstanih cesta općine Hum na Sutli. Navedeni iznos
raspoređuje se te sada glasi:
A./ održavanje i saniranje nerazvrstanih cesta
1. kameni materijal u iznosu od 40.000,00 kuna
2. prijevoz kamenog materijala u iznosu od
2.000,00 kuna
3. redovno održavanje cesta u ukupnom iznosu od
1.536.000,00 kuna, od toga:
- sanacija i popravak nerazvrstanih cesta prema
programu održavanja  
- sanacija odrona   
- sanacija bankina
- čišćenje slivnika dva puta godišnje
- čišćenje odvodnih jaraka i sanacija propusta
4. košnja trave i sijeća granja uz bankine u iznosu
od 120.000,00 kuna
5. nabava i postavljanje prometnih znakova odnosno prometne signalizacije u iznosu od 30.000,00 kuna
6. osiguranje cesta u iznosu od 12.000,00 kuna
7. nabava betonskih i PVC cijevi u iznosu od
110.000,00 kuna
8. sanacija klizišta u iznosu od 380.000,00 kuna
B./ održavanje pješačkih staza
1.    usluga održavanja i rekonstrukcije pješačkih
staza u iznosu od 0,00 kuna
C./ zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
1.   zimsko čišćenje cesta sa nabavom sipine i soli
u iznosu od 250.000,00 kuna
Točka  2.
Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 363-01/15-01/9              
URBROJ: 2214/02-01-16-11           
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG  VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14, 36/15) te članka 15. Statuta Općine Hum
na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije”
br. 11/13.), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine, donijelo je
I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
ODRŽAVANJA ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
JAVNIH POVRŠINA U 2016. GODINI
Članak 1.
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U Programu održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina u 2016.
godini, (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
br. 33/15.),  mijenja se Članak 6. i glasi:
Članak 6.
Financijska sredstva koja su planirana u Proračunu
za vršenje prije navedenih poslova iznose 225.000,00
kuna.
Članak 2.
Ova I. Izmjena i dopuna Program održavanja čistoće
u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina u 2016. godini objavljuje se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:363-02/15-01/3
URBROJ: 2214/02-01-16-3
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA  OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 4. i članka 15. stavak 1 Zakona
o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 15. Statuta
Općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 11/13.), Općinsko vijeće općine Hum
na Sutli na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine
donijelo slijedeću
I. IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
O POVJERAVANJU OBAVLJANJA
KOMUNALNIH DJELATNOSTI U 2016.
GODINI KOMUNALNOM PODUZEĆU
„HUMKOM“ D.O.O.
Točka  1.
U Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti u 2016. Godini komunalnom poduzeću
“Humkom” d.o.o. (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 33/15) mijenja se Članak 2. te isti glasi:
Komunalno poduzeće “Humkom” u 2016. godini
obavljat će slijedeće komunalne djelatnosti:
Održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina
i održavanje javnih površina, te
uklanjanje snijega sa nogostupa,
225.000,00 kn
parkirališta, prilaza školama,
mrtvačnicama, vatrogasnim
domovima                                                                                 
Skupljanje i deponiranje krupnog
35.500,00 kn
metalnog i nemetalnog otpada
Za dugoročni razvoj i uređenje
10.000,00 kn
groblja                           
Ukupno:
270.500,00 kn
Točka  2.
Ova Odluka objavljuje se u u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije” .
KLASA: 363-02/15-01/4              
URBROJ: 2214/02-01-16-3          
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.     
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PREDSJEDNICA OPĆINSKOG  VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 15. Statuta Općine
Hum na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske
županije” br. 11/13.), Općinsko vijeće Općine Hum na
Sutli na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine,
donijelo je
IV. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2016. GODINU
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu i njegovoj I., II. i III. Izmjeni i dopuni, (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 33/15, 4/16, 12/16 i 26/16),   mijenja se
Članak 2. i glasi:
red.
br. Naziv financiranja
Iznos
1.
Komunalni doprinos
200.000,00
2.
Naknada od koncesije
6.500,00
3.
Komunalna naknada
515.000,00
Donacije građana  za asfalti4.
ranje cesta i jav.rasvjetu
220.000,00
Kapitalne pomoći iz
Državnog proračuna
temeljem prijenosa EU
5.
sredstava
1.300.000,00
Prihodi od naknade za
zadržavanje nezakonito
6.
izgrađenih građevina
100.000,00
Proračun općine – opći
prihodi i primici, pomoći,
7.
preneseni višak prihoda
780.582,50
UKUPNO:

3.122.082,50 kn

Članak 2.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu, i njegovoj I., II. i III.
Izmjeni i dopuni („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 33/15, 4/16, 12/16 i 26/16),   mijenja se
Članak 3. i glasi:
red.
br. Namjena
Iznos
Asfaltiranje nerazvrstanih
1.
cesta
600.000,00
2.
Javna rasvjeta (izgradnja)
400.082,50
Deponij komunalnog otpada
– izgradnja reciklažnog
3.
dvorišta
120.000,00

4.
5.
6.

7.
8.

Utorak, 31. siječnja, 2017.

Izgradnja prometne infrastrukture u poslovnoj zoni
Drajža
Izgradnja ceste LupinjakTaborsko
Projektna dokumentacija
cestovne infrastrukture
Projektna dokumentacija
– uređenje centra Huma na
Sutli
Izgradnja nogostupa
UKUPNO:

150.000,00
1.050.000,00
300.000,00

50.000,00
452.000,00
3.122.082,50 kn

Članak 3.
Ova IV. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
sastavni je dio Proračuna općine Hum na Sutli za 2016.
godinu.
Ova IV. Izmjena i dopuna Programa objavljuje se
u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.                           
KLASA: 361-01/15-01/12               
URBROJ: 2214/02-01-16-9           
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.    
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA       
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14, 36/15) te na temelju članka 15. Statuta
općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik KZŽ” br. 11/13),
Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj
20. prosinca 2016. godine donijelo je
I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
IZGRADNJE I ASFALTIRANJA
NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI
TE PLAN IZGRADNJE I ASFALTIRANJA
NERAZVRSTANIH CESTA U 2017. I 2018.
GODINI
Članak 1.
U Programu izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih
cesta u 2016. godini te planu izgradnje i asfaltiranja
nerazvrstanih cesta u 2017. i 2018. godini (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 33/15),  mijenja
se stavak I. i glasi:
I.A./ 2016. godina
1.KLENOVEC H.: Županijska cesta – odvojak Krklec Čuček
210 m
2. HUM NA SUTLI: Klauže odvojak Turner Zvonko
105 m
3. DRUŠKOVEC GORA: pogranična cesta
180 m
4. LUPINJAK: Pavleković – Cesarec
100 m
5. LUPINJAK: odvojak Čuček Ivan
200 m
6. LASTINE: odvojak Šinković – Krošlin
100 m
7. STRMEC HUMSKI: odvojak Đura – Rebić 110 m
8. MALI TABOR: odvojak Šeligo Vlado   
110 m
9. ZALUG: odvojak Branko Ivić
80 m

Utorak, 31. siječnja, 2017.
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U k u p n o:
1.195,00m
Izgradnja – asfaltiranje navedenih dionica cesta
financirat će se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesiju
- drugih izvora – donacije građana
I.B./ 2017. godina
1. BREZNO GORNJE: Štruklec – Bračun Miro 150 m
2. DRUŠKOVEC GORA: Šurbek – Antonić
100 m
3. LESKOV GRM: odvojak Berić – Vuk
100 m
4. STRMEC HUMSKI: Zajec - Grlici
  80 m
5. OREŠJE HUMSKO: odvojak Kolar - Vulica 170 m          
U k u p n o:
600,00 m
Izgradnja – asfaltiranje navedenih dionica cesta
financirat će se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesiju
- drugih izvora – donacije građana
I.C./ 2018. godina
1. BREZNO GORNJE: odvojak Ivanka Bračun 150 m
2. VULICA (Mihokovo): odvojak Tepeš – Debeljak
150 m                                                                                        
3. PRIŠLIN: Cerovski – Kecur
140 m
4. PRIŠLIN: Cesarec Alojz   
160 m
U k u p n o:
600,00 m
Izgradnja – asfaltiranje navedenih dionica cesta
financirat će se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesiju
- drugih izvora – donacije građana
Članak 2.
Ova I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2016. godini te plan izgradnje
i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2017. i 2018. godini
sastavni je dio  IV. Izmjene i  dopune Proračuna općine
Hum na Sutli za 2016. godinu.
Ova I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2016. godini te plan izgradnje
i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2017. i 2018. godini
objavljuje se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.                            
KLASA: 340-03/15-01/16
URBROJ:2214/02-01-16-24
Hum na Sutli,21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG  VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14, 36/15), te na temelju članka 15. Statuta
općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik KZŽ” br. 11/13),
Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli je na sjednici
održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo
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I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
IZGRADNJE JAVNE RASVJETE U 2016.
GODINI TE PLAN IZGRADNJE JAVNE
RASVJETE U 2017. I 2018. GODINI
Članak 1.
U Programu izgradnje javne rasvjete u 2016. godini
te planu izgradnje javne rasvjete u 2017. i 2018. godini
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.
33/15),  mijenja se stavak I. i glasi:
I.A./ 2016. godina
1. Hum na Sutli: Leskov Grm
2. Brezno Gornje: Rebre
3. Druškovec Humski: Biušek
4. Orešje Humsko: Blažun - Barić
5. Grletinec (Karlošek) - Poredje
Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
I.B./ 2017. godina
1. Zalug (II faza)
2. Rusnica (Bodren) – Vulica (D206)
Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
I.C./ 2018. godina
1. Druškovec Humski: Mihokovo
2. Prišlin - OMCO
Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
Članak 2.
Ova I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje javne
rasvjete u 2016. godini te plan izgradnje javne rasvjete u
2017. i 2018. godini sastavni je dio  IV. Izmjene i  dopune
Proračuna općine Hum na Sutli za 2016. godinu.
Ova I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje javne
rasvjete u 2016. godini te plan izgradnje javne rasvjete u
2017. i 2018. godini objavljuje se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.                            
KLASA: 361-08/15-01/7              
URBROJ: 2214/02-01-16-11           
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.     
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 15. Statuta općine Hum na
Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»
br.11/13), općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj  20. prosinca 2016. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća  se II. Izmjena Financijskog plana  Dječjeg
vrtića „Balončica“ Hum na Sutli za 2016. godinu.  
II.
II. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli za 2016. godinu  iz točke I. prilaže
se Zaključku i njegov je sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.   
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KLASA: 402-08/15-01/18
URBROJ: 2214/02-01-16-49
Hum na Sutli, 21. prosinac  2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 15. Statuta općine Hum na
Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»
br.11/13), općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj  20.prosinca 2016. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Program rada za 2017. godinu i Financijski plan  Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2017.
godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu.  
II.
Program rada i Financijski plan iz točke I. prilažu
se Zaključku i njegov su sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje se od 01.siječnja 2017. godine.  
KLASA: 402-08/16-01/29
URBROJ: 2214/02-01-16-7
Hum na Sutli, 21. prosinac  2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 15. Statuta općine Hum na
Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»
br.11/13), općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 20.prosinca  2016. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća  se Financijski plan  Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli za 2017. godinu s projekcijom za 2018.
i 2019. godinu, te Godišnji plan i program rada Dječjeg
vrtića „Balončica“ za 2016./2017. pedagošku godinu.  
II.
Financijski plan i Godišnji plan i   program rada
iz točke I. prilaže se Zaključku i njegov su sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje se od 01.
siječnja 2017. godine.  
KLASA: 402-08/16-01/29
URBROJ: 2214/02-01-16-6
Hum na Sutli, 21.prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14, 36/15) te na temelju članka 15. Statuta
općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik KZŽ” br. 11/13),
Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj
20. prosinca 2016. godine donijelo je

Utorak, 31. siječnja, 2017.

PROGRAM
IZGRADNJE I ASFALTIRANJA
NERAZVRSTANIH CESTA U 2017. GODINI
TE PLAN IZGRADNJE I ASFALTIRANJA
NERAZVRSTANIH CESTA
U 2018. I 2019. GODINI
I.A./ 2017. godina
1. BREZNO GORNJE: Štruklec – Bračun Miro150 m
2. DRUŠKOVEC GORA: Šurbek – Antonić
100 m
3. LESKOV GRM: odvojak Berić – Vuk
100 m
4. STRMEC HUMSKI: Zajec - Grlici
80 m
5. OREŠJE HUMSKO: odvojak Kolar - Vulica 170 m
U k u p n o:
600,00 m
Izgradnja – asfaltiranje navedenih dionica cesta financirat će se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesiju
- drugih izvora – donacije građana
I.B./ 2018. godina
1. BREZNO GORNJE: odvojak Ivanka Bračun 150 m
2. VULICA (Mihokovo): odvojak Tepeš – Debeljak       
150 m                                                                                 
3. PRIŠLIN: Cerovski – Kecur
140 m
4. PRIŠLIN: Cesarec Alojz    
160 m
U k u p n o:
600,00 m
Izgradnja – asfaltiranje navedenih dionica cesta financirat će se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesiju
- drugih izvora – donacije građana
I.C./ 2019. godina
1. MALI TABOR: Kurte - Gorišek
280 m
2. PRIŠLIN: Briševac - Podhraški Ervin
140 m
3. PRIŠLIN: Bračun Branko – Žerjav Sofija
50 m
4. POREDJE: odvojak Humski – Bračun Vlado150  m
5. VRBIŠNICA: Berc – stara cesta prema Vrbišnici  
200 m
6. KLENOVEC HUMSKI: odvojak Čuček Ivan
– Hostić Dražen
180 m
U k u p n o:
1.000,00 m
Izgradnja – asfaltiranje navedenih dionica cesta
financirat će se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna jedinice lokalne samouprave
- naknade za koncesiju
- drugih izvora – donacije građana
II. Izgradnja dionica cesta u 2017., 2018. i 2019.
godini izvršit će se pod uvjetom da sva domaćinstva uz
dionicu ceste koja je u planu asfaltiranja imaju podmirene
sve obveze prema Općini Hum na Sutli, općinskim poduzećima i ustanovama, te doniraju iznos prema slijedećim
kriterijima:
1. Sufinanciranje Općine Hum na Sutli u iznosu od
70% i građana u iznosu od 30%
- Dužina ceste više od 200 metara na kojoj živi
jedno ili više domaćinstava

Utorak, 31. siječnja, 2017.
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2. Sufinanciranje Općine Hum na Sutli u iznosu od
50% i građana u iznosu od 50%
- Dužina ceste više od 100 do 200 metara na kojoj
živi jedno ili više domaćinstava
3. Sufinanciranje Općine Hum na Sutli u iznosu od
30% i građana u iznosu od 70%
- Prilazi kućama od 50 do 100 metara ( sufinanciranje se odnosi samo na asfaltni zastor, a troškove zemljanih
radova i cestovne podloge snose u potpunosti građani).
Napomena:
*   Rangiranje zahtjeva ili dionica po kriterijima
moguće je uz odstupanje do 10% ukupne dužine dionice.
III. Program izgradnje nerazvrstanih cesta mijenjat
će se samo u slučaju ukoliko građani u određenom roku
– prije početka izgradnje dionice ceste ne uplate potrebna
sredstva prema točki II.
IV. Ukoliko građani ne uplate potrebna sredstva,
u tom slučaju prioritet će imati slijedeća dionica ceste iz
Programa za koju će građani moći osigurati financijska
sredstva prije početka izgradnje. Građani koji nisu uplatili
potrebna sredstva brišu se iz Programa i mogu ponovne
zahtjeve podnijeti za Program 2020. godine.
V. Ovaj Program izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2017. godini te plan izgradnje i asfaltiranja
nerazvrstanih cesta u 2018. i 2019. godini objavljuje se
u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a
primjenjuje se od 01.01.2017. godine.                            
KLASA: 340-03/16-01/17
URBROJ: 2214/02-01-16-2
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG  VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj. 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14, 36/15 ), te na temelju članka 15. Statuta
općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik KZŽ” br. 11/13.),
Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli je na sjednici
održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo slijedeći
PROGRAM
IZGRADNJE JAVNE RASVJETE U 2017.
GODINI TE PLAN IZGRADNJE JAVNE
RASVJETE U 2018. I 2019. GODINI
I.A./ 2017. godina
1. Zalug (II faza)
2. Rusnica (Bodren) – Vulica D206
Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
I.B./ 2018. godina
1. Druškovec Humski: Mihokovo
2. Prišlin - OMCO
Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
I.C./ 2019. godina
1.  Druškovec Humski – Kanić – „Humska klet“
Izgradnja javne rasvjete financirat će se iz:
- proračuna jedinice lokalne samouprave
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II. Program izgradnje javne rasvjete naveden pod
točkama I.A., I.B. i I.C. mijenjat će se:
* ukoliko neće biti zadovoljeni tehnički uvjeti
izgradnje,
III. Program izgradnje javne rasvjete pod I.B. i I.C.
podrobno će se definirati naknadno.
IV. Ovaj Program izgradnje javne rasvjete u 2017.
godini te plan izgradnje javne rasvjete u 2018. i 2019.
godini objavljuje se u “Službenom glasniku Krapinskozagorske županije” a primjenjuje se od 01. siječnja 2017.
godine.
KLASA: 361-08/16-01/7
URBROJ: 2214/02-01-16-2
Hum na Sutli; 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG  VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 15. Statuta Općine
Hum na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske
županije” br. 11/13.), Općinsko vijeće Općine Hum na
Sutli na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine,
donijelo je
PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (u daljnjem tekstu:
Program) predviđaju se radovi u slijedećim komunalnim
djelatnostima:
- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javna rasvjeta,
- odlaganje komunalnog otpada.
Članak 2.
Ovim Programom, a popraćeno financijskim sredstvima Proračuna općine za 2017. godinu,  predviđaju se
slijedeći izvori financiranja:
red.br.
Naziv financiranja
Iznos
1.Komunalni doprinos
100.000,00
2.Naknada od koncesije
12.500,00
3.Komunalna naknada
515.000,00
4.Donacije građana  za asfaltiranje cesta
100.000,00
Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna
temeljem prijenosa EU sredstava
4.000.000,00
5.Prihodi od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih građevina
60.000,00
6.Proračun općine – opći prihodi, primici i pomoći
642.500,00
UKUPNO:
5.430.000,00 kn
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se
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za slijedeće namjene:
red.br.
Namjena
Iznos
1.Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
300.000,00
2.Javna rasvjeta (izgradnja)
200.000,00
3.Deponij komunalnog otpada
– izgradnja reciklažnog dvorišta
180.000,00
4.Izgradnja prometne infrastrukture u
poslovnoj zoni Drajža
150.000,00
5.Izgradnja ceste Lupinjak - Taborsko
3.800.000,00
6.Projektna dokumentacija cestovne
infrastrukture
300.000,00
7.Projektna dokumentacija – uređenje
centra Huma na Sutli
100.000,00
8.Izgradnja nogostupa
400.000,00
UKUPNO:
5.430.000,00kn

Utorak, 31. siječnja, 2017.

Članak 4.
Za svaku pojedinačnu gradnju iz članka 3. ovog
Programa Općinski načelnik će prije pristupanja samoj
izgradnji, donijeti posebnu odluku i financijski plan sukladno priljevu sredstava.
Članak 5.
Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu objavljuje se u “Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a primjenjuje se
od 01. siječnja 2017. godine.                            
KLASA: 361-01/16-01/13               
URBROJ: 2214/02-01-16-2           
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA       
Rozalija Miklaužić, v.r.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14, 36/15) te članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije” br. 11/13.),
Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine donijelo je
PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opseg održavanja komunalne infrastrukture na području općine Hum na Sutli u 2017.
godini za slijedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
2. održavanje javnih površina,
3. održavanje nerazvrstanih cesta,
4. javna rasvjeta
5. održavanje groblja.
Članak 2.
Ovim Programom, a popraćeno financijskim sredstvima Proračuna Općine za 2017. godinu,  predviđaju se slijedeći
izvori financiranja:
red- Naziv financiranja
Iznos
br.
1.
Komunalna naknada
1.685.000,00
2.
Vodni doprinos
25.000,00
3.
Proračun Općine – opći prihodi, primici i pomoći
310.000,00
UKUPNO:
2.020.000,00 kn
Članak 3.
Ovim programom planirana sredstva raspoređuju se kako slijedi:
red- Djelatnost
Planirana sredstva
br.
1.
Održavanje čistoće javnih površina - vršit će se prema Programu
* čišćenje javnih površina u centru Huma na Sutli - dva puta tjedno
- oko stambeno poslovnih zgrada kćbr. 157., 158., 159. i 160., asfaltna površina od graničnog prijelaza do OŠ, parkirališta i površina kod graničnog prijelaza,
- nogostupa i prometnica od Vetropack Straže do centra Huma na Sutli i do novog Doma
zdravlja,
- nogostupa i prometnica od centra Huma na Sutli – radiona IMPSO – Špoljar G.
- asfaltna površina od tržnice do ulaza u dječji vrtić,
- zelene površine uz spomenute površine u širini od pet metara s obje strane (isključene
privatne površine),
* čišćenje odnosno pražnjenje koševa za otpatke - dva puta tjedno,
-za vrijeme trajanja školske godine pražnjenje koševa za otpatke i skupljanje smeća vršit će
se svakim radnim danom

Utorak, 31. siječnja, 2017.

1.

2.

3.
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*čišćenje autobusnih stajališta jednom tjedno, košnja trave 4-5 puta godišnje
* čišćenje eko-otoka jednom tjedno
* čišćenje asfaltnih površina - jednom mjesečno
- raskršće Hum na Sutli - Lastine - Druškovec te slijedeći odvojci cesta u dužini od 50
metara: prema Humu na Sutli, prema Druškovcu, prema Lastinama, prema Vrbišnici,
- nogostup i prometnica od Sekušaka do raskršća za OMCO i cesta uz stambene zgrade
kćbr. 154., 155. i 156.
- nogostup od Doma kulture do Leskovog Grma -Irgeher
- nogostup u Klenovcu Humskom od Čuček Stanka do raskršća za Vulicu
- nogostup Gornji Hum – Lastine – Mali Tabor – Prišlin
- nogostup Prišlin – Poredje (Pildek)
- nogostup Druškovec (D206) – Područna škola Druškovec
- nogostup Lupinjak – od benzinske do kapelice
* čišćenje javno – prometnih površina do crkvi Taborsko (od groblja do crkve), Prišlin
(raskršće oko crkve) i Lastine (od D206 do odvojka za nogometno igralište)
* čišćenje asfaltnih površina i slivnika od sipine od zimskog posipavanja cesta - jednom
godišnje tijekom ožujka/travnja.
* čišćenje dječjeg igrališta VETRO-PARK - u periodu od 15.06. do 01.09., tj. dva puta tjedno.
* zimsko čišćenje i posipavanje nerazvrstanih cesta, uklanjanje snijega sa nogostupa,
parkirališta, prilaza školama, mrtvačnicama, vatrogasnim domovima                                                    
1.Prilazi:
a) mrtvačnicama (Taborsko, Lastine i Prišlin),
b) crkvama (Taborsko, Sv. Ivan i Sv. Petar),
c) školama (OŠ Viktor Kovačić Hum na Sutli, PŠ Lupinjak, PŠ Taborsko, PŠ Druškovec,
PŠ Prišlin, PŠ Brezno
d) d)vatrogasnim domovima (Klenovec, Druškovec i Prišlin),
e) zgradi općine, knjižnice i parkiralište,
f) zgradi matičnog ureda i komunalnog poduzeća “HUMKOM”,
g) zgradi Spomen doma Orešje.
2.Nogostupi:
a) Špoljar(Klauže) - Vetropack,
b) Dom kulture - Leskov Grm - Irgeher,
c) Centar Huma (Brod donji) - Osnovna škola - Dječji vrtić,
d) Klenovec (Čuček Stanko) - Petanjko,
e) Prišlin (Vatrogasni dom) - PŠ Prišlin,
f)  Prišlin – Poredje (Pildek)
g)  Gornji Hum - Lastine - Mali Tabor - Prišlin,
h) Lupinjak – benzinska - kapelica,
i) Druškovec (D206) – Područna škola Druškovec
j) Poredje: od Bračun Dragutina do skretanja za Zalug
3. Parkirališta:
a) Hum na Sutli (Donji Brod) - Osnovna škola - Dječji vrtić - Brođanka,
b) između graničnog prijelaza i Kica,
c) parkiralište iza Općinske zgrade
d) parkiralište kod Doma zdravlja
* odvoz i deponiranje krupnog otpada
Održavanje javnih površina – vršit će se prema Programu
* košnja trave 4 – 5 puta godišnje,
- čišćenje zelenih površina od lišća – 2 puta godišnje
Održavanje nerazvrstanih cesta
* obuhvaća redovno održavanje preko 15 km općinskih cesta u pogledu kamenog materijala prema odobrenju Komisije za izgradnju i održavanje općinskih cesta
* prijevoz kamenog materijala
*  redovno održavanje cesta:

110.000,00

250.000,00
10.000,00  
370.000,00

90.000,00

   60.000,00
10.000,00

Strana 224 - Broj 3

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Utorak, 31. siječnja, 2017.

- sanacija i popravak nerazvrstanih cesta prema programu održavanja
- sanacija bankina
- sanacija pješačkih staza
- čišćenje slivnika dva puta godišnje
- čišćenje odvodnih jaraka i sanacija propusta
* košnja trave i sjeća granja uz bankine vršiti 2 puta godišnje prema popisu dionica kojeg
će donijeti Komisija za izgradnju i održavanje općinskih cesta
* prometna signalizacija (nabava prometnih znakova uz nerazvrstane ceste, iscrtavanje
vertikalne signalizacije; nabava tabli s nazivima sela uz državne i županijske ceste; nabavaprometnih ogledala, popravak prometnih znakova)
*  osiguranje cesta
*  nabava betonskih i PVC cijevi
*  sanacija klizišta
4.

Javna rasvjeta
* troškovi utrošene električne energije
* troškovi održavanja

5.

Održavanje groblja
SVEUKUPNO:

668.000,00

120.000,00
30.000,00
12.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000.000,00

200.000,00
210.000,00
410.000,00
150.000,00
2.020.000,00

Članak 4.
Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinskozagorske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.  
KLASA: 363-01/16-01/10              
URBROJ: 2214/02-01-16-2           
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.     
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14, 36/15), i članka 15. Statuta općine Hum na
Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.
11/13.), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli je na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo slijedeću
ODLUKU
O RASPODJELI SREDSTAVA ZA
KOMUNALNU DJELATNOST ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE HUM NA
SUTLI U 2017. GODINI
Točka  1.
U Proračunu općine Hum na Sutli za 2017. godinu
planirana su sredstva u iznosu od 1.250.000,00 kuna za
komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta
općine Hum na Sutli. Navedeni iznos raspoređuje se za:
A./ održavanje i saniranje nerazvrstanih cesta
1. kameni materijal u iznosu od 60.000,00 kuna
2. prijevoz kamenog materijala u iznosu od
10.000,00 kuna
3. redovno održavanje cesta u ukupnom iznosu od
668.000,00 kuna, od toga:
- sanacija i popravak nerazvrstanih cesta prema
programu održavanja
- sanacija pješačkih staza,  
- sanacija bankina,
- čišćenje slivnika dva puta godišnje

- čišćenje odvodnih jaraka i sanacija propusta
4. košnja trave i sijeća granja uz bankine u iznosu
od 120.000,00 kuna
5. nabava i postavljanje prometnih znakova odnosno prometne signalizacije u iznosu od 30.000,00 kuna
6. osiguranje cesta u iznosu od 12.000,00 kuna
7. nabava betonskih i PVC cijevi u iznosu od
50.000,00 kuna
B./ sanacija klizišta
1.   sanacija klizišta u iznosu od 50.000,00 kuna
C./ zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
1.   zimsko čišćenje cesta sa nabavom sipine i soli
u iznosu od 250.000,00 kuna
Točka  2.
Ova Odluka primjenjuje se od 01.siječnja.2017.
godine.
KLASA: 363-01/16-01/10              
URBROJ: 2214/02-01-16-3           
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.     
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG  VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14, 36/15) te članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli
(“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije” br.
11/13.), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
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održanoj dana 20. prosinca 2016. godine, donijelo je
PROGRAM
ODRŽAVANJA ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
JAVNIH POVRŠINA U 2017. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se čišćenje i održavanje javnih površina na području općine Hum na Sutli s
iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje
Programa.
Članak 2.
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaćat će slijedeće poslove:
- čišćenje javno-prometnih površina od smeća i
pražnjenje koševa za otpatke,
- čišćenje sipine od zimskog posipavanja uz ivičnjake te čišćenje slivnika od sipine i mulja,
- održavanje javno-zelenih površina od otpadaka
i lišća, košnja trave, sječenje granja, uređenje živica te
sadnja sadnica,
- zimsko čišćenje javno prometnih površina (nogostupa, parkirališta, prilaza)
- odvoz i deponiranje smeća s javnih površina.
Članak 3.
Čišćenje javnih površina vršit će se na slijedećim
lokacijama:
1. Čišćenje površina u centru Huma na Sutli – vršiti
dva puta tjedno:
- površine oko stambeno poslovnih zgrada kćbr.
157., 158., 159. i 160., asfaltna površina od graničnog
prijelaza do OŠ, parkirališta i površina kod graničnog
prijelaza,
- nogostupa i prometnica od Vetropack Straže do
centra Huma na Sutli i novog Doma zdravlja,
- nogostupa i prometnica od centra Huma na Sutli
prema radioni IMPSO do Špoljar (Klauže)
- asfaltna površina od tržnice do ulaza u dječji
vrtić,
- zelene površine uz spomenute površine u širini
od 5 (pet) metara s obje strane (isključene privatne površine).
2. Čišćenje odnosno pražnjenje koševa za otpatke
- vršit će se dva puta tjedno
- za vrijeme trajanja školske godine pražnjenje
koševa za otpatke i skupljanje smeća vršit će se svakim
radnim danom
3. Čišćenje asfaltnih površina – vršiti jednom mjesečno:
- raskršće Hum na Sutli – Lastine – Druškovec
te slijedeći odvojci cesta u dužini od 50 metara: prema
Humu na Sutli, prema Druškovcu, prema Lastinama i
prema Vrbišnici,
- nogostup i prometnica od Sekušaka do Špoljar
(Klauže) i cesta uz stambene zgrade kćbr. 154., 155. i 156.
- nogostup od Doma kulture do Leskovog Grma
(trafostanica) - Irgeher
- nogostup u Klenovcu Humskom od Čuček Stanka do raskršća za Vulicu
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- nogostup Gornji Hum – Lastine – Mali Tabor –
Prišlin
- nogostup Prišlin (vatrogasni dom) – PŠ Prišlin
- nogostup Prišlin – Poredje (Pildek)
- nogostup Lupinjak benzinska - kapelica
- nogostup Druškovec (D206) – Područna škola
Druškovec
- nogostup Poredje: od Bračun Dragutina do skretanja za Zalug
4. Čišćenje asfaltnih površina i slivnika od sipine
od zimskog posipavanja cesta – vršiti jednom godišnje
tijekom ožujka/travnja(to su površine navedene pod točkom 1. i 3.)
5. Zimsko čišćenje javno-prometnih površina –
vršiti će se po potrebi (ovisno o snježnim padalinama) na
slijedećim površinama
- Hum na Sutli (Brod) D-207 – zgrada Doma
zdravlja i ljekarne – Barić – Rebić
- Hum na Sutli stambene zgrade 173 i 174
- Prilazi mrtvačnicama, zgradi Općine i knjižnice,
prilazne stepenice do Doma zdravlja, zgradi Matičnog
ureda i „Humkoma“
- Nogostupi :
- Špoljar (Klauže) – Vetropack
- Dom kulture – Leskov grm - Irgeher
- Od raskrižja (centar Huma) – Osnovna škola –
Dječji vrtić
- Klenovec H. – Čuček Stanko - Petanjko
- Gornji Hum – Lastine – Mali Tabor - Prišlin
- Lupinjak benzinska - kapelica
- Prišlin – Vatrogasni dom – OŠ Prišlin
- Prišlin – Poredje (Pildek)
- Druškovec (D206) – Područna škola Druškovec
- Poredje: od Bračun Dragutina do skretanja za
Zalug
- Parkirališta:
- Od raskrižja (centar Huma) – Osnovna škola –
Dječji vrtić
- Između graničnog prijelaza  i  Kica
- Parkirališta uz groblja Taborsko, Lastine i Prišlin
- Parkiralište iza Općinske zgrade
- Parkiralište Doma zdravlja
6. Čišćenje oko mrtvačnica uključiti u održavanje
i čišćenje groblja.
7. Čišćenje javno-prometnih površina do crkvi Taborsko (od groblja do crkve), Prišlin (raskršće oko crkve
)i Lastine (od D206 do odvojka za nogometno igralište)  
– vršiti jednom mjesečno.
8. Čišćenje dječjeg igrališta VETRO-PARK  - vršiti
u periodu od 15.06. do 01.09., tj. u periodu ljetnih praznika
i to dva puta tjedno.
9. Čišćenje asfaltne površine koja se koristi subotom za sajmeni dan te pripadajući zeleni pojas dužan je
očistiti “Humkom” na svoj teret u roku od dva sata po
zatvaranju sajmišta, tj. najkasnije do 15,00 sati.
10. Čišćenje autobusnih stajališta (Klenovec i Druškovec Humski) – čišćenje vršiti jednom tjedno, a košnju
trave 4-5 puta godišnje
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11. Čišćenje eko-otoka – vršiti jednom tjedno
12. Čišćenje lokacije burga Vrbovec- košnju i čišćenje vršiti četiri puta godišnje
Članak 4.
Održavanje javno-zelenih površina obuhvaćat će
slijedeće poslove:
- košnja trave – vršiti  5 - 6  puta godišnje,
- košnja trave na površini VETRO-PARK-a od
15.06. do 01.09. – vršiti 2- 3 puta u navedenom periodu
- čišćenje zelenih površina od lišća – vršiti 3 puta
godišnje,
- sječenje granja te uređenje živica – vršiti 4 – 5
puta godišnje,
- sadnja sadnica – prema narudžbi.
Članak 5.
Održavanje zelenih površina oko mrtvačnica i
spomenika palim borcima uključiti u održavanje groblja.
Održavanje zelenih površina oko crkvi dogovoriti
sa svećenicima na teret crkvenih prihoda.
Članak 6.
Financijska sredstva koja su planirana u Proračunu
za vršenje prije navedenih poslova iznose 200.000,00
kuna.
Članak 7.
U sklopu prije navedenih poslova po potrebi će se
vršiti i poslovi postavljanja zastava i transparenata.
Članak 8.
Nadzor nad provođenjem ovog Programa vršit će
Jedinstveni upravni odjel općine Hum na Sutli. Izvoditelj
radova prema ovom Programu dužan je voditi dnevnik
rada te obavještavati Jedinstveni upravni odjel općine
Hum na Sutli o odvijanju poslova i broju prisutnih radnika.
Članak 9.
Ovaj Program održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina u 2017.
godini objavljuje se u “Službenom glasniku Krapinskozagorske županije”, a promjenjuje se od 01. siječnja 2017.
godine.
KLASA:363-02/16-01/3
URBROJ: 2214/02-01-16-2
Hum na Sutli¸ 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA  OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 4. i članka 15. stavak 1 Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 15. Statuta Općine
Hum na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 11/13.), Općinsko vijeće općine Hum na Sutli
na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo je
ODLUKU
O POVJERAVANJU OBAVLJANJA
KOMUNALNIH DJELATNOSTI U 2017.
GODINI KOMUNALNOM PODUZEĆU
“HUMKOM” D.O.O.
Članak  1.
Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti,

Utorak, 31. siječnja, 2017.

zajedno s iskazom financijskih sredstava, čije se obavljanje povjerava komunalnom poduzeću “Humkom” d.o.o.,
Hum na Sutli 175.
Članak  2.
Komunalno poduzeće “Humkom” u 2017. godini
obavljat će slijedeće komunalne djelatnosti:
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina i održavanje javnih površina,
te uklanjanje snijega sa nogostupa, parkirališta, prilaza
školama, mrtvačnicama, vatrogasnim domovima
200.000,00 kn
Skupljanje i deponiranje krupnog metalnog i nemetalnog otpada
10.000,00 kn
Za dugoročni razvoj i uređenje groblja  
                         
150.000,00 kn
Ukupno:
360.000,00 kn
Članak 3.
Prava i obveze obiju strana u svezi članka 1. ove
Odluke uređuju se Ugovorom koji potpisuje Općinski
načelnik.
Članak 4.
Ova Odluka primjenjuje se od 01. siječnja 2017.
godine.  
KLASA: 363-02/16-01/4
URBROJ: 2214/02-01-16-2
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Temeljem članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“ br. 157/13, 152/14,  99/15 i 52/16),
članka 2. Odluke o socijalnoj skrbi općine Hum na Sutli
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.
17/12 i 27/13)  i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br.
11/13), općinsko vijeće  Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj dana 20. prosinca 2016. godine donijelo je
SOCIJALNI PROGRAM
OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opseg i prava socijalne skrbi za Općinu Hum na Sutli u 2016. godini.
Sredstva za financiranje Programa socijalne skrbi
osigurava Općina Hum na Sutli u svom Proračunu.
Prava iz socijalne skrbi, uvjeti i način njihova ostvarivanja korisnici socijalne skrbi, te postupak ostvarivanja
prava utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi općine Hum
na Sutli.
Članak 2.
Općina Hum na Sutli u svom Proračunu za 2017.
godinu osigurati će ukupno 216.000,00 kuna i to za slijedeće oblike pomoći:
• pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
u smislu članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.
157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) u iznosu od
24.000,00 kuna
• pravo na jednokratnu novčanu pomoć25.000,00 kuna
• pogrebni troškovi socijalno ugroženim osobama  
10.000,00 kuna
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• pomoć za besplatnu prehranu učenika u OŠ
45.000,00 kuna
• pravo na prehranu, odjeću i obuću socijalno ugroženim osobama   
20.000,00 kuna
• ostale socijalne potpore
90.000,00 kuna
• jednokratne novčane pomoći hrvatskim braniteljima   
2.000,00 kuna
Članak 3.
Planirana sredstva ovom Odlukom odnosno Programom u ukupnom iznosu od 216.000,00 kuna isplaćivati
će se korisnicima iz Proračuna općine Hum na Sutli kao
nepovratna.
Ukoliko  se proračunski prihodi neće ostvarivati u
planiranom iznosu, izdaci za pomoći iz oblasti socijalne
skrbi ovog Programa realizirati će se proporcionalno u
visini ostvarenih prihoda Proračuna općine Hum na Sutli.
Članak 4.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine
Hum na Sutli za 2017. godinu. Ovaj Program objaviti će
se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:  550-01/16-01/39
URBROJ: 2214/02-01-16-1
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG  VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi («Narodne novine» 47/90.,27/93. i
38/09), članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli («Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/13), te Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području
općine Hum na Sutli, općinsko vijeće Općine Hum na Sutli
na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI I
DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE HUM
NA SUTLI ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Javne potrebe u kulturi i društvenim djelatnostima
za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Hum
na Sutli jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Hum na Sutli.
Članak 2.
U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba
u kulturi i posebnim zakonima pojedine djelatnosti, procjeni izvršenja dosadašnjih programa te proračunskim
mogućnostima u cilju održivog razvoja kulturnih djelatnosti, u Program javnih potreba u kulturi Općine Hum na
Sutli za 2017. godinu bit će uvršteni:
a) redovna djelatnost i programi javnih općinskih
ustanova u kulturi kojima je  osnivač Općina;
b) djelatnost, poslove i programe ostalih ustanova
u kulturi, znanosti i informiranju koje su od interesa za
Općinu ili su obveze Općine u skladu sa zakonima;
c) kulturni programi, projekti, akcije i manifestacije
u cilju promidžbe Općine;
d) kulturne manifestacije i programi strukovnih i
amaterskih udruga i društava
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koje djeluju na području Općine na polju kulture i
umjetnosti, njegovanja tradicijske kulture i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma, a koje su od interesa za
Općinu ili čine sastavni dio tradicijskih priredbi, festivala
i izložbi, te prigodnih akcija, manifestacija i obilježavanja
obljetnica;
e) kulturno-turističke manifestacije koje su od
interesa za promidžbu Općine kao turističkog odredišta,
a ujedno su kulturni sadržaji koji obogaćuju društveni
život stanovnika;
f) ostale izvanredne i povremene djelatnosti, poslove
i programe na poticanju kulture i kulturnog stvaralaštva
mladih, na području nakladništva, inovacija i novih projekata u kulturi, izložbenih djelatnosti, likovnih intervencija
i uređenja u prostoru i dr. – kada nositelj programa osigura
sufinanciranje i iz drugih izvora ili za programe koji nisu
mogli biti uključeni u redovito financiranje iz Proračuna,
a programi su od interesa za kulturni život Općine.
Članak 3.
Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba
u kulturi Program javnih potreba u kulturi Općina Hum
na Sutli za 2017. godinu predstavlja akt namjenskog raspoređivanja sredstava i sastavni je dio Proračuna Općine
Hum na Sutli.
Jedinstveni upravni odjel Općine Hum na Sutli nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava
utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih
potreba u kulturi Općine Hum na Sutli.
Nositelji programa dužni su dostaviti godišnje
izvješće o ostvarenju programa u pisanom obliku. Po potrebi Jedinstveni upravni odjel može zatražiti od nositelja
programa i češće izvješćivanje. U slučaju da nositelj programa ne postupi sukladno navedenom Programu i obvezi
izvješćivanja o ostvarenju programa Jedinstveni upravni
odjel ima pravo obustaviti dodjelu financijskih sredstava
utvrđenih Planom raspodjele sredstava.
Članak 4.
Zbog nedostatka proračunskih sredstava nije moguće udovoljiti svim zahtjevima u traženom iznosu. Cijeneći
trud i volju svih onih koji se amaterski ili profesionalno
bave kulturom i promidžbom kulturnih i tradicijskih
vrijednosti po kojima je Općina Hum na Sutli poznata u
Proračun su uvršteni svi prijavljeni.
Obrađeni su svi pristigli materijali i u skladu s proračunskim mogućnostima raspoređeni po kategorijama i
iznosima kako je prikazano u tablicama.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u
planiranom iznosu, izdaci za donacije iz ovog Programa
realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda
Proračuna općine Hum na Sutli.
Članak 5.
Proračunom Općine Hum na Sutli je u 2017. godini
za potrebe kulture i društvenih djelatnosti osigurala ukupno sredstva u iznosu od 315.000,00  kuna koja će biti
raspoređena kako slijedi:
Red.
Ukupni iznos
Djelatnosti po skupinama
br.
u kunama
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Donacija za kulturne djelatnosti
Donacija udrugama, udrugama
građana (umirovljenici, mladi
i dr.), športsko kulturnim društvima te vjerskim zajednicama
Donacija županijskim udrugama*

110.000,00

190.000,00

15.000,00

*Financiranje će se vršiti po odlukama Povjerenstva
za jednokratnu dodjelu financijske podrške
Općinski načelnik će raspisati javni natječaj za
programe javnih potreba u kulturi općine Hum na Sutli
sa uputama za izradu prijedloga financijskog plana koji
sadrži:
1. prihode i primitke
2. rashode i izdatke
3. obrazloženje prijedloga financijskog plana (i
izvještaj o ostvarenim rezultatima u prethodnoj godini)
navodeći programe po aktivnostima i projektima.
Članak 6.
Neraspoređena sredstva na poziciji Ostale udruge i
programi za ostale namjene u kulturi raspoređuje Općinski
načelnik Općine Hum na Sutli temeljem zahtjeva.
Članak 7.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje se od 01.
siječnja 2017. godine.
KLASA: 402-08/16-01/29
URBROJ:2214/02-01-16-15
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 74. stavak 2. Zakona o športu
(«Narodne novine»,  br. 71/06., 150/08, 124/10,124/11,
86/12,  94/13, 85/15 i 19/16), članka 15. Statuta Općine
Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br. 11/13), te Pravilnika o sufinanciranju udruga
koje djeluju na području općine Hum na Sutli , općinsko
vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE HUM
NA SUTLI ZA 2017. GODINU
Članak  1.
Javne potrebe u športu za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Hum na Sutli jesu športske djelatnosti i poslovi, akcije, manifestacije u športu od interesa za
Općinu Hm na Sutli. Programom javnih potreba utvrđuju
se javne potreba u područjima: redovne djelatnosti športskih društava, takmičenja na raznim razinama, školovanje
stručnih kadrova u području športa, zdravstveni standardi
sportaša, održavanje potrebnih razina športskih objekata,
izgradnja novih objekata i nagrađivanje sportskih uspjeha.
Članak   2.
U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u športu, procjeni izvršenja dosadašnjih programa
te proračunskim mogućnostima i potrebe da športske

Utorak, 31. siječnja, 2017.

aktivnosti budu na dosadašnjoj razini u Program javnih
potreba u športu Općine Hum na Sutli za 2017. godinu
bit će uvršteni:
a) redovne aktivnosti športskih društava
b) uređenje športskih objekata
c) održavanje športskih objekata
d) stručno usavršavanje športskih djelatnika
e) oblikovanje športske politike Općine Hum na
Sutli kroz zajednicu športskih udruga.
Članak  3.
Proračun Općine Hum na Sutli  je u 2017. godini
za potrebe športa osigurao ukupno sredstva u iznosu od
190.000,00  kuna.
Općinski načelnik će raspisati javni natječaj za
programe javnih potreba u športu općine Hum na Sutli.
Članak  4.
Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u
planiranom iznosu, izdaci za donacije iz ovog programa
realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda
Proračuna općine Hum na Sutli.
Članak 5.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/16-01/29
URBROJ:2214/02-01-16-14
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 65. Zakona o šumama („Narodne
novine“ br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12,
68/12,148/13 i 94/14) i članka 15. Statuta općine Hum na
Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br.
11/13.) općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj  20. prosinca 2016. godine donijelo je
PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSA ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih  temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračunu Općine Hum na Sutli za 2017. godinu.
Članak 2.
U 2017. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 500,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošiti će se za
asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Hum
na Sutli u 2017. godini.
Članak 4.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine
Hum na Sutli za 2017. godinu. Program će se objaviti u
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a
stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine.
KLASA:  402-08/16-01/29
URBROJ: 2214/02-01-16-11
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.

Utorak, 31. siječnja, 2017.
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Na temelju članka 111. Zakona o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03,
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14 i 98/15) i članka 15. Statuta Općine Hum
na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br. 11/13.) općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj  20. prosinca 2016. godine donijelo je slijedeći
PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
SPOMENIČKE RENTE ZA 2017. GODINU
I.
Ovim Programom korištenja sredstava ostvarenih
od spomeničke rente za 2017. godinu (u daljnjem tekstu:
Program) utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna općine Hum na Sutli za 2017.
godinu po osnovi spomeničke rente.
II.
Planirana sredstva iz točke I. ovog Programa koristiti će se tijekom 2017. godine za slijedeću namjenu:
- uređenje okoliša kod starog grada Vrbovca u
Klenovcu Humskom u iznosu od 500,00 kuna. Planirana
sredstva proslijediti će se Institutu za arheologiju.
III.
Planirana i raspoređena novčana sredstva iz točke
II. Ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenama
Proračuna za 2017. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju
sredstava od spomeničke rente.
IV.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“,  a primjenjuje se od 01.
siječnja 2017. godine.  
KLASA: 402-08/16-01/29
URBROJ:2214/02-01-16-13
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 12. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva („Narodne novine“ br. 153/09., 90/11, 56/13,
154/14 i 119/15) i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.
11/13.) općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 20. prosinca  2016. godine donijelo je slijedeći
PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTVA OSTVARENIH OD
VODNOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU
I.
Ovim Programom korištenja sredstava ostvarenih
od vodnog doprinosa za 2017. godinu (u daljnjem tekstu:
Program) utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna općine Hum na Sutli za 2017.
godinu po osnovi vodnog doprinosa.
II.
Planirana sredstva iz točke I. ovog Programa koristiti će se tijekom 2017. godine za slijedeću namjenu:
- Popravak i rekonstrukcija sabirnika oborinskih
voda u iznosu od 25.000,00 kuna.
III.
Planirana i raspoređena novčana sredstva iz točke
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II. Ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenama
Proračuna za 2016. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju
sredstava od vodnog doprinosa.
IV.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje se od 01.
siječnja 2017. godine.
KLASA:  402-08/16-01/29
URBROJ: 2214/02-01-16-12
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 27. stavka 1.  Zakona o prodaji
stanova na kojima postoji stanarsko pravo («Narodne
novine» broj 43/92-pročišćen tekst, 69/92., 25/93.,
26/93., 48/93., 2/94., 29/94., 44/94., 47/94., 58/95.,
103/95, 11/96., 11/97., 68/98., 163/98, 22/99,   96/99.,
120/00,  94/01. i 78/02.) i članka 15. Statuta Općine Hum
na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»
br. 11/13.) općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo je slijedeći
PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI
STANARSKO PRAVO
U 2017. GODINI
Članak 1.
Prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiran je u Proračunu općine Hum na Sutli za
2017. godinu u iznosu od 200.000,00 kuna.
Članak 2.
U Proračun se uplaćuju novčana sredstva od prodaje
stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Na ime prodaje stanova od ukupno uplaćenih
sredstava, 55 % doznačuje se u državni Proračun, a 45 %
polaže se na žiro račun Proračuna općine Hum na Sutli.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ovog Programa namjenski će se
utrošiti sukladno zakonskim odredbama u korist rješavanja
stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba s područja
Općine Hum na Sutli.
Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 402-08/16-01/29
URBROJ:2214/02-01-16-10
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA  
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“
br. 86/12, 143/13) i članka 15. Statuta općine Hum na
Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br.11/13.) Općinsko vijeće općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo je slijedeći
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PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH
PRIHODA OD NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE
NEZKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
I.
Ovim Programom korištenja sredstava od naknada
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2017.
godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se namjena
trošenja sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna općine Hum na Sutli za 2017. godinu po osnovi naknada za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.
II.
Planirana sredstva iz točke I. ovog Programa koristiti će se tijekom 2017. godine za slijedeću namjenu:
- izradu prostornih planova kojima se propisuju
uvjeti i/ili kriterija za urbanu obnovu i sanaciju područja
zahvaćenih nezakonitom gradnjom,
-   za poboljšanje infrastrukture nedovoljno opremljenih i/ili opremljenih naselja prema programu koje
donosi predstavničko tijelo.
III.
Planirana i raspoređena novčana sredstva iz točke
II. Ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenama
Proračuna za 2017. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju
sredstava od naknada za nezakonito izgrađene zgrade.
IV.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje se od 01.
siječnja 2017. godine.  
KLASA: 402-08/16-01/29              
URBROJ: 2214/02-01-16-16          
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.     
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine”
broj 24/11, 61/11 i 27/13), članka 19. Statuta Općine Hum

Red.
Naziv političke stranke
broj
1.
2.
3.

4.
5.
6.

AUTOHTOHA HRVATSKA
SELJAČKA STRANKA – A-HSS
HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA NARODNA STRANKA LIBERALNI DEMOKRATI
- HNS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
- HSS
KANDIDATI GRUPE BIRAČA
ZAGORSKA STRANKA - ZS

Utorak, 31. siječnja, 2017.

na Sutli  (“Službene glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 11/13), općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na
sjednici održanoj 20.prosinca 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD
POLITIČKIH STRANAKA I KANDIDATA
GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH
U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE HUM NA
SUTLI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – SVIBANJ
2017. GODINE
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad
političkih stranaka i kandidata grupe birača zastupljenih
u općinskom vijeću Općine Hum na Sutli   (u daljnjem
tekstu: općinsko vijeće) nakon provedenih lokalnih izbora 2017. za razdoblje siječanj - svibanj 2017. godine,
koja se osiguravaju u Proračunu Općine Hum na Sutli za
2017. godinu.
Članak 2.
Za svakog člana  općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj
stranci i kandidata grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova općinskom vijeća u trenutku
konstituiranja općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada
i pravo na naknadu razmjerno broju članova općinskog
vijeća podzastupljenog spola.
Članak 3.
Za svakog člana općinskog vijeća utvrđuje se iznos
sredstava od  680,00 kuna.
Za svakog člana općinskog vijeća podzastupljenog
spola utvrđuje se dodatna naknada u iznosu od 68,00 kuna.
Članak 4.
Političkim strankama zastupljenim u općinskom
vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu
Općine Hum na Sutli za 2017. godinu razmjerno broju
članova općinskog  vijeća i broju članova općinskog vijeća
podzastupljenog spola u iznosima kako slijedi:

broj
vijećničkih
mjesta

od toga
žena
vijećnica

naknada
po
vijećniku

naknada
po vijećnici+10%

1

0

680,00

680,00

1

0

680,00

680,00

1

0

680,00

680,00

2

0

680,00

1.360,00

9
1

3
1

680,00
680,00

68,00
68,00

SVEKUKUPNO
u kunama

6.324,00
748,00
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Članak 5.
Sredstva raspoređena prema članku 4. ove Odluke, doznačuje se na žiroračun ogranka političke stranke
odnosno na račun za posebne namjene  na razini Općine
Hum na Sutli.
Sredstva raspoređena prema članku 4. ove Odluke,
doznačiti će se zaključno sa datumom raspisivanja lokalnih izbora 2017. godine.
Članak  6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje se od 01.
siječnja 2017. godine.
KLASA: 402-08/16-01/32
URBROJ: 22214/02-01-16-2
Hum na Sutli, 21.prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 15. Statuta Općine
Hum na Sutli   („Službeni glasnik Krapinsko zagorske
županije broj 11/13 ), općinsko vijeće Općine Hum na Sutli  
na sjednici održanoj  20. prosinca 2016. godine,donosi
GODIŠNJI I SREDNJOROČNI
(TROGODIŠNJI) PLAN DAVANJA KONCESIJA
NA PODRUČJU OPĆINE HUM NA SUTLI ZA
RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE
Članak 1.
Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja
koncesija na području Općine Hum na Sutli za razdoblje
od 2017. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Srednjoročni
plan).
Članak 2.
Općina Hum na Sutli u razdoblju 2017. do 2020.
godine  planira dati slijedeće koncesije:
Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih i fekalnih voda iz
septičkih i sabirnih jama na području Općine Hum na Sutli  
- planirani broj koncesija: jedna (1) koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: pet   (5)
godina,
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju:
6.000,00 kuna,
- planirani prihod od koncesije: 30.000,00 kuna,
- planirani rashodi za koncesije utvrđuju se u visini
troškova provođenja postupka za davanje koncesije,
- pravna osnova za davanje koncesije: članak 11.
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11,   144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
članak 5. stavak. 1. točka 14. Zakona o koncesijama
(„Narodne novine“, broj 143/12) i članka 5. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem koncesije u Općini Hum na Sutli (Službeni glasnik
Krapinsko Zagorske županije 15/02).
Članak 3.
Ovaj Godišnji i srednjoročni plan stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
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Krapinsko zagorske  županije“.
KLASA: 363-01/16-1/11
URBROJ: 2214/02-01-16-2
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić , v.r.
Na temelju članka 103. stavka 1. Zakona o cestama
(“Narodne novine” br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 ), članka  
15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 11/13), općinsko vijeće
Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 20. prosinca  
2016. godine donijelo je  slijedeću
ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U
OPĆOJ UPORABI
Članak 1.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na  
djelu nekretnini oznake: u k.o. Hum na Sutli – dio k.č.br.
1793/3, cesta, površine 3130 m2 pod novom oznakom
1793/4, površine 141m2 upisane u zl.u1.PI   u k.o. Hum na
Sutli – dio k.č.br. 1813, put, površine 7364 m2 pod novom
oznakom 1813/2, površine 390 m2 upisane u zl.u1.PI
Članak 2.
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Krapini –
Stalna služba u Pregradi , izvršiti će brisanje statusa javnog
dobra u općoj uporabi na dijelovima  nekretnini iz članka
1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na  ime
i u korist Hrvatskih cesta i to bez naknade.
Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 340-01/14-01/3
URBROJ: 2214/02-01-16-13
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 9. Odluke o izvršenju proračuna
Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2016. godine  („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ br. 33/15 ) i članka 15. Statuta Općine
Hum na Sutli   („Službeni glasnik Krapinsko zagorske
županije“ br. 11/13 ), općinsko vijeće Općine Hum na
Sutli   na sjednici održanoj 20. prosinca 2016 . godine
donijelo je slijedeću
ODLUKU
O DAVANJU KRATKOROČNE POZAJMICE
HUMVIU D.O.O. ZA VODOOPSKRBU I
ODVODNJU
Članak 1.
Odobrava se kratkoročna pozajmica trgovačkom
društvu  Humvio d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Lastine
1, 49231 Hum na Sutli, OIB 57056832546 u iznosu do  
550.000,00 kuna na rok do 12 (dvanaest) mjeseci od dana
uplate sredstava na transakcijski račun Humvio d.o.o. za

Strana 232 - Broj 3

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

vodoopskrbu i odvodnju, OIB 57056832546.
Članak 2.
Sredstva će se koristit   za Operativni programa
„Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013 „Financiranje
provedba investicijskog   projekata pod nazivom   „Izgradnja vodoopskrbnog sustava Harina Zlaka II.C faza
III. dio te nastavak izgradnje opskrbe vodom naselja
Lupinjak (Sustav Kostel-Klenovec)“   Projektna prijava
EN.2.1.16 – 0057.
Članak 3.
Za iznos odobrene kratkoročne pozajmice sredstva
će se osigurati u Proračunu Hum na Sutli u 2016. godini.  
Sredstva će se doznačiti na žiro račun trgovačkog društva
Humvio d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju   Lastine 1,
49231 Hum na Sutli,  OIB 57056832546., za navedeni
projekt otvoren je poseban žiro-račun kod Zagrebačke
banke  IBAN  HR0423600001501830346.
Članak 4.
Zadužuje se općinski načelnik da zaključi ugovor o
kratkoročnoj pozajmici sa trgovačkim  društvom Humvio
d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Lastine 1, 49231 Hum
na Sutli,  OIB 57056832546.  
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objaviti će se će u „Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije“.  
KLASA:403-02/16-01/1
URBROJ: 2214/02-01-16-3
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) i članka
15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ br. 11/13), općinsko vijeće
Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 20. prosinca
2016. godine donijelo je
ODLUKU
O DODIJELI POSLOVA PRIJEVOZA
POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ
PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI
Članak 1.
Općina Hum na Sutli dodjeljuje poslove prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz proračuna  Općine Hum na
Sutli slijedećem ponuditelju: ŠPOLJAR d.o.o. Radoboj,
Radoboj 333.
Članak 2.
Poslovi iz članka 1. ove Odluke predviđeni su
Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“
broj 36/15) i to za:
• preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih
ostataka, od mjesta smrti na području Općine do nadležne
patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi
uzrok smrti bez obdukcije,
• prijevoz pokojnika kojima se ne može utvrditi
identitet (nepoznatih osoba),
• prijevoz pokojnika bez srodnika ili skrbnika,
koji su u trenutku smrti imali prebivalište ili boravište na
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području Općine.
Ponuditelj iz članak 1. Ove Odluke će pogrebne
poslove obavljati na području općine Hum na Sutli.
Članak 3.
Ugovor za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju iz proračuna   Općine Hum na Sutli
dodjeljuje se na rok od 4 (četiri) godine koji započinje
teći zaključenjem Ugovora za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna  Općine
Hum na Sutli.
Članak 4.
Ponuditelj je dužan poslove prijevoza pokojnika
obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se
na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama
Zakona o pogrebničkoj djelatnosti.
Članak  5.
Ponuditelj je dužan naplaćivati pruženu uslugu
prema cijenama iz troškovnika priloženog uz ponudu,
koji čini sastavni dio ove Odluke.
Ponuditelj će svoje usluge naplatiti nakon što iste
izvrši, na temelju ispostavljenog pisanog računa.
Članak 6.
Ugovor za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju iz proračuna  Općine Hum na Sutli sklopit će se nakon isteka 15 dana od dana dostave ove Odluke
svakom ponuditelju. Ukoliko se pokrene postupak pravne
zaštite, ugovor za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju iz proračuna   Općine Hum na Sutli
potpisati će se kada Odluka o dodijeli poslova prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz proračuna  Općine Hum
na Sutli postane konačna.
Članak 7.
Ovlašćuje se općinski načelnik da na temelju ove
Odluke, s ponuditeljem zaključi ugovor za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna  
Općine Hum na Sutli kojim će se utvrditi međusobna
prava i obveze.
Članak 8.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.  
Obrazloženje:
Na temelju Zakona o pogrebničkoj djelatnosti
(„Narodne novine“ broj 36/15), te u skladu sa Odlukom
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Hum na Sutli
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»
12/16). proveden je postupak javnog natječaja za prijevoz
pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Hum na
Sutli.
Odluka o objavi javnog natječaja o određivanju
poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Hum na Sutli objavljena je u dnevnom tisku
– Jutarnji list dana 20. studenog 2016. godine.
Stručno povjerenstvo je 08. prosinca 2016. otvorilo
jednu ponudu koja je pristigle u roku. Nakon otvaranja,
utvrđeno je da je ponuda ŠPOLJAR d.o.o. Radoboj, Radoboj 333  kompletna i povoljna .
Uputa o pravnom lijeku:
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Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor
u roku od 30 dana pri nadležnom upravnom sudu.
KLASA: UP/I-363-07/16-01/2
URBROJ: 2214/02-01-16-1
Hum na Sutli, 21. prosinac 2016.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić, v.r.

OPĆINA PETROVSKO
Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu, („Narodne novine“ broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13), članka 12., stavka 1. i 2. te članka 15.
Statuta Općine Petrovsko (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” broj 10/13. , Općinsko vijeće Općine
Petrovsko na 21. sjednici održanoj 13. prosinca 2016.
godine donosi slijedeću
ODLUKU
O USTROJAVANJU ZAJEDNIČKOG
KOMUNALNOG REDARSTVA
I.
Općina Petrovsko je suglasna da se obavljanje
poslova komunalnog redara organizira zajednički sa
Općinama Jesenje i Đurmanec temeljem ove Odluke i
posebnog Sporazuma.
II.
Zajedničko obavljanje poslova iz točke I. ove
Odluke podrazumijeva provođenje odredbi Zakona o
komunalnom gospodarstvu i akata Općine donesenih
sukladno zakonu, sa svim ovlastima koje iz njih proizlaze
na području svake jedinice.
III.
Poslove iz točke II. ove odluke obavljat će referent
– komunalni redar zaposlen u Upravnom odjelu Općine
Đurmanec.
IV.
Međusobni odnosi Općine Petrovsko i Općina Jesenje i Đurmanec u zajedničkom organiziranju obavljanja
poslova iz točke I. ove Odluke uredit će se posebnim
Sporazumom.
Sporazumom će se propisati financiranje, organizacija poslova i druga pitanja od značaja za rad komunalnog
redara.
V.
Ovlašćuje se načelnik za potpisivanje Sporazuma
iz točke IV. ove Odluke.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:363-01/16-01/11
URBROJ:2140/03-16-1
Petrovsko, 13.prosinca 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Rudolf Semenić, v.r.
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OPĆINA RADOBOJ
Na temelju odredbi članka 26. Statuta Općine Radoboj (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
broj 16/09, 10/13, 7/14), i članka 16. stavka 13. Pravilnika
o provedbi Mjere 07- „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.2020. (Narodne novine
br.71/16),Općinsko vijeće Općine Radoboj na svojoj 23.
sjednici održanoj dana 15. prosinca. 2016. godine, donosi;
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU
ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU
POSTOJEĆE NERAZVRSTANE CESTE NCKŠ-BROD-D35 NA PODRUČJU OPĆINE
RADOBOJ, 3 SKUPINE
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu
ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Općine Radoboj za investiciju „Rekonstrukcija postojeće
nerazvrstane ceste NC-KŠ-Brod-D35 na području Općine
Radoboj, građevina infrastrukturne namjene 3. skupine.
Članak 2.
Ulaganje u projekt iz članka 1. ove Odluke, prijaviti
će se na Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganje
u izradu, poboljšanje, ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore
energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije
7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“ (Narodne
novine br, 100/16).
Članak 3.
Ova Odluka prilaže se uz Zahtjev za potporu sukladno članku 16. stavku 13. Pravilnika, zajedno sa dokumentom „Opis projekta/operacije“ koji je prilog ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“
Klasa:021-05/16-01/023
Urbroj: 2140/04-16-11
Radoboj, 15. prosinac 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Alojz Sajko, v.r.

Na temelju članka 8. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br.106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 9/04, 174/04,
38/09 i 80/10) te članka 26. Statuta Općine Radoboj
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj
16/09, 10/13, 7/14), Općinsko vijeće Općine Radoboj
na svojoj 23. sjednici održanoj dana 15. prosinca. 2016.
godine, donosi;
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE
SPORAZUMA O OSNIVANJU
JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA GRADA KRAPINE
Članak 1.
Grad Krapina i Općina Đurmanec, Općina Hum na
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Sutli, Općina Jesenje, Općina Lobor, Općina Mihovljan,
Općina Novi Golubovec, Općina Petrovsko te Općina
Radoboj sklopili su Sporazum o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine KLASA:023-01/11-01/108, URBROJ:2140/01-02-0201-11-14,
od 13.06.2012. kojim je Grad Krapina 40 % svojih
osnivačkih prava  nad Javnom vatrogasnom postrojbom
Grada Krapine prenio na Općine, potpisnice Sporazuma.
Članak 2.
Daje se suglasnost na izmjene Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada
Krapine, u tekstu prijedloga Dodatka Sporazumu koji je
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sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Radoboj za
potpisivanje Dodatka Sporazumu iz članka 2. ove Odluke
te poduzimanje svih potrebnih radnji i potpisivanje drugih
akata potrebnih za provedbu ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku
Krapinski-zagorske županije“.
Klasa:021-05/16-01/023
Urbroj: 2140/04-16-07
Krapina, 15.prosinac.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Alojz Sajko, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst, Narodne novine broj 26/03, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), te članka 26. Statuta Općine Radoboj (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije broj 16/09, 10/13, 7/14), Općinsko vijeće Općine Radoboj na 23. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2016. godine, donosi  
II. IZMJENA PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE RADOBOJ U 2016. GODINI
Članak 1.
Ovim programom utvrđuje se opseg i troškovi održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini za:
1. Održavanje javnih putova i nerazvrstanih cesta
2. Sanacija odlagališta otpada
3. Higijeničarska služba i deratizacija
4. Održavanje javne rasvjete.
5. Održavanje javnih zelenih površina
Članak 2.
1. Sanacija odlagališta otpada
Sanacija odlagališta otpada odnosi se na sanaciju preostalih divljih odlagališta na području općine Radoboj.
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
OPIS
2016.
smanjenje
II. IZMJENA
Usluge tek. i investicijskog održavanja

25.000,00

-10.000,00

15.000,00

Izvor financiranja: sredstva proračuna, pomoći iz proračuna.
2. Održavanje javne rasvjete
Održavanje javne rasvjete uključuje troškove utrošene električne energije za javnu rasvjetu, usluge održavanja
javne rasvjete koja se sastoji od  održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselja, nerazvrstanih cesta, troškova zamjene dotrajalih svjetiljki, te ostalog potrošnog materijala
potrebnog za normalno funkcioniranje javne rasvjete,božićno i novogodišnje uređenje Općine, te za izradu dokumentacije
za proširenje mreže.
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
OPIS
2016.
smanjenje
II. IZMJENA
Energija
Usluge tek. i investicijskog održavanja

250.000,00

-50.000,00

200.000,00

50.000,00

-20.000,00

30.000,00

Izvor financiranja: sredstva proračuna, komunalna naknada.
3.Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina
Ovim programom obuhvaćeni su radovi na redovnom održavanju javnih zelenih površina koje je tijekom godine
potrebno izvoditi u cilju zadržavanja postojećeg nivoa uređenosti, dopune postojećih nasada i povećanja urednosti javnih
zelenih površina i to;
- redovni i izvanredni hortikulturni radovi – održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje trave i lišća), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala; (košnja trave na parkovnim površinama
u centru Radoboja, na površinama ispred mjesnog groblja, na površinama eko otoka i autobusnih stajališta, na površinama
Radobojskog trnaca, na površinama uz nogostup, na dječjim igralištima, na površinama uz Križni put...)
- sadnja jesensko-proljetnog i ljetnog cvijeća na parkovnim površinama u centru Radoboja, na površinama uz
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mjesno groblje, uz autobusna stajališta...)
- održavanje klupa i ostale opreme na dječjim igralištima, te u Radobojskom trnacu
Programom se predviđaju sredstava i materijal za obavljanje gore navedenih aktivnosti (cvijeće, motorni benzin,
flaks, te ostali potrebni materijal i alati)
Programom se predviđaju i sredstva za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na
teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.
OPIS
Materijal i dijelovi za tek.i invest. održavanje

TEKUĆI PLAN
2016.

Povećanje/
smanjenje

II. IZMJENA

25.000,00

-5.000,00

20.000,00

Izvor financiranja: sredstva proračuna, komunalna naknada.
Članak 3.
Ovaj Program objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije».
KLASA: 021-05/16-01/024
URBROJ: 2140/04-16-04
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Radoboj, 15.12. 2016.
Alojz Sajko, v.r.
Na temelju članka 76. Zakona o športu  (Narodne novine broj 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka  
26. Statuta Općine Radoboj  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09, 10/13, 7/14), Općinsko vijeće
Općine Radoboj na 23. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donosi
II. IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE RADOBOJ U 2016. GODINI
1. Program javnih potreba u športu
1.1. Uređenje sportsko rekreacijskog centra
U 2016.godini planira se nastaviti sa uređenjem prostora kod nogometnog igrališta. Za ovu namjenu planirano je
30.000,00 kuna.
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
OPIS
2016.
smanjenje
II. IZMJENA
   Rashodi za materijal i energiju

15.000,00

-10.000,00

5.000,00

Ovaj Program objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije».
KLASA: 021-05/16-01/023
URBROJ: 2140/04-16-04
Radoboj, 15.12.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Alojz Sajko, v.r.
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93,38/09) te
članka 26. Statuta Općine Radoboj  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09, 10/13, 7/14), Općinsko
vijeće Općine Radoboj na 23. sjednici održanoj dana 15. prosinca  2016. godine, donosi
II. IZMJENU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RADOBOJ U 2016. GODINI
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Radoboj jesu kulturne djelatnosti i programi za promicanje kulture te akcije i manifestacije u kulturi od interesa za općinu Radoboj.
1. Javne potrebe u kulturi
1.1. Nabava knjiga i opreme za knjižnicu
Za nabavu knjiga i kupnju potrebnog namještaja planiraju planirana sredstva smanjuju se za 355.000 kuna.
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
NAZIV
2016.
smanjenje
II. IZMJENA
Knjige u knjižnici
Uredska oprema i namještaj

10.000,00

-10.000,00

0,00

500.000,00

-345.000,00

155.000,00

1.2. Arheološka iskapanja na visinskim naseljima Hajdine zerne i Plat

Za realizaciju projekta arheološka iskapanja na visinskim naseljima Hajdine zerne i Plat. Planirana sredstva
smanjuju se za 112.000 kuna te sada iznose 38.000 kuna.
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
NAZIV
2016.
smanjenje
II. IZMJENA
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150.000

-112.000,00

38.000,00

TEKUĆI PLAN
2016.

Povećanje/
smanjenje

II. IZMJENA

Postrojenja i oprema

200.000,00

-98.000,00

102.000,00

Ostala nemat. proizvedena imovina

550.000,00

-275.000,00

275.000,00

2. Uređenje i održavanje Zavičajne zbirke
NAZIV

Ovaj Program objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije».
KLASA: 021-05/16-01/023
URBROJ: 2140/04-16-04
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Radoboj, 15.12.2016.
Alojz Sajko, v.r.
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 94/13),
članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13.) i članka  26. Statuta Općine
Radoboj  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09, 10/13, 7/14), Općinsko vijeće Općine Radoboj na
23. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donosi
II. IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU
OPĆINE RADOBOJ U 2016. GODINI
1. Predškolski odgoj
1.1. Dječji vrtići
Općina Radoboj sufinancira redoviti program predškolskog odgoja temeljem Odluke o mjerilima za financiranje
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja. Navedenom Odlukom utvrđeni su kriteriji za umanjenje učešća roditelja
u ekonomskoj cijeni redovitog programa.
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
NAZIV
2016.
smanjenje
II. IZMJENA
Tekuće donacije u novcu

400.000,00

-120.000,00

280.000,00

2. Osnovnoškolsko obrazovanje
2.1. Sufinanciranje školskih aktivnosti
U Proračunu za 2016. godinu planirana su sredstva za pomoć kod odlaska na školska natjecanja, za školu plivanja,
odnosno obuku neplivača, te za druge aktivnosti koje su od interesa za djecu, polaznike osnovne škole.
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
NAZIV
2016.
smanjenje
II. IZMJENA
Tekuće donacije u novcu

20.000,00

-10.000,00

10.000,00

2.2. Sufinanciranje logopedske službe
Općina Radoboj će zajedno sa Gradom Krapinom te Općinama Petrovsko, Jesenje i Đurmanec sudjelovati u osnivanju
logopedske službe u Krapini. Planirana sredstva odnose se na trošak plaće logopeda.
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
NAZIV
2016.
smanjenje
II. IZMJENA
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

30.000,00

-30.000,00

0,00

Ovaj Program objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije».
KLASA: 021-05/16-01/023
URBROJ: 214/04-16-04
Radoboj, 15.12.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Alojz Sajko, v.r.
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst, Narodne novine broj  26/03,
82/04, 178/04,38/09,79/09 153/09,49/11,144/12,94/13),
te članka 26. Statuta Općine Radoboj (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije broj 16/09, 10/13, 7/14),
Općinsko vijeće Općine Radoboj na 23. sjednici održanoj
dana 15. prosinca 2016. godine, donosi  

II. IZMJENU GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE RADOBOJ U 2016.
GODINI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se objekti i uređaji
komunalne infrastrukture koji će se graditi u planskom
razdoblju 2016. godini, sukladno odredbama Zakona o
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komunalnom gospodarstvu. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži: opis poslova s procjenom
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, te namjenu i aktivnosti za realizaciju.
Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Radoboj, razvojnim programima, potrebi dovršetka
započetih investicija, te usvojenim programima izgradnje predmetnih objekata i uređaja, a sve u skladu s proračunom
Općine Radoboj.
Članak 2.
Sukladno članku 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, utvrđuju se slijedeći programi:
Asfaltiranje javnih putova i nogostupa
Ovim programom obuhvaćeni su radovi i aktivnosti vezani uz asfaltiranje javnih puteva i nerazvrstanih cesta na
području Općine Radoboj. Radovi obuhvaćaju sve potrebne pripremne radnje na ugradnji asfaltnog zastora kao i stručni
nadzor tijekom izvođenja radova. Plan asfaltiranja dotrajalih i oštećenih javnih puteva i nerazvrstanih cesta temelji se na
provedenim natječajima i usvojenim programima, a sve u skladu s proračunom Općine Radoboj.
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
OPIS
2016.
smanjenje
II. IZMJENA
Asfaltiranje javnih putova i nogostupa

200.000,00

-140.000,00

60.000,00

Izvori financiranja: komunalni doprinos, pomoći iz proračuna, sredstva proračuna Općine Radoboj.
Izgradnja nogostupa
Ovim programom predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za dionicu nogostupa od Vence prema
Lopaticama uz županijsku cestu 2122 (A. G. Grada Krapine – Radoboj – D35).
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
OPIS
2016.
smanjenje
II. IZMJENA
Izgradnja nogostupa

150.000,00

-150.000,00

0,00

Izvori financiranja: pomoći iz proračuna, sredstva proračuna.
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Radoboj – ruralni fond
Po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i pripreme potrebne projektne dokumentacije nerazvrstane ceste prijaviti
će se na fondove ruralnog razvoja s ciljem rekonstrukcije i modernizacije istih. Ovim programom planirana su sredstva i
aktivnosti za provođenje gore navedenih radova. Planirana sredstva smanjuju se u ukupnom iznosu.
OPIS
Intelektualne i osobne usluge

TEKUĆI PLAN
2016.

Povećanje/
smanjenje

II. IZMJENA

300.000,00

-300.000,00

0,00

Izvori financiranja: komunalni doprinos, pomoći iz proračuna, sredstva proračuna Općine Radoboj.
Sanacija klizišta
Na području Općine aktivirala su se velika klizišta i to u Jazvinama (zaseok Švaljki), Bregima Radobojskim (cesta
prema Kunštekima, zaseok Vidovići ), u Radoboju zeseok Ivčeki- Horvati i Orehovcu Radobojskom (zaseok Kranjčeci Prelčeci). Ovim programom predviđena su sredstva za daljnju sanaciju nastalih klizišta. Sanaciju klizišta u zaseoku Švaljki
sanirat će se sredstvima Hrvatskih cesta do 560.000 kuna bez PDV-a , a za sanaciju preostalih klizišta Općina je dužna
osigurati sredstva u proračunu za iduću godinu.
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
OPIS
2016.
smanjenje
II. IZMJENA
Sanacija klizišta

450.000,00

-400.000,00

50.000,00

Izvori financiranja: pomoći iz proračuna i sredstva proračuna.
Uređenje igrališta
Ovim programom u 2016. godini planirana su sredstva za nabavku i ugradnju opreme za dječja igrališta na području
Općine Radoboj, sukladno planovima i programima Mjesnih odbora.
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
OPIS
2016.
smanjenje
II. IZMJENA
Igrala za igrališta
30.000,00
-24.000,00
6.000,00
Izvor financiranja: sredstva proračuna
Izgradnja javne rasvjete
Za izgradnju javne rasvjete u 2016.godini planirana sredstva u iznosu 80.000 kuna smanjuju se za 50.000 kuna.
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TEKUĆI PLAN
2016.

Povećanje/
smanjenje

II. IZMJENA

80.000,00

-50.000,00

30.000,00

Ostali građevinski objekti

Izvori financiranja: sredstva proračuna.
Nabava kontejnera
Za nabavu još jednog zelenog otoka planirano je 25.500,00 kuna. Budući da u 2016. nije došlo do kupnje istoga
navedena sredstva planirati će se u Proračunu za 2017. godinu.
TEKUĆI PLAN
Povećanje/
OPIS
2016.
smanjenje
II.IZMJENA
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-kontejneri

25.500,00

-25.000,00

0,00

Izvori financiranja: pomoći iz proračuna i sredstva proračuna.
Članak 3.
Ovaj Program objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije».
KLASA: 021-05/16-01-023
URBROJ: 2140/04-16-04
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Radoboj, 15.12.2016.
Alojz Sajko, v.r.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Radoboj
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj
16/09, 10/13, 7/14) i članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (pročišćeni tekst, Narodne novine broj
26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12 i 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Općinsko
vijeće Općine Radoboj na 23. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2016. godine, donosi  
PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU
OPĆINE RADOBOJ U 2017. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se objekti i uređaji
komunalne infrastrukture koji će se graditi u planskom
razdoblju u 2017. godini, sukladno odredbama Zakona
o komunalnom gospodarstvu. Program gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture sadrži: opis poslova
s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i
uređaja, za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima, te namjenu i aktivnosti za
realizaciju.
Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Radoboj, razvojnim programima, potrebi
dovršetka započetih investicija, te usvojenim programima
izgradnje predmetnih objekata i uređaja, a sve u skladu s
proračunom Općine Radoboj.
Članak 2.
Sukladno članku 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, utvrđuju se slijedeći programi:
ASFALTIRANJE JAVNIH PUTOVA I NOGOSTUPA
Ovim programom obuhvaćeni su radovi i aktivnosti
vezani uz asfaltiranje javnih puteva i nerazvrstanih cesta
na području Općine Radoboj. Radovi obuhvaćaju sve potrebne pripremne radnje na ugradnji asfaltnog zastora kao i

stručni nadzor tijekom izvođenja radova. Plan asfaltiranja
dotrajalih i oštećenih javnih puteva i nerazvrstanih cesta
temelji se na provedenim natječajima i usvojenim programima, a sve u skladu s proračunom Općine Radoboj.
OPIS
Asfaltiranje javnih putova i nogostupa

PLAN 2017.
250.000,00

Izvori financiranja: komunalni doprinos, pomoći iz
proračuna, sredstva proračuna Općine Radoboj.
IZGRADNJA NOGOSTUPA
Ovim programom predviđena su sredstva za izradu
projektne dokumentacije za dionicu nogostupa od Vence
prema Lopaticama uz županijsku cestu 2122 (A. G. Grada
Krapine – Radoboj – D35).
OPIS
Izgradnja nogostupa

PLAN 2017.
150.000,00

Izvori financiranja: pomoći iz proračuna, sredstva
proračuna.
ULAGANJE U GRAĐENJE NERAZVRSTANIH
CESTA – Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste
Planirani iznos od 2.178.810 odnosi se na rekonstrukciju postojeće nerazvrstane ceste uz pomoć EU fonda.
Ukupna vrijednost investicije je 7.262.700.
OPIS

PLAN 2017.

Ceste

2.178.810,00

Izvori financiranja: komunalni doprinos, pomoći iz
proračuna, sredstva proračuna Općine Radoboj.
PROMETNI ZNAKOVI
Ovim programom planira se nabavka prometnih
znakova i ogledala u 2017. godini, sukladno planovima
i programima Mjesnih odbora. Postavljanjem potrebnih
ogledala i prometnih znakova povećat će se preglednost
spojeva nerazvrstanih cesta sa županijskim cestama, a
samim time povećat će se sigurnost odvijanja prometa
na istima.
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OPIS
Prometni znakovi

PLAN 2017.
15.000,00

Izvori financiranja: sredstva proračuna.
SANACIJA KLIZIŠTA
Na području Općine aktivirala su se velika klizišta
i to u Jazvinama (zaseok Švaljki), Bregima Radobojskim
(cesta prema Kunštekima, zaseok Vidovići ), u Radoboju
zeseok Ivčeki- Horvati i Orehovcu Radobojskom (zaseok
Kranjčeci - Prelčeci). Ovim programom predviđena su
sredstva za daljnju sanaciju nastalih klizišta. Najveće
klizište koje se nalazilo u zaseoku Švaljki sanirano je sa
sredstvima od Hrvatskih cesta do iznosa 560.000 kuna ,
a za sanaciju preostalih klizišta Općina je dužna osigurati
sredstva u proračunu za iduću godinu.
OPIS
Sanacija klizišta

PLAN 2017.
100.000,00

Izvori financiranja: pomoći iz proračuna i sredstva
proračuna.
UREĐENJE IGRALIŠTA
OPIS
Igrala za igrališta

PLAN 2017.
28.000,00

Ovim programom u 2017. godini planirana su sredstva za nabavku i ugradnju opreme za dječja igrališta na
Mjesni odbor Radoboj I, Radoboj II, i
Strahinje Radobojsko                                            
5.000,00
Mjesni odbor Radoboj Centar i Gorjani Sutinski
8.000,00
Mjesni odbor Jazvine i Orehovec
Radobojski                                                                     
10.000,00
Mjesni odbor Gornja Šemnica i Kraljevec Šemnički
5.000,00
Izvor financiranja: sredstva proračuna
NABAVA KONTEJNERA
Ovim programom planirana su sredstva za nabavku
zelenog eko-otoka. Planirani eko otok postavit će se u
naselju Kraljevec Šemnički.
OPIS
Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene - kontejneri

PLAN 2017.
25.500,00

Izvori financiranja: pomoći iz proračuna i sredstva
proračuna.
Članak 3.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Radoboj u 2017. godini
objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“,
KLASA: 021-05/16-01/023
URBROJ:2140/04-16-05
Radoboj, 15. prosinac.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Alojz Sajko, v.r.
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Na temelju članka 26. Statuta Općine Radoboj  
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj
16/09, 10/13, 7/14), članka 19. 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 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi
(Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09), Općinsko
vijeće Općine Radoboj na 23. sjednici održanoj dana 15.
prosinca  2016. godine, donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI
OPĆINE RADOBOJ U 2017. GODINI
Programom javnih potreba u kulturi i religiji Općine
Radoboj u 2017. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi
i djelatnosti od značenja za Općinu Radoboj, koji se
odnose na:
- redovnu djelatnost Udruga u kulturi,
- poticanje i unapređenje kulturno-umjetničkog
amaterizma,
- program u glazbenoj i glazbeno-scenskoj djelatnosti,
- zaštitu i očuvanje kulturnih i vjerskih dobara.
1. Javne potrebe u kulturi
1.1. Udruge u kulturi i ostale organizacije
Općina Radoboj će iz proračuna za 2017. godinu
za potrebe zadovoljavanja javnih potreba u kulturi, a koje
se odnose na djelovanje udruga i društava sufinancirati
osnovnu djelatnost udruga i njihovih programa od interesa
za Općinu.
Udruge i udruženja u kulturi te kulturno umjetnička
društva organizirana su u skladu sa Zakonom o udrugama
(Narodne novine broj 74/14) i samostalna su u svom djelovanju i poslovanju. Pomoći iz proračunskih sredstava
doznačuju im se kao donacije uz obvezu dostavljanja
obrazloženih programa po aktivnostima i projektima
Upravnom odjelu Općine Radoboj.
Na temelju članak 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata za opće dobro koje provode udruge (Narodne
novine broj 26/15) te Pravilniku o financiranju udruga iz
Proračuna Općine Radoboj (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije broj 1/16), općinski načelnik će na
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela donijeti godišnji
plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje
programa/projekata/manifestacija iz proračuna Općine
Radoboj u 2017. godini po usvajanju Proračuna Općine
Radoboj za 2017. godinu.
Za aktivnost udruga u kulturi u 2017. godini planira se izdvojiti iz Proračuna Općine Radoboj ukupno
30.000,00 kuna.
1.2. Nabava knjiga i opreme za knjižnicu
U 2017. godini iz proračuna se planiraju izdvojiti
sredstva za knjižnicu Općine Radoboj koja će se nalaziti u
prostorijama Zavičajne zbirke. Za nabavu knjiga i kupnju
potrebnog namještaja planiraju se sredstva u iznosu od
110.000,00 kuna.
1.3. Arheološka iskapanja na visinskim naseljima
Cerkviše i Plat
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Za realizaciju projekta arheološka iskapanja na
visinskim naseljima Cerkviše i Plat planirana su sredstva
u iznosu 85.000 kuna, projekt će se realizirati uz pomoć
Ministarstva kulture.
2. Pomoć Župi Presvetog Trojstva
Iz proračuna za 2017. godinu izdvojit će se sredstva i
za vjerske zajednice. Za Župu Presvetog Trojstva planirana
su sredstva u iznose 53.000,00 kuna.
3. Uređenje i održavanje Zavičajne zbirke
U Proračunu Općine Radoboj za 2017.godinu za
program Uređenje i održavanje Zavičajne zbirke planirana
su sredstva u ukupnom iznosu od 2.572.250,00 kuna.
Ukupna sredstva za provođenje Programa javnih potreba u kulturi i religiji u 2017. godini iznose 2.996.250,00
kuna.
Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine
Radoboj objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“.
KLASA: 021-05/16-01/023
URBROJ:2140/04/16-01-05
Radoboj, 15. prosinac.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Alojz Sajko, v.r.
Na temelju članka   26. Statuta Općine Radoboj  
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj
16/09, 10/13, 7/14),   članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine
87/08, 94/13 i 152/14) te članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 10/97, 107/07
i 94/13.), Općinsko vijeće Općine Radoboj na 23. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM
ODGOJU I ŠKOLSTVU OPĆINE RADOBOJ
U 2017. GODINI
1. Predškolski odgoj
1.1. Dječji vrtići
Općina Radoboj sufinancira redoviti program predškolskog odgoja temeljem Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja.
Navedenom Odlukom utvrđeni su kriteriji za umanjenje
učešća roditelja u ekonomskoj cijeni redovitog programa.
Za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima
osiguravaju se sredstva u iznosu 400.000,00 kuna.
1.2. Predškola
Program predškole provodi se u Osnovnoj školi
Side Košutić u Radoboju, te u područnoj školi Jazvine.
U školskoj godini 2016./2017. Program provodi Dječji
vrtić Gustav Krklec, a Općina Radoboj financira troškove
djelatnika, mjesečno.
Za financiranje predškole planirana su sredstva u
iznosu 90.000,00 kuna.
Ukupna sredstva u Programu predškolski odgoj u
Proračunu za 2017. godinu iznose 490.000,00 kuna.
2. Osnovnoškolsko obrazovanje
2.1. Sufinanciranje školskih aktivnosti
Kao i svake godine Općina Radoboj osigurava
sredstva za aktivnosti Osnovne škole Sida Košutić. U

Utorak, 31. siječnja, 2017.

Proračunu za 2017. godinu planiraju se sredstva za pomoć
kod odlaska na školska natjecanja, za školu plivanja, odnosno obuku neplivača, te za druge aktivnosti koje su od
interesa za djecu, polaznike osnovne škole.
Za sufinanciranje školskih aktivnosti planiraju se
sredstva u iznosu 25.000,00 kuna.
2.2. Darovi djeci za Sv. Nikolu i nagrade nadarenim
učenicima
I u Proračunu za 2017. godinu planiraju se sredstva
za darove djeci povodom dana Sv. Nikole. Darovi se
dijele na školskim priredbama, a osigurani su za djecu
nižih razreda te za polaznike predškole. Osigurana su i
sredstva za nagrade nadarenim učenicima koji sudjeluju
na državnim natjecanjima.
Za darove djeci osigurana su sredstva u iznosu od
15.000,00 kuna.
2.3.Sufinanciranje logopedske službe
Općina Radoboj je zajedno sa Gradom Krapinom,
Općinom Đurmanec, Općinom Jesenje i Općinom Petrovsko potpisala sporazum o sufinanciranju obavljanja
poslova logopeda. Logoped će biti zaposlen u Dječjem
vrtiću Gustav Krklec. Općina Radoboj sufinancirati će
plaću logopeda sa 20% te je za tu namjenu planirano
30.000 kuna.
2.4. Kupnja udžbenika za osnovnoškolce
Odlukom općinskom vijeća u 2014. godini nabavljene su knjige za sve polaznike Osnovne škole Side Košutić
u Radoboju. U 2017. godini planirana su sredstva koja se
odnose na kupnju radnih bilježnica.
Za tu namjenu osigurana su sredstva u iznosu
120.000,00 kuna.
Ukupna sredstva u Programu osnovnoškolsko obrazovanje u Proračunu za 2016. godinu iznose 190.000,00
kuna.
3. Srednjoškolsko obrazovanje
3.1. Sufinanciranje prijevoza učenika i pomoći
učenicima i studentima
U školskoj godini 2015./2016.Općina Radoboj sufinancira prijevoz učenika srednjih škola s područja Općine
Radoboj. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju
učenici koji su redovito upisani i pohađaju prvi, drugi, treći
ili četvrti razred srednje škole, koji za prijevoz od kuće do
škole i obrnuto koriste sredstva javnog prijevoza, a imaju
prebivalište (mjesto stanovanja) na području općine Radoboj, koje je udaljeno 5 i više kilometara od škole. Općina
Radoboj također sufinancira smještaj učenika u učeničkim
domovina u visini od 50% iznosa mjesečnog računa.
Za sufinanciranje prijevoza učenika i smještaja u domovima planirana su sredstva u iznosu 140.000,00 kuna.
Ukupna sredstva u Programu osnovnoškolsko obrazovanje u Proračunu za 2017.godinu iznose 140.000,00
kuna.
Za program javnih potreba u predškolskom odgoju
i školstvu za 2017. godinu planirana su ukupna sredstva
u iznosu 820.000,00 kuna.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i
školstvu Općine Radoboj u 2017. godini objaviti će se
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Utorak, 31. siječnja, 2017.
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KLASA: 021-05/16-01/023
URBROJ:2140/04-16-05
Radoboj, 15. prosinac.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Alojz Sajko, v.r.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Radoboj
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj
16/09, 10/13, 7/14) i članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (pročišćeni tekst, Narodne novine broj
26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12 i 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),  Općinsko
vijeće Općine Radoboj na 23. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2016. godine, donosi  
PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE RADOBOJ U 2017. GODINI
Članak 1.
Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine
Radoboj. Programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa s naznakom izvora financiranja za komunalne
djelatnosti:
1. Održavanje javnih putova i nerazvrstanih cesta
2. Sanacija odlagališta otpada
3. Održavanje javne rasvjete.
4. Održavanje javnih zelenih površina
5. Održavanje groblja
Članak 2.
Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata iz članka 1. na području Općine Radoboj
i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.
Članak 3.
1. ODRŽAVANJE JAVNIH PUTOVA I NERAZVRSTANIH CESTA
OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA
Ovim programom obuhvaćeni su radovi na redovnom održavanju postojećih prometnih površina, te
ostalih nerazvrstanih cesta na području Općine Radoboj
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sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti
cesta, te povećanja sigurnosti odvijanja prometa. Ukupna
dužina svih nerazvrstanih cesta na području općine iznosi
59,61 kilometar od čega je 10,79 kilometara makadamskih
cesta. Održavanje obuhvaća sljedeće radove:
- zimska služba: održavanje nerazvrstanih cesta i
javnih površina u zimskim uvjetima, te čišćenje snijega s
nogostupa uz nerazvrstane i javne ceste (čišćenje snijega
podrazumijeva izlazak vozila s ralicama na nerazvrstane
ceste i javne površine kad visina snijega na kolniku ne
prelazi  15 cm i ako je promet moguć vozilima koja imaju
zimsku opremu. Posipavanje cesta i površina obavlja se
nakon čišćenja snijega mješavinom soli i sipine. Prema
potrebi vršit će se preventivno posipavanje u slučaju
poledice).
- proljetni i ljetni otkos; na svim nerazvrstanim
cestama kako bi se povećala preglednost i sigurnost, a
samim time osiguralo normalno korištenje istih, potrebno
je izvršiti dva puta godišnje otkos trave uz sve nerazvrstane
ceste.
- održavanje makadamskih cesta sa nabavkom
i ugradnjom kamenog materijala (doprema i strojna
ugradnja kamenog materijala frakcije od 0 do 30mm na
cijelom području Općine Radoboj). U slučaju nepovoljnih
vremenskih utjecaja pojedine nerazvrstane makadamske
ceste dodatno se saniraju i nasipavaju u cilju normalnog
odvijanja prometa
- održavanje bankina, usjeka, zasjeka, nasipa
te popravka propusta na asfaltiranim i makadamskim
cestama (nasipavanje i poravnavanje bankina kamenim
materijalom frakcije od 0 do 30 mm, uklanjanje grmlja
u svrhu normalnog odvijanja prometa). Nakon zimskog
perioda saniranje nastalih oštećenja na bankinama uz
nerazvrstane ceste.
- ugradnja betonskih cijevi (propusti, kanali…)
- održavanje postojećih asfaltiranih prometnih
površina zatvaranjem udarnih rupa, ulegnuća, popravcima
manjih oštećenja, krpanje udarnih rupa sa zasijecanjem
rubova, čišćenje udarne rupe, premazivanje rubova bitumenskom emulzijom, ručna ugradnja asfalta AB 0-8 mm
prosječne debljine sloja 6 cm u uvaljanom stanju).

323 – USLUGE – Opis
Zimsko čišćenje (paušalno)
Otkos
MO Radoboj centar i Gorjani Sutinski
MO Radoboj I, II i Strahinje Radobojsko
Rad rovokopača MO Bregi Radobojski i Kraljevec Radobojski
MO Jazvine i Orehovec Radobojski
MO Gornja Šemnica i Kraljevec Šemnički
MO Radoboj centar i Gorjani Sutinski
MO Radoboj I, II i Strahinje Radobojsko
Prijevoz kameMO Bregi Radobojski i Kraljevec Radobojski
nog materijala
MO Jazvine i Orehovec Radobojski
MO Gornja Šemnica i Kraljevec Šemnički

PLAN 2017.
100.000,00
84.375,00
25.000,00
15.250,00
15.000,00
18.000,00
55.000,00
16.000,00
8.640,00  
12.123,00
12.000,00
10.500,00
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Ostale potrebe općine za uslugama
Izvor financiranja: komunalna naknada, sufinanciranje građana i sredstva proračuna.
322 – MATERIJAL – Opis
MO Radoboj centar i Gorjani Sutinski
MO Radoboj I, II i Strahinje Radobojsko
MO Bregi Radobojski i Kraljevec Radobojski
MO Jazvine i Orehovec Radobojski
Kameni materijal MO Gornja Šemnica i Kraljevec Šemnički
MO Radoboj centar i Gorjani Sutinski
MO Radoboj I, II i Strahinje Radobojsko
MO Bregi Radobojski i Kraljevec Radobojski
MO Jazvine i Orehovec Radobojski
Cijevi
MO Gornja Šemnica i Kraljevec Šemnički
Ostali materijal MO Radoboj centar i Gorjani Sutinski
Ostali materijal MO Radoboj I, II i Strahinje Radobojsko
Ostali materijal MO Bregi Radobojski i Kraljevec Radobojski
Ostali  materijal MO Jazvine i Orehovec Radobojski
Ostali materijal MO Gornja Šemnica i Kraljevec Šemnički
Ostale potrebe općine za materijalom

Utorak, 31. siječnja, 2017.

73.112,00
PLAN 2017.
9.556,00
5.760,00
8.798,00
12.000,00
7.500,00  
8.000,00
23.520,80  
4.000,00
14.500,00
8.000,00
14.000,00
24.200,00
2.579,00
33.678,00
5.676,18
53.232,02

Izvor financiranja: komunalna naknada, sufinanciranje građana i sredstva proračuna.
2. SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA
OPIS POSLA S PROCJENOM TROŠKOVA
Ovim programom obuhvaćeni su radovi na sanaciji preostalih divljih odlagališta otpada na području Općine Radoboj,
a obuhvaćeni su sljedeći radovi i aktivnosti:
- nabavka potrebnih kontejnera za utovar sakupljenog otpada te prijevoz istog do odgovarajućeg odlagališta otpada
- korištenje potrebne mehanizacije, alata i opreme za saniranje divljih odlagališta
OPIS
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

PLAN 2017.
15.000,00

Izvor financiranja: sredstva proračuna, pomoći iz proračuna.
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
OPIS POSLA S PROCJENOM TROŠKOVA
Pod javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete uključivo podmirivanje troškova električne energije.
Ovim programom obuhvaćeni su sljedeći radovi;
- redovno održavanje javne rasvjete za osvjetljavanje javnih površina, javnih cesta kroz naselje i nerazvrstanih
cesta (zamjena dotrajalih lampi, sijalica, prigušnica i ostalog sličnog potrošnog materijala)
- podmirivanje troškova električne energije za zadovoljavajući nivo osvjetljenja mjesta na području općine Radoboj
OPIS

PLAN 2017.

Energija

200.000,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

  50.000,00

Izvor financiranja: sredstva proračuna, komunalna naknada.
4. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
OPIS POSLA S PROCJENOM TROŠKOVA
Ovim programom obuhvaćeni su radovi na redovnom održavanju javnih zelenih površina koje je tijekom godine
potrebno izvoditi u cilju zadržavanja postojećeg nivoa uređenosti, dopune postojećih nasada i povećanja urednosti javnih
zelenih površina i to;
- redovni i izvanredni hortikulturni radovi – održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje trave i lišća), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala; (košnja trave na parkovnim površinama
u centru Radoboja, na površinama ispred mjesnog groblja, na površinama eko otoka i autobusnih stajališta, na površinama

Utorak, 31. siječnja, 2017.
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Radobojskog trnaca, na površinama uz nogostup, na dječjim igralištima, na površinama uz Križni put...)
- sadnja jesensko-proljetnog i ljetnog cvijeća na parkovnim površinama u centru Radoboja, na površinama uz
mjesno groblje, uz autobusna stajališta...)
- održavanje klupa i ostale opreme na dječjim igralištima, te u Radobojskom trnacu
Programom se predviđaju sredstava i materijal za obavljanje gore navedenih aktivnosti (cvijeće, motorni benzin,
flaks, te ostali potrebni materijal i alati)
Programom se predviđaju i sredstva za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na
teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.
OPIS

PLAN 2017.

Energija

15.000,00

Materijal i dijelovi za tek.i invest. održavanje

25.000,00

Sitni inventar i auto gume

  5.000,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

10.000,00

Izvor financiranja: sredstva proračuna, komunalna naknada.
5. ODRŽAVANJE GROBLJA
OPIS POSLA S PROCJENOM TROŠKOVA
Ovim programom obuhvaćeni su radovi koje je tijekom godine potrebno izvesti u cilju održavanja mjesnog groblja
u Radoboju.
OPIS

PLAN 2017.

Energija

20.000,00

Materijal i dijelovi za tek.i invest. održavanje

15.000,00

Komunalne usluge – odvoz smeća

30.000,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

25.000,00

Članak 4.
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Radoboj u 2017. godini, objaviti će se u
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/16-01/023
URBROJ:2140/04-16-05
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Radoboj, 15. prosinac.2016.
Alojz Sajko, v.r.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Radoboj
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj
16/09, 10/13, 7/14), i Zakona o socijalnoj skrbi  (Narodne
novine broj 157/13, 152/14 i 99/15),   Općinsko vijeće
Općine Radoboj na 23. sjednici održanoj dana 15. prosinca  
2016. godine, donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I
ZDRAVSTVU OPĆINE RADOBOJ
U 2017. GODINI
1. Pomoći i donacije
1.1. Pomoć za nabavku ogrjeva - decentralizacija
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi samcu ili obitelji koja se grije na
drva može se, jednom godišnje osigurati 3 m3 drva ili se
može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u
visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne
(regionalne ) samouprave. Sredstva će se isplaćivati direktno korisnicima prema zahtjevu i evidenciji Centra za
socijalnu skrb Krapina. Sredstva za tu namjenu jedinica
područne samouprave doznačiti će u općinski proračun.
Za 2017. godinu planiraju se sredstva u iznosu od
35.000,00 kuna.

1.2. Pomoć za novorođenu djecu
Za svako novorođeno dijete obitelji ili samohranom
roditelju osigurava se jednokratna pomoć u iznosu od
1.000,00 kuna. Sredstva se isplaćuju prema zahtjevima,
temeljem članka 20. Odluke o socijalnoj skrbi Općine
Radoboj. Pravo na pomoć imaju roditelji s prebivalištem
na području Općine Radoboj.
Potrebna sredstva u 2017. godini iznose 35.000,00
kuna.   
1.3. Jednokratna novčana pomoć
Sukladno članku 17. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Radoboj, jednokratna novčana pomoć može se odobriti
samcu ili obitelji koji se, zbog trenutačnih okolnosti ili
drugih posebnih uvjeta (npr. rođenje djeteta, školovanje
djeteta, bolest ili smrti člana obitelji, elementarna nepogoda, gubitak posla ili drugih nevolja) nađu u teškoj
materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti djelomično ili
u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Pomoć
se odobrava na temelju pismenog zahtjeva uz priloženu
dokumentaciju.
Svi radno sposobni primatelji socijalne pomoći
dužni su se odazvati na društveno koristan rad prema
programu koji utvrdi Upravni odjel Općine Radoboj.
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Potrebna sredstva u 2017. godini iznose 40.000,00

1.4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Općine Radoboj, troškovi stanovanja
odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu
energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju te odvoz kućnog
otpada. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se mjesečno, do iznosa polovice iznosa pomoći za
uzdržavanje utvrđene temeljem zakonskih odredbi.  
Potrebna sredstva u 2017.godini iznose 35.000,00
kuna.  
1.5.  Jednokratna pomoć umirovljenicima
Jednokratna pomoć umirovljenicima isplaćuje se
prigodom Božićnih blagdana u novcu, poklon bonu ili u
obliku prigodnih paketa, sukladno članku 21. Odluke o
socijalnoj skrbi Općine Radoboj.
Potrebna sredstva u 2017. godini iznose 10.000,00
kuna.  
1.6.
Podmirenje pogrebnih troškova
Sukladno članku 22. Odluke o socijalnoj Skrbi
Općine Radoboj podmiriti će se troškovi pogreba za umrlu
osobu koja nema nasljednika odnosno nema osobu koja je
o njoj skrbila za njezina života, odnosno nema obveznika
zakonskog ili ugovornog uzdržavanja, a ne ostvaruje
pravo na podmirenje pogrebnih troškova od strane Centra
za socijalnu skrb, i to do visine neophodnih pogrebnih
troškova.
Potrebna sredstva u 2017. godini iznose 5.000,00
kuna.   
2. Školska kuhinja
Pravo na besplatnu školsku kuhinju ostvaruje učenik
osnovne škole s prebivalištem na području Općine Radoboj, koji živi u obitelji čija mjesečna primanja po članu
zajedničkog domaćinstva ne prelazi iznos od 800,00 kuna.
Osnovna škola dostavlja popis djece sukladno navedenom
kriteriju Upravnom odjelu Općine Radoboj.
Potrebna sredstva u 2017. godini iznose 30.000,00
kuna.
3.  Pomoć u kući starijim osobama
Općina Radoboj će i u 2017.godini sufinancirati
Program “Pomoć u kući starijim osobama”. Za sufinanciranje Programa pomoć u kući utvrđuje se jedinstvena
cijena u iznosu 100,00 kuna po korisniku mjesečno. Broj
korisnika je promjenjiv i ovisi o izdanim rješenjima Centra
za socijalnu skrb Krapina. Odobrena sredstva doznačuju
se mjesečno na žiro račun GDCK Krapina.
Potrebna sredstva u 2017. godini iznose 9.000,00
kuna
4. Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije
U 2006. godini osnovan je Obiteljski centar Krapinsko –zagorske županije koji provodi programe savjetovanja i edukacije roditelja mladih i obitelji. Centar provodi
edukacije i na području općine Radoboj u suradnji sa
Osnovnom školom Side Košutić.
Potrebna sredstva u 2017. godini iznose 4.000,00
kuna.
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5. Programske aktivnosti udruga
5.1. Crveni križ Krapina
Financiranje javnih ovlasti i redovne djelatnosti  
Crvenog križa zakonska je obveza. Zakonom o hrvatskom
Crvenom križu (“Narodne novine” broj 92/01, članak 14.)  
utvrđeno je da gradovi i općine za Službu traženja Hrvatskog Crvenog križa izdvajaju 0,2% sredstava proračuna,
za redovnu djelatnost od 0,5 do 1,8% proračuna, iz čega
slijedi da ukupna zakonska sredstva iznose od 0,7% do
2% proračuna.
Za financiranje djelatnosti Crvenog križa Krapina
Općina Radoboj u 2017. godini planira izdvojiti 50.000,00
kuna.
5.2. Ostale udruge
Na temelju članak 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata za opće dobro koje provode udruge (Narodne
novine broj 26/15) te Pravilniku o financiranju udruga iz
Proračuna Općine Radoboj (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije broj 1/16), općinski načelnik će na
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela donijeti godišnji
plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje
programa/projekata/manifestacija iz proračuna Općine
Radoboj u 2017. godini po usvajanju Proračuna Općine
Radoboj za 2017. godinu.
Planirana sredstva za sufinanciranje programa i
projekata socijalno-humanitarnih udruga iznose 15.000,00
kuna.
5.3.Sufinanciranje nabave prostora za smještaj
GDCK
Sukladno potpisanom Sporazumu, kupnju prostora
zajednički sufinanciraju Gradsko društvo Crvenog križa
Krapina, Grad Krapina te općine Radoboj, Đurmanec,
Petrovsko i Jesenje.
Potrebna sredstva u 2017. godini iznose 25.000,00
kuna.
Ukupna sredstva za provođenje Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2017. godini iznose
313.000,00 kuna.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Radoboj u 2017. godini objaviti će se u
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:021-05/16-01/023
URBROJ:2140/04-16-05
Radoboj, 15. prosinac.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Alojz Sajko, v.r.
Na temelju članka   26. Statuta Općine Radoboj  
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj
16/09, 10/13, 7/14) i članka 76. Zakona o sportu  (Narodne
novine broj 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i
85/15), Općinsko vijeće Općine Radoboj na 23. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE
RADOBOJ U 2017. GODINI
Programom javnih potreba s područja sporta Općine
Radoboj u 2017. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i

Utorak, 31. siječnja, 2017.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

djelatnosti od značaja za Općinu Radoboj  koji se odnose
na:
- redovitu djelatnost amaterskih klubova,
- sudjelovanje na natjecanjima i turnirima.
1. Program javnih potreba u sportu
1.1.Udruge u sportu
Program javnih potreba u sportu temelji se na
Zakonskim obvezama utvrđenim člankom 76. Zakona
o športu (Narodne novine broj 71/06,150/08, 124/10,
124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), a kojim je propisano da se
sredstva za zadovoljavanje javnih potreba osiguravaju u
Proračunu gradova i općina, a prema opsegu utvrđenim
Programom.
Na temelju članak 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata za opće dobro koje provode udruge (Narodne
novine broj 26/15) te Pravilniku o financiranju udruga iz
Proračuna Općine Radoboj (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije broj 1/16), općinski načelnik će na
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela donijeti godišnji
plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje
programa/projekata/manifestacija iz proračuna Općine
Radoboj u 2017. godini po usvajanju Proračuna Općine
Radoboj za 2017. godinu.
Za sportske aktivnosti svih udruga u 2017. godini u Proračunu Općine Radoboj planirano je ukupno
230.000,00 kuna.
1.2. Maraton i biciklistička utrka
U 2008.godini započeto je sa organizacijom biciklističke i maraton utrke. Cilj organiziranja navedenih
utrka je poticanje stanovništva Općine, a naročito djece
na bavljenje sportom i rekreacijom, ali i promidžba općine
Radoboj. U Proračunu za 2017. godinu planirana sredstva
u iznosu 15.000,00 kuna za navedenu namjenu doznačiti
će se na račun Sportske zajednice Općine Radoboj.
1.3.Uređenje sportsko rekreacijskog centra
U 2017. godini planira se nastaviti sa uređenjem
prostora kod nogometnog igrališta. Za ovu namjenu planirano je 30.000,00 kuna.
Ukupna sredstva za provođenje Programa javnih
potreba u sportu u 2017. godini iznose 290.000,00 kuna.
Program javnih potreba u sportu Općine Radoboj u
2017. godini objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja
2017. godine
KLASA:021-05/16-01/023
URBROJ: 2140/04-16-05
Radoboj, 15. prosinac.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Alojz Sajko, v.r.

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Na temelju članka 17. stavak 1. točke 1. Zakona o  
sustavu civilne zaštite (Narodne novine   broj 82/15) te
članka 32. Statuta  Općine Sveti Križ Začretje (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/13. i 15/14.),
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Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 26. sjednici održanoj 13.12.2016. godine, donijelo je:
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ
ZAČRETJE ZA 2017. GODINU
UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je da  sustav civilne zaštite
obuhvaća mjere i aktivnosti ( preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se
uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih
sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih
i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa  te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i
ratnih razaranja.
Člankom 17. stavak 1. definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja
proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite
na području Općine Sveti Križ Začretje, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i
katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite
i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite
donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Sveti Križ Začretje  za 2017. godinu. (u daljnjem
tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces
razvoja povezan je sa osiguranjem financijskih sredstava
u proračunu Općine Sveti Križ Začretje, a namijenjena su
za financiranje sustava civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na
sljedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA
Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja
03.05.2012. godine Općinsko vijeće Sveti Križ
Začretje donijelo je Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne
zaštite.
Općina Sveti Križ Začretje pokrenula je postupak
usklađenja navedenih dokumenata u skladu sa novim
Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti
i plana zaštite i spašavanja (“Narodne novine” br. 30/14,
67/14.), te je po ishođenju suglasnosti Državne uprave
za zaštitu i spašavanje Općinsko vijeće na 21. sjednici
09.05.2016. donijelo odgovarajuće akte.
U skladu sa člankom 8. stavak 4. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih
nesreća za područje Republike hrvatske i jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave do kraja ožujka 2018.
godine u obvezi smo usvojiti  Procjenu rizika od velikih
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nesreća.
Stožer zaštite i spašavanja
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15) članka 6. stavka
1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
stožera civilne zaštite (Narodne novine br. 37/16) i članka
44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije broj 5/2013, 15/2014),
Općinski načelnik Općine Sveti Križ Začretje, dana
22.09.2016. donio je Odluku o osnivanju Stožera civilne
zaštite Općine Sveti Križ Začretje
Novoimenovani Stožer je nužno upoznati sa novim
Zakonom o sustavu civilne zaštite, odnosno sa mjerama
sustava civilne zaštite, ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelnima sustava
civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite te
obavezama jedinica lokalne samouprave u provođenju
zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne
zaštite.
Postrojbe civilne zaštite
Tijekom prve polovice 2017. godine, a u svrhu
povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija
zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti smotriranje postrojbi civilne zaštite.
Po provedenoj smotri potrebno je organizirati
provedbu osposobljavanja postrojbi civilne zaštite te
opremanje osnovnom osobnom opremom.
Smotriranje će se provesti u suradnji sa Državnom
upravom za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu
i spašavanje Krapina.
Povjerenici civilne zaštite
U 2017. godini potrebno je povjerenike civilne
zaštite upoznati sa novim Zakonom o sustavu civilne
zaštite, a prije svega sa:   djelovanjem sustava civilne
zaštite i načelima istog obavezama općine u provođenju
zakonskih obveza definiranih Zakonom
- obvezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća
2. VATROGASTVO
Na području Općine djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva (DVD Sveti Križ Začretje i DVD Brezova).
Područje Općine pokriva i Zagorska javna vatrogasna
postrojba.
U 2017. godini potrebno je provesti sljedeće aktivnosti:
- iskazati bitne odrednice (posebno na bazi materijalno tehničke opremljenosti) daljnjeg materijalno tehničkog razvoja, razvoja i obuhvaćanja kadrova, održavanja
taktičko pokaznih vježbi,
- zadati viši stupanj jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na
području općine Sveti Križ Začretje u 2016. godini,
- daljnji razvoj hidrantske mreže u onim dijelovima Općine gdje je to potrebno,
- za brdovita naselja i rijetko naseljene zone planirati nabavu suhih sredstava gašenja kao i osigurati cestovni
pristup (u svim vremenskim uvjetima ) vatrogasnim i
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sličnim vozilima,
- propagirati provođenje Odluke o spaljivanju
korova, suhe trave i biljnog otpada,
- locirati eventualne zone rizika (posebno zbog
gospodarskih zona),
- edukacija stanovništva o uzrocima nastanka
požara i o osnovama gašenja požara,
-      nastaviti suradnju sa susjednim DVD-ima i
Vatrogasnom zajednicom Krapinsko –  zagorske županije,
- neophodno je i dalje provoditi različite oblike
osposobljavanja vatrogasaca te posebnu pažnju posvetiti
vatrogasnoj mladeži.
Sredstva za decentralizirano financiranje redovne
djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe, kao i sredstva za
financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društva planiraju se
temeljem članka 43.-45. Zakona o vatrogastvu.
5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Za udruge od značaja za zaštitu i spašavanja, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima
i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanja,
utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna temeljem njihovih iskazanih potreba i mogućnosti.
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE
DJELATNOSTI             
U prvom redu to su službe i pravne osobe koje se u
svom redovnom djelovanju bave zaštitom i spašavanjem
(javno zdravstvo, socijalna služba, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska služba, javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture kao i pravne osobe koje se bave
građevinskim, prijevozničkim i drugim djelatnostima za
zaštitu i spašavanje).
Uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima u sustavu zaštite i spašavanja odnosi se posebno na
operativne snage, službe i pravne osobe koje su određene
Odlukom o utvrđivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Križ Začretje.
S ciljem unaprjeđenja cjelokupnog sustava zaštite i
spašavanja na području Općine i u  2017. godini potrebno
je osigurati djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja
na prostoru Općine, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naselja i javnih prometnica.
I u 2017. godinu potrebno je nastaviti suradnju sa
Crvenim križem, kao i provoditi propisane mjere zaštite
pučanstva (deratizacija, higijeničarska služba i sl.)
Komunalnu djelatnost zimske službe nužno je
obavljati sukladno Operativnom planu iste.
II.
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2017. GODINI
SA PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU
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2017.
1.  Vatrogastvo:       
     -  Sredstva za JVP      
     -  Sredstva za DVD     
     -  Sufinanciranje nabave interventnog vozila
2. Izrada planova iz
područja zaštite i spašavanja
3.Sredstva za civilnu zaštitu  i HGSS
4. Higijeničarska služba           
5. Deratizacija i dezinsekcija  
6. Crveni križ                           
SVEUKUPNO :             
KLASA: 810-01/16-01/07
URBROJ :2197/04-01-16-7
Sveti Križ Začretje, 13.12.2016.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe   („Narodne novine“ broj:24/11., 61/11., 27/13., 2/14. i 96/16.), i članka
35. Statuta  općine Veliko Trgovišće  („Službeni glasnik
Krapinsko zagorske županije“ broj 23/09. i 8/13.),    Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće  na 21. sjednici  
održanoj 09. prosinca  2016. godine donijelo je
O D L U K U
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA
REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE
POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA
PREDSTAVNIČKOG TIJELA
IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje  način rasporeda sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i  
članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača
u 2017. godini, koji su zastupljeni u Općinskom vijeću
općine Veliko Trgovišće ( u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće) , sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  („Narodne novine“ broj:24/11.,
61/11., 27/13., 2/14. i 96/16.).
Članak 2.
Pravo na redovito  godišnje financiranje iz sredstava
Proračuna općine Veliko Trgovišće imaju političke stranke
koje imaju člana u Općinskom vijeću i članovi predstavničkog tijela izabrani s liste grupe birača.
Članak 3.
Sredstva za redovito godišnje financiranje osiguravaju se u Proračunu Općine, a    raspoređuju  na način
da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika
u  Općinskom  vijeću tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u
trenutku konstituiranja  Općinskog  vijeća.
Za svakoga izabranog vijećnika   podzastupljenog
spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u
visini od 10% iznosa predviđenog po svakom  vijećniku,
utvrđenog člankom  4. stavak 1. alineja 5.  ove Odluke.  
Ukoliko pojedinom vijećniku nakon konstituiranja  
Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci,
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2018.

2019.

140.000,00
293.000,00

140.000,00
293.000,00
100.000,00

140.000,00
293.000,00

11.000,00
5.000,00
48.000,00
44.000,00
49.000,00
589.000,00

11.000,00
5.000,00  
48.000,00                                                   
44.000,00
49.000,00  
589.000,00

11.000,00
                   5.000,00
48. 000,00
44. 000,00
49. 000,00
689.000,00  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Ciglenečki, v.r.
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku
1. ovog članka ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik
pripadao u  trenutku konstituiranja  Općinskog vijeća.
Članak 4.
Iznos sredstava koji pripadaju pojedinoj političkoj
stranci za pojedinog vijećnika iznosi   1.000,00 kn,   za
vijećnika podzastupljenog spola  iznosi 1.100,00 kn, slijedom čega visina sredstava koja u 2017. godini pripadaju  
pojedinoj političkoj stranci   utvrđuje se kako slijedi:
- ukupni iznos osiguranih sredstava u Proračunu
   13.200,00 kn
- ukupni broj vijećnika
13
- broj vijećnika podzastupljenog spola (žene)  
2
- broj vijećnika izabranih s  liste grupe birača   
0
- iznos sredstava po pojedinom vijećniku     1.000,00 kn
- iznos sredstava po vijećniku podzastupljenog spola   
1.100,00 kn
- pripadajući  godišnji iznos sredstava  za pojedine političke stranke:
- Hrvatski laburisti – stranka rada                          4.100,00   kn
- Socijaldemokratska partija Hrvatske
3.100,00 kn
- Hrvatska seljačka stranka                         1.000,00 kn
- Hrvatska   demokratska zajednica               2.000,00 kn
- Hrvatska stranka zelenih – Eko savez – zeleni
1.000,00 kn
-  Hrvatska kajkavska  stranka                                 1.000,00  kn
- Hrvatska stranka umirovljenika                  1.000,00  kn
Članak 5.
Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel   općine
V.Trgovišće da iznos sredstava iz članka 4. ove Odluke u
jednakim iznosima  tromjesečno doznačuje na žiroračun
pojedine političke stranke.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije a primjenjuje se od
01.01.2017.g.
KLASA: 021-01/16-01/11                                                        

UR.BROJ: 2197/05-16-05-2

Veliko Trgovišće,09.12.2016.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Horvatin, v.r.
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Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/2015),
i članka   35. Statuta općine  Veliko Trgovišće (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 23/09. i 8/13.)  
Općinsko vijeće općine  Veliko Trgovišće  na  21.  sjednici
održanoj dana  09. prosinca  2016. godine, donosi
O D L U K U
I
Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Veliko Trgovišće  za 2016. godinu.
II
Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području općine Veliko Trgovišće za 2017. godinu.
III
Dokumenti iz točke I i II  ove Odluke čine sastavni
dio iste.
KLASA: 814-01/16-01/12
URBROJ: 2197/05-16-05-4
Veliko Trgovišće, 09.12.2016.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Horvatin, v.r.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 36/15) i članka 35.
Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj: 23/09. i 8/13.) Općinsko
vijeće općine Veliko Trgovišće na  21. sjednici održanoj
dana 09. prosinca 2016.g.   donijelo je
ODLUKU
O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA
POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ
PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju poslovi prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz Proračuna općine Veliko
Trgovišće (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i postupak
provedbe javnog natječaja te obvezni sadržaj ugovora o
povjeravanju obavljanja navedenih poslova.
Članak 2.
Pod poslovima prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine podrazumijevaju se poslovi
preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka
osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti odnosno od mjesta na kojem
se nalaze posmrtni ostaci osobe na području Općine pa
do nadležne patologije ili sudske medicine.
Članak 3.
Općina će sklopiti ugovor o povjeravanju poslova
preuzimanja i prijevoza pokojnika (u daljnjem tekstu:
ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika) s
najpovoljnijim ponuditeljem na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).
Odluku o raspisivanju natječaja te odluku o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja na temelju provedenog natječaja donosi Općinski načelnik.
Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda
u zatvorenim omotnicama.
Natječaj provodi povjerenstvo koje se sastoji od tri
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člana koje imenuje Općinski načelnik.
Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih
ponuda.
Članak 4.
Tekst natječaja utvrđuje Općinski načelnik.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na web
stranicama i na oglasnoj ploči Općine.  Tekst natječaja iz
stavka 1. ovoga članka sadrži naročito sljedeće:
1. opis predmeta natječaja,
2. podatak o tome da se prijevoz pokojnika obavlja
u vremenu od 0,00 do 24,00 sata tijekom svakog dana
kalendarske godine,
3. rok za podnošenje ponude na natječaj,
4. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,
5. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti
ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika,
6. razdoblje na koje se sklapa ugovor o povjeravanju
poslova prijevoza pokojnika,
7. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati
ponuditelj:
- koji nije ishodio rješenje o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno zakonu kojim
se uređuje obavljanje pogrebničke djelatnosti,
- koji nije registriran za obavljanje pogrebničke
djelatnosti,
- koji na dan zaključenja natječaja ima dug prema
Općini po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Općinom
regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno
prema Općini ima dospjelo nepodmireno potraživanje u
iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja,
- koji na dan zaključenja natječaja ima dospjelih
nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom
zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza (npr. u postupku
sklapanja predstečajne nagodbe),
- koji je kao fizička osoba ili kao odgovorna osoba
u pravnoj osobi pravomoćno osuđena za kaznena djela i/ili
prekršaje sukladno zakonu kojim se uređuje pogrebnička
djelatnost.
Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i
podatke u svezi prijevoza pokojnika.
Članak 5.
Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora
sadržavati:
1. presliku važećeg rješenja o ispunjavanju uvjeta
za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
2. presliku rješenja o upisu u sudski registar za
pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili
drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti (ne stariji
od 30 dana od dana objave natječaja),
3. presliku potvrde nadležne Porezne uprave o
stanju duga ili važećeg jednakovrijednog dokumenta
izdanog od nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja
ili odgovarajuću izjavu osobe ovlaštene za zastupanje
ponuditelja za slučaj da se u državi sjedišta ponuditelja
ne izdaju navedena potvrda ili dokument (ne stariji od 30
dana od dana objave natječaja),
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4. uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o neizricanju prekršajnih kazni za fizičku osobu ponuditelja ili odgovornu osobu u pravnoj osobi ponuditelja, odgovarajući
izvod iz kaznene i prekršajne evidencije države sjedišta
ponuditelja ili odgovarajuću izjavu osobe ovlaštene za
zastupanje ponuditelja za slučaj da se u državi sjedišta
ponuditelja ne izdaje navedeni izvod (ne stariji od 30 dana
od dana objave natječaja),
5. izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o spremnosti na zaprimanje poziva mrtvozornika
u vremenu od 0,00 do 24,00 sata tijekom svakog dana
kalendarske godine te o mogućnosti preuzimanja umrle
osobe ili posmrtnih ostataka najkasnije u roku od dva sata
od primitka poziva,
6. ponuđenu cijenu za poslove prijevoza pokojnika
iskazanu po km,
7. ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan
podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja.
Članak 6.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda
koja, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, sadrži najniži
iznos ponuđene cijene za poslove prijevoza pokojnika.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude jednaki iznos cijene za
poslove prijevoza pokojnika, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Općine.
Članak 7.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na temelju
provedenog natječaja donosi Općinski načelnik.
Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, Općina i odabrani ponuditelj sklapaju ugovor o povjeravanju
poslova prijevoza pokojnika u roku od 30 dana od dana
donošenja odluke.
Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika u ime Općine sklapa Općinski načelnik na vrijeme
od četiri godine.
Ugovor iz stavka 3. ovoga članka naročito sadrži:
- naznaku ugovornih strana,  
- ugovorene poslove,
- vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
- naknadu – cijenu  za poslove prijevoza pokojnika
iskazanu po km,
- odredbu o prestanku ugovora,
- odredbu o spremnosti odabranog ponuditelja na
zaprimanje poziva mrtvozornika tijekom 24 sata svakoga
dana kalendarske godine te o mogućnosti za preuzimanje
umrle osobe ili posmrtnih ostataka najkasnije u roku od
dva sata od primitka poziva.
Članak 8.
Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika
prestaje:
- istekom vremena na koje je sklopljen,
- smrću fizičke osobe odnosno prestankom pravne
osobe pogrebnika,
- otkazom ugovora od strane Općine,
- sporazumom Općine i pogrebnika o raskidu
ugovora,
- raskidom ugovora od strane pogrebnika.
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Članak 9.
U slučaju da pogrebnik ne obavlja poslove u skladu
sa sklopljenim ugovorom ili da prestane ispunjavati uvjete
za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Općina će otkazati
ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije
isteka vremena na koji je sklopljen.
Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika
smatra se otkazanim istekom roka od 30 dana od dana
upućivanja pisane obavijesti o otkazu ugovora pogrebniku.
Članak 10.
Praćenje izvršenja obveza pogrebnika iz ugovora o
povjeravanju poslova prijevoza pokojnika obavlja Jedinstveni upravni odjel.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko
zagorske županije.
KLASA: 023-01/16-01/505
UR.BROJ: 2197/05-16-05-3
Veliko Trgovišće, 09.12.2016.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Horvatin, v.r.
Na temelju članka  20., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj:  
10/97,107/07. i 94/13.)  i članka 35. Statuta općine Veliko
Trgovišće  („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 23/09. i 8/13.), Općinsko vijeće općine Veliko
Trgovišće    na  21. sjednici održanoj dana   09.12.2016.g.  
donijelo je
PRAVI LN I K
O NAČINU OBRAČUNA UČEŠĆA U CIJENI
REDOVITOG PROGRAMA I NAČINU
OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU U
DJEČJI VRTIĆ „ROŽICA“ VELIKO
TRGOVIŠĆE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuje način obračuna i
učešće roditelja – staratelja djece smještene u Dječji vrtić
Rožica Veliko Trgovišće  u cijeni redovitog programa i
načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić
Rožica u Velikom Trgovišću  (u daljnjem tekstu: Vrtić ).
Članak 2.
Ekonomsku cijenu smještaja i boravka djece u Vrtiću utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, temeljem elemenata utvrđenih člankom
42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja
i naobrazbe („Narodne novine“ broj:63/08. i 90/10.).
Članak 3.
Roditelj – staratelj djeteta neposrednog korisnika
usluga Dječjeg vrtića obvezan je sudjelovati u naknadi
ekonomske cijene programa u iznosu – omjeru sukladno
posebnom aktu Općinskog vijeća kojim se utvrđuju mjerila financiranja.
Svi roditelji – staratelji plaćaju isti iznos učešća,
bez obzira na materijalne prilike.
Mjesečnu uplatu naknade roditelj – staratelj dužan
je naplatiti najkasnije do kraja mjeseca za tekući mjesec
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na žiro račun Dječjeg vrtića Rožica.
Članak 4.
Roditelju - staratelju čije dijete zbog opravdanih
razloga (bolest i oporavak nakon bolesti ili godišnji odmor) ne koristi usluge Vrtića umanjuje se iznos učešća
u financiranju ekonomske cijene programa uz obvezno
ispunjavanje obrasca „Odjava djeteta“ za:
1. 5% ako se usluga ne koristi od 5 do 10 radnih
dana neprekidno
2. 15% ako se usluga ne koristi od 11 do 20 radnih
dana  neprekidno
3. 40% ako se usluga ne koristi duže od 21 radni
dan neprekidno.
Roditelju – staratelju čije dijete ne koristi usluge
Vrtića zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti  iznos učešća
u financiranju ekonomske cijene programa umanjuje se za
70% protekom 41 radnog dana od početka prestanka korištenja programa uz predočenje medicinske dokumentacije.
Roditelj – staratelj je obvezan osobno ispuniti
obrazac „Odjava djeteta“ u računovodstvu Dječjeg vrtića
već prvog dana izostanka, a najkasnije u roku od tri dana.
Ukoliko roditelj ne postupi na navedeni način, obvezan je
podmiriti troškove u cijelosti.
Članak 5.
Roditelja – staratelja djeteta čije dijete često i više
od 20 radnih dana neprekidno ne koristi usluge Vrtića, a
da razlog nije bolest djeteta, pozvat će se na redovitost
korištenja usluga pisanim putem. Ukoliko i nakon toga
nastave sa neredovitim korištenjem usluga Vrtića, smatrat
će se da im usluge nisu potrebne te će takvo dijete biti
ispisano iz Vrtića.
Odluku o ispisu djeteta iz stavka 1. ovog članka
donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.
Članak 6.
U koliko jedinica lokalne samouprave iz koje dijete
dolazi ne sudjeluje u sufinanciranju primarnog programa
roditelj – staratelj snosi troškove pune ekonomske cijene
boravka djeteta u Dječjem vrtiću.
Članak 7.
U koliko se dijete ispisuje iz Dječjeg vrtića roditelj - staratelj je dužan najaviti Vrtiću pisanu obavijest o
ispisu djeteta iz Vrtića najkasnije 15 dana prije ispisa, te
dokazati podmirenje svih nastalih troškova programa do
dana ispisa.
Članak 8.
Roditelju - staratelju djeteta koji neredovito podmiruje troškove boravka djeteta u Dječjem vrtiću (do kraja
mjeseca za tekući mjesec), Dječji vrtić će u razdoblju ne
duljem od 30 dana  poslati opomenu o dospjelom dugu
za plaćanje. Dospijeće u opomeni je 8 dana.
Ukoliko poduzeta mjera ne rezultira uplatom od
strane roditelja, Dječji vrtić će roditelju privremeno otkazati pružanje usluga (nemogućnost dovođenja djeteta
u vrtić do podmirenja duga), a nakon toga  u roku od 30
dana od dospijeća opomene o dospjelom dugu, roditelju
će u potpunosti otkazati pružanje usluga.
Ukoliko se i nakon poduzetih mjera ne uspije naplatiti dospjelo dugovanje, u daljem roku od 30 dana od dana
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otkazivanje pružanja usluga uslijediti će ovršni postupak
putem javnog bilježnika za naplatu dospjelog potraživanja.
Roditelju - staratelju se može odobriti obročna otplata duga temeljem pisanog zahtjeva za obročnu otplatu
duga. U zahtjevu je potrebno navesti dinamiku otplate
duga. Zahtjev se podnosi ravnatelju koji ako zahtjev smatra opravdanim odobrava obročnu otplatu duga.
Članak 9.
U Dječji vrtić mogu se  upisivati djeca od navršenih  
godinu dana  do polaska u osnovnu školu, i to u:
- redovite programe odgoja, obrazovanja, njege,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece  koji
su  prilagođeni razvojnim potrebama djece predškolske
dobi te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
- programe za djecu predškolske dobi s  posebnim
potrebama
- programe predškole.
Vrtić može izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja sukladno odredbama
Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i
obrazovanja.
Članak 10.
Prednost pri upisu djece u redovne programe vrtića  
imaju djeca s prebivalištem  na području općine Veliko
Trgovišće prema slijedećem redoslijedu:
1. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog
rata,
2. djeca zaposlenih roditelja,
3. djeca samohranih roditelja,
4. djeca iz obitelji s troje i više djece,
5. djeca uzeta na uzdržavanje,
6. djeca roditelja koji primaju  doplatak za djecu,
7. djeca s teškoćama u razvoju,
8. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu.
Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta po
točki 2. stavka 1. ovog članka, pravo prioriteta ostvaruju
prema daljnjim osnovama i redoslijedu:
1. vrijeme čekanja na listi za upis u Vrtić po natječajima iz prethodnih godina,
2. roditelji koji već u primarnom programu  imaju
djecu,
3. zdravstveno stanje obitelji ( invaliditet, teže
bolesti članova obitelji),
4. status podstanara, stan u nužnom smještaju,
5. socijalni status obitelji.
Roditelj je dužan dostaviti Vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.
Uz zahtjev za upis djeteta roditelj prilaže:
- za dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i
invalida Domovinskog rata - rješenje o priznatom statusu,  
- za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja,
- za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)- presuda o razvodu braka, smrtni list
umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u
zajedničkom kućanstvu,
-za dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda
poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohrano-
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sti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda
o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu
skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
-za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili
bez odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj
obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
-za dijete iz obitelji s troje ili više djece - za svako
dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s
podacima o rođenju djeteta,
-za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu
- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, za dijete roditelja koji primaju
doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu,
-za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju - relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
(medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje
nadležnog tijela).
Prednost pri upisu djece sukladno ovom članku primjenjuje se u slučaju većih potreba i interesa za smještaj
djece od mogućih kapaciteta Vrtića.
Članak 11.
Po izvršenom upisu djece s prebivalištem na području općine V.Trgovišće, prema utvrđenom redoslijedu
iz članka 10., u slučaju slobodnih mjesta vršit će se upis
djece s  područja drugih JLS.
Članak 12.
Postupak upisa u Dječji vrtić   i druga pitanja u svezi
upisom djece u vrtić podrobnije se uređuju posebnim
aktom    Upravnog vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost
Osnivača.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana  
objave, a objavljuje se u »Službenom glasniku KZŽ“
Članak 14.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o načinu obračuna učešća u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Rožica Veliko Trgovišće  
(„Službeni glasnik KZŽ“ broj: 7/10. i 10/14.) i  Odluka
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji
vrtić „Rožica“ Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“
broj: 19/08 i 7/10.)  
KLASA: 021-01/16-01/15
                                                       
UR.BROJ: 2197/05-16-05-2
Veliko Trgovišće,09.12.2016.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Horvatin, v.r.
Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 135/06., 37/13. i 125/13.)
i članka 35. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 23/09. i 8/13.),
Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće   na 21. sjednici,
održanoj dana 09.12.2016. godine, donijelo je
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ODLUKU
O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH
LJUBIMACA, NAČINU KONTROLE
NJIHOVA RAZMNOŽAVANJA, UVJETIMA
I NAČINU DRŽANJA VEZANIH PASA TE
NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja
kućnih ljubimaca, način kontrole njihovog razmnožavanja,
uvjeti i način držanja vezanih pasa te način postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine
Veliko Trgovišće (u daljnjem tekstu: Općina).
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na kućne
ljubimce koji pripadaju zaštićenim vrstama u skladu s posebnim propisima i na službene pse (psi koji imaju licencu
za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih
tijela) kao ni na pse vodiče slijepih osoba.
Članak 2.
U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće
značenje:
- kućni ljubimac: životinja koju čovjek drži zbog
društva, zaštite i pomoći ili zanimanja za tu životinju,
- posjednik kućnog ljubimca: fizička ili pravna
osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili
privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,
- napuštena životinja: životinja koju je posjednik
svjesno napustio kao i ona koju je napustio zbog više sile,
- izgubljena životinja: ona koja je odlutala od posjednika i on je traži,
- javna površina: površina određena kao takva
posebnim propisom,
- sklonište za životinje: objekti u kojima se smještaju
i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se
osigurava potrebna pomoć.
Članak 3.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati uvjete
za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama i odredbama zakona o zaštiti životinja i veterinarstvu.
Posjednik kućnog ljubimca dužan se brinuti o
prehrani, smještaju, higijeni i zdravlju kućnog ljubimca.
Članak 4.
Posjednik kućnog ljubimca je dužan prilikom
držanja kućnog ljubimca osigurati najmanje sljedeće uvjete, sve u skladu s odredbama zakona o zaštiti životinja
i veterinarstvu:
- odgovarajući smještaj kućnog ljubimca u skladu
s potrebama pojedine vrste,
- odgovarajuću prehranu kućnog ljubimca (hranu i
vodu u odgovarajućim količinama),
- nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s
potrebama pojedine vrste,
- odgovarajuću veterinarsku zaštitu i njegu kućnog
ljubimca,
- osigurati kontrolu na kućnim ljubimcem, - onemogućiti bijeg kućnog ljubimca.
Posjednik kućnog ljubimca ne smije napuštati
kućnog ljubimca.
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Članak 5.
Zabranjeno je držanje kućnog ljubimca i njegovo
kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost
te mir ljudi, posebno djece, te na način koji ugrožava
sigurnost drugih životinja.
Članak 6.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući ili dvorištu na
način koji poštuje prava susjeda, u skladu s odredbama
propisa o vlasništvu.
U dvorištu obiteljske kuće psa je dozvoljeno držati
slobodnog u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom
prostoru, kojeg pas ne može napustiti, a ako je pas opasan,
ulazna vrata u prostor moraju biti zaključana.
Ukoliko se psa drži u neograđenom prostoru, posjednik ga je dužan držati vezanog, ali ne na lancu kraćem
od tri metra.
Članak 7.
Držanje i kretanje kućnog ljubimca u stambenoj i
poslovnoj zgradi i njenom okolišu te obvezu čišćenja istih
prostora utvrđuju suvlasnici zgrade u skladu s odredbama
propisa o vlasništvu.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, na balkonu, lođi
ili zajedničkim dijelovima zgrade ili u zgradi  nije dozvoljeno držati niti ostavljati kućnog ljubimca koji svojim
glasanjem remeti mir suvlasnika zgrade.     
Članak 8.
Ukoliko posjednik drži    psa koji je evidentiran
kao opasan, na ulazu u prostor ili objekt mora istaknuti
upozorenje „opasan pas“.
Članak 9.
Zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u objekte
javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, kulturne), dječji
vrtić, na sportska i dječja igrališta, groblje,  javne skupove
te druga javna mjesta, zbog higijenskih i zdravstvenih
razloga.
Članak 10.
Zabranjeno je dovođenje kućnog ljubimca na javnu
površinu bez nadzora.
Zabranjeno je dovođenje psa na javnu površinu bez
povodca, a ukoliko je pas opasan, obvezna je i upotreba
košare - brnjice.
Zabranjeno je psa puštati na uređene javne zelene
površine – cvjetnjake i nasade.
Članak 11.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah očistiti
javnu površinu koju je kućni ljubimac onečistio na bilo
koji način.  
Na način iz stavka 1. ovog članka dužna je postupiti
i osoba koja hrani pse i mačke lutalice (slobodnoživuće
mačke), uslijed čega dolazi do onečišćenja javne površine.
Članak 12.
Ukoliko pas lavežom na drugi način učestalo remeti
mir građana, posjednik je dužan odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje.
Članak 13.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je onemogućiti
neplanirano razmnožavanje kućnog ljubimca u skladu s

Utorak, 31. siječnja, 2017.

odredbama propisa o zaštiti životinja.
Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca u skladu s propisom o zaštiti
životinja.
Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi zbrinuti mladunčad samostalno, snosi troškove njihova zbrinjavanja.
Članak 14.
Poslove skupljanja, prijevoza i smještaja neupisanih
pasa nepoznatih posjednika,   mačaka lutalica te drugih
napuštenih i izgubljenih životinja obavlja sklonište za
životinje. Troškove poslova iz stavka 1. ovog članka snosi
posjednik životinje ako je poznat ili se naknadno utvrdi, a
u protivnom se podmiruju iz Proračuna Općine.
Članak 15.
Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje u roku od tri dana, a
nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.
Članak 16.
Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je
nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka
nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili
odgovarajućeg zbrinjavanja odnosno do odjave psa iz
upisnika pasa.
Članak 17.
Općina isključuje svaku odgovornost za štetu koju
prouzroči izgubljena ili napuštena životinja, odnosno životinja za koju nije moguće pronaći vlasnika ili posjednika.
Članak 18.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi
komunalni redar, osim ako je zakonom ili posebnim
propisima određeno postupanje veterinarskog odnosno
stočarskog inspektora.
U obavljanju nadzora, komunalni redar ovlašten je
poduzeti sljedeće radnje:
- rješenjem narediti fizičkim ili pravnim osobama
radnje u svrhu provođenja ove Odluke,
- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,
- kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta
za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja
naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja
u visini polovice točno određenog iznosa propisanog
ovom Odlukom uz izdavanje potvrde, prema prekršajnom
zakonu.
Članak 19.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
- se ne pridržava odredbe članka 3. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 4. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 5. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 6. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 13. ove Odluke,
- se ne pridržava  odredbe članka 15. ove  Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.
Članak 20.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit
će se za prekršaj fizička osoba ako se:
- ne pridržava odredbe članka 7. stavak 2. Odluke,
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- ne pridržava odredbe članka 8. ove Odluke,
- ne pridržava odredbe članka 9. ove Oduke,
- ne pridržava odredbi članka 10. ove Oduke,
- ne pridržava odredbi članka 11. ove Oduke,
- ne pridržava odredbe članka 12. ove Oduke.
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju, registraciji i postupanju s neregistriranim psima i psima i mačkama lutalicama
(KLASA:322-01/94-01/02, UR:BR: 2197/05-94-1 od
12.12.1994.).
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021- 01/16-01/14
UR.BROJ: 2197/05-16-05-2
V.Trgovišće,09.12.2016.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Horvatin, v.r.

OPĆINA ZLATAR BISTRICA
Na temelju članka  30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03, 82/04, 110/04, 38/09,
79/09, 49/11, Uredba i 178/04) i članka  36. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
broj  5/13), Općinsko vijeće na svojoj 18.sjednici održanoj 15.prosinca 2016. godine, donijelo je
II. IZMJENU PROGRAMA IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Za realizaciju  II. Izmjene programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2016.godini, sredstva će se osigurati iz
slijedećih izvora:
Plan 2016
I.Izmjena
II. Izmjena
1. Komunalnog doprinosa
   500.000,00   kn
   500.000,00
   470.000,00
2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
   100.000,00   kn
   100.000,00
              0,00
3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
   200.000,00   kn
   200.000,00
              0,00
4. Vlastita sredstva
     50.000,00   kn
   100.000,00
              0,00
UKUPNO:  
   850.000,00 kn   
   900.000,00
  470.000,00
Članak 2.
U 2016. godini planira se izgraditi slijedeće:
Plan 2016.
I.Izmjena
II.Izmjena
1. Pojačano održavanje asfaltiranje       ukupno     iznos                100.000,00 kn   
100.000,00
100.000,00
2. Ulaganje u infrastrukturu poduzetničke zone Jugo-Zapad        200.000,00 kn
300.000,00
200.000,00
     - otkup i uređenje zemljišta                              
100.000 kn
     - ulaganje u infrastrukturu                                
100.000 kn
3. Ulaganje u izgradnju novih cesta i ulica
350.000,00 kn
     300.000,00      170.000,00
- izgradnja ulica UPU Sjevero-zapad-izrada proj.dok.
- otkup zemljišta za izgradnju ulica- cca 20.000 m2
4. Infrastruktura  poljoprivredne zone                                            150.000,00 kn
150.000,00
50.000,00
  - ulaganje u infrastrukturu zone intenzivne poljoprivredne proizvodnje
6. Izgradnja-rekonstrukcija Javne rasvjete - Zlatar Bistrica          50.000,00 kn
50.000,00
50.000,00
- energetski i komunikacijski radovi
Članak 3.
II. Izmjena programa izgradnje komunalne infrastrukture objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA:021-05/13-01/18
Urbroj:2211/08-03-16-3
Zlatar Bistrica,15.12.2016.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine 26/03, 82/04, 110/04,
38/09, 79/09, 49/11, Uredba i 178/04) i članka 36. Statuta
Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj
5/13), Općinsko vijeće na
svojoj 18.sjednici održanoj dana 15.prosinca 2016. godine
donijelo je

II. IZMJENU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Ovom II.izmjenom programa utvrđuje se održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2016.godini na
području Općine Zlatar Bistrica i to:
1. Održavanje čistoće javnih prometnih površina
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2.
3.
4.
5.
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Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja i građevina na groblju
Održavanje javne rasvjete

Članak 2.
Financiranje radova iz članka 1. ove II.izmjene programa predviđa se iz slijedećih izvora:
Plan 2016.
I.izmjena
II. Izmjena
1. Prihodi iz komunalne naknade
660.000,00 kn
660.000,00
660.000,00
2. Prihodi iz naknade za uređenje groblja
65.000,00 kn
65.000,00
65.000,00
3. Prihodi od zakupa grobnih mjesta i mrtvačnice
8.000,00 kn
8.000,00
8.000,00
4. Prihodi iz proračuna
24.000,00 kn
154.000,00
253.000,00
UKUPNO:
757.000,00 kn
887.000,00 kn 986.000,00 kn
Članak 3.
U 2016. godini iz osiguranih sredstava u članku 2. Programa planira se utrošiti na:
Plan 2016.
I.Izmjena
II.Izmjena
1.Održavanje javnih prometnih površina
131.000,00 kn
131.000,00
131.000,00
a) Usluge čišćenja javnih prometnih površina
10.000,00 kn
10.000,00
5.000,00
- Nogostup   11.000 m1, parkirališta 3000 m2
b) Zimsko čišćenje ulica i parkirališta
100.000,00 kn
100.000,00
100.000,00
- nerazvrstane ceste 35 km, parkiralište 3000 m2
c) odvoz otpada
21.000,00 kn
21.000,00
21.000,00
- održavanje 6 zelenih otoka i odvoz cca 340 m2 glomaznog otpada
2. Održavanje zelenih površina i parkova
30.000,00 kn
30.000,00
30.000,00
Usluga održavanja
10.000,00 kn
10.000,00
10.000,00
Uređenje parkova 6500m2, živice 200 m1
Obrezivanje drveća u parkovima
Materijal za održavanje
10.000,00 kn
10.000,00
10.000,00
Dječje igračke –klackalice, tobogan, klupa
Sadnice cvijeća cca 3000 kom (proljetna i jesenska sadnja)
Sadnice drveća 6 kom,
Zemlja za sadnju
300 kg
Uređenje zelenih otoka
10.000,00 kn
10.000,00
10.000,00
Izrada obilježja –zeleni otok ispred općine
Plan 2016.
I.izmjena
II.Izmjena
3. Održavanje nerazvrstanih cesta ukupno
235.000,00 kn
335.000,00
434.000,00
a) materijal šoder 1490 tona ukupno
50.000,00 kn
50.000,00
50.000,00
PLAN ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH PUTEVA ZA 2016.g.
NASELJE
DIONICA
Lipovec
Mezaki
Glavaći - Drvarsko selo
Drvarsko selo - Šoštarići
UKUPNO
Lovrečan
Kapci - Crnički
Hajdeki - Šamec
Spoj Lovrečan - Cetin
UKUPNO
Opasanjek
Šumarica
U K U P NO
Ervenik
Žabeki
Petolasi
Vinska cesta
UKUPNO
Veleškovec
Horvatići
D 24 - Cazin
Juriši - Mikulci
UKUPNO
Zlatar B.
D 29 – Tomašković- spoj na 30. svibnja

metara
300
1700
110
2110
150
500
400
1050
500
500
500
1500
1500
3500
100
300
300
700
1150

45
255
30
330
30
50
60
140
65
110
75
225
255
555
30
60
50
140
120

tona
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Agro gospodarska ulica
Put do Jaklina
D. Brestovečka
Lj. Gaja sa odvojcima
UKUPNO
S V E U K U P NO
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150
50
300
500
2150
10360

30
10
15
85
245
1490

b)usluga održavanja cesta
150.000,00 kn
220.000,00
320.000,00
Plan
I.izmjena
II. Izmjena
Razastiranje i prijevoz
1490 tona
1490 t
1490
materijala (prema naprijed priloženoj tablici)
Planiranje Grederom
6000 m1
12000 m1
12000m1
Uređenje bankina
1000 m1
5000 m1
5000 m1
Košnja bankina
30000 m1
45000 m1
45.000 m1
Iskop odvodnih jaraka
1000 m1
5000m1
5000m1
Postava rubnika
0 kom
100 kom
100 kom
Sanacija propusta
3 kom
6 kom
6 kom
c) postava mjestonatpisnih ploča i prometnih znakova
10.000,00 kn
10.000,00
9.000,00
- putokazi naselja općine 2 kom
- znak obavezno zaustavljanje 4 kom
- Andrijin križ 2 kom
- znak naziva ulice 4 kom
d) Koševi za smeće i kontenjer
5.000,00 kn
5.000,00
5.000,00
- koševi za smeće 5 kom
- kontejneri za odvojeno sakupljanje otpada kom 2
e) održavanje – popravak asfalta ceste i nogostupa
20.000,00 kn
50.000,00
50.000,00
		
Plan 2016.
- Popravak nogostupa ulica Ervenik 100 m2
- popravak Drvarsko selo 100 m2
- Stjepana Radića
100 m2
I.Izmjena 2016.
- Sportski prolaz
85 m2
- uređenje prolaza između zgrada u ul.V.Nazora
II. Izmjena 2016.
- Sportski prolaz
- S. Radića
4. Održavanje groblja i građevina na groblju ukupno
111.000,00 kn
141.000,00
141.000,00
- održavanje mrtvačnice
5.000,00 kn
5.000,00
5.000,00
- usluga održavanja groblja i okoliša mrtvačnice
60.000,00 kn
60.000,00
60.000,00
- opskrba vodom groblja i mrtvačnice
3.000,00 kn
3.000,00
3.000,00
- električna energija u mrtvačnici
3.000,00 kn
3.000,00
3.000,00
- iznošenje i odvoz smeća sa groblja
20.000,00 kn
20.000,00
20.000,00
- uređenje centralnog križa na groblju
20.000,00 kn
50.000,00
50.000,00
5. Javna rasvjeta ukupno
250.000,00 kn
250.000,00
250.000,00
- Održavanje javne rasvjete-radovi i materijal
50.000,00 kn
50.000,00
60.000,00
- Električna energija za javnu rasvjetu
200.000,00 kn
200.000,00
190.000,00
Ukupno 574 rasvjetna mjesta i 15 mjerno-upravljačkih mjesta
SVEUKUPNO:
757.000,00 kn
887.000,00
986.000 ,00
Članak 3.
II. Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA: 021-05/13-01/18
URBROJ:2211/08-03-16-4
Zlatar Bistrica, 15.12.2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.
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Na temelju članka   9.a   Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90,
27/93, 38/09) i članka  36. Statuta Općine Zlatar Bistrica
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj  
5/13), Općinsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj  
15.prosinca 2016.godine, donijelo je
II. IZMJENU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2016.GODINU
Članak  1.
Ovom II.izmjenom javnih potreba u kulturi za
2016.g. raspoređuju se financijska sredstva za sufinanciranje javnih potreba u kulturi za 2016.godinu.
Članak  2.
Po Programu javnih potreba u kulturi u Proračunu
općine Zlatar Bistrica za 2016.godinu osigurana su sredstva  u iznosu od 450.000,00 kn, I.izmjenom programa
smanjuju se na 377.000,00 kn, a drugom   Izmjenom
programa 377.000,00 kn.
Od toga nepromijenjene ostaju donacije za javne
potrebe u kulturi odnosi 80.000,00 kn, donacije župnom
uredu Zlatar Bistrica 20.000,00 kn te planirana sredstva
za održavanje i dogradnju Domova kulture koja iznose 250.000,00 kn , koja se smanjuju II izmjenama na
217.000,00 kn
I.izmjenom obuhvaćene su  kapitalne pomoći Župi
sv.Ivana Krstitelja koje se sa 100.000,00 kn smanjuju na
60.000,00 kn, koje ostaju nepromijenjene u II izmjenama.
Sredstva će se rasporediti temeljem raspisanih natječaja za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi kao i po
odluci načelnika Općine temeljem dostavljenih programa
i aktivnosti.
Članak 3
Ostvarenje II.izmjene programa javnih potreba u
kulturi ostvarivat će se srazmjerno ostvarivanju Prihoda
- planiranih izvornih sredstava Proračuna Općine Zlatar
Bistrica i kapitalnih pomoći fondova.
Članak  4.
II.izmjene programa javnih potreba u kulturi za
2016.godinu objaviti će se u  Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/13-01/18   
URBROJ: 2211/08-03-16-5
Zlatar  Bistrica,15.12.2016.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.
Na  temelju odredbe  članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine
br.86/12),Odluke o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (Službeni  glasnik Krapinsko zagorske županije
br.19/12),članka 36. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.5/13) , Općinsko vijeće   Općine Zlatar Bistrica na svojoj 18.sjednici,
održanoj 15.prosinca 2016.godine, donijelo je
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I.IZMJENU PROGRAMA
KORIŠTENJA NOVČANIH SREDSTAVA
OSTVARENIH TEMELJEM
IZDANIH RJEŠENJA ZA NEZAKONITO
IZGRAĐENE ZGRADE
I.
I.Izmjenom Programa  korištenja novčanih sredstava  ostvarenih   temeljem izdanih Rješenja  za  nezakonito   
izgrađene  zgrade  utvrđuje se namjena korištenja sredstava  ostvarenih  kao  prihod Općine Zlatar Bistrica  za  
2016. godinu, ostvaren po osnovi uplate  za  zadržavanje  
nezakonito izgrađene  zgrade.
II.
Uplaćena  novčana sredstva   u iznosu od 25.000,00
kuna  koristi će za izradu IV izmjena i dopuna PPU Općine
Zlatar Bistrica.
III.
Planirana   novčana sredstva   iz točke II.ove
I.Izmjene   programa mogu se mijenjati tijekom godine
izmjenama Proračuna    ovisno o   ostvarenju sredstava   
po osnovi  uplate  za zadržavanje  nezakonito izgrađene  
zgrade.
IV.
I.Izmjena programa objaviti će se u Službenom
glasniku Krapinsko- zagorske županije.
KLASA:021-05/13-01/18
URBROJ:2211/08-16-6
Zlatar Bistrica, 15.12.2016.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.
Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13), a u svezi odredbama članka
27.stavka 1.Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo („Narodne novine“ broj 43/92- pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/03, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95,
103/95, 11/96, 68/98, 163/98, 120/00, 94/01 i 78/02) i
članka 36. Statuta Općine Zlatar Bistrica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13), Općinsko
vijeće na svojoj 18.sjednici održanoj 15.prosinca 2016.
godine, donijelo je
I. IZMJENU PROGRAMA
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI
STANARSKO PRAVO ZA 2016.G.
Članak 1.
Ovom Izmjenom Programa korištenja sredstava
ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016.godinu (u daljnjem tekstu: Program)
utvrđuje se namjena korištenja sredstava ostvarenih
kao prihod Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2016.g.
ostvaren po osnovi uplata od prodaje stanova na kojima
postoji stanarsko pravo.
Članak 2.
Planirana sredstva iz članka 1. ove Izmjene Programa koristiti će se tijekom 2016.godine za pomoći u
oblasti socijalne skrbi – Pomoć obiteljima i kućanstvima
u iznosu od 34.000,00 kn.
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Članak 3.
Planirana i raspoređena sredstva prema članku 2.
ove Izmjene Programa mogu se tijekom godine mijenjati
izmjenama Proračuna, ovisno o ostvarenju sredstava od
prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Članak 4.
I Izmjena Programa objaviti će se u Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:021-05/13-01/18
URBROJ:2211/08-03-16-7
Zlatar Bistrica,15.12.2016.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03, 82/04, 110/04,
38/09, 79/09, 49/11, Uredba i 178/04) i članka 36. Statuta
Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 18.
sjednici održanoj 15.prosinca 2016. godine, donijelo je
PROGRAM
IZGRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Za realizaciju Programa izgradnje komunalne
infrastrukture u 2017.godini, sredstva će se osigurati iz
slijedećih izvora:
1. Komunalnog doprinosa
250.000,00 kn
Tekuće pomoći iz županijskog
2. proračuna
50.000,00 kn
3. Prodaje nefinancijske imovine
300.000,00 kn
UKUPNO:
600.000,00 kn
Članak 2.
U 2017. godini planira se izgraditi slijedeće:
1. Pojačano održavanje asfaltiranje ukupno iznos
100.000,00 kn
2. Ulaganje u infrastrukturu poduzetničke zone Jugo-Zapad
150.000,00 kn
- otkup i uređenje zemljišta
- ulaganje u infrastrukturu
3. Ulaganje u izgradnju novih cesta i ulica 150.000,00 kn
- izgradnja ulica UPU Sjevero-zapad
- otkup zemljišta za izgradnju ulica
4. Infrastruktura poljoprivredne zone
150.000,00 kn
- ulaganje u infrastrukturu zone intenzivne poljoprivredne
proizvodnje
6. Izgradnja-rekonstrukcija Javne rasvjete - Zlatar Bistrica
50.000,00 kn
- energetski i komunikacijski radovi
Članak 3.
Ovaj Program izgradnje komunalne infrastrukture
objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA:021-05/13-01/18
Urbroj:2211/08-03-16-11
Zlatar Bistrica,15.12.2016.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.
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Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03, 82/04, 110/04, 38/09,
79/09, 49/11, Uredba i 178/04) i članka 36. Statuta Općine
Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije broj 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 18.sjednici
održanoj dana 15.prosinca 2016. godine donijelo je
PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se održavanje objekata
komunalne infrastrukture u 2017.godini na području
Općine Zlatar Bistrica i to:
1. Održavanje čistoće javnih prometnih površina
2. Održavanje javnih površina
3. Održavanje nerazvrstanih cesta
4. Održavanje groblja i građevina na groblju
5. Održavanje javne rasvjete
Članak 2.
Financiranje radova iz članka 1. ovog Programa
predviđa se iz slijedećih izvora:
1. Prihodi iz komunalne naknade
700.000,00 kn
2. Prihodi iz naknade za uređenje groblja65.000,00 kn
3. Prihodi od zakupa grobnih mjesta i mrtvačnice
		
8.000,00 kn
4 Proračun
14.000,00 kn
UKUPNO
787.000,00 kn
Članak 3.
U 2017. godini iz osiguranih sredstava u članku 2.
Programa planira se utrošiti na:
1.Održavanje javnih prometnih površina 171.000,00 kn
a) Usluge čišćenja javnih prometnih površina
10.000,00 kn
- Nogostup 11.000 m1, parkirališta 3000 m2
b) Zimsko čišćenje ulica i parkirališta 100.000,00 kn
- nerazvrstane ceste 35 km, parkiralište 3000 m2
c) odvoz otpada
41.000,00 kn
- održavanje 6 zelenih otoka i odvoz cca 340 m2 glomaznog otpada
d) - geodetsko-katastarske usluge
20.000,00 kn
- geodetsko snimanje nerazvrstane prometnice temeljem zakona o cestama
2. Održavanje zelenih površina i parkova 55.000,00 kn
Usluga održavanja
25.000,00 kn
Uređenje parkova 6500m2, živice 200 m1
Obrezivanje drveća u parkovima
Materijal za održavanje
25.000,00 kn
Dječje igračke –klackalice, tobogan, klupa
Sadnice cvijeća cca 3000 kom (proljetna i jesenska
sadnja)
Sadnice živice 100 kom, Zemlja za sadnju 300 kg
Uređenje zelenih otoka
10.000,00 kn
Izrada obilježja –zeleni otok ispred općine
3. Održavanje nerazvrstanih cesta ukupno 215.000,00
kn
a) materijal šoder 1490 tona ukupno
50.000,00 kn
PLAN ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH PUTEVA
ZA 2017.g.
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NASELJE DIONICA
Lipovec Mezaki
Glavaći - Drvarsko selo
Drvarsko selo - Šoštarići
UKUPNO
Lovrečan Kapci - Crnički
Hajdeki - Šamec
Spoj Lovrečan - Cetin
UKUPNO
Opasanjek Šumarica
UKUPNO
Ervenik Žabeki
Petolasi
Vinska cesta
UKUPNO
Veleškovec Horvatići
D 24 - Cazin
Juriši - Mikulci
UKUPNO
D 29 – TomaškovićZlatar B. spoj na 30. svibnja
Agro gospodarska ulica
Put do Jaklina
D. Brestovečka
Lj. Gaja sa odvojcima
UKUPNO
SVEUKUPNO

metara tona
300
45
1700 255
110
30
2110 330
150
30
500
50
400
60
1050 140
500
65
500 110
500
75
1500 225
1500 255
3500 555
100
30
300
60
300
50
700 140
1150 120
150
30
50
10
300
15
500
85
2150 245
10360 1490

b) usluga održavanja cesta
100.000,00 kn
Razastiranje 1490 tona materijala (prema naprijed
priloženoj tablici)
Planiranje Grederom
6000 m1
Uređenje bankina
1000 m1
Košnja bankina
30000 m1
Iskop odvodnih jaraka
1000m1
Sanacija propusta 3 kom
c) postava mjestonatpisnih ploča i prometnih znakova
10.000,00 kn
- putokazi naselja općine 2 kom
- znak obavezno zaustavljanje 4 kom
- Andrijin križ 2 kom
- znak naziva ulice 4 kom
d) Koševi za smeće i kontenjer
5.000,00 kn
- koševi za smeće 5 kom
- kontejneri za odvojeno sakupljanje otpada kom 2
e) održavanje – popravak asfalta ceste i nogostupa
50.000,00 kn
- Popravak ner.cesta Ervenik
100 m2
- popravak Drvarsko selo
50 m2
- Stjepana Radića
50 m2
4. Održavanje groblja i građevina na groblju ukupno
96.000,00 kn
- održavanje mrtvačnice
5.000,00 kn
- usluga održavanja groblja i okoliša mrtvačnice
60.000,00 kn
- opskrba vodom groblja i mrtvačnice
3.000,00 kn
- električna energija u mrtvačnici
3.000,00 kn

Utorak, 31. siječnja, 2017.

- iznošenje i odvoz smeća sa groblja
25.000,00 kn
5. Javna rasvjeta ukupno
250.000,00 kn
- Održavanje javne rasvjete-radovi i materijal
50.000,00 kn
- Električna energija za javnu rasvjetu 200.000,00 kn
Ukupno 574 rasvjetna mjesta i 15 mjerno-upravljačkih
mjesta
SVEUKUPNO:
787.000,00 kn
Članak 3.
Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture
objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA: 021-05/13-01/18
URBROJ: 2211/08-03-16-12
Zlatar Bistrica, 15.12.2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.
Na temelju članka 74 i 76. Zakona o športu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,86/12,94/13
i 85/15) i članka 36. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 18.sjednici održanoj 15.prosinca
2016.godine , donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2017.GODINU
Članak 1.
Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Zlatar Bistrica su programi,
odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za
Općinu i to:
1. poticanje i promicanje sporta,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži
i studenata,
3. djelovanje sportskih udruga,
4. sportska priprema, domaća natjecanja te opća i
posebna zdravstvena zaštita športaša,
Članak 2.
Po Programu javnih potreba u sportu u Proračunu
općine Zlatar Bistrica za 2017.godinu osigurana su sredstva u iznosu od 205.000,00 kn.
Od toga se na donacije za javne potrebe u sportu
odnosi 175.000,00 kn, ostale tekuće donacije u naravi
30.000,00 kn.
Sredstva će se rasporediti temeljem raspisanih natječaja za zadovoljavanje javnih potreba u sportu kao i po
odluci načelnika Općine temeljem dostavljenih programa
i aktivnosti.
Članak 3
Ostvarenje programa javnih potreba u sportu ostvarivat će se srazmjerno ostvarivanju Prihoda planiranih
izvornih sredstava Proračuna Općine Zlatar Bistrica
Članak 4.
Ovaj Program javnih potreba u sportu za 2017.
godinu objaviti će se u Službenom glasniku Krapinskozagorske županije.
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KLASA: 021-05/13-01/18
URBROJ:2211/08-03-16-13
Zlatar Bistrica, 15.12.2016.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.
Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93,
38/09) i članka 36. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 18.sjednici održanoj 15.prosinca
2016. godine, donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2017.GODINU
Članak 1.
Ovim Programom javnih potreba u kulturi za
2017.g. raspoređuju se financijska sredstva za sufinanciranje javnih potreba u kulturi za 2017.godinu.
Članak 2.
Po Programu javnih potreba u kulturi u Proračunu
općine Zlatar Bistrica za 2017.godinu osigurana su sredstva u iznosu od 218.000,00 kn.
Od toga se na donacije za javne potrebe u kulturi
odnosi 60.000,00 kn, donacije župnom uredu Zlatar
Bistrica 20.000,00 kn te kapitalne pomoći Župi sv.Ivana
Krstitelja 50.000,00 kn, a planirana sredstva za održavanje
i dogradnju Domova kulture iznose 88.000,00 kn.
Sredstva će se rasporediti temeljem raspisanih natječaja za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi kao i po
odluci načelnika Općine temeljem dostavljenih programa
i aktivnosti.
Članak 3
Ostvarenje programa javnih potreba u kulturi ostvarivat će se srazmjerno ostvarivanju Prihoda - planiranih
izvornih sredstava Proračuna Općine Zlatar Bistrica i
kapitalnih pomoći fondova.
Članak 4.
Ovaj Program javnih potreba u kulturi za 2017.
godinu objaviti će se u Službenom glasniku Krapinskozagorske županije.
KLASA:021-05/13-01/18
URBROJ: 2211/08-03-16-14
Zlatar Bistrica,15.12.2016.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.
Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13), a u svezi odredaba članka
27.stavka 1.Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo („Narodne novine“ broj 43/92- pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/03, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95,
103/95, 11/96, 68/98, 163/98, 120/00, 94/01 i 78/02) i
članka 36. Statuta Općine Zlatar Bistrica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13), Općinsko
vijeće na svojoj 18.sjednici održanoj 15.prosinca 2016.
godine, donijelo je
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PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI
STANARSKO PRAVO ZA 2017.G.
Članak 1.
Ovim Programom korištenja sredstava ostvarenih
od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
za 2017.godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje
se namjena korištenja sredstava ostvarenih kao prihod
Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2017.g. ostvaren
po osnovi uplata od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo.
Članak 2.
Planirana sredstva iz članka 1. ovog Programa
koristiti će se tijekom 2017.godine za pomoći u oblasti
socijalne skrbi – Pomoć obiteljima i kućanstvima u iznosu
od 25.000,00 kn.
Članak 3.
Planirana i raspoređena sredstva prema Članku 2.
ovog Programa mogu se tijekom godine mijenjati izmjenama Proračuna, ovisno o ostvarenju sredstava od prodaje
stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:021-05/13-01/18
URBROJ:2211/08-03-16-15
Zlatar Bistrica,15.12.2016.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.
Na temelju odredbe članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine
br.86/12),Odluke o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 19/12), članka 36. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br.5/13),Općinsko vijeće Općine Zlatar  Bistrica na svojoj
18.sjednici, održanoj 15.prosinca 2016.godine, donijelo je
PROGRAM
KORIŠTENJA NOVČANIH SREDSTAVA
OSTVARENIH TEMELJEM
IZDANIH RJEŠENJA ZA NEZAKONITO
IZGRAĐENE ZGRADE
I.
Programom korištenja novčanih sredstava ostvarenih temeljem izdanih Rješenja za nezakonito izgrađene
zgrade utvrđuje se namjena korištenja sredstava ostvarenih kao prihod Općine Zlatar Bistrica za 2017. godinu,
ostvaren po osnovi uplate za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade.
II.
Uplaćena novčana sredstva u iznosu od 50.000, 00
kuna koristi će se za izradu:
- Izvješća o stanju u prostoru- 15.000, kn
- prostorno planiranje -20.000,00 kn
- energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu-15.000,00 kn.
III.
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Planirana novčana sredstva iz točke II.ove Odluke
mogu se mijenjati tijekom godine izmjenama Proračuna
ovisno o ostvarenju sredstava po osnovi uplate za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade.
IV.
Program će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije.
KLASA:021-05/13-01/18
URBROJ:2211/08-03-16-16
Zlatar Bistrica, 15.12.2016.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Zlatar Bistrica
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13),
na prijedlog Načelnika općine, Općinsko vijeće na svojoj
18. sjednici održanoj 15.prosinca 2016.godine, donijelo je
PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE
ZLATAR BISTRICA ZA 2017 GODINU
Članak 1.
Ovim Planom regulirano je upravljanje imovinom
što podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje
u zakup, i to imovine čije održavanje i izgradnja nije regulirano programima i planovima iz područja komunalnog
gospodarstva, a odnosi se na:
- poslovne prostore , sa pripadajućim inventarom.
- građevinsko i poljoprivredno zemljište
- stanove u vlasništvu Općine Zlatar Bistrica
Članak 2.
Sredstva za upravljanje imovinom Općine Zlatar
Bistrica za 2017 godinu osigurana su u Proračunu općine
Zlatar Bistrica za 2017. godinu, a sastoje se od slijedećih
stavki:
IMOVINA
IZNOS
Održavanje građevinskih objekata
60.000,00 kn
Usluge sudskih vještaka  
50.000,00 kn
Premije osiguranja imovine  
25.000,00 kn
Materijal i dijelovi za održavanje
10.000,00 kn
Održavanje domova kulture  
35.000,00 kn
Dogradnja doma Kulture  
50.000,00 kn
Dodatna ulaganja u građ. objekte
- dječji vrtić   
100.000,00 kn
Otkup i uređenje zemljišta Gosp.zona
100.000,00 kn
Otkup zemljišta za izg. Kom. infr
100.000,00 kn
UKUPNO:
530.000,00 kn
Izvori sredstava
iznos
Prihodi od iznajmljivanja imovine
172.000,00 kn
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
358.000,00 kn
Članak 3.
Davanje imovine u zakup, korištenje ili najam
regulirano je:
-Odlukom o davanju u zakup i prodaju poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Zlatar Bistrica (Službeni
glasnik KZŽ br: 27/11)
-Odlukom o naknadama za korištenje javnih
površina na području Općine Zlatar Bistrica, KLASA:330-01/14-01/6, URBROJ:2211/08-14-01-1 od
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12.06.2014 godine,
-Odlukom o najmu Pivske garniture, KLASA:960-01/12-01/2, URBROJ:2211/08-01-1 od
09.07.2012 godine,
-Odlukom o posudbi inventara iz društvenih domova, KLASA:372-03/14-01/2, URBROJ:2211/08-01-14-1
od 15.01.2014.godine
-Odlukom o korištenju Društvenog doma Veleškovec, KLASA:372-03/14-01/6, URBROJ:2211/08-01-14-1,
od 10.04.2014 godine
-Odlukom o davanju na korištenje dvorana za
sastanke u općinskoj zgradi, KLASA;372-02/11-01/1,
URBROJ:2211/0/-01-13-1/1 od 30.03.2013 godine
-Odlukom o korištenju Doma kulture Zlatar Bistrica,
KLASA:372-03/09-01/4, URBROJ:2211/08-01-09-1 od
03.12.2009 i izmjena Odluke KLASA:2211/08-03/09-01/4,
URBROJ:2211/08-01-12-2 od 22.03.2012 godine
-Odlukom o visini zakupnine za zakup poslovnog
prostora van i u zgradi Općine, KLASA:372-01/12-01/3,
URBROJ 2211/08-12-1, od 01.02.2012.godine
Članak 4.
Zemljište
Građevinsko zemljište koje nije namijenjeno za zadovoljenje potreba općine (izgradnja reciklažnog dvorišta,
izgradnja infrastrukturnih objekata).
Objaviti oglas za prodaju istog.
Poljoprivredno zemljište - temeljem popisa od
31.12.2016 godine utvrditi da li postoji mogućnost davanja
istog u najam. Temeljem Zakona o poljoprivredi predložiti
mjere za gospodarenje, te pripremiti natječaj za zemljište
pogodno za davanje u najam.
Naslijeđeno zemljiše i ostalo zemljište sa upisanim
teretima - stupiti u kontakt sa vjerovnicima i pokušati nači
rješenje za skidanje tereta,
Sumljivo i sporno zemljište – utvrditi činjenično
stanje i pokrenuti odgovarajuće postupke za rješenje.
Naslijeđeno zemljišno knjižno neopterečeno zemljište i nekretnine u vlasništvu Općine  temeljem javnog
oglasa ponuditi na prodaju. Početnu cijenu odrediti prema
podacima  Porezne uprave ili procjene sudskog vještaka.
Za prodaju nisu potrebne pojedinačne odluke Općinskog vijeća već se ovaj plan smatra kao  takova odluka
i ovlaštenje Načelniku Općine za provedbu postupka.
Članak 5.
Poslovni prostori
Kontinuirano voditi brigu o održavanju.
Slobodne poslovne prostore Natječajem ponuditi
u najam.
Prostore u najmu obići i utvrditi stanje, ispunjenje
obveza najmoprimca oko održavanja.
Inventar i prostore iznajmljivati temeljem naprijed
navedenih odluka.
Članak 6.
Stanovi u vlasništvu
-Izvršiti pregled svih stanova i utvrditi trenutno
stanje, održavanje stanova od strane zaštičenih najmoprimaca, kontaktirati sa upraviteljima oko održavanja zgrada.
Slobodan stan-poslovni prostor Lovrečanska 14
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temeljem procjendbenog elaborata raspisati natječaj za
prodaju ili najam.
Članak 7.
Za imovinu obnoviti police osiguranja.
Članak 8.
Vrijednost imovine kontinuirano ažurirati temeljem
procjena sudskih vještaka i podataka Ministarstva financija, Porezne uprave.
Članak 9.
Radi stjecanja cjeline za lakšu prodaju u području
gospodarske zone i izgradnju komunalne infrastrukture
dozvoljava se Načelniku općine da otkupi potrebno zemljište po tržišnim cijenama utvrđenim ranijim odlukama
Općinskog vijeća, podacima porezne uprave ili procjeni
sudskog vještaka.
Radi izgradnje prometne infrastrukture dozvoljava
se Načelniku općine otkup potrebnog zemljišta po tržišnim cijenama.
Za kupnju zemljišta iz ovog članka nisu potrebne
pojedinačne odluke Općinskog vijeća već se ovaj plan
smatra kao takova odluka i ovlaštenje Načelniku Općine
za provedbu postupka .
Članak 10.
Plan će biti objavljen u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:021-05/13-01/18
URBROJ:2211/08-03-16-18
Zlatar Bistrica, 15.12.2016.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.
Na temelju članka 13.Zakona o regionalnom razvoju
(Narodne novine broj:147/14) i članka 36. Statuta Općine
Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj:5/13), Općinsko vijeće na svojoj 18. sjednici
održanoj 15.prosinca 2016. godine, na prijedlog Načelnika
općine, donosi
O D L U K U O DONOŠENJU
STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ZLATAR
BISTRICA ZA RAZDOBLJE
OD 2015. DO 2020. GODINE
I. Donosi se Strategija razvoja Općine Zlatar Bistrica za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
II. Strategija razvoja Općine Zlatar Bistrica za
razdoblje od 2015. do 2020. godine čini sastavni dio ove
Odluke.
III. Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije. .
KLASA:021-05/13-01/18
URBROJ:2211/08-03-16-27
Zlatar Bistrica, 15.12.2016.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, v.r.

Na temelju članka 35.Statuta Općine Zlatar Bistrica
( Služben glasnik Krapinsko zagorske županije broj:5/13),
Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica na svojoj 18.sjed-
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nici održanoj dana 15.prosinca 2016.godine, na prijedlog
Načelnika općine donijelo je
IZMJENU PRAVILNIKA
O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU
DODJELE STIPENDIJA UČENICIMA I
STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE
ZLATAR BISTRICA
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine
Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj: 25/16) u članku 6.stavak 2.točka 2.podstavak
1 . mijenja se i glasi:
„-ako su studenti prve godine studija (koji su je prvi
puta upisali) da imaju prosjek ocjena svih razreda srednje
škole najmanje 4,80 „
Članak 2.
U članku 9.stavak 2.točka 6.se mijenja i glasi:
„6.za studente prve godine, preslika svjedodžbe
završnog razreda srednje škole, odnosno preslika svjedodožbe svih razreda srednje škole kojima se dokazuje
prosjek ocjena njamanje 4,80 ukoliko se natječu za nadarenu stipendiju“
Članak 3.
Ostale odredbe naprijed navedenog Pravilnika
ostaju nepromijenjene.
Članak 4.
Ova Izmjena Pravilnika stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko
zagorske županije.
KLASA: 021-05/13-01/18
URBROJ:2211/08-03-16-28
Zlatar Bistrica,15.12.2016.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Crnički, 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.

