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KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11.,
144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23.
Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) i članka 32.
Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» broj, 13/01., 5/06., 14/09.,
11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 24. veljače 2021. godine
donosi
ODLUKU
O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE –
POTRES ZA PODRUČJE OPĆINE MAČE
I.
Proglašavam prirodnu nepogodu za područje
Općine Mače nastalu uslijed uzastopnih potresa krajem
2020. i početkom 2021. godine koji su pogodili područje
Općine Mače, pri čemu su nastale velike materijalne štete
na stambenim, gospodarskim i sakralnim objektima.
II.
Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine»
broj, 16/19.) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od
dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode,
unese sve zaprimljene procjene šteta u Registar šteta.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 920-11/21-01/11
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 24. veljače 2021.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11.,
144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23.
Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) i članka 32.
Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» broj, 13/01., 5/06., 14/09.,
11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 24. veljače 2021. godine
donosi
ODLUKU O PROGLAŠENJU PRIRODNE
NEPOGODE – POTRES ZA PODRUČJE
OPĆINE MARIJA BISTRICA
I.
Proglašavam prirodnu nepogodu za područje Općine Marija Bistrica nastalu uslijed uzastopnih potresa
krajem 2020. i početkom 2021. godine koji su pogodili
područje Općine Marija Bistrica, pri čemu su nastale
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velike materijalne štete na stambenim, gospodarskim,
odgojno-obrazovnim i javnim objektima.
II.
Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine»
broj, 16/19.) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od
dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode,
unese sve zaprimljene procjene šteta u Registar šteta.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 920-11/21-01/10
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 24. veljače 2021.
ŽUPAN
Željko Kolar, v.r.

GRAD DONJA STUBICA
Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13. i 65/17,114/18
i 39/19.) i članka  44. Statuta Grada Donja Stubica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 14/9, 12/13,
27/14, 9/18 i 6/20), Gradsko vijeće Grada Donja Stubica
na svojoj 35. sjednici održanoj 22.02.2021. godine utvrdilo je po usvajanju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Jezerčica - Zaluka („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ br. 16/07., 12/13., 20/18.,
29/18. - pročišćeni tekst, 58/18., 25/19. - pročišćeni tekst
i 44/20.):
PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA
PROVEDBU URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA JEZERČICA ZALUKA
I.
Sukladno odredbama članka 113. Zakona o prostornom uređenju, Gradsko vijeće Grada Donja Stubica
utvrđuje pročišćeni tekst odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja Jezerčica Zaluka.
II.
Pročišćeni tekst odredbi za provedbu obuhvaća:
- Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja
Jezerčica - Zaluka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije br. 16/07.),
- Odluku o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica -Zaluka (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 12/13.),
- Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica -Zaluka (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 20/18.),
- Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica - Zaluka (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 58/18.)
- Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica - Zaluka (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 44/20.)
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III.
Kartografski prikazi pročišćenog grafičkog dijela
Urbanističkog plana uređenja Jezerčica - Zaluka istovjetni su kartografskim prikazima u grafičkom dijelu IV.
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica
- Zaluka i sadržani su u elaboratu IV. Izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Jezerčica - Zaluka koji je
izradila tvrtka APE d.o.o., Zagreb 2020. godine.
Sadržaj pročišćenog grafičkog dijela Plana:
1. Korištenje i namjena površina
2. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža
2.1. Prometnice i prometne građevine
2.2. Elektroničke komunikacije
2.3. Elektroopskrba
2.4. Javna rasvjeta
2.5. Plinoopskrba
2.6. Vodoopskrba i odvodnja
3. Uvjeti korištenja, uređenja, zaštite površina i
gradnje
Pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja Jezerčica - Zaluka nije predmet objave u službenom
glasniku.
IV.
Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Urbanističkog
plana uređenja Jezerčica - Zaluka objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na mrežnim
stranicama Grada Donja Stubica.
KLASA: 350-02/20-01/001
URBROJ: 2113/01-04/1-21-5
DONJA STUBICA, 22.02.2021.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Boromisa, struč.spec.ing., v.r.
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
JEZERČICA - ZALUKA
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br. 16/07., 12/13., 20/18., 29/18. - pročišćeni tekst,
58/18., 25/19. - pročišćeni tekst i 44/20.)
ODREDBE ZA PROVEDBU
(pročišćeni tekst)
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Tekst članka 1 brisan je.
Članak 2.
Tekst članka 2 brisan je.
Članak 3.
Pojmovnik
(1) Izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom
Planu imaju sljedeće značenje:
1. Balkon – dio pojedine etaže (razine) građevine,
koji konzolno izlazi izvan obrisa zgrade i otvoren je s
tri strane.
3. Građevinska (bruto) površina zgrade obračunava se zbrajanjem površina mjerenih u razini podova
svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih
prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama. U
građevinsku (bruto) površinu ne uračunava se površina:
vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu;
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toplinske izolacije kojom se poboljšavaju energetska
svojstva zgrade koja se stavlja na postojeću zgradu;
etaže, odnosno dijelovi etaže svijetle visine manje od
2,0 m; galerije unutar funkcionalne jedinice zgrade te
otvoreni dijelovi zgrade (natkrivene i nenatkrivene terase, nadstrešnice, lođe, balkoni, strehe vijenca i drugih
istaka, vanjska stubišta, vanjske rampe za ulaz u zgradu,
konstrukcije za zaštitu od sunca, rasvjetne dimne i ventilacijske kupole i sl.).
4. Etaža - naziv za pojedinu razinu unutar zgrade.
Može biti podzemna ili nadzemna. Najmanja svjetla
visina pojedine etaže ne smije biti manja od 2,10 metar,
a najveća se utvrđuje u odnosu na namjenu korištenja
prostora na pojedinoj razini (etaži).
7. Građevna crta – crta na građevnoj čestici od koje
mora početi građenje zgrade. Određuje se u odnosu na regulacijsku crtu odnosno prema granici građevne čestice.
8. Građevna čestica – čestica zemljišta s pristupom
na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu
s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i
površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih
dijelova te izgraditi, odnosno urediti. Unutar površine
svake pojedine zone moguće je formirati jednu ili više
građevnih čestica.
9. Građevina - građenjem nastao i s tlom povezan
sklop, svrhovito izveden od građevnih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom, ili sklop s ugrađenim
postrojenjem, odnosno opremom kao tehničko-tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, te
s tlom povezan sklop koji nije nastao građenjem, ako se
njime mijenja način korištenja prostora.
10. Samostojeća građevina je građevina koja sa svih
strana ima neizgrađeni prostor (vlastite građevne čestice
ili javnu površinu). Uz samostojeću građevinu može biti
prislonjena pomoćna građevina.
11. Interpolacija (ugradnja) - gradnja na građevnoj
čestici koja se nalazi u kontinuirano izgrađenom uličnom
potezu, odnosno pretežito dovršenom predjelu grada.
12. Istak - zatvoreni dio građevine izbačen izvan
građevne crte prizemlja.
17. Krovna kućica - dio krovne konstrukcije u
potkrovlju iznad ravnine krovne plohe; ukupna dužina
krovnih kućica može biti do trećine dužine pripadajućeg
pročelja građevine.
18. Lođa - otvoreni natkriveni dio građevine u
višim etažama, unutar građevne crte ili izvan građevne
crte prizemlja.
19. Lokalni uvjeti - temeljna polazišta za izradu
arhitektonsko-urbanističkih projekata i urbanističko-tehničkih uvjeta za zahvat u prostoru, a sadrže elemente
stanja i prostornih mogućnosti, kao što su:
- reljef, voda, nasadi;
- posebno vrijedni dijelovi prirodnog i kulturno-povijesnog naslijeđa;
- karakteristični i vrijedni pogledi i slike ambijenta;
- veličina i izgrađenost građevnih čestica, način
gradnje te visina i površina postojećih građevina;
- opremljenost komunalnom i prometnom infra-
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strukturom;
- druge posebnosti i vrijednosti.
22. Nadstrešnica - konstrukcija kojom se natkriva
određena površina/prostor (terasa ili dio uređenog terena
građevne čestice). Otvorena je sa svih strana (iznimno
može imati zid na jednoj strani i to kada se postavlja uz
glavnu ili pomoćnu građevinu, uz potporni zid ili na među
prema susjednoj građevnoj čestici).
24. Niz - građevna cjelina od najmanje triju međusobno prislonjenih zgrada približno jednakih gabarita i
oblikovanja čiju gradnju, rekonstrukciju, dogradnju ili
nadogradnju uvjetuje cjelovito rješenje građevne cjeline.
25. Paviljon - građevina koja natkriva prostor u
funkciji javnog korištenja neizgrađenih površina, obično
smješten u perivojni/pejsažni prostro.
27. Podrum - dio građevine koji je potpuno ukopan
ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno
uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja, odnosno suterena.
28. Pejsažno uređeni teren – dio površine građevne
čestice ili površina ostalih čestica predviđenih za uređenje
pejsažnih površina, koje je uređeno s nasadima niskog ili
visokog raslinja, pratećim stazama i odmorištima, a bez
podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkirališta, bazena, teniskih igrališta i sl.
29. Poluugrađena zgrada/građevina - zgrada kojoj
se s jedna strana nalazi na međi građevne čestice, a s
drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu
česticu ili javnu površinu); uz poluugrađenu zgradu može
biti prislonjena pomoćna zgrada/građevina.
30. Pomoćna zgrada/građevina –svojom namjenom
upotpunjuje obiteljsku kuću, stambenu ili višestambenu
zgradu, te stambeno-poslovnu ili poslovnu zgradu (prostori za čisti obrt i usluge, garaže, spremišta ogrjeva i
druge pomoćne prostorije u funkciji stanovanja). Visina
građevine mora zadovoljiti uvjete propisane odredbama
Plana, a u ovisnosti o pretežitoj namjeni.
33. Potkrovlje - je dio građevine čiji se prostor
nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova s visinom nadozida od najviše 1,20 m.
34. Prirodni teren - neizgrađena površina zemljišta
(građevne čestice), uređena kao pejsažna površina (površina s nasadima) bez podzemne ili nadzemne gradnje
i natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih igrališta i sl..
36. Regulacijska crta – crta razgraničenja između
čestica javne uporabe i čestica privatne uporabe, odnosno
između javne prometne površine i privatnih čestica.
38. Tavan - dio zgrade isključivo ispod kosog krovišta bez nadozida, bez namjene, s minimalnim otvorima
za svjetlo i prozračivanje.
40. Ugrađena zgrada/građevina - zgrada kojoj se
dvije strane nalaze na međama građevne čestice, a s
drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu
česticu ili javnu površinu); uz ugrađenu zgradu može biti
prislonjena pomoćna zgrada/građevina.
42. Vijenac zgrade/građevine – gornja ploha istaknutog dijela konstrukcije stropne ploče (ako nema krovnog nadozida), odnosno gornja ploha krovnog nadozida.
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43. Visina zgrade/građevine (h) - mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine
na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.
45. Zamjenska zgrada/građevina – zgrada/građevina čijoj gradnji prethodi uklanjanje postojeće građevine
na građevnoj čestici.
46. Ukupna visina građevine – mjeri se od konačno
zaravnatog i uređenog terena na najotvorenijem pročelju
građevine do najviše točke krova (sljemena), izražena u
metrima na dvije decimale
48. Suteren (S) - dio građevine čiji se prostor nalazi
ispod poda prvog kata i ukopan je do 50% svoga volumena
u konačno uređeni i zaravnani teren.
49. Prometna površina je površina javne namjene,
površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu
pristupa do građevne čestice.
2. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
- KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
Članak 4.
Planirane namjene
(1) Površine različitih namjena razgraničene su i
označene bojom i planskim znakom na kartografskom
prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:2000
i to kao:
Mješovita namjena (M)
- pretežito stambena (M1)
Gospodarska – ugostiteljsko-turistička namjena (T)
- hoteli s pratećim sadržajima (T1)
- hotel s pratećim sadržajima i višeetažnom garažom (T1/PG)
- kamp (T2)
- površina za kampere (T2-1)
- površina za pokretne kućice (T2-2)
- površina za kamp sa šatorima i kamp-prikolicama
(T2-3)
- površina za izgradnju pratećih građevina kampa
(T2-4)
- zabavni park – dječji grad (T3)
- turističko etno-selo (T4)
- prateći turistički sadržaji (T5)
- ostali ugostiteljsko-turistički sadržaji (T6)
- šumoviti rub kampa (T2/Z2)
Gospodarska poslovna namjena (K)
- poslovno-turistička namjena (K2)
- poslovna namjena sa benzinskom postajom (K/
BP)
Športsko-rekreacijska namjena (R)
- kupališno-turistička namjena – zatvoreni i otvoreni bazeni (R1)
- kupališno-turistička namjena – zatvoreni i otvoreni bazeni s parkirališnim površinama (R1/P)
- športski centar (R2)
- ostala športsko-rekreacijska namjena (R3)
Perivojne i pejsažne površine (Z)
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- šumski perivoj – gaj Kamenjak (Z2)
- perivojni trg (Z3)
- šetalište i potok Topličina (Z4+V)
- nasadi visokog raslinja – zaštitni nasadi (Z6)
- grad labirinata / budući razvoj za kamp (Z7/T2)
Prometne površine i građevine
- ulice
- parkiralište (ili višeetažna garaža) (P/G)
- cestovni most (1)
- pješačko-kolni most (2)
- pješačko-biciklistički most (3)
Vodnogospodarske površine - Vodotoci
- potok Topličina (V)
Članak 5.
Mješovita – pretežito stambena namjena (M1)
(1) Ovim Odredbama propisuju se uvjeti izgradnje
na površinama predviđenim ovim Planom za mješovitu
pretežito stambenu namjenu (M1). Kriteriji građenja
određeni ovim Odredbama odnose se na rekonstrukciju
postojećih zgrada i na novu izgradnju na građevnim
česticama predviđenim za mješovitu namjenu.
(2) Mješovita pretežito stambena namjena (M1)
obuhvaća postojeće i planirane površine na kojima se
mogu graditi zgrade pretežito stambene namjene u
kojima je više od 60% građevne bruto površine (GBP)
zgrade stambena namjena, odnosno manje od 40% bruto
razvijene površine zauzimaju poslovni prostori koji režimom korištenja ne utječu nepovoljno na okoliš. Poslovni
sadržaji ne smiju načinom korištenja narušavati kakvoću
stanovanja i susjednih turističkih djelatnosti.
(3) Sadržaji poslovne namjene trebaju biti usklađeni
s ostalim namjenama u obuhvatu ovoga Plana, ponajprije
u funkciji turističkih i športsko-rekreacijskih namjena
iz čega proizlaze i moguće poslovne namjene kao što
su: dopunska turistička djelatnost (iznajmljivanje soba i
apartmana), ugostiteljstvo (restoran, zdravljak, pizzeria,
caffée, internet caffée, slastičarna i sl.), manje trgovine
(suveniri, prodaja hrane i pića, specijalizirane trgovine
i sl.), uslužne djelatnosti (frizerski salon, intelektualne
usluge, fotografski studio i sl.) i dr.
(4) Uvjeti gradnje građevina mješovite pretežito
stambene namjene nalazi se u člancima 11.-16. Odredbi
ovoga Plana.
Članak 5a.
Tekst članka 5a brisan je.
Članak 6.
Gospodarska turistička namjena (T)
(1) Površine gospodarske turističke namjene (T)
obuhvaćaju postojeće i planirane površine za gradnju
turističkih namjena: hoteli s pratećim sadržajima (T1),
kamp (T2), zabavni park – dječji grad (T3), turističko
etno-selo (T4) te ostali turistički sadržaji (T5) i ostali
ugostiteljsko-turistički sadržaji (T6).
(2) Unutar površina i zgrada turističke namjene
mogu se uređivati prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim zgradama.
(3) Na građevnim česticama turističke namjene ne
mogu se graditi stambene i poslovne zgrade. Postojeći
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prostori stambene namjene mogu se zadržati uz nastojanje
da se postupno prenamjene u osnovnu namjenu prostora.
(4) Kriteriji građenja određeni ovim Odredbama
odnose se na rekonstrukciju postojećih zgrada i na novo
planiranu izgradnju. Kod rekonstrukcije postojećih
zgrada može se zadržati zatečena možebitna veća visina
zgrada i zatečena veća izgrađenost gradivog dijela čestice
od propisanih ovim Planom.
(5) Uvjeti gradnje građevina turističke namjene
nalazi se u člancima 18.-23b. Odredbi ovoga Plana.
Članak 7.
Gospodarska poslovna namjena (K)
(1) Površine gospodarske poslovne namjene obuhvaćaju postojeće i planirane površine za:
1 Poslovna - turistička namjena (K2) – obuhvaća
površinu planiranu za poslovnu - turističku namjenu koja
obuhvaća poslovne i ugostiteljsko-turističke prostore,
rekreacijske i zabavne sadržaje te podzemne garaže i
druge slične građevine.
2 Poslovnu namjenu sa benzinskom postajom (K/
BP) - obuhvaća površinu planiranu za poslovno-trgovačku
namjenu koja obuhvaća poslovne i proizvodne prostore,
trgovine, specijalizirane klinike te parkirališne površine
i benzinsku postaju u južnom dijelu.
3 Uvjeti gradnje građevina gospodarske poslovne
namjene nalazi se u člancima 24.-26a. Odredbi ovoga
Plana.
Članak 8.
Športsko-rekreacijska namjena (R)
(1) Površine za športsko-rekreacijsku namjenu
obuhvaćaju postojeće i planirane površine za:
1 Kupališno-turističku namjenu (R1) – obuhvaća
zatvorene i otvorene bazene, vanjska uređena sunčališta
s pratećim kupališnim, ugostiteljskim i manjim rekreacijskim sadržajima, uređenje kupališnih perivoja. U
rubnim dijelovima, uz planiranu prometnicu mogu se
urediti parkirališne površine s drvoredom.
2 Športski centar (R2) – obuhvaća športski centar u
kojemu je moguća gradnja športske dvorane ili nekoliko
manjih športskih dvorana, športskih igrališta (nenatkrivenih i natkrivenih balonima) te pratećih sadržaja.
3 Športsko-rekreacijsku namjenu (R3) – obuhvaća
manja športsko-rekreacijska igrališta s minimalnim
pratećim sadržajima.
4 Uvjeti gradnje građevina športsko-rekreacijske
namjene nalazi se u člancima 28.-31. Odredbi ovoga Plana.
Članak 9.
Perivojne i pejsažne površine (Z)
(1) Površine za perivojno-pejsažnu namjenu predviđene su za sljedeće prostore pejsažne arhitekture:
2 Šumski perivoj - Gaj Kamenjak (Z2) – obuhvaća
prirodno šumoviti predio najnižih južnih obronaka brijega Kamenjak, namijenjen šetnji, trčanju i eventualno
vožnji biciklima, a ima i ulogu vizualne zaštite prema postojećim i budućim stambenim zgradama na Kamenjaku.
3 Perivojni trg (Z3) – ima ulogu javnog prostora
(trga) za okupljanje i/ili zadržavanje a u neposrednoj
blizini zgrada/građevina javne namjene.
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4 Šetalište Topličina (Z4) – obuhvaća drvoredno zasađeni prostor s obje strane potoka Topličina, namijenjeno
je šetnji, trčanju i eventualno vožnji bicikla. Šetalište ima
funkciju pješačkog povezivanja svih sadržaja predjela
Jezerčice i Zaluke, ali i povezivanje Stubičkih Toplica i
Donje Stubice.
5 Drvoredi (Z5) – osim što su mogući i poželjni
unutar svih perivojnih i pejsažnih namjena te uličnih
pojaseva, predviđeni su i kao osnovni perivojni element
u funkciji vizualne i ekološke zaštite.
6 Nasadi visokog raslinja – zaštitni nasadi (Z6)
– imaju ulogu vizualne i ekološke zaštite te prostora
razgraničenja različitih namjena.
7 Grad labirinata / budući razvoj za kamp (Z7/T2)
- na ovoj površini zadržavaju se postojeći labirinti, sve
do trenutka kada se steknu uvjeti za njihovo uklanjanje.
Tada se ta površina može prenamijeniti za potrebe širenja
kampa, odnosno pojedinih njegovih grupa
8 U perivojnim i pejsažnim površinama nije dozvoljena gradnja zgrada, ali se mogu postavljati sjenice
(odrine, nadstrešnice), perivojni paviljoni, fontane i druge
perivojne građevine (niski zidovi,šetnice isl.) te perivojna
oprema (klupe, košare za otpatke, informacijske ploče ili
stupovi i sl.). U sjenicama i paviljonima nisu dozvoljene
ugostiteljske usluge.
9 Potok Topličina (V) osim što se smatra vodnim
dobrom istodobno je i prepoznatljiv pejsažni element u
prostoru.
10 Uvjeti uređenja perivojnih i pejsažnih površina
nalazi se u člancima 32.-39. Odredbi ovoga Plana.
Članak 10.
Prometni i infrastrukturni sustavi i građevine
(1) Površine i građevine namijenjene infrastrukturnim sustavima prikazani su na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža (2.1.
Prometnice i prometne građevine, 2.2. Elektroničke
komunikacije, 2.3. Elektroopskrba, 2.4. Javna rasvjeta,
2.5. Plinoopskrba, 2.6. Vodoopskrba i odvodnja) u mjerilu
1:2000.
(2) Prometne površine predviđene su za sljedeće
prostore i građevine: ulice, parkirališta na terenu s mogućnošću kasnije izgradnje višeetažne garaže (P/G), cestovne
mostove, pješačko-kolni most i pješačko-biciklističke
mostove (1 do 3).
(3) Površine infrastrukturnih sustava omogućuju
gradnju i vođenje infrastrukture ispod zemlje te linijske
i površinske građevine za promet i drugu komunalnu
infrastrukturu. Na tim površinama grade se:
- Elektroničke komunikacije – distribucijska komunikacijska kanalizacija (DTK);
- Elektroopskrba – podzemna SN mreža, trafostanice, podzemna NN mreža i mreža javne rasvjete;
- Plinoopskrba – plinovodi (kompletan sustav
plinofikacije);
- Vodoopskrba – vodoopskrbni cjevovodi;
- Odvodnja – kolektori i ispusne građevine.
(4) Uvjeti izgradnje prometnih građevina i infrastrukturnih sustava nalazi se u člancima 43.-56. Odredbi
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ovoga Plana.
3. UVJETI SMJEŠTAJA ZGRADA I GRADNJE
U PREDJELU MJEŠOVITE NAMJENE
Članak 11.
Osnovni uvjeti izgradnje u predjelima M1
(1) Odredbama se propisuju uvjeti izgradnje na
površinama predviđenim ovim Planom za mješovitu
pretežito stambenu namjenu (planska oznaka M1).
(2) Površine i uvjeti izgradnje prikazani su na planu
1. Korištenje i namjena površina i 3. Uvjeti korištenja,
uređenja, zaštite površina i gradnje.
(3) Na površinama mješovite pretežito stambene namjene (M1) mogu se graditi pojedinačne zgrade stambene
namjene. Sadržaji poslovne namjene mogu biti u sklopu
stambene zgrade i u zasebnim (pomoćnim) građevinama
na građevnoj čestici stambene zgrade (izuzev u garaži).
(4) Najveća izgrađenost gradivog dijela građevne
čestice može biti 60% površine. Preporuča se da najmanja perivojno oblikovana površina bude 20% površine
građevne čestice.
(5) Stambene odnosno stambeno-poslovne zgrade
mogu biti najveće visine od jednoga kata s podrumom
i potkrovljem (Po+P+1+Pk) ili dva kata bez podruma i
potkrovlja (P+2) što bi odgovaralo visini vijenca zgrade
do najviše 9,00 metara. Navedena visina dozvoljena je
i za prateće (pomoćne zgrade) ako se u njima planiraju
namjene u funkciji turizma i rekreacije (seoski turizam
- iznajmljivanje soba i apartmana, ugostiteljstvo, manje
trgovine s izravnim ulazom s javne površine, uslužne
djelatnosti i sl.). Ako su pomoćne zgrade isključivo u
funkciji stanovanja tada je moguća prizemna visina s
podrumom i potkrovljem (Po+P+Pk).
(6) Korisnim potkrovljem podrazumijeva se najviša
etaža čiji je nadozid najviše 1,20 metara iznad kote gornje
plohe stropne ploče zadnjeg kata te s najmanjom svjetlom
visinom prostorije od 2,40 metara u sredini raspona.
Osvjetljenje prostorija u korisnom potkrovlju moguće je
prozorima u zabatnom zidu zgrade, prozorima u ravnini
krova ili nadozidanim prozorima (oblik krovnih kućica).
Ukupna dužina nadozidanih krovnih prozora ne smije
zauzimati više od 30% dužine krova, a ukupna površine
krovnih otvora ne smije zauzimati više od 25% tlocrtne
površine krova nad pročeljem nad kojim se nalaze (pripadajućeg pročelja zgrade).
(7) Dogradnja postojećih stambenih zgrada i izgradnja novih pratećih poslovnih ili pomoćnih zgrada
moguća je unutar gradivog dijela postojećih građevnih
čestica, označenog na planu 3. Uvjeti korištenja, uređenja,
zaštite površina i gradnje. Prema Topličkoj ulici treba
poštivati građevnu crtu određenu postojećim zgradama,
a u stražnjem dijelu građevnih čestica nove građevine
treba graditi na građevnoj crti narisanoj na kartografskom prikazu.
Članak 12.
Materijali i oblikovanje zgrada
(1) Zgrade moraju biti izgrađene od čvrstoga građevnog materijala koji je vatrootporan i vodootporan.
Ako se koristi drvena građa tada ona mora biti zaštićena
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premazom koji će joj osigurati zadovoljavanje osnovnih
protupožarnih uvjeta.
(2) Arhitektonsko oblikovanje zgrada treba biti
suvremeno i u skladu s urbanim vrijednostima i ambijentalnim posebnostima te usklađeno s urbanističkom i ambijentalnom slikom Donje Stubice i okolnim krajolikom.
Preporučaju se žbukana pročelja i kosi krovovi, uporaba
drveta te suvremene interpretacije tradicijskih graditeljskih vrijednosti stubičkoga kraja i Hrvatskoga zagorja.
(3) Nije dopuštena primjena mediteranskih i orijentalnih arhitektonskih pojedinosti kao što su lučni otvori i
lučni trjemovi, kule i sl. Na uličnom pročelju dozvoljeno
je graditi terase i balkone ako je zgrada udaljena od
regulacijske crte najmanje 5,0 metara te ako se ispred
zgrade nalazi predvrt.
(4) Krovovi zgrada mogu biti dvostrešni, višestrešni
ili jednostrešni te ravni (do 7°). Nagibi kosih krovova
mogu biti od 25° do 45°, a moguća su i zabatna skošenja
strmijeg nagiba. Ravna i krovišta manjeg nagiba (do
7°), dozvoljena su u slučajevima gradnje višestambenih
zgrada, suvremenih oblikovanja građevina i u slučajevima gdje su uvjetovana namjenom i rasponom građevina.
Poželjno je da pokrov kosih krovova bude crijep. Dozvoljavaju se i drugi pokrovi (u boji crijepa – crveno-smeđoj
i tamnoj boji) primjereni tradicijskoj slici Hrvatskoga
zagorja. Ne dozvoljava se pokrovi od valovitog salonita
i plastike - za krajolik Hrvatskoga zagorja neprimjerenih
pokrova. Na kosim krovovima moraju se postaviti snjegobrani. Dozvoljava se izvedba zgrade s ravnim krovom
ako se time ne narušava ambijentalna cjelovitost.
Članak 13.
Smještaj vozila na građevnoj čestici
(1) Na građevnoj čestici potrebno je osigurati
parkirališno-garažna mjesta za potrebe stanovanja, za
poslovne prostore i za potrebe stranaka.
(2) Preporuča se za svaku stambenu jedinicu (obiteljsku kuću) osigurati dva parkirališno-garažna mjesta, a
na svakih 50 m2 poslovnog prostora potrebno je osigurati
najmanje jedno parkirališno ili garažno mjesto.
(3) Zbog ograničenja uslijed postojeće izgradnje
na razmjerno malenim građevnim česticama moguć je
manji broj parkirališnih mjesta od navedenih u stavku 2.
ovoga članka.
(4) Garaža se može izgraditi unutar prizemlja, polu-ukopanog i ukopanog podruma glavne stambene zgrade ili pomoćne zgrade te kao samostojeća zgrada. Iznad
garaže može se izgraditi prohodna terasa kao proširenje
stambenog ili poslovnog prostora. Garaža može imati
ravni ili kosi krov nagiba najmanje 250. Garažu treba
arhitektonski uskladiti s oblikovanjem ostalih zgrada na
građevnoj čestici.
(5) Parkiralište se može nalaziti i na susjednoj čestici ili čestici u neposrednoj blizini, a moguće je predvidjeti osigurana mjesta na javnim ili privatnim parkirnim
površinama ili garažama, uz suglasnost vlasnika istih.
Članak 14.
Ograde i uređenje građevnih čestica
(1) Ograde građevnih čestica treba arhitektonski
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uskladiti s oblikovanjem zgrada na građevnoj čestici.
Preporuča se providna ili poluprovidna ograda živicom,
sađena s unutarnje strane. Treba izbjegavati betonske
stupove ograda i betonske ograde kao oponašanje povijesnih stilskih obilježja. Kod izgradnje parapetnog zida
ograde ili potpornog zida uz javnu površinu, preporuča se
za završnu plohu zida koristiti lijevani kulir, a poželjna je
uz zid sadnja živice, puzavice ili uresnoga grmlja. Ograde
prema ulici i javnom prostoru izvode se visine do 1,40 m,
a prema susjednim česticama mogu biti visoke do 1,80 m.
(2) Neizgrađene dijelove građevnih čestica treba
urediti s visokim i niskim nasadima te prikladnom obradom hodnih ploha. Preporuča se korištenje tradicijskih
vrsta voćaka, drveća i cvijeća. Treba izbjegavati egzotično
bilje strano ambijentu Hrvatskoga zagorja (tuje, pačempresi, pančićeve omorike, srebrne smreke, crvene šljive,
crvene javore i sl.). Za hodne plohe preporuča se korištenje
prirodnih materijala (kamen, granitna kocka), lijevani
kulir (u kombinaciji s granitnim kockama) te u manjoj
mjeri prefabricirane betonske opločnike (ako se koriste
odabrati po teksturi slične granitu i kuliru, a izbjegavati
one pastelnih boja).
(3) Na građevnim česticama obvezno je urediti
prostor za kratkotrajno odlaganje kućnog otpada. Mjesto
za odlaganje mora biti lako pristupačno i zaklonjeno od
izravnoga pogleda s ulice ili javne pješačke površine.
Članak 15.
Priključak zgrada na komunalnu infrastrukturu
(1) Zgrade na građevnim česticama priključuju se
obvezno na izgrađenu komunalnu infrastrukturnu mrežu
(električna, plinska, telekomunikacijska, vodovodna,
kanalizacijska mreža) u skladu s posebnim uvjetima
nadležnih pravnih osoba s javnim ovlastima i važećim
zakonima. Priključci na infrastrukturnu mrežu moraju
biti izvedeni tako da ne narušavaju estetski izgled uličnih
pročelja zgrada (ili s ulice vidljivih pročelja).
(2) Priključci zgrada na nisko naponsku (NN) mrežu moraju se provesti podzemnim vodovima.
(3) Ormariće plinske mreže treba u pravilu ugraditi
tako da odgovaraju pravilima struke, te da minimalno
narušavaju vizuru pojedinih zgrada. To se može osigurati odgovarajućom prilagodbom mjesta priključka
u dogovoru s lokalnim distributerom plina, uzimajući u
obzir činjenicu da se za srednji tlak zahtijevaju nadžbukni ormarići, kao i zahtjeve u pogledu arhitektonskog
oblikovanja zgrada.
(4) Priključak na telekomunikacijsku mrežu mora
biti podzeman.
(5) Zgrade se priključuju na gradsku vodovodnu
mrežu. Iznimno je moguća opskrba pitkom vodom iz
bunara na građevnoj čestici kao privremeno rješenje.
(6) Zgrade se obvezno priključuju na gradski sustav
odvodnje. Iznimno (ako nije izgrađen sustav gradske
odvodnje te samo do izgradnje sustava gradske odvodnje) može se odvodnja riješiti izgradnjom višedijelnih
nepropusnih septičkih jama. Ukoliko sadržaji i namjena
građevina na čestici to zahtjeva potrebno je izgraditi i
uređaj za pročišćavanje. Septičke jame i uređaj za pro-
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čišćavanje trebaju biti pristupačni za vozila za potrebe
povremenog pražnjenja i održavanja.
Članak 16.
(1) U predjelima (oznaka 1.14 na karti 3) mješovite pretežito stambene namjene (M1) primjenjuju se
odredbe navedene u ovom članku, a ostali uvjeti koji u
ovom članku nisu navedeni proizlaze iz odredbi o načinu
gradnje obiteljskih stambenih zgrada prema važećim
provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja
Grada Donja Stubica.
(2) Kod rekonstrukcije postojećih legalno izgrađenih zgrada može se zadržati zatečena veća visina zgrada
i veća izgrađenost čestice od propisanih ovim Planom.
Članak 16a.
Tekst članka 16a brisan je.
Članak 16b.
Tekst članka 16b brisan je.
4. UVJETI SMJEŠTAJA I GRADNJE GRAĐEVINA GOSPODARSKIH NAMJENA
Članak 17.
Planirane gospodarske namjene
(1) Smještaj građevina gospodarskih djelatnosti
predviđen je u sklopu predjela turističke namjene (T),
poslovne namjene (K) i mješovite namjene (M).
(2) Razmještaj i veličina planiranih namjena te
uvjeti izgradnje za gospodarske djelatnosti prikazani su
na kartama 1. Korištenje i namjena površina i 3. Uvjeti
korištenja, uređenja, zaštite površina i gradnje.
4.1. Uvjeti smještaja i gradnje građevina turističkih
namjena
Članak 18.
Gospodarska turistička namjena (T)
(1) Ovim člankom propisuju se uvjeti izgradnje na
zemljištima predviđenim ovim Planom za gospodarsku
turističku namjenu. Na prostoru turističke namjene planirani su sljedeći sadržaji: hoteli s pratećim sadržajima
(postojeći hotel i novi planirani hotel – T1), kamp (T2),
zabavni park – dječji grad (T3), turističko etno-selo (T4)
te prateći turistički sadržaji (T5) - na mjestu postojeće
stambene zgrade nasuprot ulazu u postojeći hotel i ostali
ugostiteljsko-turistički sadržaji (T6).
(2) Moguća su odstupanja od navedenih sadržaja u
sklopu gospodarske turističke namjene, ali pod uvjetom
da se ne mijenja osnovna namjena (turistička namjena)
i da se ne mijenjaju prostorni odnosi (plan regulacije)
određeni ovim Planom.
Članak 19.
hotel Terme Jezerčica (T1)
(1) Moguća je rekonstrukcija postojećih zgrada
hotela u cilju povećanja broja ležaja i povećanja kategorije hotela (oznaka 1.1 na karti 3). Moguća je dogradnja
postojeće zgrade hotela (oznaka 1.2 na karti 3).
(2) Unutar gradivoga dijela građevne čestice nema
ograničenja glede izgrađenosti čestice i broja ležaja ili
smještajnih jedinica. Najveća dozvoljena visina nove
izgradnje ne smije biti veća od visine najviše postojeće
zgrade hotela. Moguća je izgradnja podruma i potkrovlja.
Negradivi dio čestice hotela potrebno je perivojno ure-
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diti uz mogućnost izvedbe perivojnih građevina (terasa,
odrina, fontana i sl.).
(3) Očekuje se suvremeno arhitektonsko oblikovanje novih zgrada, usklađeno s postojećim zgradama i s
okolnim ambijentom. Preporuča se kosi krov s tamnom
bojom pokrova za sve nove zgrade, ali nisu isključeni ni
ravni krovovi.
(4) Parkiralište za goste i zaposlenike poželjno je
riješiti na građevnoj čestici hotela (oznaka 1.16 na karti
3). Moguće je dio parkirališno-garažnih mjesta smjestiti
ispod razine terena unutar gradivoga dijela čestice. U
slučaju da se ne izvodi podzemna garaža potreban broj
parkirališta mora se osigurati na parkiralištu (garaži)
istočno od zgrade hotela (preko puta ulice) (oznaka 1.15
na karti 3). Vanjska parkirališta treba izvesti s visokim
drvećem izbjegavajući korištenje asfalta (preporuča se
uporaba granitnih kocki ili kvalitetnih betonskih elemenata teksture slične granitu; nisu dozvoljeni betonski
elementi različitih boja). Uz rub ovih parkirališnih površina potrebno je zasaditi drvored gdje god to dozvoljavaju
prostorni uvjeti.
(5) Građevine komunalne infrastrukture smještene
u jugoistočnom dijelu čestice hotela potrebno je vizualno zakloniti kvalitetno oblikovanom poluprovidnom
arhitektonskom ovojnicom koja mora osigurati tehničke
i sigurnosne kriterije korištenja (oznaka 1.13. na karti 3).
Članak 20.
Planirani novi hotel i garaža (T1/PG)
(1) U planiranoj turističkoj namjeni predviđena je
izgradnja novog hotela visoke kategorije (4-5 zvjezdica;
oznaka 1.7. na karti 3) i višeetažne garaže (oznaka 1.8. na
karti 3) s kongresnim dvoranama, zatvorenim bazenima
i svim drugim pratećim ugostiteljskim, rekreacijskim,
zabavnim i drugim sadržajima primjerenim visokoj
kategoriji hotela.
(2) Na građevnoj čestici hotela moguće je izvesti:
1) jedinstveni građevni sklop hotela i nadzemne garaže
(izvedba hotela i garaže je istodobna) ili 2) dvije odvojene
građevine hotela i garaže (na prikladan način povezane).
Moguća je izgradnja garaže prije hotela, ali je prethodno nužno izraditi cjeloviti arhitektonski idejni projekt
hotela i garaže. Gradnja hotela nije moguća bez gradnje
garaže. U slučaju cjelovite i istodobne izvedbe hotela i
garaže moguća je i drukčija urbanističko-arhitektonska
organizacija prostora od one narisane na planu 3 ovoga
UPU-a, ali mora ostati unutar predviđenoga gradivog
dijela namijenjenog za hotel i garažu.
(3) Unutar gradivoga dijela građevne čestice nema
ograničenja glede izgrađenosti čestice i broja postelja ili
smještajnih jedinica. Kapacitet hotela treba proizaći iz
veličine građevne čestice, hotelskih kriterija i prilagodbe
okolnom prostoru. Visinu hotela (hotelskih zgrada) treba
prilagoditi okolnom ambijentu – šumovitim padinama
brijega Kamenjak u pozadini i okolnoj izgradnji. Najveća
dozvoljena visina ne smije biti veća od četiri nadzemne
razine uz mogućnost izgradnje podruma (Po+P+3 ili Po+P+2+Pk), odnosno ne viša od 17,0 metara. Visina se mjeri
od kote šetališta uz potok Topličina. Radi boljeg uklapanja
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u ambijent preporuča se promjena visina hotelske zgrade
(hotelskih zgrada). U slučaju izgradnje podruma potrebno
je gradnju prilagoditi razini podzemne vode.
(4) Hotel treba suvremeno arhitektonski oblikovati.
Poželjno je korištenje suvremenih tehnoloških mogućnosti u oblikovanju zgrada i pročelja s ciljem stvaranja novog
arhitektonskog identiteta Donje Stubice. Hotelske zgrade
moguće je oblikovati s ravnim krovom ili suvremenim
interpretacijama kosoga krova. Poželjno je korištenje
krova hotela u funkciji vidikovca, zimskog vrta i ugostiteljskih terasa. Moguće je na krovu smjestiti i dječje
igralište. Preporuča se odabir idejnog rješenja hotela i
garaže putem arhitektonskog natječaja (javni anonimni
natječaj ili pozivni natječaj).
(5) Neizgrađeni dio gradivog dijela čestice hotela
potrebno je perivojno oblikovati s terasama, dvorištima
i vrtovima. Negradivi dio čestice hotela potrebno je perivojno urediti. Vanjsko i perivojno oblikovanje mora biti
usklađeno s arhitekturom hotela. Preporuča se suvremeno
oblikovanje perivojne arhitekture.
(6) Hotelski perivoj (oznaka 1.12. na karti 3) potrebno je funkcionalno i oblikovno povezati s hotelom i
šetalištem uz potok Topličinu. Perivoj je namijenjen gostima hotela, a moguće ga je koristiti za odmor, dječju igru,
kao vanjski ugostiteljski prostor. Treba izbjegavati velike
popločene površine, a prednost treba dati nasadima.
(7) Garaža je predviđena u pozadini hotela, djelomice ukopana u brdo Kamenjak. Visinu garaže treba
odrediti u odnosu na visinu hotela jer garaža i hotel moraju
biti jedna funkcionalna i arhitektonsko-oblikovna cjelina.
Najveća visina krova garaže mora biti niža od hotela
kako ne bi bila vidljiva s Topličke ceste. Uz pretpostavku maksimalne dozvoljene visine hotela (Po+P+3+Pk)
moguće je zbog manje visine smjestiti do pet nadzemnih
razina garaže što omogućava smještaj 600-900 parkirališno-garažnih mjesta. Visina prizemne razine garaže mora
omogućiti ulaz viših vozila za opskrbu hotela i nižih autobusa. Moguća je jedna podzemna razina garaže koja se
može koristiti i za smještaj pomoćnih prostora u funkciji
hotela te održavanja zgrada i vanjskog prostora. Osim za
potrebe hotela garaža je namijenjena za potrebe otvorenih
i zatvorenih bazena koji su planirani istočno od hotela.
Oblikovanje pročelja garaže treba uskladiti s arhitekturom
hotela. Krov garaže moguće je urediti kao parkiralište na
otvorenom, a preporuča se krov garaže urediti kao krovnu
terasu na kojoj je moguće izvesti manja športska igrališta
(tenis, košarka, odbojka) i dječje igralište.
(8) Na razini terena između garaže i hotela predviđena je servisna prometna površina (gospodarsko dvorište, gospodarska ulica) ograničene uporabe (ne tretira se
kao javna prometnica). Namijenjena je za opskrbu hotela,
kao vatrogasni prilaz, parkiralište automobila za potrebe
zaposlenika i parkiralište autobusa za goste hotela. U slučaju zadržavanja postojeće trase magistralnog vodovoda
potrebno je na servisnoj prometnoj površini osigurati
propisane uvjete navedene u članku 55. radi održavanja
vodoopskrbnog cjevovoda.
(9) Kolni prilaz hotelu i garaži predviđen je pro-
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metnicom položenom istočnim rubom građevne čestice
hotela. Glavni ulaz u hotel (s kolnim pristupom do glavnog ulaza) predviđen je na istočnom rubu čestice hotela.
Ulaz u garažu i na servisnu prometnu površinu predviđen
je s istočne strane, a izlaz je predviđen na prometnicu
zapadno od hotela.
(10) Sve komunalno-servisne prostore (trafostanice,
plinske stanice i dr.) treba smjestiti u zgradi hotela i/ ili
garaže s pristupom preko servisne prometne površine.
Članak 21.
Kamp (T2)
(1) Unutar ovog područja moguće je urediti površine za organizaciju tri vrste kampiranja (smještaj kamper
vozila, pokretnih kućica te kamp-prikolica/šatora - glamping). Također je moguće izgradnja manjih bazena (do
najviše 150 m2)sa sunčalištem. Najsjeverniji rub područja
kampa (oznaka 1.17 na karti 3), obzirom na postojeća stabla treba urediti na način da se u njemu pročisti podrast
i po potrebi izvedu šetnice širine do 1,5 m kojima bi se
prostor kampa povezao sa šumskim gajem Kamenjak.
(2) Na samom ulasku u područje kampa, s istočne
strane, planirano je uređenje površine za kampere (T2-1)
veličine 0,24 ha. Na toj površini je predviđeno uređenje
pojedinačnih “čestica” na kojima se mogu smjestiti veća
turistička osobna vozila - kamperi (recreational vehicles
- RVs). Površina je dovoljne veličine da se na njoj može
organizirati 18 pojedinačnih čestica. Rubom svake “čestice” treba zasaditi živicu (oznaka 1.3 na karti 3).
(3) Nakon površine za kampere planirano je uređenje površine za postavu pokretnih kućica (T2-2). Obzirom
na obilježja zemljišta (strmina i površina pod stablima)
na ovoj površini moguće je postaviti do najviše 18 kućica
bruto površine do najviše 36,00 m2. Uz te kućice, prema
jugu, moguće je izvesti terasu (oznaka 1.4 na karti 3).
Radi lakšeg uklapanja u okoliš i prostor Donje Stubice,
iznad tih pokretnih kućica i terase treba izvesti laganu
konstrukciju s kosim krovištem, koje može biti odvojeno
od same kućice.
(4) Nakon ove površine, prema zapadu, planirano
je uređenje površine (oznaka 1.5 na karti 3) za postavu
šatora (glamping) i/ili kamp prikolica (T2-3). Uz zapadni i
južni rub ovog područja treba zasaditi drvored , a pojedine
“čestice” ograditi živicom.
(5) Površina kampa označena kao T2-4 (oznaka 1.6
na karti 3) predviđena je za izgradnju pratećih građevina
za potrebe gostiju svih površina pod kampom (T2). Tu se
grade zgrade sa sadržajima kao što su sanitarni čvorovi,
priručna kuhinje, spremišta i sl. Ove zgrade mogu imati
najviše jednu nadzemnu etažu (prizemlje).
(6) Površina na kojoj se danas nalaze labirinti
(Z7/T2), u trenutku kada više ne budu postojale pravne
mogućnosti za njihovo daljnje zadržavanje mogu se prenamijeniti također u površine (oznaka 1.9 na karti 3) za
potrebe kampa (poželjno da je to namjena T2-3).
(7) U Planu je načelno ucrtana pješačko-kolna površina (a) kojom će se osobnim vozilom moći pristupiti
do pojedinih površina kampa. U ovisnosti o obilježjima
terena i tehničkim uvjetima ona se može planirati i izvesti
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s drugačijim uzdužnim izgledom. Najmanja širina ove
staze ne može biti manje od 3,50 m. Na dijelu neposredno uz pokretne kućice treba planirati širinu od najmanje
5,50 metara. To proširenje može poslužiti za kratkotrajno
parkiranje gostiju koji će boraviti u kućicama, odnosno
kao operativna površina za rad vatrogasnog vozila u
slučaju požara.
(8) Kod planiranja sadnje unutar površina kampa
trebaju se koristiti tradicijske biljne vrste, primjerene
Hrvatskom zagorju. Uređenje ovog područja treba prilagoditi posebnim uvjetima JPT zaduženog za održavanje
magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda koji prolazi ovim
područjem u smjeru istok-zapad.
Članak 22.
Zabavni park – dječji grad (T3)
(1) U planiranoj turističkoj namjeni (oznaka 2.5.
na karti 3) predviđena je izgradnja dječjega zabavnog
parka kampa s mogućim pratećim ugostiteljskim i manjim
trgovačkim sadržajima.
(2) Zabavni park treba ponuditi brojne sadržaje za
igru i zabavu na otvorenom, natkrivenom i/ili zatvorenom
prostoru u obliku maloga dječjeg grada. Zabavni park
treba riješiti kao jedinstvenu građevinu u koju se ulazi
sa šetališta uz potok Topličina i s perivojnog trga jugozapadno od zabavnog parka. Zabavni park treba ponuditi
zabavne i edukativne sadržaje za sve uzraste djece, ali
zanimljive i odraslima.
(3) Unutar gradivog dijela građevne čestice zabavnog parka moguća je izgradnja jedne ili više građevina visine do 12,00 metara. Moguća je izgrađenost 100% unutar
gradivog dijela građevne čestice. Negradivi dio građevne
čestice preporuča se perivojno urediti sa sadržajima za
odmor (sjedenje) i s manjim ugostiteljskim terasama na
otvorenom, uz mogućnost izgradnje sjenica (pergola).
(4) Kolni prilaz radi opskrbe potrebno je osigurati
s južne strane preko pješačko-kolnoga puta (na planu
1. oznaka Z3 i Z6). Na građevnoj čestici nije potrebno
osigurati parkirališna mjesta za posjetitelje (koristit će se
javna parkirališta u blizini). Moguće je osigurati parkirališta za zaposlenike u sklopu pješačko-kolnog puta na
način uzdužnog parkiranja uz put (najveća širina puta s
parkiralištem može biti 8,0 m).
(5) Zabavni park treba suvremeno i prepoznatljivo
oblikovati na način da svojim arhitektonskim oblikovanjem i ponudom postane primamljiva atrakcija Donje
Stubice. Preporuča se korištenje suvremenih tehnoloških
mogućnosti u oblikovanju zgrada i pročelja s ciljem stvaranja novog arhitektonskog identiteta u prostoru.
(6) Potrebne komunalno-servisne prostore (trafostanice, plinske stanice i dr.) treba smjestiti unutar građevina
zabavnog parka, a ako je neizbježna izgradnja zasebnih
građevina one se moraju smjestiti nenametljivo u prostoru s posebno oblikovanim pročeljima ili poluprovidnim
maskama.
Članak 23.
Turističko etno-selo (T4)
(1) U planiranoj turističkoj namjeni (oznaka 2.6.
na karti 3) predviđena je izgradnja etno-sela turističke
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namjene s pratećim ugostiteljskim i manjim trgovačkim
sadržajima.
(2)Turističko etno-selo moguće je izvesti s izvornim
tradicijskim zagorskim drvenim kućama prenesenim iz
stubičkoga kraja ili iz drugih dijelova Hrvatskoga zagorja.
Moguće je podizanje i novih drvenih zgrada čije oblikovanje treba biti u duhu lokalne tradicijske izgradnje. Ispod
kuća je moguće izvesti podrume koji se mogu koristiti
za ugostiteljstvo, kao vinski podrumi ili za druge prateće
sadržaje. Potrebno je izraditi arhitektonsko-urbanističko-krajobrazni projekt na temelju kojega će se postavljati
pojedine zgrade, izraditi izvedbeni projekt komunalne
infrastrukture, urediti šetnice, putovi, vrtovi i vanjski
javni prostori. Ne dozvoljava se izgradnja novih zidanih
zgrada (osim izgradnje podruma ili polupodruma).
(3) Etno-selo trebalo bi davati dojam tradicijskoga
zagorskog zaseoka, kakvi su nekad postojali u stubičkom
kraju, a uglavnom su nestali. Osim stambenih zgrada
poželjno je smjestiti i gospodarske zgrade koje se koriste
za prilagođene suvremene namjene. Za tlocrtnu organizaciju etno-sela poželjno je koristiti stare katastarske karte
sličnih zaseoka. Broj zgrada treba odrediti projektom
navedenim u stavku 2. ovoga članka. Broj i smještaj
zgrada treba uskladiti s funkcionalnim, oblikovnim,
komunalno-tehničkim i sigurnosnim zahtjevima.
(4) Etno-selo treba imati potrebne turističke sadržaje za boravak gostiju od nekoliko dana ili dulje, kao
što su: smještajne jedinice (sobe, apartmani), recepcija
(prihvat gostiju, turističke informacije i sl.), ugostiteljski lokali (restorani, zdravljaci, zalogajnice i sl.), manji
trgovački sadržaji kompatibilni turističkim naseljima
(prodaja suvenira, lokalnoga pića, «zdrave» hrane i sl.),
izložbeni prostori (galerija, etno-zbirka i sl.), manja dvorana za javna događanja (projekcije, predavanja, radionice,
promocije i sl.) i dr.
(5) U etno-selu nije moguća vožnja automobilima,
osim u slučaju interventnih vozila (vatrogasci, hitna pomoć), radi održavanja i dostave. Kolni prilaz u nužnim
situacijama moguć je preko pješačko-kolnog mosta. U
etno-selu potrebno je osigurati pješačko-kolne putove
širine 3,5-5,5 metara kojima se može prići do svih zgrada.
Parkirališta automobila za posjetitelje etno-sela predviđena su u neposrednoj blizini – u sklopu uličnih parkirališta
ili građevina poslovne namjene južno od etno-sela.
(6) U sklopu etno-sela potrebno je urediti vrtove
i dvorišta u kojima treba saditi tradicijske vrste cvijeća,
starih sorta voćaka (jabuke, šljive i dr.), autohtonoga drveća iz obližnje šume (hrast kitnjak, lipa, pitomi kesten,
divlja trešnja, bagrem) te drugih tradicijskih vrsta drveća
i grmlja (drijenak, svib, tisa).
(7) Potrebne komunalno-servisne prostore (trafostanice, plinske stanice i dr.) treba smjestiti nenametljivo
u prostoru s posebno oblikovanim pročeljima ili poluprovidnim maskama kako bi se te građevine uklopili u
ambijent. Položaj građevina treba prilagoditi uvjetima za
izgradnju u pojasu zaštite magistralnoga vodoopskrbnog
cjevovoda koji prolazi sredinom površine namijenjene za
etno-selo (Članak 55. ovih Odredbi).
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Članak 23a.
Prateći turistički sadržaji (T5)
(1) Unutar područja pratećih turističkih sadržaja
(T5) moguće je obnoviti ili u potpunosti zamijeniti postojeće građevine (oznaka 1.10 na karti 3). Unutar njih
moguće je planirati potrebne prateće sadržaje za glavnu
turističku namjenu (turistički uredi, recepcija, uredi za
najam automobila, i slično…). Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti je 0,3, kao i koeficijent iskoristivosti.
Pri oblikovanju postojećih ili izgradnji novih građevina
moguće je koristiti suvremene arhitektonske izričaje. Negradivi dio građevne čestice treba krajobrazno urediti uz
korištenje biljnih vrsta primjerenih neposrednom okolišu.
Članak 23b.
Ostali ugostiteljsko - turistički sadržaji (T6)
(1) Unutar područja ostalih ugostiteljsko-turističkih
sadržaja (T6) moguća je izgradnja ugostiteljskih objekata
iz skupine restorani i barovi, vinski podrum te smještajnih
jedinica (oznaka 2.4b na karti 3). Unutar njih moguće je
planirati potrebne prateće sadržaje za osnovnu ugostiteljsko-turističku namjenu (turistički uredi, recepcija i
slično…). Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti je
0,3, a koeficijent iskoristivosti 0,8.
(2) Visina građevina može biti najviše 11,0 metara
do vijenca krova. Moguće su zgrade visoke dva kata s mogućnošću izgradnje podruma i potkrovlja (Po+P+2+Pk).
(3) Pri izgradnji novih građevina moguće je koristiti
suvremene arhitektonske izričaje. Negradivi dio građevne
čestice treba krajobrazno urediti uz korištenje biljnih
vrsta primjerenih neposrednom okolišu.
(4) Parkiranje automobila za zaposlenike i posjetitelje moguće je riješiti na građevnoj čestici, i/ili na susjednoj
čestici, odnosno na južnom dijelu čestice oznake 2.3b.
4.2. Uvjeti smještaja i gradnje građevina poslovnih
namjena
Članak 24.
Opći uvjeti gradnje u predjelima poslovne namjene
(1) U sklopu gospodarske poslovne namjene ovim
su Planom predviđeni prostori za izgradnju građevina
poslovno-turističke namjene (K2) te poslovne namjene
sa benzinskom postajom (K/BP).
(2) U predjelima poslovnih namjena treba zadovoljiti sljedeće opće uvjete za izgradnju:
1. Zgrade moraju biti vrsno arhitektonski oblikovane i usklađene s lokalnim ambijentom. Usklađenost s
lokalnim ambijentom ne podrazumijeva kopiranje uobičajenih i prosječnih predložaka tipske izgradnje u okruženju. Očekuje se suvremeno arhitektonsko oblikovanje
koje će kreativno interpretirati tradicijske vrijednosti
Hrvatskoga zagorja.
2. Gradivi dio zone prikazan je na listu 3., a unutar
istog je moguća izgradnja samostojećih i/ili poluugrađenih građevina.
3. Dio čestice između građevne i regulacijske crte
važan je za sliku ulice. Zbog toga je taj prostor potrebno
promišljeno arhitektonski i perivojno oblikovati te mu
dati mogućnost javnog korištenja (šetalište, trg, vanjske
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terase lokala i sl.).
4. Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti je 0,4.
Neizgrađeni dijelovi građevne čestice moraju se urediti
s visokim i niskim nasadima, uz uvjet da najmanje 10%
površine građevne čestice bude perivojno oblikovano.
5. Visina zgrada namijenjenih poslovnim namjenama može biti najviše 12,0 metara do vijenca krova.
Moguće su zgrade visoke dva kata s mogućnošću izgradnje podruma i potkrovlja (Po+P+2+Pk). Radi zaštite od
visokih voda potoka Toplica preporuča se kotu ulaza i
prizemlja prilagoditi mogućim poplavama.
6. Zbog što primjerenijeg uklapanja zgrada u sliku
krajolika potrebno je osobito pozorno oblikovati krov.
Krov može biti ravan (do 7°) ili kosi (do 35°).
7. Najmanja udaljenost od granice susjedne građevne čestice na kojoj je dozvoljena izgradnja građevina
(izuzev građevnih čestica infrastrukturnih građevina te
granice građevne čestice na kojoj je planirana izgradnja
poluugrađene građevine) mora biti najmanje H/2, ali
ne manje od 6,00 metara. Najmanja udaljenost između
građevina na susjednim građevnim česticama mora biti
najmanje H/2 + 5,0 m radi osiguravanja kolnoga prolaza
u slučaju urušavanja građevina.
8. Na građevnoj čestici ili uz javnoprometnu
površinu mora se osigurati prostor za parkiranje. Parkiralište se može nalaziti i na susjednoj čestici ili čestici u
neposrednoj blizini, a moguće je predvidjeti osigurana
mjesta na javnim ili privatnim parkirnim površinama ili
garažama, uz suglasnost vlasnika istih.
9. Broj parkirališnih mjesta određuje se u odnosu
na 1000 m2 bruto izgrađene površine prema slijedećim
kriterijima:
NAJMANJI BROJ
NAMJENA ZGRADE
GPM
proizvodnja, skladišta
6
zgrade za trgovinu
30
zgrade poslovne namjene
20
ugostiteljstvo (restorani i sl.)
50
U bruto površinu zgrade za potrebe izračuna broja
PM ne uračunavaju se površine garaža i jedno- ili dvonamjenskih skloništa za sklanjanje ljudi uslijed ratnih
opasnosti. Za manje zgrade od 1000 m2 bruto razvijene
površine broj parkirališnih mjesta se proporcionalno
smanjuje.
10. Ukoliko se broj PM ne može odrediti prema
normativu iz točke 9. tada se primjenjuju slijedeći minimalni normativi – po jedno PM za:
hotele, motele, pansione
na dva ležaja
na 4 stajaća ili
ugostiteljstvo
sjedeća mjesta
poliklinike, ambulante
na 3 zaposlena u smjeni + 3
(3) Kriteriji građenja određeni ovim odredbama
odnose se na rekonstrukciju postojećih zgrada i na
novo planiranu izgradnju. Na česticama s postojećim
građevinama pretežito poslovne namjene mogući su svi
oblici građevnih zahvata (dogradnje, prigradnje, pregradnje, preoblikovanja i dr.) u skladu s općim i posebnim
odredbama ovoga Plana.
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Članak 25.
Tekst članka 25 brisan je.
Članak 26.
Posebni uvjeti izgradnje za predio K2
(1) Ovim člankom propisuju se uvjeti izgradnje za
poslovno-turističku namjenu (oznaka 2.4-a na karti 3).
(2) Urbanistička organizacija prostora i arhitektonsko oblikovanje moraju biti usklađeni s okolnim ambijentom u kojemu prevladavaju obiteljske kuće i šumovita
brežuljkasta pozadina. Pročelja zgrada prema javnim
prostorima (ulici, šetalištu i perivojnom trgu) trebala bi
biti aktivna s lokalima uz mogućnost pješačkog ulaza.
Gospodarski prilazi predviđeni su s planirane ulice na
zapadnoj strani.
(3) Postojeću zgradu (oznaka 2.4a na karti 3) moguće je visinski dograditi uvažavajući opće uvjete gradnje
u predjelima poslovne namjene ovih odredbi. Moguća je
i tlocrtna dogradnja, kao i gradnja pratećih športskih,
rekreacijskih, ugostiteljskih i turističkih građevina unutar gradivog dijela građevne čestice. Ograda građevne
čestice mora biti arhitektonski kvalitetna, primjerena
ambijentu. Pješački prilaz treba osim s istočne strane
(s ulice) osigurati također i sa sjeverne strane gdje treba
urediti Šetalište Topličina (drvored s terasama za sjedenje
i mogući izlazak ugostiteljskih lokala na vanjski prostor).
Parkiranje automobila za zaposlenike i goste trebalo bi
smjestiti koliko je moguće na građevnoj čestici.
(4) Gospodarsko dvorište ili servisni gospodarski
prostor na cijelom prostoru K2 (utovar i istovar robe,
privremeno odlaganje otpada i sl.) potrebno je riješiti na
način da ne bude vidljivo s ulice i vanjskog prostora. Moguće ga je smjestiti u podzemnu razinu ili u unutrašnjost
zgrade s ulazom s dvorišne strane.
(5) Vanjski prostori građevne čestice, između regulacijskih i građevnih crta, iako vlasnički nisu javni prostori trebalo bi omogućiti javno korištenje i u skladu s tim
primjereno oblikovanje vanjskih prostora. Poželjno je u
najvećoj mjeri korištenje elemenata perivojne arhitekture.
Članak 26a.
Posebni uvjeti izgradnje poslovne namjene (K/BP)
(1) U sklopu poslovne namjene sa benzinskom
postajom (K/BP) ovim su Planom predviđeni prostori za
izgradnju građevina poslovno-trgovačko namjene (oznaka 2.3a na karti 3) sa benzinskom postajom i parkiralištem
(oznaka 2.3b na karti 3).
(2) U zgradi benzinske postaje osim osnovne namjene, moguća je izgradnja trgovačkih i uslužnih sadržaja
koji nisu u suprotnosti sa osnovnom namjenom.
(3) Poželjan je odmak građevne od regulacijske
crte za 5-10 metara.
(4) Parkiranje automobila za zaposlenike i posjetitelje moguće je riješiti u podzemnoj garaži, u prizemlju
zgrade/zgrada, na južnom dijelu čestice oznake 2.3b i/
ili na vanjskom neizgrađenom dijelu građevne čestice.
Članak 27.
Kiosci i pokretne naprave
(1) Urbana oprema (klupe, košare za otpatke,
posude za cvijeće, ulična rasvjeta, sat i dr.) postavlja se
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na javnim površinama unutar obuhvata ovoga Plana na
temelju projekta za izvedbu i uređenje pojedinih javnih
prostora (ulica, trgova, perivojnih trgova, šetališta,
perivoja i dr.). Potrebno je odabrati suvremenu i vrsno
dizajniranu urbanu opremu, usklađenu s ambijentom.
(2) Oglasne ploče kojima se oglašavaju pojedini
sadržaji na prostoru ovoga Plana moguće je postavljati
na privatnim česticama ako ne zaklanjaju pogled na
slikovite vidike (pogled prema Kamenjaku i Medvednici), na perivoje i šetališta. Ploče moraju biti kvalitetno
suvremeno dizajnirane s ciljem što skladnijeg uklapanja u
okolni ambijent. Postavljanje ploča na javnim prostorima
(ulicama, trgovima, perivojnim trgovima, šetalištima,
perivojima) moguće je postavljati na temelju projekta za
izvedbu i uređenja pojedinih javnih prostora. Potrebno je
izbjeći raznolike i vizualno neusklađene oglasne ploče na
cjelokupnom prostoru obuhvata ovoga Plana.
(3) Reklamne ploče (komercijalno oglašavanje)
nije poželjno u obliku velikih zidnih panoa u obuhvatu
ovoga Plana. Moguće je postavljanje takvih panoa kao
privremeno rješenje do izgradnje zgrada i uređenja pojedinih prostora, a na temelju gradske odluke. Nije moguća
postava reklamnih ploča u perivojima, perivojnim trgovima, šetalištima i dječjim igralištima, kao i na mjestima
koja zaklanjaju pogled na slikovite vidike (pogled prema
Kamenjaku i Medvednici), na perivoje i šetališta.
(4) Kiosci trebaju biti vrsno estetski oblikovane
građevine lagane konstrukcije, površine do 15 m2, koji
se mogu u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati.
Oni se svojim oblikovanjem, bojom i materijalima moraju
uklapati u okolni ambijent. Kiosci se ne smiju priključivati
na sustav vodoopskrbe i odvodnje. Nije dozvoljena postava i uporaba kioska za potrebe trgovine (za prodaju pića,
hrane i druge robe, osim novina). Nije moguće grupiranje
kioska i stvaranje tržnoga prostora.
(5) Pokretnim napravama smatraju se automati za
prodaju napitaka i cigareta, hladnjaci za sladoled, ugostiteljska kolica, peći za pečenje plodina, spremnici za
otpad, pokretne ograde ispred ugostiteljskih lokala, šatori,
suncobrani i podiji ispod kojih se obavlja ugostiteljska
djelatnost i sl. Pokretne naprave koje se postavljaju na
javne površine moraju biti vrsno oblikovane i moraju se
uklopiti svojim materijalima, veličinom i bojom u ambijent. Postavom se ne smije narušavati oblikovna i funkcionalna cjelovitost gradskog prostora. Pokretne naprave
postavljaju se temeljem odobrenja nadležnoga gradskog
odjela, a u skladu s drugim odgovarajućim odlukama te
odredbama ovoga Plana. Zabranjuje se postava kioska u
perivojima, šetalištima i dječjim igralištima.
(6) Svaki pojedini kiosk, oglasna ploča ili pokretna
naprava moraju biti smješteni tako da ni u kojem pogledu
ne umanjuju preglednost prometa, ne ometaju promet
pješaka i vozila, ne narušavaju izgled prostora, te ne
otežavaju održavanje i korištenje pješačkih, prometnih i
komunalnih građevina.
5. UVJETI SMJEŠTAJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVINA ŠPORTSKO-REKREACIJSKIH
NAMJENA
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Članak 28.
Opći uvjeti izgradnje u predjelima športsko-rekreacijske namjene
(1) Planom su predviđene tri prostorne i funkcionalne cjeline športsko-rekreacijske namjene: kupališno-turistička namjena – zatvoreni i otvoreni bazeni u sklopu
Termi Jezerčica (R1), športski centar u Zaluki (R2) i
športsko-rekreacijska igrališta – manja športska igrališta
u Zaluki (R3). Nikakva izgradnja športskih i rekreacijskih
sadržaja na planiranim prostorima nije moguća prije
izrade urbanističko-arhitektonskog projekta za svaku
od navedenih namjena. Za svaku planiranu namjenu
potrebno je napraviti sveobuhvatne projekte za ishođenje
lokacijske dozvole, a izvedba se može odvijati postupno.
(2) U predjelima športsko-rekreacijske namjene
treba zadovoljiti sljedeće opće uvjete za izgradnju:
1. Zgrade i druge športske građevine moraju biti
vrsno arhitektonski oblikovane i usklađene s lokalnim
ambijentom. Očekuje se suvremeno arhitektonsko
oblikovanje koje će kreativno interpretirati tradicijske
vrijednosti Hrvatskoga zagorja.
2. Ne propisuju se obvezne građevne crte, ali ih je
potrebno u projektantskom postupku odrediti u skladu s
općom urbanističkom zamisli i urbanističkim uvjetima
okolne postojeće ili planirane izgradnje.
3. Ne propisuje se najveća dozvoljena izgrađenost
čestice, ali je nužno u projektantskom postupku osigurati
dovoljno prostora za putove, šetnice, trgove, drvorede i
visoke nasade s ciljem prepoznatljivog i vrsnog uklapanja
u lokalni pejsažni ambijent.
4. Visina zgrada namijenjenih športsko-rekreacijskim sadržajima (športske dvorane, zatvoreni bazen,
prateći ugostiteljski i uredski prostori i sl.) s najizbočenijim dijelovima zgrada/građevina može biti najviše
12,0 metara.
5. Zbog što primjerenijeg uklapanja zgrada u sliku
krajobraza potrebno je osobito pozorno oblikovati krov
i pokrov. Dozvoljavaju se ravni i kosi krovovi. Treba
izbjegavati svijetle i reflektirajuće boje krovnih pokrova.
Ravne krovove treba urediti s krovnim vrtovima.
6. Ograda građevne čestice, ukoliko se izvodi, mora
biti kvalitetno oblikovana te usklađena s arhitektonskim
oblikovanjem zgrada. Može biti metalna, djelomice
zidana ili kombinirana. Preporuča se korištenje živica i
puzavica. Najveća visina ograde može biti 180 cm.
Članak 29.
Uvjeti za kupališno-turističku namjenu u Jezerčici
(R1)
(1) U planiranoj kupališno-turističkoj namjeni u
Jezerčici (oznake 1.11 na karti 3) predviđeno je održavanje postojećih bazena te izgradnja novih zatvorenih
i otvorenih bazena s pratećim ugostiteljskim i manjim
uslužnim komplementarnim sadržajima.
(2) Iako će iz funkcionalnih razloga i zbog kontrole ulaza biti potrebno ograđivanje bazenskih prostora
potrebno je arhitektonski i oblikovno uskladiti ograde s
građevinama i okolnim ambijentom. Posebno je važno
rješenje ograde prema šetalištu uz potok i prema ulici
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(prilaz bazenima i novom hotelu). Preporuča se ograđivanje riješiti s elementima perivojne arhitekture (živice,
puzavice i sl.).
(3) Pješački ulazi u bazenske prostore moraju biti
usklađeni sa cjelokupnim arhitektonskim oblikovanjem.
Predviđeni su ulazi s ulice i iz perivojnog prostora Jezerčice.
(4) Parkiralište za osoblje i posjetitelje nije predviđeno na čestici namjene R1 već u garaži i parkiralištima
u sklopu hotela. Dodatne parkirališne površine mogu se
predvidjeti u zapadnom dijelu područja R1. Do izgradnje novoga hotela i garaže (oznaka 1.7 i 1.8 na karti 3)
moguće je na tom prostoru urediti parkiralište za potrebe
zatvorenih i otvorenih bazena.
(5) Neizgrađeni dio gradivog dijela čestice zatvorenih i otvorenih bazena potrebno je perivojno oblikovati
s terasama, dvorištima i vrtovima. Popločenje mora biti
oblikovanjem i izborom boja usklađeno sa cjelokupnim
arhitektonskim oblikovanjem bazenskoga sklopa.
(6) Sve komunalno-servisne prostore (trafostanice,
plinske i prepumpne stanice i dr.) treba smjestiti u bazenske i kupališne zgrade te omogućiti kratke i jednostavne
pristupe koji ne će narušavati ambijentalni izgled. Ako
je takve građevine nužno smjestiti izvan bazenskih i
kupališnih zgrada moraju se tada kvalitetno oblikovati
koristeći poluprovidne panoe i nasade (puzavice na mrežastim plohama, živice isl.)s ciljem vizualnog maskiranja
takvih građevina.
Članak 30.
Uvjeti za športski centar u Zaluki (R2)
(1) U planiranom športsku centru Zenona Hanžeka
u Zaluki (oznake 2.1. na karti 3) predviđena je izgradnja
jedne ili nekoliko športskih dvorana, športska igrališta
s pratećim manjim građevinama i prateći manji uredski
i uslužni sadržaji kompatibilni osnovnoj namjeni športa
i rekreacije.
(2) Nije moguća izgradnja na čestici športskoga
centra bez prethodno izrađenog urbanističko-arhitektonskog projekta na temelju kojega će se ishoditi propisane
dozvole za gradnju. Nakon toga je moguća postupna
izvedba građevina i športskih igrališta na temelju propisanih izvedbenih projekata. Projektu treba prethoditi
program sadržaja športskoga centra.
(3) Urbanistička organizacija prostora i arhitektonsko oblikovanje športskoga centra moraju biti usklađeni
s okolnim ambijentom u kojemu prevladavaju obiteljske
kuće i šumovita brežuljkasta pozadina, te građevine
planirane ovim Planom. Pročelja prema okolnim ulicama
mogu biti aktivna s lokalima uz mogućnost pješačkog
ulaza. Na zapadnom pročelju predviđen je ulaz u podzemnu garažu i gospodarski prilaz. Glavni pješački ulaz
je sa zapadne strane, a pomoćni ulazi mogu biti još s
istočne i sa sjeverne strane (sa šetališta uz potok). Uz
pješačke ulaze potrebno je predvidjeti dovoljno velike
predprostore (trgove).
(4) Ovim je Planom u južnom dijelu čestice predviđen prostor za izgradnju zgrada (jedne ili nekoliko
športskih dvorana i drugih pratećih sadržaja). Športska
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otvorena igrališta predviđena su u sjevernom dijelu športskoga centra. Moguća je izgradnja športskih igrališta
bez športske dvorane i većih građevina. Športske terene
moguće je natkrivati laganim konstrukcijama (baloni i
sl.) radi korištenja u zimskim uvjetima.
(5) Ako se gradi športska dvorana potrebno je u
podzemnoj etaži osigurati parkiralište za najmanje 200
parkirališnih mjesta. Na karti 3 ovoga Plana označena
je površina unutar koje se može izvesti podzemna garaža-parkiralište (površina za podzemnu garažu veća je od
površine za izgradnju nadzemnih zgrada). Ulaz u garažu
treba biti sa zapadne strane, a izlaz može biti na istočnu
ulicu (na koju se izlazi iz hotelske garaže). Osim za potrebe športskoga centra garaža je namijenjena i za sve druge
rekreacijsko-športske, trgovačke i turističke sadržaje.
Ako se ne gradi športska dvorana, već samo otvoreni
športski tereni potrebno je u južnom dijelu čestice športskoga centra (usporedno s Topličkom cestom) predvidjeti
parkiralište s drvoredima s najmanje 150 PM-a.
(6) Ispred sjevernog pročelja športske dvorane (u
smjeru istok-zapad) poželjno je predvidjeti šetnicu s drvoredom u funkciji športskoga trga. Time će se osigurati
pješačka poveznica Zaluke sa zabavnim parkom (dječjim
gradom) i novim hotelom.
(7) Športska igrališta treba razmjestiti u prostoru
na način da se do svih može doći šetnicama koje kao
cjelina predstavljaju logičan tlocrtni sustav. Poželjna je
sadnja drvoreda uz šetnice te postavljanje klupa, rasvjete
i druge potrebne opreme.
(8) Nije predviđena izgradnja paviljonski postavljenih građevina (zgrada) u prostoru športskih terena već
sve prateće sadržaje treba smjestiti u športske zgrade u
južnom dijelu unutar gradivoga dijela čestice. Moguća
je u sklopu športskih terena izgradnja nadstrešnica arhitektonski usklađenih sa cjelinom športskoga centra. (
9) Moguća je postava pregradnih providnih (žičanih) stijena za odvajanje pojedinih igrališta. Poželjno
je bojom ili sadnjom puzavica učiniti stijene što manje
vidljivim u prostoru.
(10) Površine terena koje nisu zauzete športskim
igralištima treba urediti kao travnate površine bez sadnje
grmlja. Preporuča se samo sadnja drvoreda uz šetnice.
Drvorede treba posaditi i rubom čestice športskoga
centra.
Članak 31.
Uvjeti za športsko-rekreacijska igrališta
(1) U predjelima Zaluka i Jezerčica predviđena je
izgradnja manjih športsko-rekreacijskih igrališta uz južnu
obalu potoka (oznaka 2.2. na karti 3).
(2) Za športski park u Zaluki potrebno je izraditi
projekt cjelovitog zahvata na temelju kojega je moguća
postupna izvedba uz odgovarajuće dozvole za gradnju.
(3) Športsko-rekreacijska igrališta treba razmjestiti u prostoru na način da se do svakog igrališta može
doći dovoljno širokom stazom s okolnih glavnih šetnica.
Moguće je ograđivanje športskoga parka s providnom i
vizualno neupadljivom ogradom (preporuča se sadnja
puzavica). Preporuča se visina ograde od 1,40 m, a najviša
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dozvoljena visina jest 1,80 m.
(4) Veći prateći ugostiteljski i drugi sadržaji u
funkciji športskoga parka (oznaka 2.2.) predviđeni su na
susjednim površinama planiranim za namjene K2 i T4 te
T6. Unutar športskoga parka moguća je izgradnja jedne
prizemne zgrade paviljonskoga tipa za prateće sadržaje
parka (svlačionice, sanitarije, spremište športskih rekvizita i sl.) najveće tlocrtne površine od 100 m2.
(5) U športskom parku moguća je izgradnja manjih
nadstrešnica bez mogućnosti zatvaranja (zaštita od kiše,
sunca i sl.). Nadstrešnice moraju biti vizualno nenametljive u prostoru i suvremeno oblikovane. U zimsko doba godine moguće je natkrivanje športskih igrališta balonima.
(6) Ako je potrebno moguća je postava pregradnih
providnih (žičanih)stijena za odvajanje pojedinih igrališta. Poželjno je bojom ili sadnjom puzavica učiniti stijene
što manje vidljivim u prostoru.
(7) Površine terena koje nisu zauzete športskim
igralištima poželjno je urediti kao travnate površine bez
sadnje grmlja. Preporuča se samo sadnja stabala (pojedinačno, u grupama ili kao drvored).
6. UVJETI UREĐENJA PERIVOJNIH I PEJSAŽNIH POVRŠINA
Članak 32.
Opći uvjeti uređenja perivojnih i pejsažnih površina
(1) Perivojne trgove Z3 (oznake 3.7 na karti 3),
šetališta uz vodotok Z4 (oznake 3.3 na karti 3) treba
suvremeno i kreativno perivojno oblikovati kako bi osim
funkcionalnih zadovoljili i estetske kriterije. Prije izvedbe
nužno je izraditi perivojni projekt. Moguće je predvidjeti
raznolike sadržaje primjerene karakteru perivojnog prostora (sadržaji za odmor, zabavu, igru, meditaciju i sl.).
Moguća je uporaba vodenih sadržaja, izgradnja malih
perivojnih građevina – paviljona, odrina (pergola), sjenica i sl. Perivoje treba opremiti kvalitetnom suvremeno
dizajniranom opremom.
(2) Gajeve (Z2), drvorede (Z5) i zaštitne nasade (Z6)
treba urediti na pejsažni način uklapajući se u autohtoni
šumoviti krajolik neposredne okolice. Treba odabirati
autohtone biljne vrste s ciljem ekološkoga održanja.
(3) Građevno-arhitektonski elementi koji se koriste
u uređenju perivojnih i pejsažnih površina ne bi smjeli
biti nametljivi u vizualnom doživljaju pa se preporučaju
prirodni materijali, a ako se koriste betonski elementi
moraju se birati nenametljive boje i rustikalne obrade.
Poželjna je uporaba lijevanog kulira gdje je to moguće, te
kombinirano s prirodnim kamenom (granitnim kockama,
oblutcima i sl.).
Članak 33.
Tekst članka 33 brisan je.
Članak 34.
Šumski perivoj – Gaj kamenjak (Z2)
(1) Šumski perivoj nazvan Gaj Kamenjak (oznaka
3.1. na karti 3) obuhvaća sjeverni dio predjela Jezerčica-Zaluka koji je većim dijelom pokriven prirodnom
mladom šumom te ga treba urediti kao šumsko šetalište
i učiniti ga javno dostupnim.
(2) Za Gaj Kamenjak, duljine oko 1600 metara a
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prosječne širine 40-ak metara, potrebno je izraditi pejsažni projekt kojim će se evidentirati kvalitetno drveće,
predvidjeti drveće za uklanjanje i za sadnju novog drveća,
te tehnički razraditi šetnice i druge građevno-arhitektonske elemente (podzide, stube, klupe, koševe za otpatke,
rasvjetu i dr.).
(3) U sklopu Gaja Kamenjak predviđeno je šetalište
(planska oznaka 3.4 na planu 3) za koje treba izraditi
projekt (Članak 36 ovih Odredbi).
Članak 35.
Perivojni trgovi (Z3)
(1) Perivojni trgovi (oznaka 3.7 na karti 3) predviđeni su u Zaluki kao javni prostori u ulozi trga, a oblikovani
elementima perivojne arhitekture. Prije izvedbe potrebno
je napraviti projekte uređenja. Preporuča se izrada projekata u sklopu arhitektonskih projekata građevina uz koje
se ti trgovi nalaze.
(2) Perivojne trgove treba suvremeno oblikovati
u skladu s arhitektonskim oblikovanjem građevina uz
koje se trgovi nalaze (na karti 3 građevine su obilježene
oznakama 2.1 i 2.5) te oblikovno povezati sa Športskim
šetalištem (oznaka 3.6. na karti 3.).
Članak 36.
Šetališta
(1) Planirana su slijedeća šetališta: Šetalište Topličina, Šetalište Kamenjak unutar područja Z2 i Športsko
šetalište (unutar područja R2 te između potoka Topličina
i područja T3 na sjeveru i mješovite namjene M1 na
jugu). Za sva šetališta potrebno je prije uređenja izraditi
odgovarajuću projektnu dokumentaciju.
(2) Šetalište Topličina (oznaka 3.3 na karti 3)
glavno je promenadno šetalište uz vodotok Topličinu.
Šetalište je zajedno s vodotokom ukupne širine 40, odnosno približno 25 metara (u istočnom dijelu obuhvata
Plana) pa je u pojasu šetališta potrebno izvesti obostrane
šetnice. Prije uređenja šetnica i sadnje drvoreda potrebno je urediti vodotok prema «Glavnom projektu potoka
Toplica od km 5+935 do 7+709» iz 1995. godine kojega
je izradilo Javno vodoprivredno poduzeće «Zagorje» iz
Klanjca (šifra 200-23). U sklopu šetališta predviđena je
sadnja poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia) i jablana
(Populus nigra ‘Italica’).
(3) Šetalište Kamenjak (oznaka 3.4 na karti 3) šumsko je šetalište za koje je potrebno izraditi odgovarajući
projekt. Šetalište mora biti dovoljne širine i nosivosti da
se po njemu mogu kretati strojevi i vozila za održavanje
pokosa vodotoka.
(4) Športsko šetalište (Šetalište Zenona Hanžeka,
oznaka 3.6 na karti 3) trebalo bi imati ulogu športskoga trga i javnog prostora između planiranih športskih
dvorana (u južnom dijelu športskoga centra) i športskih
igrališta (u sjevernom dijelu športskoga centra). Športsko
bi šetalište trebalo, makar vremenski ograničeno, omogućiti pješačku vezu između Šetališta Zaluka te zabavnog
parka (dječjega grada) i novoga hotela. Uređenje Športskoga šetališta treba uskladiti s oblikovanjem građevina
športskoga centra.
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Članak 37.
Drvoredi
(1) Drvorede treba podići u pojasu ulica, na
vanjskim parkiralištima, ili kao zasebni pojas uz veće
pješačko-kolne putove te uz ogradu športskoga centra.
(2) Preporuča se sadnja sljedećih vrsta drveća: velelisna
lipa (Tilia grandifolia) u Topličkoj ulici; srebrnolisna lipa
(Tilia argentea) u ulicama s parkiralištima; stupoliki hrast
(Quercus robur ‘Fastigiata’) – uz pješačko-kolne putove
prema Etno-selu.
Članak 38.
Zaštitni nasadi (Z6)
(1) Zaštitni nasadi imaju ulogu pejsažnog pojasa
između različitih namjena i građevina u funkciji vizualne,
zvučne ili ekološke zaštite. Preporuča se pretežita sadnja
stabala običnoga graba (Carpinus betulus), a moguća je
i sadnja voćnjaka.
Članak 39.
Grad labirinata / površina za razvoj kampa (Z7/T2)
(1) Područje tzv. Grada Labirinata (oznaka 1.9 na
karti 3) zadržava se do isteka pravnog interesa za njegovo
postojanje. nakon toga ova površina može se preurediti
u jedno od kamp područja (T2-2 ili T2-3). Unutar ovog
područja moguće je graditi i uređivati prateće sadržaje
kao dopunu temeljnoj namjeni.
7. VODNOGOSPODARSKI UVJETI ZA UREĐENJE VODOTOKA I ZA IZGRADNJU UZ VODOTOK
Članak 40.
Uvjeti za uređenje vodotoka
(1) Ovim Planom predviđeno je uređenje vodotoka i
šetališta uz vodotok u ukupnoj širini pojasa od 40, odnosno 25 metara, a sve zbog mogućnosti uređenja planirane
namjene (V+Z4).
(2) Uređenje vodotoka Topličina potrebno je urediti
prema Glavnom projektu «Potok Toplica od km 5+935
do km 7+709» iz 1995. godine kojega je izradilo Javno
vodoprivredno poduzeće «Zagorje» iz Klanjca (šifra
200-23). Projektom je predviđeno obostrano proširenje
korita vodotoka uz potrebno oblaganje pokosa korita. Za
oblaganje pokosa korita preporuča se koristiti kamen u
obuhvatu ovoga Plana.
(3) Uređenje vodotoka potrebno je provesti prije
bilo kakvih građevnih zahvata na uređenju šetališta uz
vodotok, odnosno prije izgradnje građevina predviđenih
ovim Planom.
(4) Prije uređenja vodotoka potrebno je napraviti
odgovarajući projekt za uređenje šetališta kojim treba
riješiti tehničke elemente za izvedbu šetnica i planiranih
mostova, za odvodnju oborinske vode te za sadnju drvoreda duž šetnica. Ovaj projekt treba uvažavati glavni
projekt uređenja vodotoka iz stavka 2. ovoga članka.
Potrebno je koristiti materijale primjerene pejsažnom
ambijentu, izbjegavajući uobičajene betonske prefabricirane elemente.
(5) Prostor obuhvata ovoga Plana u postojećem
stanju uređenosti vodotoka u realnoj je opasnosti od
plavljenja kod pojave velikih voda potoka Topličina. Zato
je do izvedbe planirane regulacije vodotoka i izvedbe
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planirane retencije u gornjem dijelu sliva (na području
Općine Gornja Stubica) potrebno predvidjeti način zaštite
zgrada i građevina od velikih voda.
Članak 41.
Uvjeti za izgradnju uz vodotok
(1) Izgradnja građevina uz vodotok moguća je na
udaljenosti 10,0 metara od ruba pokosa korita. Iznimno
kod postojeće izgradnje hotela Terme Jezerčica ta udaljenost može biti i manja, ali ne manja od 5,0 metara od
ruba pokosa. Na udaljenosti od 5,00 m od ruba pokosa
korita potoka moguće je postaviti ogradu ako to zahtjeva
sadržaj koji se nalazi neposredno uz pojas potoka. (2)
Polaganje podzemne infrastrukturne mreže može biti na
najmanjoj udaljenosti od 5,0 metara od ruba pokosa gdje
se rub pokosa uzima prema projektu uređenja vodotoka
navedenog u prethodnom članku.
(3) Šetnice uz vodotok moraju omogućiti gospodarsko održavanje vodotoka (strojnu košnju s traktorima
s «rukom»).
(4) Sadnja drveća treba biti sa suprotne strane
šetnice u odnosu na vodotok. U skladu s prostornim mogućnostima i obilježjima terena, drvored se može saditi
uz šetnicu, uz obvezu osiguranja propisane širine pristupa
do korita potoka radi njegovog održavanja.
Članak 42.
Uvjeti za izgradnju mostova preko vodotoka
(1) Mostove treba planirati pod pravim kutom ili
pod što većim kutom prijelaza preko vodotoka.
(2) Hidrauličku obradu protjecajnog profila mosta
treba izraditi na mjerodavnu veliku vodu 100 godišnjeg
reduciranog povratnog razdoblja koja iznosi 93,01 m3/sec.
Nadvišenje donjeg ruba konstrukcije mosta iznad razine
mjerodavne velike vode u profilu mosta treba iznositi
minimalno 1,0 m.
(3) Širina otvora mosta ostavlja se na izbor projektantu mosta uz uvjet da ugrađenost profila bude što manja,
tako da uspor pri pojavi mjerodavne velike vode ne bude
veći od 10 cm. Elemente korita potrebno je preuzeti iz
glavnog projekta uređenja vodotoka navedenog u članku
40. ovih Odredbi.
(4) Odvodnju mosta potrebno je riješiti poprečnim
i uzdužnim nagibima kolničke plohe. Oborinske vode
treba priključiti na lokalni sustav oborinske odvodnje ili
ih kanalicama ispustiti niz pokos prilazne rampe i odvesti
do prijemnika.
(5) Potrebno je predvidjeti tehnologiju izvedbe
radova na gradnji mosta da tijekom izgradnje ne dođe do
smanjenja protjecajnog profila vodotoka za veliku vodu.
(6) Za sve zemljane i betonske radove unutar profila
korita vodotoka treba predvidjeti potrebne mjere kako
tijekom izvođenja radova ne bi došlo do destabilizacije
poprečnog profila. Po potrebi, na dijelu poprečnog profila
treba predvidjeti izvedbu odgovarajućeg osiguranja (temelji stupova, upornjaci, zaštita od erozijskog djelovanja).
(7) Izvođenje radova u koritu vodotoka treba
predvidjeti u razdoblju malih voda, a za vrijeme gradnje
treba osigurati nesmetano protjecanje vode unutar profila
vodotoka. Početak radova treba dogovoriti s nadležnom
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Vodnogospodarskom ispostavom za slivno područje
«Krapina-Sutla».
(8) Ne dozvoljava se odlaganje građe i ostalog materijala, gotovih konstrukcijskih elemenata, pomoćnih
konstrukcija i ostale opreme za vrijeme građenja unutar
protočnog profila potoka za velike vode.
(9) Po završetku radova potrebno je sav preostali
materijal od gradnje mosta ukloniti izvan korita vodotoka
te izvan inundacijskog pojasa vodotoka.
8. UVJETI UREĐENJA I GRADNJE PROMETNE
I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA
Članak 43.
Opći uvjeti izgradnje prometno-komunalne mreže
(1) Ovim Planom predviđene su površine, pojasevi
i trase komunalne mreže i to za: promet, elektroničke
komunikacije, elektroopskrbu, plinoopskrbu, vodoopskrbu i odvodnju. Prostor za razvoj prometne i komunalne
infrastrukture treba planirati i ostvariti po najvišim
standardima zaštite okoliša.
(2) Prilikom projektiranja novih, kao i rekonstrukcije postojećih prometnica potrebno je razraditi tehničko
rješenje podzemnih vodova i instalacija usklađeno s
posebnim uvjetima nadležnih institucija i pravnih osoba
s javnim ovlastima.
(3) Zgrade na građevnim česticama priključuju se
obvezno na izgrađenu komunalnu infrastrukturnu mrežu
u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba s
javnim ovlastima i važećim zakonima. Dokumentaciju za
priključenje na komunalnu infrastrukturu treba izraditi
za svaku zgradu/građevinu u sklopu dokumentacije za
ishođenje građevne dozvole. Priključci na infrastrukturnu mrežu moraju biti izvedeni tako da ne narušavaju
estetski izgled uličnih pročelja zgrada (ili s ulice vidljivih
pročelja).
(4) Polaganje podzemne infrastrukturne mreže
mora se uskladiti s vodnogospodarskim uvjetima navedenim u članku 41. ovih Odredbi.
8.1. Uvjeti gradnje prometne mreže i građevina
Članak 44.
Državna cesta D-307 (Toplička cesta)
(1) Postojeća državna cesta D307 prema rješenju
utvrđenom unutar PPUG Donja Stubica te podrobnije razrađenom prilikom izrade ID UPU mjesta Donja Stubica
prebacuje se u prostor južno od pruge, a izvan obuhvata
ovog Plana. Dio nekadašnje državne ceste koji se nalazi
uz južni rub obuhvata ovog Plana ostaje kao “slijepa”
prometnica i služi za pristup do postojećih i planiranih
namjena unutar obuhvata ovog Plana. Do izvedbe nove
trase D307 treba se pridržavati posebnih uvjeta Hrvatskih
cesta za spojeve s tom cestom kao i za izgradnju unutar
zaštitnog pojasa.
(2) Za uređenje priključaka te izgradnju unutar
zaštitnog pojasa na djelomično izmještenu državnu cestu
D307 sjeverno od željezničke pruge potrebno je ishoditi
suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. te temeljem posebnih
uvjeta građenja izraditi projektnu dokumentaciju u
postupku ishođenja lokacijske dozvole, a sve u skladu s
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Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu. U cilju zaštite državne
ceste D307 potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu
u skladu s člankom 37. Zakona o cestama.
(3) Iznimno je dozvoljen kolni ulaz sa izlazom, za
benzinsku postaju, sa Topličke ceste i to za korištenje i
opsluživanje benzinske postaje.
Članak 44a.
Željeznička pruga
Za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih
vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u zaštitnom
pružnom pojasu (pojas koji čini zemljište s obje strane
željezničke pruge, odnosno kolosijeka, kao i pripadajući
zračni prostor), potrebno je zatražiti posebne uvjete
gradnje od HŽ infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim
propisom.
Članak 45.
Cesta za Kamenjak
(1) Prometnica koja vodi prema Kamenjaku predviđena je za dvosmjerni promet. Postojeći profil nema
dovoljnu širinu za potrebe predviđenog i očekivanog
prometa pa je nužna rekonstrukcija ceste (os 9).
(2) Predviđena širina prometnice na dijelu osi-9
iznosi 6,0 metara (2x3,0 m). Na toj dionici ceste (dio
osi-9) s južne strane predviđena je površina za uzdužno
parkiranje vozila širine 2,5 m.
(3) Pješačke staze (nogostupi)širine najmanje 1,5 m
(iznimno 1,0 m kada nije moguće više zbog ograničenja
na terenu) predviđene su obostrano i od voznih i parkirališnih površina visinski ih je potrebno odvojiti cestovnim
rubnjakom propisane visine.
Članak 46.
Planirane ulice i javne prometnice
(1) Planom su predviđene nove prometnice, a dijelom se predviđa rekonstrukcija i proširenje postojećih
prometnica. Sve prometnice predviđene su za dvosmjerni
promet. Na pojedinim lokacijama uz prometnicu su predviđena parkirališta za okomito parkiranje.
(2) Predviđene širine prometnica s parkiralištima
(elementi poprečnog presjeka) vidljivi su na karti 2.1.
(3) Omogućuje se etapna izvedba planiranih prometnica os-3 i os-5, pri čemu izvedba konačne etape
(konačne širine koridora) ne predstavlja planski uvjet za
izdavanje lokacijskih dozvola za prometnice i građevine
unutar obuhvata Plana.
Članak 47.
Višeetažna parkirališta-garaže (PG)
(1) U prostoru obuhvata Plana predviđena je mogućnost izgradnje garaža (nadzemnih u volumenu zgrade
ili podzemnih – ukopanih ili poluukopanih). Osnovni
urbanistički uvjeti navedeni su u člancima ovih Odredbi
koji se odnose na izgradnju pojedinih građevina, u obrazloženju plana, a grafički su prikazani na karti 2.1. i 3.
Uvjeti korištenja, uređenja, zaštite površina i gradnje.
(2) Zgrade parkirališta-garaža treba prepoznatljivo
i vrsno arhitektonski oblikovati s ciljem što boljeg uklapanja u ambijent.
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Članak 48.
Parkirališta na terenu (P)
(1) Parkirališta na terenu izvode se spojena s
planiranim ulicama ili kao zasebna manja parkirališta.
Parkirališna mjesta izvode se okomito na ulicu, a veličina
pojedinog mjesta iznosi 2,5x5,0 metara, izuzev mjesta za
osobe smanjene pokretljivosti čija dimenzija je propisana
posebnim propisom.
(2) Širina kolnika prometnice, uz koju se planiraju
i parkirališna mjesta, određena je profilom ulice. Širina
prometnice unutar parkirališnih površina treba biti najmanje 6,0 m (poželjno 7,0 m) što omogućava dvosmjerni
promet.
(3) Parkirališta za motocikle i motorkotače, kao
i za bicikle potrebno je predvidjeti u sklopu tehničke
dokumentacije za pojedine građevine.
(4) Poželjna je podna obrada parkirališnih mjesta
s granitnim kockama ili prefabriciranim betonskim kockama rustikalne obrade u boji granita.
Članak 49.
Mostovi
(1) Planom je predviđena izgradnja tri cestovna
mosta (oznaka 1 na karti 1. Korištenje i namjena površina), a pješačko/biciklističke mostove moguće je planirati
u skladu s potrebama sadržaja s obje strane potoka Topličina. U obuhvatu Plana nalazi se i postojeći cestovni
most za Kamenjak.
(2) Cestovne mostove je osim zadovoljavanja tehničkih kriterija nužno i primjereno oblikovati kako bi se
uklopili u krajolik i ambijent. Zbog očekivane visinske
razlike između nivelete mosta i šetnice uz vodotok potrebno je na prihvatljiv funkcionalan i oblikovni način
riješiti prolaz pješaka i bicikla.
(3) Pješačko-kolni most moguće je izvesti drveni
ili metalni, iznimno i betonski uz uvjet posebnog oblikovanja. Mostovi moraju omogućiti prolaz vozila za
slučaj održavanja, opskrbe i nužnih intervencija. Širina
mosta mora omogućiti prolaz biciklističke staze, koja je
predviđena u pojasu šetališta uz vodotok.
(4) Pješačko-biciklističke mostove moguće je
izvesti drvene ili metalne. Širina mosta mora omogućiti
prolaz pješaka i biciklističke staze, koja je predviđena u
pojasu šetališta uz vodotok.
(5) Visine i tehničko rješenje mosta moraju zadovoljiti vodnogospodarske uvjete (Članak 42. ovih Odredbi).
Članak 50.
Biciklističke staze
(1) Biciklističke staze predviđene su u Zaluki (os
6) uz Topličku cestu te je moguća izgradnja biciklističkih staza i u sklopu šetališta (šetalište Toplica, šetalište
Kamenjak, športsko šetalište).
(2) Najmanja širina biciklističke trake, odnosno
staze propisana je posebnim propisom.
(3) Uzdužni nagib biciklističke staze/trake je najviše 8%. Na križanjima biciklističke staze/trake vode se
uz pješačke prijelaze uz obvezno skošenje nogostupa na
mjestu prijelaza kolnika tako da rubnjak nogostupa ne
smije biti viši od 3,0 cm od razine kolnika.
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(4) Potrebno je osigurati biciklistička parkirališta
uz sve zgrade i građevine koje se planiraju ovim Planom.
Članak 51.
Cestovni i ulični nogostupi
(1) Kretanje pješaka osigurava se uz ceste i ulice
gradnjom pješačkih nogostupa. Nogostupi moraju biti
nagiba najviše do 8% te protuklizne završne obrade, te
najmanje širine 1,50 metra. Samo iznimno (zbog postojeće izgradnje i na kratkim potezima) nogostup može biti
širine od samo 1,0 m.
(2) Pješački nogostupi koji se nalaze uz vozne i
parkirališne površine moraju se visinski odvojiti cestovnim rubnjakom.
(3) Na mjestu pješačkih prijelaza kolnika obvezna
je izgradnja skošenja nogostupa (rampe) nagiba do 8%
tako da rubnjak nogostupa ne smije biti viši od 3,0 cm od
razine kolnika za potrebe osiguravanja prolaza osoba s
teškoćama u kretanju. Skošenje nogostupa ne smije biti
izvedeno od obojanih prefabriciranih betonskih elemenata već treba koristiti betonske elemente sive boje po
teksturi slične granitnim kockama. 8.2. Uvjeti gradnje
mreže i građevina komunalne infrastrukture
Članak 52.
Elektroničke komunikacije
(1) U cijelom obuhvatu Plana obvezna je podzemna
mreža elektroničkih komunikacija i podzeman priključak.
(2) Zgrade se mogu priključiti na mrežu elektroničkih komunikacija na način kako to propisuje pravna
osoba s javnim ovlastima.
(3) Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je
predvidjeti zaštitu i po potrebi premještanje postojećih
EK kapaciteta u obuhvatu ovoga Plana.
(4) Izgradnja nove, kao i dogradnja i rekonstrukcija
postojeće kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže moguća je u pojasevima svih postojećih i
planiranih prometnica. U slučaju potrebe moguće je koristiti i pojaseve šetnica. Kabelsku kanalizaciju i elektroničku komunikacijsku mrežu obvezno izvoditi sukladno
odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku
kanalizaciju, Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja
zone komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili građevine te Pravilnika o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže
(5) Nova elektronička komunikacijska mreža
planirana je polaganjem podzemnih vodova u skladu sa
Zakonom o elektroničkim komunikacijama i odgovarajućim pravilnicima.
(6) Uz postojeće i planirane trase elektroničke
komunikacijske infrastrukture moguća je postava eventualno potrebnih građevina (vanjski kabinet-ormarić)
za smještaj EK opreme zbog potreba uvođenja novih
tehnologija (svjetlovodnih razdjelnih ormara vanjskih za
na stup ili s postoljem za smještaj pasivne opreme /svjetlovodna pristupna mreža tipologije P2MP/) ili pristupa
novih operatora odnosno rekonfiguracije mreže.
(7) Kućne EK instalacije (unutar zgrada) treba
projektirati i izvoditi prema Pravilniku o tehničkim uvje-
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tima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i
stambenih zgrada.
Članak 53.
Elektroopskrba
(1) Opskrba električnom energijom potrošača
unutar obuhvata ovoga Plana ostvarit će se preko novih i
postojećih transformatorskih stanica. Nove transformatorske stanice treba smjestiti u planirane zgrade, a samo
iznimno (ako to nije iz tehničkih razloga moguće) izvesti
ih kao slobodnostojeće građevine koje u tom slučaju ne
smiju biti vizualno izložene na javnim prostorima (perivojima, šetalištima, trgovima i sl.).
(2) Transformatorske stanice spajaju se putem
podzemnih srednjenaponskih (SN) kabelskih vodova u
prsten te na postojeću srednjenaponsku mrežu HEP-a,
pogon Zabok. Potrebno je osigurati pješačko-kolni pristup
širine 3,5 m.
(3) Nova nisko naponska (NN) mreža izvodi se
isključivo kao podzemna kabelska. Unutar obuhvata
ovoga Plana predviđena je rekonstrukcija postojeće NN
mreže koja se u cijelosti zamjenjuje podzemnim NN
kabelskim vodovima.
(4) Priključci zgrada na NN mrežu bit će ostvareni
podzemnim vodovima u sustavu ulaz-izlaz, na način kako
to propisuje pravna osoba s javnim ovlastima nadležna
za opskrbu električnom energijom.
(5) Srednjenaponski priključak, trafostanice i
niskonaponsku mrežu potrebno je riješiti glavnim elektroenergetskim projektom, kojega treba izraditi prema
uvjetima za projektiranje HEP-a pogon Zabok.
(6) Vrsta rasvjetnih stupova, njihova visina i razmještaj u prostoru, te odabir rasvjetnih tijela utvrdit će
se glavnim projektom javne rasvjete.
(7) Na sve vrste građevina moguća je postava
fotonaponskih ćelija, solarnih kolektora te drugih tehnoloških inovativnih rješenja za korištenje alternativnih
izvora energije.
Članak 54.
Plinoopskrba
(1) Plinoopskrba predjela Jezerčica i Zaluka osigurati će se priključenjem na lokalni dobro razvijen
plinoopskrbni sustav (tlak 1-3 bara, čelične cijevi 8’’), koji
može podmiriti sve potrebe za plinoopskrbu u obuhvatu
ovoga Plana.
(2) Zgrade se priključuju na plinoopskrbnu mrežu
na način kako to propisuje pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za plinoopskrbu. Ormarići koji se ugrađuju
na pročeljima zgrada trebaju biti postavljeni tako da minimalno narušavanju arhitektonski izgled zgrade. U tu
svrhu nužno je u postupku projektiranja, a u dogovoru s
lokalnim distributerom plina, osigurati mjesto postavljanja ormarića usklađujući tehničke i oblikovne zahtjeve.
(3) U cijelom obuhvatu Plana obvezna je podzemna
plinoopskrbna mreža i podzeman priključak.
(4) Građevine mjerno-regulatornih stanica (MRS)
ne smiju se postavljati na građevnim crtama koje oblikuju
sliku ulica, trgova, perivojnih trgova i perivoja. Treba ih
postavljati na vizualno neizloženim mjestima.
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Članak 55.
Vodoopskrba
(1) Vodoopskrba predjela Jezerčica i Zaluka osigurati će se iz postojećih vodoopskrbnih cjevovoda.
Sjeverno od potoka Topličina vodoopskrba se predviđa
iz tlačno-vodoopskrbnog cjevovoda Ø300 mm. Južno
od potoka vodoopskrba se predviđa iz vodoopskrbnog
cjevovoda Ø200 mm, koji ide uz glavnu cestu za Donju
Stubicu.
(2) Zbog postojećega magistralnog cjevovoda (Ductil DN 300), koji se nalazi unutar planirane turističke
namjene i na mjestu planirane višeetažne garaže, daljnjom
izradom tehničke dokumentacije za pojedine građevine
utvrdit će se tehničko rješenje vezano uz magistralni cjevovod – zadržavanje postojećeg cjevovoda uz propisane
uvjete izgradnje ili prelaganje cjevovoda na novu trasu.
(3) Ako se zadržava postojeći magistralni cjevovod
u planiranoj turističkoj namjeni potrebno je zadovoljiti
sljedeće uvjete:
- Prije početka izvođenja zgrada/građevina potrebno je izraditi točan geodetski snimak (položajni i
visinski), a nakon izvedbe zgrada/građevina potrebno
je ponovno snimiti visinski teren i iscrtati novi uzdužni
profil cjevovoda s novim dubinama;
- Zgrade moraju biti udaljene od magistralnoga
cjevovoda najmanje 5,0 metara, a parkirališna mjesta
smjestiti po mogućnosti izvan trase cjevovoda (najmanje
2,5 metara s jedne i s druge strane cjevovoda);
- Preporuča se završnu obradu površine iznad cjevovoda u širini od 5,0 m izvesti od kamenih/betonskih
kocki ili travnatih ploča.
(4) Ako se prelaže magistralni cjevovod na novu
trasu potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete: - Trasu cjevovoda treba smjestiti unutar pojasa šetališta uz vodotok
(oznaka Z-4) uz uvjet da cjevovod može biti udaljen od
ruba pokosa vodotoka najmanje 5,0 metara gdje se rub
pokosa uzima prema projektu uređenja vodotoka navedenog u članku 41. ovih Odredbi;
- Prije prelaganja cjevovoda nužna je izvedba konačnog izgleda vodotoka;
- Prelaganje cjevovoda mora se izvesti prije bilo
kakve izgradnje na trasi postojećega magistralnog cjevovoda;
- Zamjenski cjevovod mora biti u profilu i cijevnom
materijalu identičan postojećem cjevovodu (Ductil DN
300).
- Za izvedbu zamjenskog magistralnog cjevovoda
treba izraditi glavni i izvedbeni projekt te ishoditi građevnu dozvolu. Projekt mora biti usklađen s projektom
T.D. 2310-28/95 kojega je izradio Institut građevinarstva
Hrvatske (Zavod za hidrotehniku).
(5) Zgrade se priključuju na vodoopskrbnu mrežu na način kako to propisuje pravna osoba s javnim
ovlastima nadležna za vodoopskrbu (Zagorski vodovod
Zabok). Ta će pravna osoba izdati posebne uvjete građenja
prilikom izrade tehničke dokumentacije za ishođenje građevne dozvole za izgradnju pojedinih zgrada/građevina.
(6) Nove potrebe za termalnom vodom (bazeni i
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topla voda) osigurat će se iz postojećeg izvora termalne
vode.
Članak 56.
Odvodnja
(1) Sustav odvodnje u predjelima Jezerčica i Zaluka
osigurat će se priključkom na postojeći kolektor, koji se
nalazi uz glavnu državnu cestu Stubičke Toplice - Donja
Stubica (D-307).
(2) Predviđa se mješoviti kanalizacijski sustav minimalnog profila 40 cm. Trasu kanalizacije treba voditi
u osi prometnica.
(3) Zgrade se obvezno priključuju na gradski sustav
odvodnje na način kako to propisuje pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za gradsku odvodnju uz obveznu
primjenu Pravilnika o odvodnji otpadnih i oborinskih
voda, izvedbi instalacija kanalizacije i priključivanja na
kanalizacijsku mrežu (Službene novine Općine Donja
Stubica br. 8/1990.).
(4) Prilikom izrade tehničke dokumentacije za
izgradnju pojedinih zgrada, a za ishođenje građevne
dozvole, potrebno je priključak na uličnu odvodnu mrežu
uskladiti s ovim Odredbama i navedenim Pravilnikom.
(5) Otpadne vode svih hotela moraju se priključiti
na javnu uličnu kanalizaciju.
(6) Termalne vode iz bazena ispuštaju se u potok
Topličinu.
(7) Uvjete predtretmana prije ispuštanja termalne
vode u potok, kao i uvjete za ispusne građevine utvrđuju “Hrvatske Vode” i pravna osoba s javnim ovlastima
nadležna za gradsku odvodnju.
(8) Opći uvjeti gradnje u zoni kolektora su:
- Zaštitni koridor kolektora odvodnje je 6 m, odnosno 3 m obostrano od osi kolektora unutar kojeg nije
dozvoljena gradnja čvrstih objekata (temelje, zidova i sl.).
- U zoni kolektora odvodnje udaljenost čvrstih objekata treba biti minimalno 5 m od bočnih strana kolektora.
- Ukoliko postoji potreba transporta teških strojeva
preko kolektora odvodnje te postoji objektivna mogućnost
oštećenja istog potrebno je prethodno izvesti mehaničku
zaštitu kolektora armiranom betonskom pločom ili čeličnom pločom koja može biti privremeno ili trajno rješenje.
- Kod paralelnog vođenja i križanja kolektora
odvodnje i vodoopskrbne instalacije treba voditi računa
da kota tjemena kolektora odvodnje uvijek bude niža od
kote dna vodoopskrbnih instalacija.
- Kod križanja kolektora odvodnje i ostalih instalacija kut križanja mora biti 60°-90° u odnosu na os
kolektora, a minimalni vertikalni razmak mora biti 0,5
m, te se ostale instalacije moraju izvesti u zaštitnim cijevima i to u minimalnoj dužini od 2 m lijevo i desno od
osi kolektora odvodnje.
- U slučaju nailaska na postojeći sustav javne
odvodnje prije bilo kakve gradnje i prije zatrpavanja ili
neke druge aktivnosti, treba pozvati ovlaštenu osobu
Zagorskog vodovoda d.o.o., te nakon očevida postupiti
po njenim uputama.
- Svako mjesto kolizije objekta u gradnji i kolektora
odvodnje treba geodetski snimiti i snimak predati službi
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za vođenje katastra cjevovoda Zagorskog vodovoda d.o.o.
9. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNIH
I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
Članak 57.
Tekst članka 57 brisan je.
Članak 58.
Zaštita u obuhvatu UPU-a
(1) Na području obuhvata ovoga Plana nema zaštićenih građevina i graditeljskih cjelina (zaštita na temelju
Zakona o zaštiti kulturnih dobara), kao ni dijelova prirode
(zaštita na temelju Zakona o zaštiti prirode).
(2) U obuhvatu ovoga Plana potrebno je kod projektiranja i izvedbe građevina uvažavati ambijentalne
vrijednosti prostora, kojima najviše pridonose vodotok
Topličina i šumoviti obronci brda Kamenjak, te «posuđeni krajolik» (pogledi na brežuljke Parka prirode
Medvednica).
(3) Zgrade i druge građevine potrebno je vrsnim
oblikovanjem i kvalitetnim građevnim materijalima
uklopiti u ambijent, pridonoseći tako unaprjeđenju postojećih ambijentalnih vrijednosti šireg prostora obuhvata
ovoga Plana.
Članak 59.
Ograde
(1) Ograda građevnih čestica, odnosno pojedinih
planiranih namjena ili funkcionalnih dijelova pojedinih
namjena, može biti puna ili providna. Puna ograda može
biti najveće visine od 1,40 m, a providna ograda najviše
1,80 m.
(2) Visine potpornih zidova, koji se izvode radi
sprječavanja klizanja terena, treba prilagoditi ambijentu i
po potrebi ih izvesti terasasto kako bise izbjegla prevelika
visina jednoga zida.
(3) Uz ograde je poželjna sadnja živice ili puzavica.
Osobito je to potrebno kod ograda kupališnih površina
te kod športskih terena, ako se ne zahtjeva mogućnost
vizualnog kontakta športskih terena i javnog prostora.
10. POSTUPANJE S OTPADOM
Članak 60.
Mjesta za odlaganje otpada
(1) U obuhvatu ovoga Plana potrebno je zbrinuti
otpad na način da ne narušava estetske i ekološke vrijednosti u prostoru. U obuhvatu Plana nisu dozvoljena
reciklažna dvorišta.
(2) Mjesta za privremeno odlaganje otpada (za
smještaj spremnika svih vrsta i veličina) ne smije biti
u pojasu ulice ili šetališta. Njihov smještaj treba biti u
sklopu građevina odnosno građevnih čestica za planirane
namjene. Poželjno je spremnike smjestiti unutar građevina, a ako nije moguće tada se za spremnike mora izvesti
nadstrešnica ili druga vrsta vizualnog zaklanjanja, što
treba arhitektonski i oblikovno uskladiti sa zgradom i
okolnom izgradnjom kako se ne bi narušavao estetski
izgled javnih prostora (ulica, perivojnih trgova, šetališta,
perivoja).
(3) Na građevnim česticama mješovite namjene
(pretežito niske stambene zgrade) obvezno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kućnog otpada. Mjesto za
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odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometnice
i zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.
11. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
Članak 61.
Zaštita vode
(1) Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
čuvanjem i poboljšanjem kakvoće vode jesu: - Zaštita vodotoka s ciljem očuvanja, odnosno dovođenja u planiranu
vrstu vode utvrđene kategorije; - Planiranje i građenje
građevina za odvodnju otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda; - Zabrana odnosno ograničenje
ispuštanja opasnih tvari u vode, tvari sastava propisanih
uredbom o opasnim tvarima u vodama.
(2) U svrhu zaštite, odnosno postizanja dobrog
stanja površinskih i podzemnih vodnih tijela, potrebno
je provoditi mjere propisane važećim Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima
poljoprivrednog porijekla kao i II. Akcijskim programom
zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog porijekla.
(3) Na predmetnom području postoji izgrađen vodoopskrbni i mješoviti sustav javne odvodnje. Detalji vezani
uz način odvodnje i ispuštanje otpadnih voda propisati će
se vodopravnim aktima, a sukladno važećim propisima.
(4) Za prihvat oborinskih i/ili otpadnih voda nije
dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca.
(5) Ukoliko će se radovi izvoditi u podzemnoj
vodi, dokumentacija treba predvidjeti mjere zaštite istih
od onečišćenja te upotrebu materijala koji ne utječu na
kakvoću podzemne vode. Ista također mora sadržavati
projektno rješenje zaštite predmetnih građevina od negativnog utjecaja podzemnih voda.
Članak 62.
Zaštita zraka
(1) U obuhvatu ovoga Plana nisu predviđene niti
dozvoljene namjene koje bi nepovoljno utjecale na kakvoću zraka.
(2) Sadnjom brojnih drvoreda uz vodotok te u pojasu ulica djelomice će se smanjiti nepovoljan učinak zbog
mogućeg većeg broja vozila koja se očekuju u vršnim
opterećenjima.
(3) U cilju smanjenja onečišćenja zraka preporuča
se korištenje plina kao goriva za grijanje.
Članak 63.
Zaštita od buke
(1) U obuhvatu ovoga Plana nisu predviđene niti
dozvoljene namjene koje bi stvarale buku iznad dozvoljene razine.
(2) Radi smanjenja buke u povremenim situacijama
(športska natjecanja, kupanje u vanjskim bazenima i
sl.) preporuča se u neposrednom okruženju izvora buke
sadnja drveća i visokoga grmlja sa svojstvima smanjenja
buke.
Članak 64.
Zaštita od mogućih klizišta
(1) Zbog mogućeg klizišta na obroncima brda
Kamenjak potrebno je poduzeti sljedeće mjere zaštite:
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- Izvesti rekonstrukciju ceste za Kamenjak na način
da osigura stabilnost terena i spriječi daljnje klizanje
terena;
- Izgradnjom hotelskih kurija (vila) provesti i
statičku sanaciju terena koji pokazuje znakove klizanja;
- Pošumljavanjem i sadnjom drveća u predjelu Gaja
na Kamenjaku (južne padine brda Kamenjak) smanjiti
mogućnost klizanja terena;
- Izvesti planirani podzemni sustav odvodnje oborinske i fekalne vode na padinama Kamenjaka.
Članak 65.
Zaštita od požara
(1) Zakonom o zaštiti od požara te Pravilnikom
o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora
određene su mjere za otklanjanje uzroka požara, za
sprječavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje
i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara kao i za
pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.
(2) U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja požara
na susjedne građevine određeni su uvjeti gradnje u smislu udaljenosti građevina od bočnih međa sa susjednim
građevnim česticama. Pri projektiranju treba voditi
računa da građevina mora biti udaljena od susjednih
građevina najmanje 4,0 metra radi sprječavanja širenja
požara na susjedne građevine. Ta udaljenost može biti
iznimno manja ukoliko se dokaže da se požar ne može
prenijeti na susjedne građevine, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarna obilježja
materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. Ako se to ne može dokazati onda
građevine međusobno moraju biti odvojene požarnim
zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju
da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 metara ili završava dvostranom
konzolom iste vatrootpornosti duljine najmanje 1,0 metar
neposredno ispod pokrova krovišta, koji mora biti od
negorivog materijala najmanje na duljini konzole.
(3) Radi osiguranja potrebnih mjera radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara
na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati
vatrogasni prilaz određen prema Pravilniku o uvjetima
za vatrogasne pristupe.
(4) Prilikom gradnje vodopskrbnih mreža mora se,
ukoliko već ne postoji, predvidjeti da vanjska hidrantska
mreža za gašenje požara bude određena prema Pravilniku
o hidrantskoj mreži za gašenje požara.
(5) Prometnice treba projektirati i izvoditi u skladu
s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.
(6) Prilikom prometa, skladištenja ili držanja zapaljivih tekućina i/ili plinova glede sigurnosnih udaljenosti
primijeniti Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima,
Pravilnik o zapaljivim tekućinama i Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu.
(7) Elektroenergetska postrojenja treba predvidjeti
u skladu s Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za zaštitu
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od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja.
(8) Za plinske instalacije treba planirati trase čiji
zaštitni pojasevi zadovoljavaju njemačke smjernice
(DVGW 531).
(9) Građevine se trebaju projektirati i graditi u
skladu s važećim hrvatskim propisima koji se primjenjuju
za određene građevine, a u nedostatku odgovarajućih
hrvatskih propisa, sukladno odredbi članka 2, stavak 1
Zakona o zaštiti od požara trebaju se primijeniti priznata pravila tehničke prakse razvijenih zemalja sukladno
namjeni građevine.
Članak 65a.
Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
(1) Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti određena je Zakonom o zaštiti od elementarnih
nepogoda, Zakonom o zaštiti i spašavanju te posebnim
zakonima i propisima donesenim na temelju navedenih
zakona i pravilnika. Izgradnja na prostoru obuhvata
UPU-a mora udovoljavati zahtjevima iz Procjene ugroženosti Grada Donja Stubica.
(2) Sklanjanje ljudi osigurava se izgradnjom skloništa osnovne i dopunske zaštite, te prilagodbom prirodnih,
podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju
sklanjanja ljudi, a u skladu s Pravilnikom o kriterijima za
određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu. Slijedom
Pravilnika izgradnja skloništa nije obvezna. Međutim,
preporuča se u području obuhvata UPU Jezerčica-Zaluka izgradnja podruma (kada to hidrotehnički uvjeti
dozvoljavaju u pogledu zaštite od plavljenja vodotoka)
koji se mogu u slučaju potrebe koristiti za sklanjanje
stanovništva. Iz tog razloga potrebno je osigurati tehničko-sigurnosne uvjete u pogledu kakvoće izgradnje.
(3) Površine za evakuaciju jesu postojeće površine
pod nasadima, kao i one planirane (namjena Z).
Članak 65b.
Zaštita od potresa
(1) Prema seizmičkim kartama područje obuhvata
UPU Jezerčica-Zaluka nalazi se u zoni VIII. seizmičnosti
(po MCS ljestvici) iz čega proizlazi potreba preventivnog
djelovanja u zaštiti od potresa.
(2) Projektiranje i građenje građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres.
(3) Za važnije građevine mora se provesti podrobna
seizmička, geomehanička i geofizička ispitivanja konkretnih lokacija s ciljem određivanja projektnih seizmičkih
čimbenika (maksimalna ubrzanja gibanja tla za potresa
i pridruženi reprezentativni akcelerogrami). Važne građevine jesu sve višestambene, gospodarske/poslovne,
javne/društvene, odnosno građevine u kojima trajno ili
povremeno boravi veći broj ljudi.
(4) Međusobni razmak građevina treba prilagoditi
površini urušavanja zgrada sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
u prostornom planiranju i uređivanju prostora.
(5) Urušavanja zgrade ne smije zahvatiti prometnice. Površina urušavanja oko zgrade iznosi pola njene
visine (H/2). Ako između dvije zgrade prolazi prometni-
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ca, njihova međusobna udaljenost mora iznositi najmanje
Dmin = H1/2 + H2/2 + 5 m gdje je:
Dmin najmanja udaljenost zgrada mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;
H1 visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako
zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj;
H2 visina druge zgrada mjereno do vijenca, ako
zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj.
Ako su zgrade iz ovoga stavka, odnosno druge
zgrade (zgrada), okrenute zabatima (zabatom) računaju
se visine (visina) do krovnog sljemena.
(6) Prometnice treba posebnim mjerama zaštititi
od rušenja zgrada i ostalog zaprječavanja radi što brže i
jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.
12. MJERE PROVEDBE PLANA
Članak 66.
Podrobnija projektna dokumentacija
(1) Svaki zahvat uređenja zemljišta, gradnje i sadnje
na prostoru obuhvata ovoga Plana mora biti u skladu s
Planom i odredbama ovoga Plana. Na planu 3. Uvjeti
korištenja, uređenja, zaštite površina i gradnje grafički su
prikazani osnovni uvjeti važni za provedbu ovoga Plana.
(2) Uređenje vodotoka potrebno je izvesti prema
Glavnom projektu “Potok Toplica od km 5+935,00 –
7+709,80” iz 1995. godine, uz potrebnu prilagodbu ovome Planu. Preporuča se izvesti hidrotehničko uređenje
vodotoka prije svih drugih zahvata gradnje u obuhvatu
ovoga Plana.
(3) Za izgradnju zgrada i građevina, kao i uređenje
perivojnih i pejsažnih površina potrebno je izraditi odgovarajuće projekte i ishoditi propisane dozvole.
(4) Za izvedbu svih prometnih građevina (ulica,
višeetažnih parkirališta-garaža, parkirališta na terenu,
mostova) potrebno je izraditi odgovarajuću tehničku
dokumentaciju za ishođenje propisanih dozvola. Izvedba
konačne etape (konačne širine koridora) za prometnice i
prometne građevine koje se mogu etapno izvoditi (OS3 i
OS4 5) nije uvjet za ishođenje propisanih dozvola.
(5) Za izvedbu perivojnih i pejsažnih površina
(planska oznaka Z) potrebno je izraditi odgovarajuće
krajobrazne projekte i ishoditi propisane dozvole.
Članak 67.
Rekonstrukcija i obnova građevina čija je namjena
protivna planiranoj namjeni
(1) Zgrade unutar obuhvata ovoga Plana koje se grade ili će se graditi bez uredno pribavljenog akta uređenja
prostora i građevne dozvole smatraju se nedozvoljenom
izgradnjom i moraju se odmah ukloniti o trošku vlasnika,
ako je njihova namjena u suprotnosti s ovim Planom.
(2) Ako su zgrade iz stavka 1. ovog članka izgrađene u predjelima gdje je ovim Planom predviđena
takva namjena, tada izdavanje odgovarajućeg akta treba
uvjetovati preinakama kojima će se zgrada/građevina u
cijelosti prilagoditi svim odredbama ovoga Plana, kao i
zakonima i pravilnicima koji isto reguliraju.
Članak 68.
Rekonstrukcija i dogradnja postojećih zgrada
(1) Postojeće zgrade u obuhvatu ovoga Plana mogu-
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će je građevno povećavati (dograđivati, prigrađivati i dr.)
u skladu s odredbama ovoga Plana. Također je moguća
i promjena postojeće namjene u skladu s ovim Planom.
13. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 69.
(1) Prema PPUG Donja Stubica u prostoru UPU
Jezerčica-Zaluka moraju se uvažavati sljedeće odredbe
PPUG-a:
- U slučaju potrebe za promjenom programa i izrade izmjena i dopuna UPU-a mora se i nadalje sačuvati
osnovna namjena prostora – turizam (zdravstveni i kupališni), šport i rekreacija, trgovine i usluge (specijalizirane
klinike, saloni za uljepšavanje, ugostiteljski sadržaji,
specijalizirane trgovine i slično).
- Cijeli predio mora imati pejsažno-perivojna
obilježja s brojnim nasadima, perivojima, pješačkim
površinama i šetnicama pri čemu potok Toplica mora
biti središnji pješački prostor koji se nastavlja u smjeru
zapada u Općinu Stubičke Toplice, a u smjeru istoka u
središnji dio Donje Stubice i dalje prema Gornjoj Stubici.
- Visina izgradnje mora biti usklađena s ambijentalnim obilježjima stubičkoga kraja i neposrednoga okruženja predjela Jezerčica-Zaluka (nisu dopuštene velike
visine izgradnje). U skladu s tim zahtjevom potrebno je
preispitati sadašnje najveće dopuštene visine navedene u
UPU Jezerčica-Zaluka. Najveća dopuštena visina planirane garaže u istočnom dijelu obuhvata UPU-a (garaža
za potrebe Termi Jezerčica) može biti P+1.
(2) U slučaju kada ovaj Plan ne definira uvjete
gradnje ili ponašanja u prostoru primjenjuju se odredbe
važećega PPUG Donja Stubica.
Članak 70.
Tekst članka 70 brisan je.
Članak 71.
Tekst članka 71 brisan je.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
i članka 32. Statuta Grada Donja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 14/09, 12/13, 27/14,
9/18 i 6/20), Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 35.
sjednici održanoj 22.02.2021., godine, donosi
STATUT GRADA DONJA STUBICA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug
Grada Donja Stubica, njegova obilježja, javna priznanja,
ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Donja Stubica,
način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana,
provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih
službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza Grada Donja Stubica.
Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje
odnose se jednako na muški i ženski rod.
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Članak 2.
Grad Donja Stubica je jedinica lokalne samouprave
i u sastavu je Krapinsko-zagorske županije.
Naziv Grada je Grad Donja Stubica.
Sjedište Grada je u Donjoj Stubici, Trg Matije
Gupca 20/II.
Grad Donja Stubica je pravna osoba.
Grad Donju Stubicu zastupa Gradonačelnik.
Članak 3.
Grad Donja Stubica obuhvaća slijedeća naselja:
Donja Podgora, Donja Stubica, Gornja Podgora, Hižakovec, Hruševec, Lepa Ves, Matenci, Milekovo Selo,
Pustodol i Vučak.
Granice Grada predstavljaju granice rubnih naselja
iz stavka 1. ovog članka na način kako je prikazano u
službenoj evidenciji prostornih jedinica, koja se vodi kod
nadležnih županijskih tijela.
Granice Grada mogu se mijenjati na način i po
postupku propisanom zakonom.
II. OBILJEŽJA GRADA DONJA STUBICA
Članak 4.
Grad Donja Stubica ima grb, zastavu i svečanu
zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se
Grad Donja Stubica i izražava pripadnost Gradu Donja
Stubica.
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe
tradicija i dostojanstvo Grada Donja Stubica.
Podrobniji opis grba i zastave Grada Donja Stubica kao i mjerila za korištenje grba i zastave uređuju se
posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Članak 5.
Dan Grada Donja Stubica je Blagdan Presvetog
Trojstva koji se svečano slavi kao gradski blagdan. Povodom Dana Grada održava se svečana sjednica Gradskog
vijeća na kojoj se dodjeljuju priznanja te se priređuju i
druge svečane manifestacije.
Zaštitnik Grada Donja Stubica je Sveti Antun
Padovanski.
III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 6.
Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Donja Stubica, a osobito za naročite
uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture,
obrazovanja, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša,
športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
Članak 7.
Javna priznanja Grada Donja Stubica su:
1. Počasni građanin Grada Donja Stubica
2. Povelja Grada Donja Stubica
3. Plaketa Grada Donja Stubica
4. Zahvalnica Grada Donja Stubica
5. Nagrada Grada Donja Stubica
Članak 8.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i
oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja pro-
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vode postupak uređuje se posebnom odlukom Gradskog
vijeća.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 9.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad
Donja Stubica uspostavlja i održava suradnju s drugim
jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u
skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Članak 10.
Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje,
memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama
lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan
i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti
za njezino razvijanje.
Članak 11.
Sporazum o suradnji Grada Donja Stubica i općine
ili grada druge države objavljuje se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 12.
Grad Donja Stubica je samostalan u odlučivanju u
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te podliježe samo nadzoru
zakonitosti rada i akata tijela Grada Donja Stubica.
Članak 13.
Grad Donja Stubica u samoupravnom djelokrugu
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno
ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove
koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Grad Donja Stubica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Članak 14.
Grad Donja Stubica može organizirati obavljanje
pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički
s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela,
zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog
trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje
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pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz stavka 1 ovog članka donosi
Gradsko vijeće, temeljem koje Gradonačelnik sklapa
sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim
se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost,
statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja
od značaja za to tijelo.
Članak 15.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica može posebnom odlukom, sukladno Statutu, pojedine poslove
iz samoupravnog djelokruga Grada prenijeti na Krapinsko-zagorsku županiju, u skladu s njezinim Statutom.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog
djelokruga Grada, čije je obavljanje od lokalnog interesa
za građane, prenijeti na mjesnu samoupravu.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica može tražiti
od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije
da mu uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog
za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave,
povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog
djelokruga županije, ako može osigurati dovoljno prihoda
za njihovo obavljanje.
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 16.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora
građana, u skladu sa zakonom i Statutom.
1. Referendum
Članak 17.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg
akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća,
kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Satutom.
Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Članak 18.
Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisivanje referenduma može predložiti jedna trećina
članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog
broja birača u Gradu i većina vijeća mjesnih odbora na
području Grada.
Članak 19.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik
ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu
te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom
glasova svih članova Gradskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20%
od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regi-

Strana 25 - Broj 8

onalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja
prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana
od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga,
odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog
broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje
sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom
dostaviti Gradskom vijeću. Ako tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat
će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.
Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da
prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može
pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom
Republike Hrvatske.
Članak 20.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv
tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima
se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači
odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 21.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Grada Donja Stubica
i upisani su u popis birača.
Članak 22.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz
članka 17. st. 1. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko
vijeće.
Članak 23.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete
na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
2. Zbor građana
Članak 24.
Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora radi
izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada te raspravljanja o potrebama
i interesima građana od lokalnog značenja.
Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za
dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.
Članak 25.
Gradsko vijeće i Gradonačelnik mogu sazvati
zbor građana radi raspravljanja i izjašnjavanja građana
o pitanjima od značenja za Grad.
Kad zbor građana saziva Gradsko vijeće ili Gradonačelnik, saziva se za cijelo područje Grada, pojedina
naselja ili dijelove naselja na području Grada, a može se
sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog
odbora koje čini zasebnu cjelinu.
Članak 26.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem,
osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana
ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
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Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno
je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće i
Gradonačelnika.
Članak 27.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom Gradskog
vijeća.
3. Prijedlozi i peticije
Članak 28.
Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću
donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz
djelokruga Gradskog vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada od lokalnog
značaja.
Gradsko vijeće mora raspravlja o prijedlogu i
peticiji iz stavka l. ovog članka ako ih potpisom podrži
najmanje 10% od ukupnog broja birača u Gradu.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja
prijedloga.
Članak 29.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja
o njima i druga pitanja uredit će se posebnom odlukom
Gradskog vijeća.
4. Predstavke i pritužbe građana
Članak 30.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada, kao i na rad njegovih
upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim
tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava
i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela
Grada Donja Stubica, odnosno pročelnik upravnog tijela
dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja
predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se putem knjige pritužbi, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada te
elektroničkim putem.
VII. TIJELA GRADA DONJA STUBICA
Članak 31.
Tijela Grada Donja Stubica su Gradsko vijeće i
Gradonačelnik.
1. Gradsko vijeće
Članak 32.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana
i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru
djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
Članak 33.
U okviru samoupravnog djelokruga Gradsko
vijeće:
- donosi Statut Grada
- donosi Poslovnik Gradskog vijeća,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
- donosi proračun i odluku o izvršavanju proračuna,
- donosi godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju
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proračuna,
- donosi odluku o privremenom financiranju
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada u visini
pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj
se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i
pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano
u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom
- donosi odluku o promjeni granice Grada Donja
Stubica,
- donosi odluke o gradskim porezima, prirezu,
naknadama i drugim prihodima od interesa za Grad,
- donosi dokumente prostornog uređenja, u skladu
sa zakonom,
- donosi odluke o zaduživanju uzimanjem kredita,
zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira,
- traži i razmatra izvješća gradonačelnika i donosi
odluke po istima,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i
službi,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa
za Grad,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova,
kojih je Grad osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu
sa zakonom,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike
Gradskog vijeća,
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih
tijela Gradskog vijeća,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog
vijeća,
- odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 34.
Gradsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog
potpredsjednika.
Predsjednik i prvi potpredsjednik biraju se iz reda
predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Ako predstavnička
manjina ne predloži drugog podpredsjednika, drugog
podpredsjednika može predložiti predstavnička većina.
Dužnost predsjednika i potpredsjednika Gradskog
vijeća je počasna i za nju se ne prima plaća.
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
Članak 35.
Predsjednik Gradskog vijeća:
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- saziva sjednice Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama te predstavlja Gradsko vijeće
- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Gradskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
- brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
- brine se o zaštiti prava članova Gradskog vijeća,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća
- dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili
drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem
je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika
koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana
donošenja općeg akta te bez odgode gradonačelniku.
Članak 36.
Gradsko vijeće ima 13 članova.
Članak 37.
Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom
konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju
izbora, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.
Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članak 38.
Članovi Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.
Članovi Gradskog vijeća imaju pravo za svoj rad u
Gradskom vijeću i radnim tijelima na naknadu u skladu
s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Članovi Gradskog vijeća ima pravo na opravdani
izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog
vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s
posodavcem.
Članak 39.
Članu Gradskog vijeća mandat prestaje:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o
općem upravnom postupku s tim da pisana ostvaka mora
biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog
bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno
lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako mu prestane prebivalište s područja Grada,
danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljan-
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stvo, danom prestanka,
- smrću
Članu Gradskog vijeća kojem prestane hrvatsko
državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog
državljanstva
Članak 40.
Članu Gradskog vijeća koji za vrijeme trajanja
mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema
odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za
to vrijeme ga zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama
posebnog zakona.
Član Gradskog vijeća dužan je u roku od 8 dana
od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje
mirovati protekom tog roka.
Članu Gradskog vijeća kojeg je gradonačelnik
imenovao za privremenog zamjenika gradonačelnika,
mandat miruje po sili zakona od dana kada je gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti
ili drugih razloga spriječenosti.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član
Gradskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani
zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od 8 dana
od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja
pisanog zahtjeva.
Ako član Gradskog vijeća po prestanku obnašanja
nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka
4 ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz
osobnih razloga.
Član Gradskog vijeća ima pravo tijekom trajanja
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku
Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od
dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može
trajati kraće od 6 mjeseci, a član Gradskog vijeća nastavlja
s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja
mandata, osmog dana od dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.
Član Gradskog vijeća može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata
samo jedanput u tijeku trajanja mandata. Iznimno, ovo
ograničenje se ne primjenjuje u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća kojem je mandat
mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 3 ovog članka.
Članak 41.
Član Gradskog vijeća ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je
na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog
vijeća,
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- postavljati pitanja gradonačelniku
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog
vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih
je član i glasovati,
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti, od upravnih odjela Grada, te u svezi s tim koristiti
njihove stručne i tehničke usluge
- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja
dužnost.
Član Gradskog vijeća ne može biti kazneno gonjen
niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja,
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama
Gradskog vijeća.
Ostala prava i dužnosti člana Gradskog vijeća
utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 42.
Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Gradskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog
vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i
postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak
izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama,
te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.
1.1. Radna tijela
Članak 43.
Radna tijela Gradskog vijeća su:
- Odbor za izbor i imenovanja,
- Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
- Mandatni odbor.
Članak 44.
Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i
4 člana, koji se biraju iz reda članova Gradskog vijeća.
Odbor za izbor i imenovanja predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog
vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba koje temeljem zakona i drugih propisa bira, odnosno imenuje
Gradsko vijeće.
Članak 45.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
ima predsjednika i 4 člana, koji se biraju iz reda članova
Gradskog vijeća.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut i Poslovnik Gradskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
Grada, odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
- može predlagati donošenje odluka i drugih općih
akata iz nadležnosti Gradskog vijeća,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom
i Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 46.
Mandatni odbor ima predsjednika i 2 člana, koji
se biraju iz reda članova Gradskog vijeća.
Mandatni odbor:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Grad-
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sko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i
imenima izabranih članova Gradskog vijeća, temeljem
objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva
o provedenim izborima,
- obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost člana Gradskog vijeća, te o zamjenicima
člana Gradskog vijeća koji umjesto njih počinju obavljati
dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća po sili zakona, o mirovanju
mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog
obnašanja nespojive dužnosti, te o zamjeniku člana Gradskog vijeća koji umjesto njega počinje obavljati dužnost
- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja
mandata člana Gradskog vijeća
Članak 47.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela Gradskog vijeća utvrđuje se Poslovnikom Gradskog
vijeća.
Članak 48.
Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim
Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela
radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih
akata, davanja mišljenja i prijedloga u vezi pitanja koja
su na dnevnom redu Gradskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada
ostalih radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim
odlukama.
1.2. Savjet mladih
Članak 49.
Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Donja
Stubica kao savjetodavno tijelo Grada Donja Stubica koje
promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na
lokalnoj razini.
2. Gradonačelnik
Članak 50.
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne
vlasti Grada.
Mandat Gradonačelnika traje četiri godine, a
počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave
konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana
koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog
gradonačelnika.
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Gradskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i podnosi
izvješća o izvršenju proračuna,
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim
aktom Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina
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i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna Gradonačelnik
može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je
taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati
najviše do 70.000,00 kuna,
- upravlja prihodima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Grada,
- predlaže izradu i utvrđuje prijedloge dokumenata
prostornog uređenja,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna
tijela Grada,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad,
trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice
i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela
Grada,
- usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada
te nadzire njihov rad,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili
raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju
poslova,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena
komunalnih usluga,
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom
vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa građenja komunalne
infrastrukture za prethodnu godinu,
- organizira zaštitu od požara na području Grada i
vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera
za unapređenje zaštite od požara,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih
odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom
i drugim propisima.
Gradonačelnik odluku o imenovanju i razrješenju
iz stavka 3. alineja 11. objavljuje u prvom broju Službenog
glasnika Krapinsko-zagorske županije koji slijedi nakon
donošenja te odluke.
Članak 51.
Gradonačelnik može osnovati radna tijela Gradonačelnika u cilju učinkovitijeg i djelotvornijeg rada u
obavljanju izvršnih poslova iz djelokruga Grada.
Radna tijela gradonačelnika stručno obrađuju
pojedina pitanja, daju prijedloge i mišljenja o pojedinim
pitanjima, prate stanje u pojedinim područjima.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje se posebnim aktom Gradonačelnika.
Članak 52.
Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polu-
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godišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće
godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i
do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz
stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva.
Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih
pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od
dana primitka zahtjeva.
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka
roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom
pitanju.
Članak 53.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene
opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili
drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od
8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, Gradonačelnik
je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti
mu odluku o obustavi općeg akata.
Članak 54.
Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika
nastupe okolnosti zbog kojih je Gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, Gradonačelnika će zamijeniti
privremeni zamjenik kojeg će imenovati Gradonačelnik
na početku mandata iz reda članova Gradskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz
stavka 1. ovog članka Gradonačelnik može promijeniti
tijekom mandata.
Član Gradskog vijeća iz st. 1. ovog članka privremeni je zamjenik Gradonačelnika koji zamjenjuje Gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti zbog kojih je Gradonačelnik kojem
mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo
redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano
funkcioniranje Grada.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja
Gradonačelnika ostvaruje prava Gradonačelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi
prestanak mandata Gradonačelnika, u Gradu Donjoj Stubici raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika.
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje
Gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja
dužnosti Gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih
je Gradonačelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovog članka danom
stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika
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Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka Gradonačelnik ili pročelnik upravnog tijela Grada nadležnog
za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika
Gradskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovog članka predsjednik
Gradskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu
Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih
izbora za novog Gradonačelnika.
Članak 55.
U slučaju profesionalnog obavljanja dužnosti, Gradonačelnik ostvaruje pravo na plaću, kao i druga prava
iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se
u staž osiguranja.
U slučaju da Gradonačelnik dužnost ne obavlja
profesionalno, ima pravo na naknadu za rad.
Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno
naknade za rad, kao i druga prava vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti Gradonačelnika određuju se
posebnim zakonom.
Članak 56.
Gradonačelniku mandat prestaje po sili zakon:
- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem
od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području Grada,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Članak 57.
Gradonačelnik se može opozvati putem referenduma. Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće
se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.
VII. UPRAVNA TIJELA
Članak 58.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada Donja Stubica, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, ustrojavaju se upravna tijela Grada.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se
posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i
službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na
temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.
Članak 59.
Upravna tijela u područjima za koje su ustrojeni
i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom,
neposredno izvršavaju opće akte tijela Grada.
Članak 60.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova
iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.
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Članak 61.
Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u
Proračunu Grada Donja Stubica i iz drugih prihoda u
skladu sa zakonom.
VIII. JAVNE SLUŽBE
Članak 62.
Grad Donja Stubica u okviru samoupravnog
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području
komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je
zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.
Članak 63.
Grad Donja Stubica osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 62. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih
društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih
pogona.
Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike
Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad.
IX. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 64.
Na području Grada Donja Stubica osnivaju se mjesni odbori, kao oblici neposrednog sudjelovanja građana
u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili
više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg
naselja, odnosno Grada koji u odnosu na ostale dijelove
čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom
odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje
postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 65.
Mjesni odbori na području Grada Donja Stubica su:
1. Mjesni odbor Donja Stubica, za naselje Donja
Stubica
2. Mjesni odbr Donji Hruševec, za dio naselja
Hruševec od kbr. 1-138
3. Mjesni odbor Donji Matenci, za dio naselja Matenci od kbr. 1-89
4. Mjesni odbor Donja Podgora, za naselje Donja
Podgora
5. Mjesni odbor Gornji Hruševec, za dio naselja
Hruševec od kbr. 139 – do kraja
6. Mjesni odbor Gornji Matenci, za dio naselja
Matenci od kbr. 90 – do kraja
7. Mjesni odbor Gornja Podgora, Milekovo Selo i
Hižakovec, za naselja Gornja Podgora,
  Milekovo Selo i Hižakovec
8. Mjesni odbor Lepa Ves, za naselje Lepa Ves
9. Mjesni odbor Pustodol, za naselje Pustodol
10. Mjesni odbor Vučak, za naselje Vučak.
Članak 66.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,
organizacije i udruženja građana te Gradonačelnik.
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U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju
građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se
dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.
Članak 67.
Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga iz čl. 66. st. 2 utvrđuje da li je prijedlog
podnesen na način i po postupku utvrđenom zakonom
i ovim Statutom.
Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije
podnesen na propisani način i po propisanom postupku,
obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana
dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje
Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu
u roku od 60 dana od primitka prijedloga.
Članak 68.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode
se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog
odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog
odbora, te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.
Članak 69.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 70.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme
od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora
uređuju Gradsko vijeće općim aktom, odgovarajućom
primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 71.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
Gradsko vijeće.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja
izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Članak 72.
Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova, osim mjesnog odbora Donja Stubica koji ima 7 članova.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području
mjesnog odbora.
Članak 73.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom
glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme
od 4 godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za
svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora.
Članak 74.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom
radu u skladu s ovim Statutom, financijski plan i godišnji
obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom i
ovim Statutom.
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Članak 75.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog
odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju
područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard
građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o
poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana
u području zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i
drugih lokalnih potreba na svom području.
Članak 76.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje i rad vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća
mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
Članak 77.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći
i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.
Članak 78.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada.
Članak 79.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora, 20 % birača
koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i
Gradonačelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka
Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno
mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.
Članak 80.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja Gradonačelnik.
Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika može
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši
odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
X. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA DONJA STUBICA
Članak 81.
Sve pokretne i nepokretne stvari, financijska
imovina, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Donja
Stubica, čine imovinu Grada Donja Stubica.
Članak 82.
Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom
dobrog gospodara.
Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja
imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Grada.
Članak 83.
Grad Donja Stubica ima prihode kojima u okviru
svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Grada Donja Stubica su:
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- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama
Gradskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih
prava,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima
udjele ili dionice,
- prihodi od naknade za koncesije,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše Grad Donja Stubica u skladu sa
zakonom,
- udio u zajedničkom porezu prema posebnom
zakonu,
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena
u državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 84.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni
iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Donja Stubica
iskazuju se u proračunu Grada Donja Stubica.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak 85.
Proračun Grada Donja Stubica i odluka o izvršavanju proračuna, donose se za proračunsku godinu i vrijede
za godinu za koju su doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest
mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 86.
Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj,
dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim
zakonom. Proračun donosi Gradsko vijeće u skladu s
posebnim zakonom.
Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za
prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o
privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova,
funkcija i programa tijela Grada Donja Stubica i drugih
proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s
posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju donosi do 31.
prosinca Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na
prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike
Hrvatske te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog
Poslovnikom Gradskog vijeća.
U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće,
a Gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka
koju donosi Gradonačelnik.
    Po imenovanju povjerenika Vlade Republike
Hrvatske Gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su

Ponedjeljak, 1. ožujka, 2021.

uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi
i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
       Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i
izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
       Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka
sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju
propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju
za koje se donosi.
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije
donesen proračun, a Gradonačelnik je onemogućen u
obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika
Gradonačelnika.
Članak 87.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi
i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka
ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i
dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.
Članak 88.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada
nadzire Gradsko vijeće.
Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanje
Grada nadzire Ministarstvo financija, odnosno drugo
zakonom određeno tijelo.
Članak 89.
Grad će javno objaviti informacije o trošenju
proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama
tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovog članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje
planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te
uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.
XI. AKTI GRADA
Članak 90.
Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi statut, poslovnik,
proračun, odluku o privremenom financiranju, odluku
o izvršavanju proračuna, planove, programe, izvješća,
preporuke, odluke i druge opće akte i zaključke.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne
akte kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim
stvarima.
Članak 91.
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga
donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike, planove,
programe te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili
općim aktom Gradskog vijeća.
Članak 92.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke,
prijedloge i preporuke.
Članak 93.
Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz
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članka 90. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom
ovim Statutom.
Članak 94.
Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata
Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih
i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku
i drugih propisa.
Članak 95.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti
žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Članak 96.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata
koje u samoupravnom djelokrugu donose Gradsko vijeće i
Gradonačelnik, obavljaju nadležna tijela državne uprave,
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće, obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu,
sukladno posebnom zakonu.
Članak 97.
Detaljnije odredbe o aktima Grada Donja Stubica
i postupku donošenja akata, utvrđuju se Poslovnikom
Gradskog vijeća.
Članak 98.
Opći akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se
u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” i
na mrežnim stranicama Grada.
Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od
dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“. Iznimno, općim se aktom može iz osobito
opravdanih razloga, odrediti da stupa na snagu prvog
dana od dana objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
Grad Donja Stubica može posebnom odlukom
Gradskog vijeća osnovati svoje službeno glasilo u kojem
će objavljivati akte Grada.
Članak 99.
Opći akti koje u svom djelokrugu donosi Gradonačelnik objavljuju se na mrežnim stranicama Grada, a u
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ kada
je zakonom propisano za pojedini akt da se objavljuje u
službenom glasilu.
Opći akti iz st. 1 ovog članka stupaju na snagu najranije osmi dan od dana objave na mrežnim stranicama,
odnosno u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“ kada je zakonom propisano za pojedini akt
da se objavljuje u službenom glasilu. Iznimno, općim se
aktom može iz osobito opravdanih razloga, odrediti da
stupa na snagu prvog dana od dana objave
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XII. JAVNOST RADA
Članak 100.
Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih
tijela Grada je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s
odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 101.
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” i na mrežnim
stranicama Grada.
Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:
- održavanjem konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u
“Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” i
na mrežnim stranicama
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima
javnog priopćavanja.
XIII SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 102.
Način djelovanja Gradonačelnika u obnašanju
javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 103.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik i Odbor
za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Članak 104.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” osim članaka 40. st. 3 i st. 8, 54. i 86. st. 8 koji stupaju
na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju
prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
i za općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
Članovi Gradskog vijeća Grada Donja Stubica zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.
Osoba zatečena na dužnosti zamjenika Gradonačelnika Grada Donja Stubica u trenutku stupanja na snagu
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavlja
s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.
Članovi vijeća mjesnih odbora zatečeni na dužnosti
u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta nastavljaju s
obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti
Statut Grada Donja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 14/09, 12/13, 27/14, 9/18
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i 6/20) osim članaka 35., 42., 43., 44., 45., 52., 53., 54.,
55. i 56. koji prestaju važiti na dan stupanja na snagu
odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te čl. 71. koji prestaje važiti na dan
stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju
prvih sljedećih izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
KLASA: 011-01/21-01/002
URBROJ: 2113/01-04/1-21-1
Donja Stubica, 22.02.2021.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Boromisa, struč.spec.ing., v.r.
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka
5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (NN
102/17 i 32/19) i članka 32. Statuta Grada Donja Stubica
(Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 14/9,
21/13, 27/14, 9/18 i 6/20) Gradsko vijeće Grada Donja
Stubica na 35. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana
22.2.2021. donosi
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU
DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I
NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM
ŽIVOTINJAMA
Članak 1.
U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, br. 40/20) u čl. 3 st. 1
toč. 4 dodaje se na kraju rečenice oznaka: „(NN 82/13,
148/13 i 115/18)“
Članak 2.
U čl. 14 na kraju rečenice dodaje se oznaka: „(NN
117/08)“
Članak 3.
Čl. 17. mijenja se i glasi:
„Izvođenje opasnog psa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu, od strane vlasnika.“
Članak 4.
Čl. 20. mijenja se i glasi:
„(1)Vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati
kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom.
(2) Vlasnici iz stavka 1. ovoga članka moraju zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca.
(3) Ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele
zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove
njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove
trajne sterilizacije.
(4) Ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju
mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor po
utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije
kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika.“
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Članak 5.
Čl. 23. mijenja se i glasi:
„(1) Vlasnik kućnog ljubimca mora u roku od tri
dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov
nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od
dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti
veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika
kućnih ljubimaca.
(2) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora
u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku.
(3) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po
nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah vraća vlasniku, osim ako vlasnik odmah
ne može doći po životinju.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, životinja se
ne vraća vlasniku ako se vlasnik očitovao da se odriče
životinje ili se može nedvojbeno utvrditi da je napustio
životinju.“
Članak 6
U čl. 31. st. 3. mijenjaju toč. 24. i 25. te sada glase:
24. izvodi opasnog psa na javne površine protivno
čl. 17.
25. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih
ljubimaca (čl. 20.)
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana
objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 322-01/20-01/006
URBROJ:2113/01-04/1-21-3
Donja Stubica,   22. veljače 2021.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Boromisa, struč.spec.ing., v.r.
Na temelju članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti
od požara („Narodne novine“ broj  92/10) i članka 32.
Statuta Grada Donja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 14/09, 12/13, 27/14, 9/18 i
6/20), Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 35. sjednici
održanoj 22.02.2021. godine, donosi
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA
O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I STANJU
PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG
PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD
POŽARA ZA PODRUČJE GRADA DONJA
STUBICA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Prihvaća se Izvješća o stanju zaštite od požara i
stanju provedbe Godišnjeg  provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica
za 2020. godinu, KLASA: 214-02/21-01/001, URBROJ:
2113/01-04/3-21-3, od dana 15.02. 2021. godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u
prilogu i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasni-
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ku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 214-02/21-01/001
URBROJ: 2113/01-04/3-21-5
Donja Stubica, 22.02. 2021. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Boromisa, struč.spec.ing., v.r.
Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“ broj  92/10) i članka 48. st.3.  
Statuta Grada Donja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 14/09, 12/13, 27/14, 9/18
i 6/20), Gradonačelnik Grada Donja Stubica, Gradskom
vijeću Grada Donja Stubica podnosi:
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD
POŽARA I STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG
PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE
GRADA DONJA STUBICA ZA 2020. GODINU
1. UVOD
Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od
požara (“Narodne novine”, broj 92/10) (u daljnjem tekstu:
Zakon) i predstavlja sustav koji se sastoji od planiranja,
propisivanja i provođenja kao i financiranja mjera zaštite
od požara te ustrojavanja subjekata koji provode zaštitu od
požara. Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih
osoba, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu
djelatnost i djelatnost civilne zaštite kao i jedinice lokalne
te područne (regionalne) samouprave. Svaka fizička i
pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na
način kojim ne mogu izazvati požar.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem članka 13. stavka 1. Zakona, donose Plan
zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene
ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice.
Planom zaštite od požara općine i gradovi definiraju
subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju Procjene ugroženosti donose Godišnji
provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje
područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite
od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
Županije.
Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave jednom godišnje
razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara na svom
području i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara.
2. PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA
Dokumenti zaštite od požara  Grada Donja Stubica
kojima se uređuju organizacija i mjere zaštite od požara
su Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
Grada Donja Stubica i Plana zaštite od požara Grada
Donja Stubica.
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Gradsko vijeće Grada Donja Stubica je na svojoj
13. sjednici održanoj dana 19. veljače 2002. godine,
donijelo Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Donja
Stubica (KLASA: 021-05/00-02/150, URBROJ: 2113/0102-24) te Odluku o donošenju Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija (KLASA: 021-05/00-02/150,
URBROJ: 2113/01-02-25), po prethodno pribavljenom
mišljenu Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske
uprave krapinsko-zagorske.
Prema članku 13. stavku 6. i 7. Zakona, jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje
jednom godišnje usklađuju planove zaštite od požara, a
najmanje jednom u 5 godina usklađuju procjene ugroženosti. Sukladno navedenom, Grada Donja Stubica je
pristupio izradi Procjene ugroženosti od požara i tehničke
eksplozije te Plana zaštite od požara.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 27. sjednici
održanoj 26. ožujka 2020. godine, donijelo Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Grada Donja Stubica za 2020.godinu („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/20).
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 27. sjednici
održanoj 26. ožujka 2020. godine, donijelo je Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2020. godini na području Grada Donja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/20).
3. ORGANIZACIJA VATROGASTVA
Prema Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“,
broj 125/19), na području Grada Donja Stubica vatrogasnu djelatnost provodi Dobrovoljno vatrogasno društvo
Donja Stubica. Grad Donja Stubica je i jedan od osnivača
Zagorske javne vatrogasne postrojbe koja ima sjedište u
Zaboku.  
Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Stubica je
opremljeno s  3 vozila (1 navalno vozilo, 1 kombi vozilo
i 1 kombinirano vozilo te ostalom potrebnom opremom.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Stubica ima
ukupno 159 članova.
4. FINANCIRANJE
Sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), sredstva za financiranje vatrogasne
djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava
i vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica,
osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave
čije područje pokrivaju.
Proračunom Grada Donja Stubica za 2020. godinu,
za osnovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Zabok
izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu 132.306,59 kuna,
dok za redovnu djelatnost DVD-a Donja Stubica sredstva
u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna.
5. ZAKLJUČAK
Stanje zaštite od požara na području Grada Donja
Stubica je zadovoljavajuće, a kako bi se isto i održalo,
Grad Donja Stubica pristupio je izradi usklađivanja Procjene ugroženosti i tehnološke eksplozije s novonastalim
uvjetima.
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S ciljem podizanja operativne spremnosti vatrogasne postrojbe potrebno je kontinuirano provoditi
osposobljavanje i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci nove opreme i sredstava kao i održavanju
postojeće, kao i sustavno raditi na uključivanju što većeg
broja mladih u vatrogasne postrojbe
6. STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD
POŽARA ZA PODRUČJE GRADA DONJA STUBICA
ZA 2020. GODINU
Sukladno članku 13. stavku 6. i 7. Zakona o zaštiti
od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i člankom 5.
Pravilnika o planu zaštite od požara („Narodne novine“,
broj 51/12), Grada Donja Stubica pristupio je usklađivanju
Procjene ugroženosti od požara i tehničke eksplozije te
Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima.
Grad Donja Stubica će temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite
od požara, opremiti vatrogasnim vozilima i ostalom
tehničkom opremom i sredstvima, zaštitnom opremom
vatrogasaca i odorama vatrogasaca, DVD za djelovanje
na području Grada, sukladno Pravilniku o minimumu
tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95), Pravilniku o minimumu
opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine, broj
91/02), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i
drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne
novine“, broj 31/11).
Grad Donja Stubica će sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara,
osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, te ih
kontinuirano osposobljavati i obučavati za različite specijalnosti u vatrogastvu
KLASA: 214-02/21-01/001                                                            
URBROJ: 2113/01-04/3-21-3
Donja Stubica, 15.02.2021.
GRADONAČELNIK
Nikola Gospočić,dipl.iur., v.r.
Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka
4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10), Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije
za 2021. godinu (KLASA: 214-02/20-01/01, URBROJ
2140/01-01-20-9, od dana 15. prosinca 2020. godine)
i članka 32. Statuta Grada Donja Stubica („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 14/09, 12/13,
27/14, 9/18 i 6/20), Gradsko vijeće Grada Donja Stubica
na 35. sjednici održanoj 22.02.2021. godine, donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
ZA PODRUČJE GRADA DONJA STUBICA
ZA 2021. GODINU
I.
U cilju unapređenja i postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području Grada Donja
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Stubica, donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za
2021. godinu.   
II.
Za unapređenje mjera zaštite od požara na području
Grada Donja Stubica, tijekom 2021. godine potrebno je
provesti sljedeće mjere:
1. Grad Donja Stubica dužan je usklađivati Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan
zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti
od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i člankom 5.
Pravilnika o planu zaštite od požara („Narodne novine“,
broj 51/12) s novonastalim uvjetima.
Izvršitelj zadatka: Grad Donja Stubica
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne zaštite
Sudjelovatelji:
Krapina, Vatrogasna zajednica
Krapinsko-zagorske županije,
DVD Donja Stubica
Rok:
Kontinuirano
2. Gradsko vijeće Grada Donja Stubica dužno
je kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine”, broj 20/18,
115/18, 98/19).
Izvršitelj zadatka: Grad Donja Stubica
Rok:
Kontinuirano
3. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije te Plana zaštite od požara Grada Donja Stubica,
potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, te ih kontinuirano osposobljavati i obučavati za
različite specijalnosti u vatrogastvu.
Izvršitelj zadatka: Grad Donja Stubica
Sudjelovatelj:
DVD Donja Stubica
Rok:
Kontinuirano
4. Grad Donja Stubica dužan je omogućiti nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora od strane inspektora
unutarnjih poslova Policijske uprave Krapinsko-zagorske
te postupati po zahtjevima i naredbama inspektora.
Izvršitelj zadatka: Grad Donja Stubica
Područni ured civilne zaštite
Sudjelovatelj:
Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina
Rok:
Kontinuirano
5. Grad Donja Stubica dužan  je osigurati opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
(„Narodne novine“, broj 43/95), Pravilniku o minimumu
opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine, broj
91/02), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i
drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne
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novine“, broj 31/11), odnosno temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite
od požara Grada Donja Stubica.
Grad Donja Stubica, Vatrogasna
Izvršitelj zadatka: zajednica Krapinsko-zagorske
županije, DVD Donja Stubica
Rok:
Kontinuirano
6. Temeljem Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Grada
Donja Stubica potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način
korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu
žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova
radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i pravne
osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod
složenijih vatrogasnih intervencija. Popis pravnih osoba
s pregledom raspoložive teške građevinske mehanizacije
te ostalih oblika logističke potpore, s razrađenim planom
aktiviranja, dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: Grad Donja Stubica
Vatrogasna zajednica KrapinskoSudjelovatelj:
zagorske županije, DVD Donja
Stubica
Rok:
travanj 2021.
7. Od distributera vode tražiti redovito provođenje
ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj
i ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog
snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanja lokacija hidranata kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje središnjoj vatrogasnoj postrojbi.
Izvršitelj zadatka: Grad Donja Stubica
Vatrogasna zajednica KrapinskoSudjelovatelj:
zagorske županije, DVD Donja
Stubica
Rok:
travanj 2021.
III.
Ovaj Plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka
i sudjelovateljima.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu 8. dana od dana objave
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 214-02/21-01/001                                                             
URBROJ: 2113/01-04/3-21-4
Donja Stubica, 22.02.2021.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Boromisa, struč.spec.ing., v.r.
Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjaju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
novine“, broj 16/19) i članka 32. Statuta Grada Donja
Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj 14/09, 12/13, 27/14, 9/18 i 6/20), Gradsko vijeće Grada
Donja Stubica na 35. sjednici održanoj 22.02. 2021. donosi
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA GRADA
DONJA STUBICA U PODRUČJU PRIRODNIH
NEPOGODA ZA 2020. GODINU
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Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja
Grada Donja Stubica u području prirodnih nepogoda
za 2020. godinu, KLASA: 810-01/21-01/002, URBROJ:
2113/01-04/1-21-1, od dana 15.02.2021. godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u
prilogu i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 810-01/21-01/002
URBROJ: 2113/01-04/3-21-3
Donja Stubica, 22.02.2021. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Boromisa,struč.spec.ing., v.r.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PLANA DJELOVANJA GRADA DONJA
STUBICA U PODRUČJU PRIRODNIH
NEPOGODA ZA 2020. GODINU
1. UVOD
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju
i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
novine“, broj 16/19) (u daljnjem tekstu: Zakon), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi Plan
djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja
mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih
nepogoda.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica je na svojoj
24. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine,
donijelo Odluku o donošenju Plana djelovanja Grada
Donja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2020.
godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
broj 62/19).
Člankom 17. stavkom 3. Zakona izvršno tijelo
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine,
Izvješće o izvršenju plana djelovanja za proteklu kalendarsku godinu.
2. PRIRODNE NEPOGODE
Prirodnom nepogodom, smatraju se iznenadne
okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima
koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve,
štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj
infrastrukturi i/ili u okolišu.
Prirodnim nepogodama smatraju se: potres, olujni,
orkanski i ostali jak vjetar, požar, poplava, suša, tuča,
mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i
lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta te druge pojave
takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju
bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.
Štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju se one
štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj imovini te štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog nepoduzimanja
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propisanih mjera zaštite. Kao šteta od prirodne nepogode,
za koju se može dati pomoć smatra se direktna odnosno
izravna šteta. Skupine dobara za koje se utvrđuje šteta:
građevine, oprema, zemljište, dugogodišnji nasadi, šume,
stoka, obrtna sredstva, ostala sredstva i dobra.
Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti
izvornih prihoda Grada Donja Stubica za prethodnu
godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30%
prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području Grada
Donja Stubica ili ako je nepogoda umanjila vrijednost
imovine na području Grada Donja Stubica najmanje 30%.
Ispunjenje uvjeta za proglašenje prirodne nepogode utvrđuje Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda Grada Donja Stubica.
Za područje Grada Donja Stubica u 2020. godini
proglašena je prirodna nepogoda uslijed potresa.
3. POPIS MJERA I NOSITELJA MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNIH NEPOGODA NA
PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA
Prilikom provedbi mjera radi djelomičnog ublažavanja šteta od prirodnih nepogoda, obvezno se uzima u
obzir opseg nastalih šteta i utjecaj prirodnih nepogoda
na stradanja stanovništva, ugrozu života i zdravlja ljudi
te onemogućavanje nesmetanog funkcioniranja gospodarstva.
Planom djelovanja Grada Donja Stubica u području
prirodnih nepogoda za 2020. godinu, mjere i nositelji
mjera u slučaju nastajanja prirodnih nepogoda određeni
su za sljedeće: potres, klizišta, mraz, tuča, mraz i suša.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode uslijed potresa podrazumijevaju
procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i
šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju
posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći
unesrećenima ako ih je bilo te sve ostale radnje kojima
se smanjuju posljedice potresa.
4. IZVORI SREDSTVA POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA
PRIRODNIH NEPOGODA
Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda odnose se na
novčana sredstva ili ostala materijalna sredstva, kao što
su oprema za zaštitu imovine fizičkih i/ili pravnih osoba,
javne infrastrukture te zdravlja i života stanovništva.
Novčana sredstva i druge vrste pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda na imovini
oštećenika osiguravaju se iz državnog proračuna s proračunskog razdjela ministarstva nadležnog za financije,
fondova EU, donacija.
Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda strogo su
namjenska sredstva te se raspoređuju prema postotku
oštećenja vrijednosti potvrđene konačne procjene štete,
o čemu odlučuju nadležna tijela. Navedena sredstva su
nepovratna i nenamjenska te se ne mogu koristiti kao
kreditna sredstva niti zadržati kao prihod proračuna
Grada Donja Stubica.
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Gradonačelnik Grada Donja Stubica te krajnji korisnici odgovorni su za namjensko korištenje sredstava
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda.
Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na
području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije
i Zagrebačke županije („Narodne novine“, broj 102/20),
određuju se način i postupak obnove odnosno uklanjanja
zgrada oštećenih odnosno uništenih u prirodnoj nepogodi
proglašenoj na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije koje je pogođeno
potresom 22. ožujka 2020. godine, gradnja zamjenskih
obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih
tom nepogodom, određuju se nadležna tijela, rokovi za
postupanje i druga pitanja s tim u vezi, a radi zaštite života
i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, zaštite
okoliša, prirode i kulturne baštine te stvaranja uvjeta za
uspostavu normalnoga života na pogođenom području.
U svrhu postizanja navedenih ciljeva i pomoći
vlasnicima, odnosno suvlasnicima oštećenih i uništenih
višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada i obiteljskih kuća, koji su to bili na dan
22. ožujka 2020. godine, ovim Zakonom propisuje se za
područje Grada Donja Stubica:
- smanjenje i pojednostavnjenje dokumentacije
potrebne za obnovu, smanjenje troškova i skraćivanje
vremena njihove izrade, uz sufinanciranje Republike
Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije,
- osnivanje Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije,
- organizacija i provedba obnove oštećenih zgrada
popravkom konstrukcije, pojačanjem konstrukcije, cjelovitom obnovom konstrukcije, cjelovitom obnovom zgrade
i/ili popravkom nekonstrukcijskih elemenata odnosno
uklanjanje uništenih zgrada, uz sufinanciranje Republike
Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije,
- gradnja zamjenskih obiteljskih kuća sredstvima
Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, odnosno novčana pomoć za njihovu gradnju,
- novčana pomoć za nužnu privremenu zaštitu
zgrada od utjecaja atmosferilija te uklanjanja i pridržanja
opasnih dijelova zgrada koji su mogli odnosno koji mogu
ugroziti život ili zdravlje ljudi, za popravak ili zamjenu
dimnjaka i zabatnog zida te popravak stubišta i dizala,
- novčana pomoć za izvođenje radova na obnovi
oštećenih zgrada za vlasnike i suvlasnike koji sami obnavljaju zgrade,
- mogućnost za vlasnike i suvlasnike da o svom
trošku izvode pojačanje konstrukcije iznad razine obnove,
kao i da provedu cjelovitu obnovu zgrade, uz plaćanje
razlike troškova,
- privremeno i trajno stambeno zbrinjavanje osoba
pogođenih tom nepogodom davanjem stanova u najam
odnosno u vlasništvo.
Odredbe Zakona, kojima se uređuje davanje novčane pomoći ne primjenjuju se u odnosu na vlasnike, odnosno suvlasnike zgrada koje se obnavljaju ili se uklanjaju
na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na
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području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije
i Zagrebačke županije.
Provedba ovoga Zakona financira se sredstvima
državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstvima
proračuna Krapinsko-zagorske županije te sredstvima
vlasnika odnosno suvlasnika nekretnine, sukladno ovom
Zakonu, te sredstvima iz drugih izvora pribavljenim
sukladno posebnim propisima i drugim oblicima financiranja.
Sredstva za konstrukcijsku obnovu obiteljskih
kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih
zgrada te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća koje su
neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i troškove privremene pohrane stvari, osigurat
će Republika Hrvatska u državnom proračunu u visini
od 60 % i Krapinsko-zagorska županija u visini od 20%
u svojem proračunu, te vlasnici odnosno suvlasnici nekretnina u visini od 20%.
Odredba se odnosi na jednu zgradu odnosno posebni dio zgrade za jednu nekretninu određenog vlasnika koje
je bio u vlasništvu na dan 22. ožujka 2020. godine i ako je
u toj nekretnini stanovao njezin vlasnik odnosno srodnik
vlasnika i u kojoj je vlasnik odnosno srodnik vlasnika
imao prijavljeno prebivalište ili boravište, dok će za svaku
drugu zgradu odnosno posebni dio zgrade sredstva za
konstrukcijsku obnovu tih zgrada koje su neuporabljive
odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i troškove
privremene pohrane stvari, osigurati Republika Hrvatska
u državnom proračunu u visini od 40% i Krapinsko-zagorska županija u visini od po 10% u svojem proračunu te
vlasnici odnosno suvlasnici nekretnina u visini od 50%.
Uklanjanje zgrada koje su izgubile svoju mehaničku otpornost i stabilnost u toj mjeri da su urušene ili
da njihova obnova nije moguća, a koje se uklanjaju na
temelju ovoga Zakona financira se sredstvima državnog
proračuna Republike Hrvatske.
U slučaju obnove poslovnih zgrada i dijela zgrada u
kojima se obavlja gospodarska djelatnost na temelju ovoga Zakona primjenjuje se Zakon o državnim potporama
(„Narodne novine“, 47/14, 69/17).
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i
državne imovine, Fond za obnovu i nositelji obnove za
zgrade javne namjene redovito će i u cijelosti informirati
javnost o aktivnostima i troškovima obnove sukladno
propisima iz područja prava na pristup informacijama te
će u mrežnu aplikaciju Ministarstva redovito i u cijelosti
unositi potrebne podatke iz koje će se kvartalno objavljivati podaci o utrošku sredstava svih nositelja obnove.
Obnova i druge mjere uređene ovim Zakonom
provode se na način i u skladu s programima mjera i
aktivnosti obnove odnosno uklanjanja oštećenih zgrada,
gradnje zamjenskih obiteljskih kuća i stambenog zbrinjavanja osoba pogođenih potresom.
Programe mjera donosi Vlada odlukom, na prijedlog Ministarstva i uz prethodna mišljenja Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, donose se ovisno o utvrđenim prioritetima te raspoloživim
sredstvima i drugim resursima.
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Prvi program mjera sadrži:
1. lokaciju područja na kojima se provode mjere
2. podjelu lokacije područja na kojima se provode
mjere na zone, ako je to potrebno
3. analizu zatečenog stanja i nastale štete te procjenu mogućih daljnjih štetnih posljedica
4. operativnu organizacijsku strukturu i nadležna
tijela za izvršenje pojedinih mjera
5. rokove provedbe mjera
6. kriterije za odabir početnih sudionika u obnovi:
operativni koordinatori, projektanti, revidenti i provoditelj tehničko-financijske kontrole pri izradi projekta
7. konzervatorske smjernice za zgrade koje nisu
pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i one zgrade koje
se ne obnavljaju u cijelosti
8. razradu postupka podnošenja zahtjeva za obnovu
i rokova za podnošenje zahtjeva
9. druge potrebne elemente.
Sljedeći programi mjera sadrže kriterije za odabir
izvođača radova, stručnog nadzora, razradu sadržaja
završnog izvješća nadzornog inženjera i druge mjere
potrebne za provedbu ovoga Zakona.
Programi mjera izrađuju se na temelju izvješća i
nalaza nadležnih javnopravnih tijela, stručnih mišljenja
drugih tijela i pravnih osoba, kao i mišljenja izvršnog
tijela jedinice lokalne samouprave za čije se područje
donosi program.
Ministarstvo prijedloge programa mjera izrađuje u
suradnji sa Stručnim savjetom za obnovu, a po potrebi i
s drugim javnopravnim tijelima i osobama.
Na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske
županije i Zagrebačke županije obnavljaju se oštećene
postojeće zgrade:
- zgrade javne namjene,
- višestambene zgrade,
- poslovne zgrade,
- stambeno – poslove zgrade,
- obiteljske kuće.
Oštećene zgrade, ovisno o njihovoj namjeni i stupnju oštećenja, obnavljaju se na sljedeće načine:
- popravkom nekonstrukcijskih elemenata,
- popravkom konstrukcije,
- pojačanjem konstrukcije,
- cjelovitom obnovom konstrukcije,
- cjelovitom obnovom zgrade.
5. PROGLAŠENJE PRIRODNE NEPOGODE
Odluku o proglašenju prirodne nepogode za Grad
Donja Stubica donosi župan Krapinsko-zagorske županije, na prijedloga gradonačelnika Grada Donja Stubica.  
Župan Krapinsko-zagorske županije je dana 24.
ožujka 2020. godine, donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode – potres za područje Grada Donja Stubica i
Općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 9/20).
Prirodna nepogoda nastala je uslijed potresa koji je
dana 22. ožujka 2020. godine pogodio područja navedenih
jedinica lokalnih samouprava pri čemu su nastale velike
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materijalne štete na stambenim, gospodarskim, sakralnim
i kulturnim objektima.
Za prirodnu nepogodu uslijed potresa zaprimljeno
je i obrađeno 161 prijava. Prijave štete su procijenjene
od strane Gradskog  povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda, a konačna procjena šteta iznosila je
ukupno 22.500.000,00 kuna.
6. PROCJENA OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE
STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADAVANJA STANOVNIŠTVA
Procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za
zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih
funkcija i stradanja stanovništva podrazumijeva procjenu
opreme i drugih sredstava nužnih za sanaciju, djelomično
otklanjanje i ublažavanje štete nastale uslijed djelovanja
prirodne nepogode.
Grad Donja Stubica ne raspolaže vlastitom opremom kao ni sredstvima za zaštitu i sprječavanje stradanja
imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva.
Opremom i sredstvima raspolažu subjekti koji su
navedeni kao nositelji mjera za otklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda.
Kako bi se zadržala te unaprijedila spremnost vatrogasnih postrojbi te ostalih snaga koji imaju ulogu u zaštiti
i sprječavanju stradanja imovine, gospodarskih funkcija
i stradavanja stanovništva, veoma je bitno kontinuirano
ulaganje u opremu i sredstva kao i osposobljavanje te
uvježbavanje pripadnika istih.
Proračunom Grada Donja Stubica za 2020. godinu,
za vatrogastvo i civilnu zaštitu izdvojena su sredstva u
ukupnom iznosu od 599.256,59 kuna.  
7. MJERE I SURADNJA S NADLEŽNIM TIJELIMA
Nadležna tijela za provedbu mjera s ciljem djelomičnog ublažavanja šteta uslijed prirodnih nepogoda jesu:
Vlada RH, povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda, nadležna ministarstava (za poljoprivredu,
ribarstvo i akvakulturu, gospodarstvo, graditeljstvo i
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i energetiku, more,
promet i infrastrukturu i dr.), Krapinsko-zagorska županija i Grad Donja Stubica.
7.1. Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda
Visinu štete od prirodne nepogode za područje
Grada Donja Stubica utvrđuje i provjerava Gradsko
povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica je na 21.
sjednici održanoj dana 10. srpnja 2019. godine donijelo  
Odluku o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/19).  
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica je na 27. sjednici od 26. ožujka 2020. godine, donijelo Odluku o dopuni
Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 31/19).  
Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirod-
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nih nepogoda Grada Donja Stubica imenovano je na razdoblje od 4 godine, a sastoji se od predsjednice i 6 člana.
7.1. Agrotehničke mjere
Pravilnikom o agrotehničkim mjerama („Narodne
novine“, broj 22/19) propisuju se agrotehničke mjere koje
moraju provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta prilikom obrade poljoprivrednog zemljišta kako
se ne bi umanjila njegova bonitetna vrijednost.
Agrotehničke mjere predstavljaju skup mehaničkih,
fizikalnih, kemijskih i bioloških zahvata u i na poljoprivrednom zemljištu s ciljem povećanja ili održavanja
trenutne plodnosti zemljišta te osiguranja odgovarajućeg
gospodarenja sadržajem organskog ugljika s ciljem sprječavanja ili smanjenja degradacije tla i zemljišta kako bi
se osigurala sigurnost hrane, prilagodba i ublažavanje
klimatskih promjena, poboljšala kvaliteta tla, smanjila
erozija, povećao kapacitet zadržavanja vode i povećala
otpornost na sušu, dok bonitetna vrijednost zemljišta
treba primjenom agrotehničkih mjera ostati ista ili bi se
primijenjenim mjerama trebala povećati.
Nadzor nad provedbom agrotehničkih mjera na
području Grada Donja Stubica provodi komunalni redar. Kod provedbe agrotehničkih mjera, nailazi se na
probleme zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa
(upisani posjednici ili vlasnici su pokojni, više upisanih
posjednika ili vlasnika na jednoj čestici koji se ne mogu
dogovoriti oko uređenja, predmetne nekretnine nisu sastav ostavinske rasprave, različiti podaci u posjedovnim
listovima i zemljišnim izvadcima za istu nekretninu) te
upisanih posjednika i vlasnika koji žive u inozemstvu
i nepoznata im je adresa stanovanja. Također se javlja
problem gdje su vlasnici ili posjednici starije osobe koje
fizički ni financijski nisu u mogućnosti provesti potrebne
agrotehničke mjere.
7.2. Mjere zaštite od suše
Poljoprivrednici s područja Grada Donja Stubica
samostalno provode mjere zaštite od suša primjenom
agrotehničkih mjera te vlastitim sustavima navodnjavanja.
7.3. Mjere civilne zaštite
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
označava blisku poveznicu sa sustavom civilne zaštite te
djelovanjem operativnih snaga u sustavu civilne zaštite.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18), Grad Donja Stubica ima
usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 39/18, 6/20).
7.4. Mjere zaštite od požara
Dokumenti zaštite od požara  Grada Donja Stubica
kojima se uređuju organizacija i mjere zaštite od požara
su Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
Grada Donja Stubica i Plana zaštite od požara Grada
Donja Stubica.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica je na svojoj
13. sjednici održanoj dana 19. veljače 2002. godine,
donijelo Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Donja
Stubica (KLASA: 021-05/00-02/150, URBROJ: 2113/01-
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02-24) te Odluku o donošenju Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija (KLASA: 021-05/00-02/150,
URBROJ: 2113/01-02-25), po prethodno pribavljenom
mišljenu Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske
uprave krapinsko-zagorske.
Prema članku 13. stavku 6. i 7. Zakona, jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje
jednom godišnje usklađuju planove zaštite od požara, a
najmanje jednom u 5 godina usklađuju procjene ugroženosti. Sukladno navedenom, Grada Donja Stubica je
pristupio izradi Procjene ugroženosti od požara i tehničke
eksplozije te Plana zaštite od požara.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 27. sjednici
održanoj 26. ožujka 2020. godine, donijelo Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Grada Donja Stubica za 2020.godinu („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/20).
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 27. sjednici
održanoj 26. ožujka 2020. godine, donijelo je Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2020. godini na području Grada Donja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/20).
7.5. Mjere od poplave
Obrana od poplava na području Grada Donja
Stubica provodi se sukladno Državnom planu obrane
od poplava („Narodne novine“ broj 84/10) i Glavnom
provedbenom planu obrane od poplava (ožujak 2018).
8. ZAKLJUČAK
U cilju sprječavanja nastanka i ublažavanja posljedica prirodnih nepogoda veoma je bitna suradnja Grada
Donja Stubica, Gradskog povjerenstva za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda, operativnih snaga sustava civilne
zaštite te stanovnika Grada Donja Stubica, koji svojim
djelovanjem mogu u znatnoj mjera spriječiti nastanak
prirodne nepogode i ublažiti njihove posljedice.
KLASA: 810-01/21-01/002
URBROJ: 2113/01-04/1-21-1
Donja Stubica, 15.02.2021. godine
GRADONAČELNIK
Nikola Gospočić, dipl.iur, v.r.
Na temelju odredbe članka 43. stavka 2. Zakona o
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(„Narodne novine“, broj 16/19) i članka 32. Statuta Grada
Donja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 14/09, 12/13, 27/14, 9/18 i 6/20), Gradsko
vijeće Grada Donja Stubica na svojoj 35. sjednici održanoj
22.02.2021. godine donosi:
ODLUKU O DONOŠENJU PLANA
DJELOVANJA GRADA DONJA STUBICA U
PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA
ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica donosi Plan
djelovanja Grada Donja Stubica u području prirodnih
nepogoda za 2021. godinu.
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Članak 2.
Plan djelovanja Grada Donja Stubica u području
prirodnih nepogoda za 2021. godinu čini prilog i sastavni
dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 810-01/21-01/002
URBROJ: 2113/01-04/3-21-2
Donja Stubica, 22.02.2021.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Nikola Boromisa, struč.spec.ing, v.r.
PLAN DJELOVANJA GRADA DONJA
STUBICA U PODRUČJU PRIRODNIH
NEPOGODA ZA 2021. GODINU
1. UVOD
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju
i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
novine“, broj 16/19) (u daljnjem tekstu: Zakon), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi Plan
djelovanja u području prirodnih nepogoda za sljedeću
kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja
djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.
Planom djelovanja se definiraju kriteriji i ovlasti za
proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na
području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, upis u Registar šteta od prirodnih nepogoda te
druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje
i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.
Temeljem članka 17.  stavka 2. Zakona, Plan djelovanja sadržava najmanje:
- popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja
prirodne nepogode,
- procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za
zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih
funkcija i stradanja stanovništva,
- sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz Zakona i/ili drugih tijela, znanstvenih
ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.
Sukladno članku 17. stavku 3. Zakona, izvršno
tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
podnosi predstavničkom tijelu do 31. ožujka tekuće godine Izvješće o izvršenju Plana za proteklu kalendarsku
godinu.
1. POJMOVI
Jedinstvene cijene su cijene koje donosi, objavljuje
i unosi u Registar šteta Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na prijedlog nadležnih
ministarstva.
Katastrofa je stanje izazvano prirodnim i/ili
tehničko-tehnološkim događajem koji opsegom, intenzitetom i neočekivanošću ugrožava zdravlje i živote većeg
broja ljudi, imovinu veće vrijednosti i okoliš, a njegov
nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti
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djelovanjem svih operativnih snaga sustava civilne zaštite
područne (regionalne) samouprave na području koje je
događaj nastao te posljedice nastale terorizmom i ratnim
djelovanjem.
Oštećenik je fizička ili pravna osoba na čijoj je
imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda.
Prirodnom nepogodom smatraju se iznenadne
okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima
koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve,
štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj
infrastrukturi i/ili u okolišu.
Registar šteta je digitalna baza podataka svih šteta
nastalih zbog prirodnih nepogoda na području Republike
Hrvatske.
Velika nesreća je događaj koji je prouzročen iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, tehničko-tehnoloških
ili drugih čimbenika s posljedicom ugrožavanja zdravlja
i života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na mjestu nastanka događaja ili širem području,
posljedice kojeg se ne mogu sanirati samo djelovanjem
žurnih službi na području njegova nastanka.
Žurna pomoć je pomoć koja se dodjeljuje u slučajevima u kojima su posljedice na imovini stanovništva, pravnih osoba i javnoj infrastrukturi uzrokovane
prirodnom nepogodom i/ili katastrofom takve da prijete
ugrozom zdravlja i života stanovništva na područjima
zahvaćenim prirodnom nepogodom.
2. PRIRODNE NEPOGODE
Prirodnom nepogodom, smatraju se iznenadne
okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima
koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve,
štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj
infrastrukturi i/ili u okolišu.
Prirodnim nepogodama smatraju se:
- potres,
- olujni, orkanski i ostali jak vjetar,
- požar,
- poplava,
- suša,
- tuča,
- mraz,
- izvanredno velika visina snijega,
- snježni nanos i lavina,
- nagomilavanje leda na vodotocima,
- klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta,
- druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim
prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na
određenom području.
Štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju se
one štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj imovini
te štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog nepoduzimanja propisanih mjera zaštite. Kao šteta od prirodne
nepogode, za koju se može dati pomoć smatra se direktna
odnosno izravna šteta. Skupine dobara za koje se utvrđuje
šteta: građevine, oprema, zemljište, dugogodišnji nasadi,
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šume, stoka, obrtna sredstva, ostala sredstva i dobra.
Prirodna nepogoda proglašava se ako je vrijednost
ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih
prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu
godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30%
prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice
lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave
najmanje 30%.
Ispunjenje uvjeta za proglašenje prirodne nepogode utvrđuje gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda.  
3. NADLEŽNA TIJELA I OPIS POSLOVA
Nadležna tijela za provedbu mjera s ciljem djelomičnog ublažavanja šteta uslijed prirodnih nepogoda na
području Grada Donja Stubica su:
- Vlada Republike Hrvatske,
- Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
- Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije (u
daljnjem tekstu: Županijsko povjerenstvo),
- Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Donja Stubica (u daljnjem tekstu:
Gradsko povjerenstvo Grada Donja Stubica),
- Stručno povjerenstvo,
- nadležna ministarstava (za poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu, gospodarstvo, graditeljstvo i prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i energetiku, more, promet i
infrastrukturu),
- Krapinsko-zagorska županija,
- Grad Donja Stubica.
Vlada Republike Hrvatske u skladu s odredbama
Zakona:
- odobrava pomoć za ublažavanje i djelomično
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na prijedlog
Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda,
- odobrava žurnu pomoć na prijedlog Državnog
povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i/
ili Grada Donja Stubica.
Državno povjerenstvo u skladu s odredbama
Zakona:
- usklađuje rad gradskog/općinskog/županijskog
povjerenstva te surađuje u pitanjima prijave i/ili procjena
šteta od prirodnih nepogoda,
- podnosi prijedlog Vladi Republike Hrvatske za
odobravanje pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode,
- daje mišljenje na izvješće s prikazom svih
potvrđenih šteta koje zajedno sa prijedlogom dodjele
sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda dostavljaju nadležna
ministarstva,
- odlučuje o konačnoj procjeni šteta na temelju
izvješća dostavljenih od nadležnih ministarstava glede
uzroka, vrste, okolnosti, vrijednosti i njihovih posljedica,
- izrađuje godišnje izvješće o konačnoj procjeni šte-
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ta i utrošku sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih
nepogoda i svom radu koje podnosi Hrvatskom saboru,
- u suradnji s nadležnim središnjim tijelima državne
uprave i županijskim povjerenstvima podnosi prijedlog
Vladi Republike Hrvatske za odobravanje žurne novčane
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodne nepogode,
- donosi plan iznosa i namjene sredstava pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih
nepogoda,
- po potrebi obavlja izvide nastalih šteta obilaskom
terena nakon proglašenja prirodne nepogode, o čemu
sastavlja zapisnik i predlaže mjere iz svoje nadležnosti
Vladi Republike Hrvatske,
- prati stanje računa redovitih sredstava odobrenih
u tijeku godine u svrhu prijedloga dodjele pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne
nepogode,
- surađuje s nadležnim središnjim tijelima državne
uprave, stručnim i znanstvenim institucijama, jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim institucijama,
- pruža stručnu pomoć nadležnim tijelima pri
provedbi mjera dodjele sredstava pomoći za ublažavanje
i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
- obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom
i drugim propisima.
Županijsko povjerenstvo u skladu s odredbama
Zakona:
- usklađuje rad gradskih i općinskih povjerenstava,
- provjerava i utvrđuje konačnu procjenu šteta
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa
svojeg područja,
- podnosi Državnom povjerenstvu prijedlog s
obrazloženjem za odobravanje žurne novčane pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne
nepogode,
- po potrebi izravno na terenu i području zahvaćenom prirodnom nepogodom obavlja izvid štete na
imovini u kojem mogu sudjelovati predstavnici nadležnih
ministarstava odnosno pravne osobe, ovisno o vrsti i
posljedicama prirodne nepogode i nastale štete,
- objedinjuje i prosljeđuje putem Registra šteta
Državnom povjerenstvu konačne procjene šteta te
konačno izvješće o utrošku sredstava žurne pomoći i
sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u gradovima
odnosno općinama na području Županije,
- imenuje stručno povjerenstvo na temelju prijedloga općinskog odnosno gradskog povjerenstva,
- donosi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti,
- obavlja i druge poslove određene odlukom o
osnivanju, odnosno poslove koje provodi u suradnji s
Državnim povjerenstvom.
Gradsko povjerenstvo u skladu s odredbama
Zakona:
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- utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne
nepogode za područje Grada,
- unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta,
- unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne
procjene šteta Županijskom povjerenstvu,
- raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih
nepogoda oštećenicima,
- prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih
sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od
prirodnih nepogoda,
- izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava
žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i
dostavljaju ih Županijskom povjerenstvu putem Registra
šteta,
- surađuje sa Županijskim povjerenstvom u
provedbi Zakona,
- donosi Plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda iz svoje nadležnosti,
- obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg
djelokruga u suradnji sa Županijskim povjerenstvom.
Stručno povjerenstvo
- obavlja specifične stručne poslove prilikom procjena štete od prirodnih nepogoda u suradnji s Gradskim
povjerenstvom Grada Donja Stubica.
Nadležna ministarstva, u skladu s odredbama
ovoga Zakona:
- potvrđuju konačnu procjenu šteta nastalih kao
posljedica prirodne nepogode na temelju podataka dostavljenih putem Registra šteta od Gradskog povjerenstva
Grada Donja Stubica,
- predlažu Državnom povjerenstvu kriterije iz svoje
nadležnosti za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje
i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.
Gradonačelnik u skladu s odredbama ovoga Zakona:
- odgovoran je za namjensko korištenje sredstava
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda.
Prilikom provedbi mjera s ciljem djelomičnog
ublažavanja šteta od prirodnih nepogoda o kojima odlučuju spomenuta nadležna tijela, obavezno se uzima u
obzir opseg nastalih šteta i utjecaj prirodnih nepogoda
na stradanja stanovništva, ugrozu života i zdravlja ljudi,
onemogućavanje nesmetanog funkcioniranja gospodarstva, a posebice ugroženih skupina na područjima
zahvaćenom prirodnom nepogodom kao što je socijalni
ili zdravstveni status.
4. PROGLAŠENJE PRIRODNE NEPOGODE I
POSTUPANJA NADLEŽNIH TIJELA     
Odluku o proglašenju prirodne nepogode za Grad
Donju Stubicu donosi župan Krapinsko-zagorske županije, na prijedlog gradonačelnika Grada Donja Stubica.
Nakon proglašenja prirodne nepogode, a poradi
dodjele novčanih sredstava za djelomičnu sanaciju šteta
od prirodnih nepogoda gradsko i županijsko povjerenstvo
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za procjenu šteta provode sljedeće radnje:
1. prijavu prve procjene štete u Registar šteta
(gradsko),
2. prijavu konačne procjene štete u Registar šteta
(gradsko),
3. potvrdu konačne procjene štete u Registar šteta
(županijsko).
Registar šteta je jedinstvena digitalna baza podataka o svim štetama nastalim zbog prirodnih nepogoda na
području Republike Hrvatske. Obveznik unosa podataka
u Registar šteta na razini Grada Donja Stubica je Gradsko
povjerenstvo Grada Donja Stubica.
Gradsko povjerenstvo Grada Donja Stubica u Registar šteta unosi  prijave prvih procjena šteta i prijave
konačnih procjena šteta, jedinstvene cijene te izvješća o
utrošku dodijeljenih sredstava pomoći u skladu s obrascima i elektroničkim sučeljem.
Podaci iz Registra šteta koriste se kao osnova za
određenje sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta
nastalih zbog prirodnih nepogoda te za izradu izvješća o
radu Državnog povjerenstva.
4.1.  PRVA PRIJAVA ŠTETE U REGISTAR ŠTETA
Oštećena osoba nakon nastanka prirodne nepogode prijavljuje štetu na imovini Gradskom povjerenstvu
Grada Donja Stubica u pisanom obliku, na propisanom
obrascu, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja
Odluke o proglašenju prirodne nepogode.
Nakon isteka roka od 8 dana, Gradsko povjerenstvo
Grada Donja Stubica unosi sve zaprimljene prve procjene
štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od
dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.
Iznimno, oštećenik može podnijeti prijavu prvih procjena
šteta i nakon isteka roka od 8 dana od dana donošenja
Odluke o proglašenju prirodne nepogode u slučaju postojanja objektivnih razloga na koje nije mogao utjecati, a
najkasnije u roku od 12 dana od dana donošenja Odluke
o proglašenju prirodne nepogode.
Prijava prve procjene štete sadržava:
- datum donošenja Odluke o proglašenju prirodne
nepogode i njezin broj,
- podatke o vrsti prirodne nepogode,
- podatke o trajanju prirodne nepogode,
- podatke o području zahvaćenom prirodnom
nepogodom,
- podatke o vrsti, opisu te vrijednosti oštećene
imovine,
- podatke o ukupnom iznosu prijavljene štete te,
- podatke i informacije o potrebi žurnog djelovanja i dodjeli pomoći za sanaciju i djelomično uklanjanje
posljedica prirodne nepogode te ostale podatke o prijavi
štete sukladno Zakonu.
4.2.   KONAČNA PRIJAVA ŠTETE U REGISTAR
ŠTETA
Konačna procjena štete je procijenjena vrijednosti
nastale štete uzrokovane prirodnom nepogodom na imovini oštećenika izražena u novčanoj vrijednosti na temelju
prijave i procjene štete. Konačna procjena štete obuhvaća vrstu i opseg štete u vrijednosnim (financijskim)
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i naturalnim pokazateljima prema području, imovini,
djelatnostima, vremenu i uzrocima njezina nastanka te
korisnicima i vlasnicima imovine.
Konačnu procjenu štete utvrđuje Gradsko povjerenstvo Grada Donja Stubica po obavljenom uvidu u nastalu
štetu na temelju prijave oštećenika. Tijekom procjene i
utvrđivanja konačne procjene štete od prirodnih nepogoda
posebno se utvrđuju:
- stradanja stanovništva,
- opseg štete na imovini,
- opseg štete koja je nastala zbog prekida proizvodnje, prekida rada ili poremećaja u neproizvodnim djelatnostima ili umanjenog prinosa u poljoprivredi, šumarstvu
ili ribarstvu – iznos troškova za ublažavanje i djelomično
uklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda,
- opseg osiguranja imovine i života kod osiguravatelja te
- vlastite mogućnosti oštećenika glede uklanjanja
posljedica štete.
Konačnu procjenu štete po svakom pojedinom
oštećeniku, Gradsko povjerenstvo Grada Donja Stubica
prijavljuje Županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana
od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode putem Registra šteta.
Iznimno, ako se šteta na dugotrajnim nasadima
utvrdi nakon isteka roka za prijavu konačne procjene štete, oštećenik ima pravo zatražiti nadopunu prikaza štete
najkasnije 4 mjeseca nakon isteka roka za prijavu štete.
Prijava konačne procjene štete sadržava:
- Odluku o proglašenju prirodne nepogode s obrazloženjem,
- podatke o dokumentaciji vlasništva imovine i
njihovoj vrsti,
- podatke o vremenu i području nastanka prirodne
nepogode,
- podatke o uzroku i opsegu štete,
- podatke o posljedicama prirodne nepogode za
javni i gospodarski život Grada,
- ostale statističke i vrijednosne podatke uređene
Zakonom.
Pri konačnoj procjeni štete procjenjuje se vrijednost
imovine prema jedinstvenim cijenama, važećim tržišnim
cijenama ili drugim pokazateljima primjenjivim za pojedinu vrstu imovine oštećene zbog prirodne nepogode.
Za štete na imovini za koje nisu propisane jedinstvene cijene koriste se važeće tržišne cijene za pojedinu
vrstu imovine oštećene zbog prirodne nepogode, pri čemu
se surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave
i/ili drugim institucijama ili ustanovama koje posjeduju
stručna znanja i posjeduju tražene podatke.
4.3.  PRIRODNE NEPOGODE PROGLAŠENE ZA
PODRUČJE GRADA DONJA STUBICA
Iznosi šteta u slučaju prirodnih nepogoda na
području Grada Donja Stubica u posljednjih 10 godina
iskazani su u sljedećoj tablici.
Tablica 1. Štete uslijed prirodnih nepogoda u posljednjih 10 godina
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GODINA

PRIRODNA NEPOGODA

1999.
2000.
2003.
2006.
2013.
2016.
2020.

POPLAVA
SUŠA
SUŠA
KLIZIŠTA
KLIZIŠTA
MRAZ
POTRES

5. POPIS MJERA I NOSITELJA MJERA U
SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE
NA PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA
Pod pojmom mjere u smislu Zakona smatraju se sva
djelovanja od strane Grada vezana za sanaciju nastalih
šteta, ovisno o naravi, odnosno vrsti prirodne nepogode
koja je izgledna za određeno područje, odnosno o posljedicama istih. Kako se prirodne nepogode uglavnom
javljaju iznenada i ne nastaju uvijek štete istih razmjera,
u ovom dijelu moguće je provesti:
- preventivne mjere radi umanjenja posljedica
prirodne nepogode,
- mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode.
Preventivne mjere radi umanjenja posljedica
prirodne nepogode obuhvaćaju: saniranje postojećih
klizišta, uređivanje kanala i propusta uz prometnice,
uređivanje korita potoka, rječica i rijeka, uređenje retencija, izgradnju barijera za sprečavanje odnošenja zemlje
izvan poljoprivrednih površina, rušenje starih i trulih
stabala, postavljanje zaštitnih mreža protiv tuče i slično.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta
i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija
obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice
PRIJETNJA

Potres

KRATAK OPIS PRIRODNE
NEPOGODE
Moguće katastrofalne
posljedice i to: veliki postotak
oštećenosti stambenih građevina,
industrijske i komunalne
infrastrukture, problemi
u komunikaciji i državnoj
administraciji,neprotočne prometnice,
određen broj povrijeđenih i poginulih,
šteta na materijalnim i kulturnim
dobrima te okolišu,
nedovoljni kapaciteti za
zbrinjavanje ozlijeđenih i
evakuiranih itd. te sekundarne
katastrofalne opasnosti i posljedice.
Prema karti potresnih područja
Republike Hrvatske za povratno
razdoblje od 475 godina, područje
Grada Donja Stubica nalazi se u
zoni potresa intenziteta VII° - VIII°
Mercalli-Cancani-Sieber (MCS)
ljestvice.
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KONAČNA PROCJENA
- kn 6.032.566,00
5.287.359,00
3.512.000,00
2.532.988,60
5.784.431,67
7.306.400,00
22.500.000,00

prirodne nepogode – pružanje prve pomoći unesrećenima ako ih je bilo, čišćenje stambenih, gospodarskih i
drugih objekata od nanosa mulja, šljunka, drveća i slično,
odstranjivanje odronjene zemlje, mulja i šljunka s cesta i
lokalnih putova, te sve ostale radnje kojima se smanjuju
nastala oštećenja.
Ove mjere provode se organizirano na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini sukladno pravima i obvezama
sudionika. U cilju pravovremenog i učinkovitog ublažavanja i uklanjanja izravnih posljedica, procjena štete od
ekstremnih prirodnih uvjeta u pravilu se obavlja odmah
ili u najkraćem roku.
5.1.  MJERE PO VRSTAMA PRIRODNIH NEPOGODA
Ovim Planom obrađivat će se mjere po vrstama
prirodnih nepogoda čija je pojava evidentirana na području Grada Donja Stubica, a koje su svojom pojavom
nanijele značajne štete na građevinskoj i kritičnoj infrastrukturi, štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, poljoprivrednim površinama te su direktno činile prijetnju
životu i zdravlju ljudi, odnosno one prirodne nepogode
koje su vjerojatne na području Grada.
Tablica 2. Popis evidentiranih/vjerojatnih prirodnih
nepogoda na području Grada Donja Stubica
PODRUČJE
UTJECAJA

PREVENTIVNE
MJERE

MJERE
ODGOVORA

S obzirom na
koncentraciju
građevina od
javnog i
društvenog značaja
koje su
uglavnom
izgrađene prije
prvih propisa za
projektiranje
potresno
otpornih zgrada,
što ih
svrstava u značajno
ugrožene,
posljedice se
mogu procijeniti
kao
katastrofalne.

Protupotresno
projektiranje i
građenje građevina
sukladno
odgovarajućim
tehničkim propisima i
hrvatskim/europskim
normama.
Izgradnja sustava
ranog upozoravanja.
Edukacija i
osposobljavanje
operativnih snaga
sustava civilne zaštite.

Uzbunjivanje i
obavješćivanje,
evakuacija,
zbrinjavanje,
sklanjanje,
spašavanje,
pružanje prve
pomoći.
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PRIJETNJA

Orkanski
vjetar
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KRATAK OPIS PRIRODNE
NEPOGODE

Olujni vjetar, a ponekad i orkanski,
zajedno sa velikom količinom kiše ili
čak i tučom, osim što stvara velike
štete na imovini, poljoprivrednim
i šumarskim dobrima, raznim
građevinskim objektima, u prometu i
tako nanosi gubitke u gospodarstvu,
ugrožava i često odnosi ljudske živote.

PODRUČJE
UTJECAJA

Ponedjeljak, 1. ožujka, 2021.

PREVENTIVNE
MJERE
Prilikom projektiranja
objekata voditi
računa da isti izdrže
opterećenja navedenih
vrijednosti koje
podrazumijevaju
olujno i orkansko
nevrijeme. Uz
prometnice koje
prolaze kroz šumsko
Štete na objektima područje održavati
elektroenergetike i svijetle pruge bez
telekomunikacija,   vegetacije i sastojina
poljoprivrednim
kako uslijed olujnog i
površinama, šteta orkanskog nevremena
na stambenim,
ne bi došlo do
gospodarskim
ugrožavanja prometa i
te poslovnim
njegovih sudionika.
Izbor građevnog
objektima i sl.
materijala, a posebno
za izgradnju krovišta
i nadstrešnica treba
prilagoditi jačini
vjetra. Kod planiranja
i gradnje prometnica
potrebno je voditi
računa o vjetru i
pojavi ekstremnih
zračnih turbulencija.

MJERE
ODGOVORA

Upozoravanje,
obavješćivanje.
Postojeće
operativne
snage sustava
civilne zaštite
dovoljne su
za pomoć
stanovništvu
u saniranju
posljedica
uzrokovanih
vjetrom.
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Poplava

Suša
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KRATAK OPIS PRIRODNE
NEPOGODE
Cijelo područje Grada Donja Stubica
bogato je vodenim tokovima koji
se slijevaju niz sjeverne obronke
Medvedničkog masiva prema dolini
rijeke Krapine te tako čine dio njenoga
sliva. Od bujičnih vodotoka masiva
Medvednice područjem Grada Donja
Stubica protječu: Slani potok, Reka,
Mesečaj i Pustodol. Protječu od juga
prema sjeveru i utječu u potok Toplicu
(Vukšenac).
U stubičkoj dolini od istoka
prema zapadu, a podno ogranaka
Medvednice, protječe potok Vukšenac
(još se naziva i Toplica ili Topličina).
U sjeveroistočnom predjelu Grada
ističe se potok Lepaveščak s
razgranatim potočnim ograncima koji
se slijevaju od istoka i zapada.
Vodotoci na području Grada bujičnog
su karaktera te nakon intenzivnih
oborina dolazi do pojave velikih
vodnih valova s velikim vršnim
protocima koji uzrokuju poplave.
Najveću ugrozu predstavlja potok Reka
koji u svom donjem dijelu toka prolazi
kroz naseljena mjesta i sam centar
Donje Stubice.  

Meteorološka suša ili dulje razdoblje
bez oborina može uzrokovati ozbiljne
štete u poljodjelstvu, vodoprivredi te
drugim gospodarskim djelatnostima.
Za poljodjelstvo mogu biti opasne
suše koje nastaju u vegetacijskom
razdoblju. Nedostatak oborina u
duljem vremenskom razdoblju može,
s određenim faznim pomakom,
uzrokovati i hidrološku sušu koja
se očituje smanjenjem površinskih i
dubinskih zaliha vode.
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PODRUČJE
UTJECAJA

PREVENTIVNE
MJERE

MJERE
ODGOVORA

Opskrba vodom i
odvodnja:
poremećaj u
funkcioniranju,
izlijevanje
otpadnih voda,
potapanje
podruma,
zagađenja izvora
vode.
Cestovni promet:
prekidi i
otežano obavljanje
djelatnosti do
otklanjanja
posljedica.
Proizvodnja i
distribucija
električne energije:
duži
prekidi napajanja
el.energijom.

Građenje, tehničko i
gospodarsko
održavanje
regulacijskih i
zaštitnih vodnih
građevina i vodnih
građevina za
melioracijsku
odvodnju, tehničko i
gospodarsko
održavanje vodotoka i
vodnog dobra, te
druge radove kojima
se omogućuju
kontrolirani i
neškodljivi protoci
voda i njihovo
namjensko korištenje.
Izgradnja sustava
ranog upozoravanja.
Edukacija i
osposobljavanje
operativnih snaga
sustava civilne zaštite.

Uzbunjivanje i
obavješćivanje,
evakuacija,
zbrinjavanje,
sklanjanje,
spašavanje,
pružanje prve
pomoći.

Suša bi neminovno
utjecala na
vodostaje rijeka,
vodocrpilišta i
druge izvore vode
za piće (bunare),
jer bi se razina istih
snizila u ovisnosti
od vremenskog
trajanja suše.
Smanjenjem
Navodnjavanje,
nivoa i količine
savjetovanje
vode u vodnim
objektima, otežala
bi se distribucija
iste korisnicima, a
mogućnost pojave
zaraze (hidrične
epidemije – trbušni
tifus, dizenterija,
hepatitis) su veće.

Upozoravanje.
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KRATAK OPIS PRIRODNE
NEPOGODE

PODRUČJE
UTJECAJA

Tuča

Područje Hrvatske nalazi se u
umjerenim geografskim širinama gdje
je pojava tuče i sugradice relativno
česta. Pojava tuče i sugradice najčešća
je u toplom dijelu godine.

Štete na
poljoprivrednim
površinama,
stambenim,
gospodarskim,
poslovnim
objektima,
automobilima.

Mraz

Mraz je oborina koja nastaje  kad uz
hladno tlo prizemni sloj zraka pri
temperaturi nižoj od 0˚C izravno
prijeđe iz vodene pare u led. Prilikom
pojave niske temperature dolazi do
smrzavanja vode što dovodi do pucanja
i širenja tkiva te odumiranja biljaka.
Pojavljuje se od rujna do svibnja, pri
čemu je najopasniji onaj koji se pojavi
u vegetacijskom razdoblju.

Posljedice mogu
biti smanjenje
prinosa u
poljoprivredi i
povrtlarstvu.

Klizišta

Ponedjeljak, 1. ožujka, 2021.

PREVENTIVNE
MJERE
MJERE
ODGOVORA
Izbjegavati izgradnju
nasada i građevina
osjetljivih na kišu i
tuču te poticati njihovo
osiguranje. Osjetljivu Upozoravanje.
kulturnu baštinu i
imovinu potrebno je
preventivno zaštititi od
ugroze.

Edukacija  i
osposobljavanje
građana.

Blokada balvanima,
drenaža za odvod
vode iz zemlje koja
se postavlja u dubinu
Uzorci nastanka klizišta mogu biti
ili na površinu te
prirodni te oni nastali ljudskim
Klizišta mogu
kanali, ježevi/barikade
faktorom, odnosno potaknuti ljudskim uzrokovati štetu
za kratkotrajnu
aktivnostima. Prirodni uzroci dijele
na materijalnim i
stabilizaciju, manji
se na geološke i morfološke. Geološke kulturnim dobrima odroni mogu se
karakterizira mineraloški sastav
te okolišu, mogu
osigurati zečjim
stijena, nagib plićih slojeva tla i smjer uzrokovati štetu
nasipima, površine
pružanja, odnos nagiba klizišta u
na  stambenim
natopljene vodom
odnosu na nagib površine kosine
građevinama
za vrijeme jakih
te njihova geotehnička svojstva.
te industrijske
oborina prekrivaju
Morfološke uzroke karakteriziraju
i komunalne
se vodonepropusnim
promijene reljefa uslijed djelovanja
infrastrukture,
ceradama da bi se
različitih endogenih te egzogenih sila. zastoj u prometu
spriječilo daljnje
Klizišta se javljaju po razdoblju velikih i neprotočne
natapanje tla.
količina oborina, topljenja snijega,
prometnice.
Dugoročne mjere
povlačenja podzemnih voda.
su pošumljavanje,
građenje zaštitnih,
betonskih zidova te
smanjenje nagiba
putem sanacije terena.

5.1.1. Potres
Pojava potresa pripada skupini prirodnih rizika
koji se ne mogu predvidjeti, a s određenom se vjerojatnošću mogu dogoditi u bilo kojem trenutku. Potres
je prirodna nepogoda do koje dolazi uslijed pomicanja
tektonskih ploča, a posljedica je podrhtavanje Zemljine
kore zbog oslobađanja velike količine energije. Potresi
nastaju velikom brzinom, događaju se u bilo koje doba i
bez upozorenja.
Budući da potrese nije moguće spriječiti, provođenje mjera za ublažavanje posljedica potresa i pripremljenost
društvene zajednice u slučaju njegove pojave od iznimne
su važnosti. Posljedice pojave jakog potresa mogu obuh-

Upozoravanje.

Sanacija klizišta
je odgovoran
i skup posao.
Svako klizište
obilježavaju
različite
značajke, prema
tome potrebna
je visoka razina
stručnosti i
kako bi se što
točnije odredio
razlog nastanka,
dubinu i osobine
te kako bi se uz
odgovarajuću
projektnu
dokumentaciju
dugoročno
sanirala šteta.

vatiti oštećenja ili rušenje svih vrsta postojećih građevina, među kojima posebnu pozornost treba usmjeriti na
stambene zgrade, vrijednu kulturno-spomeničku baštinu,
objekte od posebne važnosti i industrijske objekte, te
kritične točke prometne i komunalne infrastrukture.
Moguća pojava potresa mora se povezati sa značajnom
izravnom i neizravnom štetom na imovini, uz opasnost
od ozbiljnih ozljeda i mogućeg gubitka ljudskih života.
Preventivne mjere radi umanjenja posljedica
prirodne nepogode
U preventivno djelovanje u svrhu efikasne zaštite
od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina
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planiranih za izgradnju na području Grada Donja Stubica uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima
za predmetnu seizmičku zonu. Prometnice unutar novih
dijelova naselja i gospodarske zone moraju se projektirati
tako da razmak građevina od prometnice omogućuje
da eventualno rušenje građevine ne zapriječi istu, radi
omogućavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa
interventnim vozilima.
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Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta
i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija
obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice
prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima
ako ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju
posljedice potresa.

Tablica 3. Mjere i postupci u slučaju potresa
R.BR. MJERE I POSTUPCI
1.
Izvještavanje gradonačelnika i predlaganja aktiviranja Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica
2.
Pozivanje Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica te izrada popisa šteta sukladno Zakonu
3.
Pozivanje Stožera civilne zaštite Grada Donja Stubica
Aktiviranje službi koje se bave zaštitom i spašavanjem unutar svoje redovne djelatnosti: vatrogastvo, Crveni
4.
križ, HGSS, Zavod za hitnu službu
Prikupljanje informacija o broju potpuno srušenih objekata i stanova, stanje školskih objekata, vrtića,
5.
društvenih domova, ugostiteljskih objekata, trgovačkih centara i sl.
Prikupljanje informacija o mogućnosti funkcioniranja kritične infrastrukture:
- sustava za vodoopskrbu,
- sustava za elektroopskrbu,
- sustava za plinoopskrbu,
- sustava telekomunikacija,
- prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica,
- prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na području Grada.
6.
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju kritične infrastrukture sljedećim prioritetom:
- vodoopskrbni sustav,
- zdravstvene ustanove,
- vatrogasni i društveni domovi,
- objekti za zbrinjavanje,
- elektroopskrba,
- plinoopskrba,
- objekti za pripremu hrane,
- telekomunikacije,
- pošta,
- škole,
- ostali korisnici.
7.
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području Grada sljedećim
redoslijedom:
- državne ceste,
- županijske ceste,
- lokalne ceste,
8.
- nerazvrstane ceste.
Utvrđivanje redoslijeda u smislu privremene sanacije oštećenja sljedećih objekata:
- zdravstvene ustanove,
- škole,
- domovi za starije i nemoćne,
- vatrogasni i društveni domovi,
- trgovine,
9.
- privatni objekti prema stupnju oštećenja.
Pozivanje vlasnika poduzeća i obrta koji se bave takvom vrstom djelatnosti koja može izvršiti privremenu
10.
sanaciju šteta.
Gradsko povjerenstvo Grada Donja Stubica nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu
11.
te o rezultatima izvješćuje Županijsko povjerenstvo.
Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i
Zagrebačke županije („Narodne novine“, broj 102/20), određuju se način i postupak obnove odnosno uklanjanja zgrada
oštećenih odnosno uništenih u prirodnoj nepogodi proglašenoj na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije
i Zagrebačke županije koje je pogođeno potresom 22. ožujka 2020. godine, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i
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stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tom nepogodom,
određuju se nadležna tijela, rokovi za postupanje i druga
pitanja s tim u vezi, a radi zaštite života i zdravlja ljudi,
zaštite životinja, zaštite imovine, zaštite okoliša, prirode
i kulturne baštine te stvaranja uvjeta za uspostavu
normalnoga života na pogođenom području.
U svrhu postizanja navedenih ciljeva i pomoći
vlasnicima, odnosno suvlasnicima oštećenih i uništenih
višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada,
poslovnih zgrada i obiteljskih kuća, koji su to bili na dan
22. ožujka 2020. godine, ovim Zakonom propisuje se za
područje Grada Donja Stubica:
- smanjenje i pojednostavnjenje dokumentacije
potrebne za obnovu, smanjenje troškova i skraćivanje
vremena njihove izrade, uz sufinanciranje Republike
Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije,
- osnivanje Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije,
- organizacija i provedba obnove oštećenih zgrada
popravkom konstrukcije, pojačanjem konstrukcije, cjelovitom obnovom konstrukcije, cjelovitom obnovom zgrade
i/ili popravkom nekonstrukcijskih elemenata odnosno
uklanjanje uništenih zgrada, uz sufinanciranje Republike
Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije,
- gradnja zamjenskih obiteljskih kuća sredstvima
Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, odnosno novčana pomoć za njihovu gradnju,
- novčana pomoć za nužnu privremenu zaštitu
zgrada od utjecaja atmosferilija te uklanjanja i pridržanja
opasnih dijelova zgrada koji su mogli odnosno koji mogu
ugroziti život ili zdravlje ljudi, za popravak ili zamjenu
dimnjaka i zabatnog zida te popravak stubišta i dizala,
- novčana pomoć za izvođenje radova na obnovi
oštećenih zgrada za vlasnike i suvlasnike koji sami
obnavljaju zgrade,
- mogućnost za vlasnike i suvlasnike da o svom
trošku izvode pojačanje konstrukcije iznad razine obnove,
kao i da provedu cjelovitu obnovu zgrade, uz plaćanje
razlike troškova,
- privremeno i trajno stambeno zbrinjavanje osoba
pogođenih tom nepogodom davanjem stanova u najam
odnosno u vlasništvo.
Odredbe Zakona, kojima se uređuje davanje
novčane pomoći ne primjenjuju se u odnosu na vlasnike,
odnosno suvlasnike zgrada koje se obnavljaju ili se
uklanjaju na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih
potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko –
zagorske županije i Zagrebačke županije.
Provedba ovoga Zakona financira se sredstvima
državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstvima
proračuna Krapinsko-zagorske županije te sredstvima
vlasnika odnosno suvlasnika nekretnine, sukladno ovom
Zakonu, te sredstvima iz drugih izvora pribavljenim
sukladno posebnim propisima i drugim oblicima
financiranja.
Sredstva za konstrukcijsku obnovu obiteljskih
kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih
zgrada te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća koje
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su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive,
uključujući i troškove privremene pohrane stvari, osigurat
će Republika Hrvatska u državnom proračunu u visini
od 60 % i Krapinsko-zagorska županija u visini od 20%
u svojem proračunu, te vlasnici odnosno suvlasnici
nekretnina u visini od 20%.
Odredba se odnosi na jednu zgradu odnosno
posebni dio zgrade za jednu nekretninu određenog
vlasnika koje je bio u vlasništvu na dan 22. ožujka
2020. godine i ako je u toj nekretnini stanovao njezin
vlasnik odnosno srodnik vlasnika i u kojoj je vlasnik
odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište ili
boravište, dok će za svaku drugu zgradu odnosno posebni
dio zgrade sredstva za konstrukcijsku obnovu tih zgrada
koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive,
uključujući i troškove privremene pohrane stvari,
osigurati Republika Hrvatska u državnom proračunu u
visini od 40% i Krapinsko-zagorska županija u visini od
po 10% u svojem proračunu te vlasnici odnosno suvlasnici
nekretnina u visini od 50%.
Uklanjanje zgrada koje su izgubile svoju mehaničku
otpornost i stabilnost u toj mjeri da su urušene ili da
njihova obnova nije moguća, a koje se uklanjaju na
temelju ovoga Zakona financira se sredstvima državnog
proračuna Republike Hrvatske.
U slučaju obnove poslovnih zgrada i dijela zgrada u
kojima se obavlja gospodarska djelatnost na temelju ovoga
Zakona primjenjuje se Zakon o državnim potporama
(„Narodne novine“, 47/14, 69/17).
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i
državne imovine, Fond za obnovu i nositelji obnove za
zgrade javne namjene redovito će i u cijelosti informirati
javnost o aktivnostima i troškovima obnove sukladno
propisima iz područja prava na pristup informacijama
te će u mrežnu aplikaciju Ministarstva redovito i u
cijelosti unositi potrebne podatke iz koje će se kvartalno
objavljivati podaci o utrošku sredstava svih nositelja
obnove.
Obnova i druge mjere uređene ovim Zakonom
provode se na način i u skladu s programima mjera i
aktivnosti obnove odnosno uklanjanja oštećenih zgrada,
gradnje zamjenskih obiteljskih kuća i stambenog
zbrinjavanja osoba pogođenih potresom.
Programe mjera donosi Vlada odlukom, na
prijedlog Ministarstva i uz prethodna mišljenja Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke
županije, donose se ovisno o utvrđenim prioritetima te
raspoloživim sredstvima i drugim resursima.
Prvi program mjera sadrži:
1. lokaciju područja na kojima se provode mjere
2. podjelu lokacije područja na kojima se provode
mjere na zone, ako je to potrebno
3. analizu zatečenog stanja i nastale štete te procjenu mogućih daljnjih štetnih posljedica
4. operativnu organizacijsku strukturu i nadležna
tijela za izvršenje pojedinih mjera
5. rokove provedbe mjera
6. kriterije za odabir početnih sudionika u obnovi:
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operativni koordinatori, projektanti, revidenti i provoditelj
tehničko-financijske kontrole pri izradi projekta
7. konzervatorske smjernice za zgrade koje nisu
pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i one zgrade koje
se ne obnavljaju u cijelosti
8. razradu postupka podnošenja zahtjeva za obnovu
i rokova za podnošenje zahtjeva
9. druge potrebne elemente.
Sljedeći programi mjera sadrže kriterije za odabir
izvođača radova, stručnog nadzora, razradu sadržaja
završnog izvješća nadzornog inženjera i druge mjere
potrebne za provedbu ovoga Zakona.
Programi mjera izrađuju se na temelju izvješća i
nalaza nadležnih javnopravnih tijela, stručnih mišljenja
drugih tijela i pravnih osoba, kao i mišljenja izvršnog
tijela jedinice lokalne samouprave za čije se područje
donosi program.
Ministarstvo prijedloge programa mjera izrađuje u
suradnji sa Stručnim savjetom za obnovu, a po potrebi i
s drugim javnopravnim tijelima i osobama.
Na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske
županije i Zagrebačke županije obnavljaju se oštećene
postojeće zgrade:
- zgrade javne namjene,
- višestambene zgrade,
- poslovne zgrade,
- stambeno – poslove zgrade,
- obiteljske kuće.
Oštećene zgrade, ovisno o njihovoj namjeni i stupn-
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ju oštećenja, obnavljaju se na sljedeće načine:
- popravkom nekonstrukcijskih elemenata,
- popravkom konstrukcije,
- pojačanjem konstrukcije,
- cjelovitom obnovom konstrukcije,
- cjelovitom obnovom zgrade.
5.1.2. Olujni i orkanski vjetar
Olujni vjetar, a ponekad i orkanski, zajedno sa
velikom količinom kiše ili čak i tučom, osim što stvara
velike štete na imovini, poljoprivrednim i šumarskim
dobrima, raznim građevinskim objektima, u prometu
i tako nanosi gubitke u gospodarstvu, ugrožava i često
odnosi ljudske živote.
Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode
Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi
računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija.
Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jače
olujne udare trebaju postavljati posebni zaštitni sistemi,
tzv. vjetrobrani i posebni znakovi upozorenja.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta
i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija
obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima
ako ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju
posljedice olujnog i orkanskog nevremena.

Tablica 4. Mjere i postupci u slučaju olujnog i orkanskog vjetra
R.BR.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

MJERE I POSTUPCI
Izvještavanje gradonačelnika i predlaganja aktiviranja Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica
Pozivanje Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica te izrada popisa šteta sukladno Zakonu
Pozivanje Stožera civilne zaštite Grada Donja Stubica
Prikupljanje informacija o dijelovima Grada u kojima su se dogodile najveće materijalne štete
Prikupljanje informacija o mogućnosti funkcioniranja kritične infrastrukture:
- sustava za vodoopskrbu,
- sustava za elektroopskrbu,
- sustava za plinoopskrbu,
- sustava telekomunikacija,
- prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica,
- prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na području Grada.
Aktiviranje ZJVP Zabok i DVD-a
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju kritične infrastrukture sljedećim prioritetom:
- vodoopskrbni sustav,
- zdravstvene ustanove,
- vatrogasni i društveni domovi,
- objekti za zbrinjavanje,
- elektroopskrba,
- plinoopskrba,
- objekti za pripremu hrane,
- telekomunikacije,
- pošta,
- škole,
- ostali korisnici.
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8.

9.
10.
11.
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MJERE I POSTUPCI
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području Grada sljedećim
redoslijedom:
- državne ceste,
- županijske ceste,
- lokalne ceste,
- nerazvrstane ceste.
Utvrđivanje redoslijeda u smislu privremene sanacije oštećenja sljedećih objekata:
- zdravstvene ustanove,
- škole,
- domovi za starije i nemoćne,
- vatrogasni i društveni domovi,
- trgovine,
- privatni objekti prema stupnju oštećenja.
Pozivanje vlasnika poduzeća i obrta koji se bave takvom vrstom djelatnosti koja može izvršiti privremenu
sanaciju šteta.
Gradsko povjerenstvo Grada Donja Stubica nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu
te o rezultatima izvješćuje Županijsko povjerenstvo.

5.1.3. Poplave
Poplava je prirodni fenomen čija se pojava ne može
izbjeći, ali se rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na
prihvatljivu razinu poduzimanjem različitih preventivnih
mjera. Poplave su među najopasnijim prirodnim nepogodama jer mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike
materijalne štete, oštećenje kulturnih dobara i ekološke
katastrofe.
Operativno upravljanje rizicima od poplava i neposredna provedba mjera obrane od poplava utvrđeno je
Državnim planom obrane od poplava („Narodne novine“,
broj 84/10), kojeg donosi Vlada RH, Glavnim provedbenim planom obrane od poplava (ožujak 2018. godine),
kojeg donose Hrvatske vode. Svi tehnički i ostali elementi
potrebni za upravljanje redovnom i izvanrednom obranom
od poplava utvrđuju se Glavnim provedbenim planom
obrane od poplava i provedbenim planovima obrane od
poplava branjenih područja. Navedeni planovi su javno
dostupni na internetskim stranicama Hrvatskih voda.
Državnim planom obrane od poplava uređuju se:
teritorijalne jedinice za obranu od poplava, stupnjevi
obrane od poplava, mjere obrane od poplava (uključivo i preventivne mjere), nositelje obrane od poplava,
upravljanje obranom od poplava (s obvezama i pravima
rukovoditelja obrane od poplava), sadržaj provedbenih
planova obrane od poplava sustav za obavješćivanje i
Tablica 5. Mjere i postupci u slučaju poplave
R.BR.
1.
2.
3.
4.

5.
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upozoravanje i sustav veza, mjere za obranu od leda na
vodotocima.
Obveze Državnog hidrometeorološkog zavoda su
prikupljanje i dostava podataka, prognoza i upozorenja
o hidrometeorološkim pojavama od značenja za obranu
od poplava, upute za izradu izvještaja o provedenim
mjerama obrane od poplava, kartografski prikaz granica
branjenih područja.
Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode
Ograničiti izgradnju s obzirom na vjerojatnost poplavljivanja (velika, srednja i mala). U zoni srednje i velike
vjerojatnosti poplavljivanja potrebno je analizirati ranjivost zahvata na poplave. Visoko ranjivi zahvati (građevine
stambene namjene te društvene namjene – vrtići, škole,
domovi za starije i nemoćne, zdravstvene građevine) ne
izvode se u zonama velike vjerojatnosti poplavljivanja.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta
i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija
obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima
ako ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju
posljedice poplava.

MJERE I POSTUPCI
Izvještavanje gradonačelnika i predlaganja aktiviranja Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica
Pozivanje Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica te izrada popisa šteta sukladno Zakonu
Pozivanje Stožera civilne zaštite Grada Donja Stubica
Prikupljanje informacija o dijelovima Grada u kojima su se dogodile najveće materijalne štete
Prikupljanje informacija o mogućnosti funkcioniranja kritične infrastrukture:
- sustava za vodoopskrbu,
- sustava za elektroopskrbu,
- sustava za plinoopskrbu,
- sustava telekomunikacija,
- prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica,
- prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na području Grada.
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MJERE I POSTUPCI
Aktiviranje službi koje se bave zaštitom i spašavanjem unutar svoje redovne djelatnosti: vatrogastvo, Crveni
6.
križ, HGSS, Zavod za hitnu službu
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju kritične infrastrukture sljedećim prioritetom:
- vodoopskrbni sustav,
- zdravstvene ustanove,
- vatrogasni i društveni domovi,
- objekti za zbrinjavanje,
- elektroopskrba,
- plinoopskrba,
- objekti za pripremu hrane,
- telekomunikacije,
- pošta,
- škole,
7.
- ostali korisnici.
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području Grada sljedećim
redoslijedom:
- državne ceste,
- županijske ceste,
- lokalne ceste,
- nerazvrstane ceste.
8.
Utvrđivanje redoslijeda u smislu privremene sanacije oštećenja sljedećih objekata:
- zdravstvene ustanove,
- škole,
- domovi za starije i nemoćne,
- vatrogasni i društveni domovi,
- trgovine,
9.
- privatni objekti prema stupnju oštećenja.
Pozivanje vlasnika poduzeća i obrta koji se bave takvom vrstom djelatnosti koja može izvršiti privremenu
10.
sanaciju šteta.
Gradsko povjerenstvo Grada Donja Stubica nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu
11.
te o rezultatima izvješćuje Županijsko povjerenstvo.
- manje količine opasnih tvari koje dođu u vodotok
5.1.4. Suša
mogu izazvati teže posljedice, uništavanje (sušenje) viMeteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborina
šegodišnjih nasada te ostale poljoprivredne proizvodnje
može uzrokovati ozbiljne štete u poljodjelstvu, vodokao i do uginuća stoke i do 40%.
privredi te drugim gospodarskim djelatnostima. Za
Preventivne mjere radi umanjenja posljedica pripoljodjelstvo mogu biti opasne suše koje nastaju u vegerodne nepogode
tacijskom razdoblju. Nedostatak oborina u duljem vreU preventivnim mjerama i smanjenju eventualnih
menskom razdoblju može, s određenim faznim pomakom,
šteta potrebno je sagledati mogućnost izgradnje sustava
uzrokovati i hidrološku sušu koja se očituje smanjenjem
navodnjavanja poljoprivrednih površina.
površinskih i dubinskih zaliha vode.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljePosljedice dugotrajnih suša mogu biti višestruke:
dica prirodne nepogode
- poljoprivredna proizvodnja se smanjuje, smanjuMjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljeje se proizvodnja stočne hrane, a u težim slučajevima
dica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta
stradavaju i višegodišnje kulture (vinogradi i voćnjaci),
i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija
- vodocrpilištima se smanjuje kapacitet, pritisak
obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice privode u sustavu pada, zbog smanjenja protoka vodotoka
rodne nepogode, te sve ostale radnje kojima se smanjuju
dolazi do pomora organizama koji žive u vodi,
posljedice suše.
Tablica 6. Mjere i postupci u slučaju suše
R.BR. MJERE I POSTUPCI
1.
Izvještavanje gradonačelnika i predlaganja aktiviranja Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica
2.
Pozivanje Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica te izrada popisa šteta sukladno Zakonu
3.
Pozivanje Stožera civilne zaštite Grada Donja Stubica
Prikupljanje informacija o dijelovima Grada u kojima se dogodila nestašica vode  i izrada prioriteta dostave
4.
vode ljudima, životinjama, zalijevanje usjeva važnih za funkcioniranje zajednice.
5.
Angažiranje operativnih snaga vatrogastva i Crvenog križa na dostavi vode na ugrožena područja.

Strana 54 - Broj 8

R.BR.
6.
7.
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MJERE I POSTUPCI
Informiranje stanovnika o načinu snabdijevanja.
Izrada popisa (vlasnik i broj grla) stočnog fonda koristeći evidenciju Veterinarskih stanica.
Utvrđivanje minimalne dnevne količine vode po grlu.
Gradsko povjerenstvo Grada Donja Stubica nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu
te o rezultatima izvješćuje Županijsko povjerenstvo.

5.1.5. Tuča
Područje Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i sugradice relativno
česta. Pojava tuče i sugradice najčešća je u toplom dijelu
godine. Štete uslijed tuče moguće su na poljoprivrednim
površinama, stambenim, gospodarskim, poslovnim
objektima, automobilima.
Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode
U preventivno djelovanje prije svega spada nabavka mreža protiv tuče čime se zaštićuju nasadi i urod od
posljedica tuče. Kod većih gospodarstvenika, kao i na

područjima koja se ne mogu štititi mrežama preventivno
ulaganje je osiguranje uroda i nasada kod osiguravajućih
društva od posljedica tuče.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta
i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija
obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima
ako ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju
posljedice tuče.

Tablica 7. Mjere i postupci u slučaju tuče
R.BR. MJERE I POSTUPCI
1.
Izvještavanje gradonačelnika i predlaganja aktiviranja Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica
2.
Pozivanje Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica te izrada popisa šteta sukladno Zakonu
3.
Pozivanje Stožera civilne zaštite Grada Donja Stubica
4.
Prikupljanje informacija o dijelovima Grada u kojima su se dogodile najveće materijalne štete
Prikupljanje informacija o mogućnosti funkcioniranja kritične infrastrukture:
- sustava za vodoopskrbu,
- sustava za elektroopskrbu,
- sustava za plinoopskrbu,
- sustava telekomunikacija,
- prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica,
5.
- prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na području Grada.
6.
Aktiviranje ZJVP Zabok i DVD-a
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju kritične infrastrukture sljedećim prioritetom:
- telekomunikacije,
- elektroopskrba,
- vodoopskrbni sustav,
- škole,
- zdravstvene ustanove.
7.
U preventivno djelovanje prije svega spada proi5.1.6. Mraz
zvodnja unutar staklenika ili plastenika čime se zaštićuju
Mraz je oborina koja nastaje   kad uz hladno tlo
nasadi i urod od posljedica mraza. Kod većih gospodarprizemni sloj zraka pri temperaturi nižoj od 0˚C izravno
stvenika, kao i na područjima koja se ne mogu štititi
prijeđe iz vodene pare u led. Prilikom pojave niske tempeplastenicima preventivno ulaganje je osiguranje uroda i
rature dolazi do smrzavanja vode što dovodi do pucanja i
nasada od posljedica mraza kod osiguravajućih društva.
širenja tkiva te odumiranja biljaka. Pojavljuje se od rujna
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedo svibnja, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u
dica prirodne nepogode
vegetacijskom razdoblju.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljePosljedice mogu biti smanjenje prinosa u poljopridica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta
vredi i povrtlarstvu.
i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija
Preventivne mjere radi umanjenja posljedica priobuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode
rodne nepogode, te sve ostale radnje kojima se smanjuju
posljedice mraza.
Tablica 8. Mjere i postupci u slučaju mraza
R.BR. MJERE I POSTUPCI
1.
Izvještavanje gradonačelnika i predlaganja aktiviranja Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica
2.
Pozivanje Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica te izrada popisa šteta sukladno Zakonu
3.
Prikupljanje informacija o dijelovima Grada u kojima su se dogodile najveće materijalne štete
4.
Izvješćivanje Županijskog povjerenstva o obimu štete te dostavljanje izvješća o učinjenom.
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5.1.7. Klizišta
Uzorci nastanka klizišta mogu biti prirodni te oni
nastali ljudskim faktorom, odnosno potaknuti ljudskim
aktivnostima. Klizišta se javljaju po razdoblju velikih
količina oborina, topljenja snijega, povlačenja podzemnih
voda. Klizišta mogu uzrokovati štetu na materijalnim i
kulturnim dobrima te okolišu, mogu uzrokovati štetu
na  stambenim građevinama te industrijske i komunalne
infrastrukture, zastoj u prometu i neprotočne prometnice.
Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode
U svrhu efikasne zaštite od klizišta na području
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postojećih te potencijalnih klizišta, u slučaju gradnje,
propisati obavezu geološkog ispitivanja tla, te zabraniti
izgradnju stambenih, poslovnih i drugih građevina na
područjima potencijalnih ili postojećih klizišta.
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta
i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija
obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima
ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju
posljedice aktiviranja klizišta.

Tablica 9. Mjere i postupci u slučaju klizišta
R.BR. MJERE I POSTUPCI
12.
Izvještavanje gradonačelnika i predlaganja aktiviranja Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica
13.
Pozivanje Gradskog povjerenstva Grada Donja Stubica te izrada popisa šteta sukladno Zakonu
14.
Pozivanje Stožera civilne zaštite Grada Donja Stubica
15.
Prikupljanje informacija o dijelovima Grada u kojima su se dogodile najveće materijalne štete
Prikupljanje informacija o mogućnosti funkcioniranja kritične infrastrukture:
- sustava za vodoopskrbu,
- sustava za elektroopskrbu,
- sustava za plinoopskrbu,
- sustava telekomunikacija,
- prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica,
- prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na području Grada.
16.
17.
Aktiviranje ZJVP Zabok i DVD-a
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju kritične infrastrukture sljedećim prioritetom:
- vodoopskrbni sustav,
- zdravstvene ustanove,
- vatrogasni i društveni domovi,
- objekti za zbrinjavanje,
- elektroopskrba,
- plinoopskrba,
- objekti za pripremu hrane,
- telekomunikacije,
- pošta,
- škole,
- ostali korisnici.
18.
Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području Grada sljedećim
redoslijedom:
- državne ceste,
- županijske ceste,
- lokalne ceste,
19.
- nerazvrstane ceste.
Utvrđivanje redoslijeda u smislu privremene sanacije oštećenja sljedećih objekata:
- zdravstvene ustanove,
- škole,
- domovi za starije i nemoćne,
- vatrogasni i društveni domovi,
- trgovine,
20.
- privatni objekti prema stupnju oštećenja.
Pozivanje vlasnika poduzeća i obrta koji se bave takvom vrstom djelatnosti koja može izvršiti privremenu
21.
sanaciju šteta.
Gradsko povjerenstvo Grada Donja Stubica nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu
22.
te o rezultatima izvješćuje Županijsko povjerenstvo.
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5.2.  NOSITELJI MJERA
Nositelji mjera za ublažavanje te otklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda su operativne snage
sustava civilne zaštite koje su definirane Zakonom o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,
118/18, 31/20):
- Stožer civilne zaštite Grada Donja Stubica,
- DVD Donja Stubica,
- Gradsko društvo Crvenog križa Grada Donja
Stubica,
- HGSS – Stanica Zlatar Bistrica,
- Koordinatori na lokaciji,
- Udruge,
- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Grada Donja Stubica.
Pored operativnih snaga sustava civilne zaštite kao
nositelji određenih mjera u pojedinim ugrozama pojavit
će se i:
- Centar za socijalnu skrb Donja Stubica,
- Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske
županije,
- Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije,
- Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina – Sutla“,  
- HEP ODS d.o.o., Elektra Zabok,
- Hrvatske šume d.o.o., UŠP Zagreb, Šumarija
Donja Stubica,
- Hrvatske ceste d.o.o.,
- Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske
županije.
Sve navedene snage koristit će se u provođenju
mjera kod svih prirodnih nepogoda ovisno o potrebama
za istima.
6. PROCJENA OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I
STRADANJA STANOVNIŠTVA
Pod pojmom procjena osiguranja opreme i drugih
sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine,
gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva podrazumijeva se procjena opreme i drugih sredstava nužnih
za sanaciju, djelomično otklanjanje i ublažavanje štete
nastale uslijed djelovanja prirodne nepogode.
Opremom i sredstvima raspolažu subjekti koji
su navedeni kao nositelji mjera za otklanjanje izravnih
posljedica prirodnih nepogoda.
Grad Donja Stubica svake godine unaprjeđuje
sustav civilne zaštite kontinuiranim osposobljavanjem
snaga sustava civilne zaštite te educiranjem stanovništva o mogućim opasnostima od evidentiranih rizika.
Također, Grad Donja Stubica odgovoran je za osnivanje,
razvoj, financiranje i opremanje sustava civilne zaštite
na području Grada.
Grad Donja Stubica je u postupku donošenja Plana
djelovanja civilne zaštite. Plan djelovanja civilne zaštite
je operativni dokument namijenjen potrebama djelovanja
Stožera civilne zaštite kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti civilne
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zaštite u velikim nesrećama.
7. OSTALE MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA
Sukladno propisima kojima se uređuju pitanja
u vezi elementarnih mjera kao mjera sanacije šteta od
prirodnih nepogoda utvrđuje se:
- provedba mjera s ciljem dodjeljivanja pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje šteta od prirodnih
nepogoda,
- provedba mjera s ciljem dodjeljivanja žurne
pomoći u svrhu djelomične sanacije šteta od prirodnih
nepogoda.
7.1.  NAČIN DODJELE POMOĆI I RASPODJELE
SREDSTAVA POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE ŠTETA OD PRIRODNIH
NEPOGODA
Ako posljedice štete ne zahtijevaju žurni postupak i
odobrenje žurne pomoći, šteta se procjenjuje u redovitom
postupku.
Gradsko povjerenstvo Grada Donja Stubica konačne procjene štete dostavlja Županijskom povjerenstvu i
nadležnim ministarstvima u roku od pedeset (50) dana od
dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode
preko Registra šteta.
Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda provjerava i obrađuje podatke o konačnim
procjenama šteta na temelju podataka iz Registra šteta i
ostale dokumentacije te utvrđuje iznos pomoći za pojedinu vrstu štete i oštećenike tako da određuje postotak
isplate novčanih sredstava u odnosu na iznos konačno
potvrđene štete na imovini oštećenika.
Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Državnog
povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
donosi odluku o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.
7.1.1. Izvori sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda odnose se na
novčana sredstva ili ostala materijalna sredstva, kao što
su oprema za zaštitu imovine fizičkih i/ili pravnih osoba,
javne infrastrukture te zdravlja i života stanovništva.
Novčana sredstva i druge vrste pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda na imovini
oštećenika osiguravaju se iz:
- Državnog proračuna s proračunskog razdjela
ministarstva nadležnog za financije,
- Fondova Europske unije, i
- Donacija.
Sredstva iz fondova EU se ne mogu osigurati
unaprijed, njihova dodjela se provodi prema posebnim
propisima kojima se uređuje korištenje sredstava iz
fondova EU.
Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda strogo su namjenska
sredstva te se raspoređuju prema postotku oštećenja
vrijednosti potvrđene konačne procjene štete, o čemu odlučuju nadležna tijela. Navedena sredstva su nepovratna i
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namjenska te se ne mogu koristiti kao kreditna sredstva
niti zadržati kao prihod proračuna Grada Donja Stubica.
Gradonačelnik Grada Donja Stubica te krajnji korisnici odgovorni su za namjensko korištenje sredstava
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda.
Pomoć za ublažavanje i djelomično uklanjanje
posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuje se za:
- štete na imovini koja je osigurana,
- štete na imovini koje nastanu od prirodnih nepogoda, a izazvane su namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu
bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika
ili vlasnika imovine,
- neizravne štete,
- štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama
javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim
zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom
stanju prema posebnim propisima, osim kada je prije  nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja
rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva
pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela (iznimno, sredstva se
mogu dodijeliti i za štete na nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim
pravom u sustavu socijalne skrbi određenim propisima
kojima se uređuje područje socijalne skrbi i drugim
pripadajućim aktima nadležnih tijela državne uprave),
- štete nastale na građevini ili području koje je, u
skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog
dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja
kulturnim dobrom,
- štete koje nisu na propisan način i u zadanom
roku unesene u Registar šteta prema odredbama Zakona,
- štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini
koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine
manja od 60 % vrijednosti imovine (iznimno, oštećenicima se mogu dodijeliti sredstva u slučajevima otežanih
gospodarskih uvjeta, socijalnih, zdravstvenih ili drugih
razloga koji ugrožavaju život stanovništva na području
zahvaćenom prirodnom nepogodom, o čemu odlučuje
Gradsko povjerenstvo Grada Donja Stubica na prijedlog
gradonačelnika Grada Donja Stubica).
Prilikom dodjele pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, poduzetnicima na osnovi različitih mjera, a to se posebno odnosi na
dodjelu novčanih sredstava u obliku subvencija ili dodjelu
novčanih sredstava putem ostalih vrsta programa čiji su
korisnici poduzetnici, postupa se sukladno pravilima o
državnim potporama u industriji ili poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu.
7.1.2. Izvješće o utrošku sredstava za ublažavanje
i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
Gradsko povjerenstvo Grada Donja Stubica podnosi Županijskom povjerenstvu, Izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje
posljedica prirodnih nepogoda sa stavke za prirodne
nepogode u državnom proračunu Republike Hrvatske
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preko Registra šteta i pisanim putem.
Oblik i način unosa podataka u Registar šteta
propisan je Pravilnikom o registru šteta od prirodnih
nepogoda (“Narodne novine”, broj 65/19).
7.2.  NAČIN DODJELE I RASPODJELA SREDSTAVA ŽURNE POMOĆI
Žurna pomoć dodjeljuje se u svrhu djelomične
sanacije štete od prirodnih nepogoda u tekućoj kalendarskoj godini za podmirenje troškova sanacije šteta
na javnoj infrastrukturi, troškova nabave opreme za
saniranje posljedica prirodne nepogode, za podmirenje
drugih troškova saniranja šteta od prirodne nepogode
za koje ne postoje dostatni financijski izvori namijenjeni
sprječavanju daljnjih šteta koje mogu ugroziti gospodarsko funkcioniranje i štetno djelovati na život i zdravlje
stanovništva te onečistiti prirodni okoliš. Žurna pomoć
dodjeljuje se i oštećenicima fizičkim osobama koje nisu
poduzetnici, a koji su pretrpjeli štete na imovini, posebice
ugroženim skupinama, starijima i bolesnima i ostalima
kojima prijeti ugroza zdravlja i života na području zahvaćenom prirodnom nepogodom.
Žurna pomoć Vlade Republike Hrvatske dodjeljuje se na temelju odluke o dodjeli žurne pomoći, na
prijedlog Državnog, županijskog i općinskog/gradskog
povjerenstva.
Grad Donja Stubica može isplatiti žurnu pomoć iz
raspoloživih sredstava proračuna.
Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva
proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene
namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva
ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu
utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda
nastalih pri otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda,
epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i
ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene
rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. tog Zakona
utvrđeno je da o korištenju sredstava proračunske zalihe
odlučuje gradonačelnika Grada Donja Stubica.
Prijedlog dodjele žurne pomoći Gradskom vijeću
Grada Donja Stubica upućuje gradonačelnik Grada Donja
Stubica.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica donosi Odluku
o dodjeli žurne pomoći kojom se određuje:
- vrijednost novčanih sredstava žurne pomoći,
- kriteriji, način raspodjele i namjena žurne pomoći,
- drugi uvjeti i postupanja u raspodjeli žurne pomoći.
Žurna se pomoć u pravilu dodjeljuje kao predujam i
ne isključuje dodjelu pomoći u postupku redovne dodjele
sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje
posljedica prirodnih nepogoda.
8. ZAKLJUČAK
Svrha ovog Plana je prikaz specifičnosti prirodnih
nepogoda na području Grada Donja Stubica, prijašnjih
šteta te posljedica istih kako bi se stanovništvo uputilo
na primjene mjera sprječavanja nepogoda ili ublažavanju
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njihovih posljedica u slučaju kada su one nepredvidive
te se stanovništvo ne može pravovremeno pripremiti.
Isto tako ovim planom evidentirane su moguće prirodne
nepogode na području Grada Donja Stubica.
U cilju sprječavanja nastanka i ublažavanja posljedica prirodnih nepogoda veoma je bitna suradnja
Grada Donja Stubica, Gradskog povjerenstva Grada
Donja Stubica, operativnih snaga sustava civilne zaštite
te stanovnika Grada Donja Stubica, koji svojim djelovanjem mogu u znatnoj mjera spriječiti nastanak prirodne
nepogode i ublažiti njihove posljedice.

GRAD PREGRADA
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“, broj 92/10), Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“,
broj 04/21) te članka 32. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 6/13,
17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 5/20), Gradsko vijeće
Grada Pregrade na 30. sjednici održanoj dana 23.02.2021.
godine, donosi
PLAN OPERATIVNE PRIMJENE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
U 2021. GODINI NA PODRUČJU GRADA
PREGRADA
I. UVOD
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Grada
Pregrade (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne
novine“, broj 04/21) u dijelu koji se odnosi na područje
Grada Pregrade kao jedinice lokalne samouprave.
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke,
planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti,
ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i
opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi
posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i
širenja požara na području Grada Pregrade u 2021. godini.
II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH
AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI
1. Svi subjekti Programa aktivnosti – izvršitelji i
sudionici obvezni su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na području svoje nadležnosti,
odnosno cijele zemlje i time dužni dati svoj doprinos u
provedbi preventivnih i operativnih (kurativnih) mjera
zaštite od požara.  
2. Grad Pregrada dužan je Izvješće o provedbi
pripremnih i drugih aktivnosti iz Programa aktivnosti
dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije – županijskom zapovjedniku i Područnom uredu
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civilne zaštite Varaždin – Službi civilne zaštite Krapina
najkasnije do 11. lipnja 2021. godine.
3. Grad Pregrada obavezan je Izvješća o svim
obavljenim aktivnostima iz Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima
i sredstvima korištenim iz državnog proračuna RH, kao
i planiranim financijskim sredstvima za 2022. godinu,
dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije – županijskom zapovjedniku i Područnom uredu
civilne zaštite Varaždin – Službi civilne zaštite Krapina
najkasnije do 15. siječnja 2022. godine.
III. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U
ZAŠTITI OD POŽARA
4. a. Grad Pregrada obavezan je temeljem iskustva
iz protekle požarne sezone izvršiti usklađivanje svih
podataka i odrednica iz Plana zaštite od požara.
4. b. Grad Pregrada obavezan je organizirati sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava,
tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2021.
godini, na kojima je potrebno:
- razmotriti stanje zaštite od požara na području
za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za ovogodišnju
požarnu sezonu,
- razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone, prilikom čega
posebnu pozornost usmjeriti na osiguranje financijskih
sredstva za podmirenje troškova angažiranja vatrogasaca
i upućivanja na plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju, odnosno prihvata, boravka i angažiranja dodatnih
sezonskih vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom
dijelu Republike Hrvatske, a projekcije korištenja sredstava za tu namjenu dostaviti glavnom vatrogasnom
zapovjedniku Republike Hrvatske.
- predložiti usvajanje Plana operativne provedbe
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini
na području Grada Pregrade,
- predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja
svih subjekata zaštite od požara na području Grada
Pregrade vodeći računa o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području Krapinsko-zagorske
županije,
- predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne
lokalitete i prostore radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno
odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne
novine“, broj 25/01), a izvješće o istome dostaviti glavnom
vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske,
- razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje osoba s posebnim
ovlastima kod izvanrednih događaja, a radi poduzimanja
mjera i radnji iz svoje nadležnosti i Stožera civilne zaštite
u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na
otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću
ili katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu
stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
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zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite
(„Narodne novine“, broj 37/16),
- izvješća (zapisnici) i radni materijali sa svakog održanog Stožera civilne zaštite Grada Pregrade
obavezno se dostavljaju Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije – županijskom zapovjedniku i
Područnom uredu civilne zaštite Varaždin – Službi civilne
zaštite Krapina.
Izvršitelji zadatka: Gradonačelnik Grada Pregrada
Hrvatska vatrogasna zajednica
– glavni vatrogasni zapovjednik
RH
VZ Krapinsko-zagorske županije
Sudionici:
– županijski zapovjednik
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina
Rok:
01. ožujak 2021. godine
5. a. Grad Pregrada sukladno članku 20. stavcima
1., 2. i 3. Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne
novine“, broj 33/14), mora planirati i provoditi propisane
preventivno-uzgojne radove u cilju smanjenja opasnosti
od nastanka i brzog širenja šumskih požara i ranog
otkrivanja i dojave šumskog požara te pravovremenog
djelovanja u gašenju šumskog požara.
5. b. Sukladno članku 19. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 98/19), šumoposjednici
su dužni sanirati opožarene površine u roku od dvije godine, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom.
5. c. Gradsko vijeće Grada Pregrade sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19), obvezno je propisati
potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi na zaštitu
od požara.
5. d. Izvješća o provedenim propisanim mjerama,
Grad Pregrada dužan je dostaviti Vatrogasnoj zajednici
Krapinsko-zagorske županije – županijskom zapovjedniku i Područnom uredu civilne zaštite Varaždin – Službi
civilne zaštite Krapina.  
5. e. Komunalno redarstvo Grada Pregrade sustavno će pratiti i nadzirati „divlja“ odlagališta na svom
području i trajno poduzimati mjere za sanaciju istih.
5. f. Grad Pregrada (nadležna javna i komunalna
poduzeća) zajedno i s drugim tijelima, obvezani su održavati međusobne stalne kontakte, provoditi međusobno
informiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti potrebna postupanja posebno u segmentu prometa (pojačana
kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja nesmetanog
pristupa hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih
pristupa i osiguravanje pristupa vatrogasnih vozila, itd.).
Kroz sva lokalna javna glasila (novine, radio postaje,
televizija, društvene mreže, Internet) moraju raditi na
informiranju javnosti raznim upozorenjima i obavijestima
i zajedno s nadležnim inspektoratom MUP – Sektor za
inspekcijske poslove – Ravnateljstva civilne zaštite dužni
su dogovarati prioritete, razraditi planove, dogovoriti
radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu
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i stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara.
Izvršitelji zadatka:
Grad Pregrada
VZ Krapinsko-zagorske
županije – županijski
zapovjednik
Sudionici:
Područni ured civilne
zaštite Varaždin – Služba
civilne zaštite Krapina
Rok:
1. ožujka 2021. godine
Rok za dostavu
21. svibnja 2021. godine
izvješća:
6. a. Grad Pregrada dužan je ažurirati, odnosno
izraditi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi
propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne
pravce za područje svoje odgovornosti. Osobitu pozornost
usmjeriti na održavanje pristupnih putova za interventna
vozila prema kritičnoj infrastrukturi (prugama, autocestama, elektroenergetskim postrojenjima, crpilištima
vode, šumama, plinovodima, naftovodima, dalekovodima
i sl.).
6. b. Grad Pregrada obavezan je sukladno izrađenom Planu motriteljsko-dojavne službe na žitorodnim
područjima pred žetvenu sezonu kao i ostalim ugroženim
područjima, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom
izviđačko-preventivne ophodnje. Ophodnje će na licu
mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih
izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti
požar u samom začetku.  
6. c. Grad Pregrada obavezan je Plan motriteljsko-dojavne službe dostaviti Krapinsko-zagorskoj
županiji i Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske
županije – županijskom zapovjedniku koji će iste objediniti i uskladiti.
6. d. Financijska sredstva za izradu Plana motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu, odnosno vlasništvu fizičkih osoba osigurava Grad Pregrada.
Izvršitelji zadatka: Grad Pregrada
VZ Krapinsko-zagorske županije – županijski zapovjednik
Sudionici:
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina
Rok:
30. ožujak 2021. godine
7. Grad Pregrada obavezan je u Proračunu predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatrogasne
tehnike i opreme te prije početka ljetne požarne sezone
izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na
temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili
kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati
financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj godini.
Planirana sredstva doznačuju se Vatrogasnoj zajednici
Grada Pregrade.
Gradonačelnik Grada
Izvršitelji zadatka:
Pregrade
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Sudionici:
Rok:
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Vatrogasna zajednica
Grada Pregrade
16. travnja 2021.
godine

IV. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE
I NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA PROGRAMA AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE
U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA
8. a. Grad Pregrada obvezan je za nerazvrstane
ceste kojima upravlja, izraditi Godišnji plan čišćenja
cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih
tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati
njegovo širenje, uz javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem. Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne
pravce lokalnog značaja koje prolaze poljoprivrednim
površinama.  
8. b. Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja,
odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici
– glavnom vatrogasnom zapovjedniku RH, Vatrogasnoj
zajednici Krapinsko-zagorske županije – županijskom
zapovjedniku i Područnom uredu civilne zaštite Varaždin
– Službi civilne zaštite Krapina.
Izvršitelji zadatka: Grad Pregrada
VZ Krapinsko-zagorske županije
– županijski zapovjednik
Sudionici:
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina
Rok dostave plana: 1. ožujka 2021. godine
kontinuirano u razdoblju ožujak
Rok provedbe:
– listopad 2021. godine
V. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI
IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI
9. Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz Programa
aktivnosti snose svoje cjelokupne financijske troškove
priprema (obuke, edukacije, vježbi, održavanja tehničkih
sredstava i nabave sredstava za gašenje), izrade projekata,
studija, planova i procjena kao i angažiranja svojih snaga
i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a isti
će biti objavljen u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:  214-02/21-03/04
URBROJ: 2214/01-01-21-1
Pregrada, 23.02.2021.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.
Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka
4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10), Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite
od požara za područje Krapinsko-zagorske županije
za 2021. godinu (KLASA:214-02/20-01/01, URBROJ
2140/01-01-20-9, od dana 15. prosinca 2020. godine) i
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članka 32. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 06/13, 17/16, 7/18,
16/18- pročišćeni tekst, 5/20 ), Gradsko vijeće Grada Pregrade na 30. sjednici održanoj 23.02.2021. godine, donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE GRADA PREGRADE
ZA 2021. GODINU
I.
U cilju unaprjeđenja i postizanja učinkovitije i
efikasnije razine zaštite od požara na području Grada
Pregrade, donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2021.
godinu.
II.
Za unaprjeđenje mjera zaštite od požara na području Grada Pregrade, tijekom 2021. godine potrebno je
provesti sljedeće mjere:
1. Grad Pregrada dužan je usklađivati Procjenu
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan
zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti
od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i člankom 5.
Pravilnika o planu zaštite od požara („Narodne novine“,
broj 51/12) s novonastalim uvjetima.
Izvršitelj zadatka: Grad Pregrada
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina, Vatrogasna zajednica
Sudjelovatelji:
Krapinsko-zagorske županije,
Vatrogasna zajednica Grada
Pregrade
Rok:
Kontinuirano
2. Gradsko vijeće Grada Pregrade dužno je kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19).
Izvršitelj zadatka: Grad Pregrada
Rok:
Kontinuirano
3. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije te Plana zaštite od požara Grada Pregrade,
potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, te ih kontinuirano osposobljavati i obučavati za
različite specijalnosti u vatrogastvu.
Izvršitelj zadatka: Grad Pregrada
Vatrogasna zajednica Grada
Sudjelovatelj:
Pregrade
Rok:
Kontinuirano
4. Grad Pregrada dužan je omogućiti nesmetano
obavljanje inspekcijskog nadzora od strane inspektora
unutarnjih poslova Policijske uprave Krapinsko-zagorske
te postupati po zahtjevima i naredbama inspektora.
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Izvršitelj zadatka: Grad Pregrada
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne zaštite
Sudjelovatelj:
Krapina
Rok:
Kontinuirano

KLASA: 214-02/21-03/05                                                               
URBROJ: 2214/01-01-21-1
Pregrada, 23.02.2021.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.

5. Grad Pregrada dužan je osigurati opremanje
vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
(„Narodne novine“, broj 43/95), Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih
postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne
novine, broj 91/02), Pravilniku o tehničkim zahtjevima
za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije
(„Narodne novine“, broj 31/11), odnosno temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana
zaštite od požara Grada Pregrade.
Grad Pregrada, Vatrogasna
zajednica Grada Pregrade,
Izvršitelj zadatka: dobrovoljna vatrogasna društva
Rok:
Kontinuirano

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjaju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
novine“, broj 16/19) i članka 32. Statuta Grada Pregrade
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
6/13, 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 5/20), Gradsko vijeće Grada Pregrade na 30. sjednici održanoj
23.02.2021. donosi
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA GRADA
PREGRADE U PODRUČJU PRIRODNIH
NEPOGODA ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja
Grada Pregrade u području prirodnih nepogoda za 2020.
godinu, KLASA: 810-01/21-01/01, URBROJ: 2214/01-0221-1, od dana 17.02.2021. godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u
prilogu i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 810-01/21-01/01
URBROJ: 2214/01-01-21-3
Pregrada, 23.02.2021. godine
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.

6. Temeljem Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Grada
Pregrade potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu
žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova
radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i pravne
osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod
složenijih vatrogasnih intervencija. Popis pravnih osoba
s pregledom raspoložive teške građevinske mehanizacije
te ostalih oblika logističke potpore, s razrađenim planom
aktiviranja, dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: Grad Pregrada
Vatrogasna zajednica Krapinskozagorske županije, Vatrogasna
Sudjelovatelj:
zajednica Grada Pregrade
Rok:
travanj 2021.
7. Od distributera vode tražiti redovito provođenje
ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj
i ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog
snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanja lokacija hidranata, kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te
dostavu istih na korištenje središnjoj vatrogasnoj postrojbi.
Izvršitelj zadatka: Grad Pregrada
Vatrogasna zajednica Grada
Pregrade, dobrovoljna vatrogasna
Sudjelovatelj:
društva
Rok:
travanj 2021.
III.
Ovaj Plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka
i sudjelovateljima.
IV.
Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Temeljem članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42 /20 i 127/20), članka 7.
Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i
ruralnom razvoju („Narodne novine“ br. 7/2021) te članka
32. Statuta  Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko
– zagorske županije“ br.  06/13, 17/13, 7/18, 16/18 - pročišćeni tekst, 5/20), Gradsko vijeće Grada Pregrade na  
30. sjednici održanoj dana  23.02.2021. godine, donosi
PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI NA
PODRUČJU GRADA PREGRADE
ZA 2021. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Programom potpora u poljoprivredi Grada Pregrade za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju
se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Pregrada
u 2021. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te
kriteriji i postupak dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih
novčanih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade.
Članak 2.
Potpore iz članka 1. ovog Programa dodjeljivati će
se kako slijedi:
Sukladno Uredbi br. 1408/2013 dodjeljuju se
potpore za razvoj stočarstva, peradarstva i potpore za
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promotivne mjere u korist poljoprivrednim proizvoda.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno
pravilima Europske unije o pružanju državne potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanom Uredbom
Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom
sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) i Uredbe Komisije
(EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU)
br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108.. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u
poljoprivrednom sektoru (SL L 51 1, 22. veljače 2019.)
(dalje u tekstu: Uredba 1408/2013).
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima
koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih
proizvoda, uz iznimku:
a) Potpora čiji je iznos određen na temelju cijene
ili količine proizvoda stavljenih ma tržište,
b) Potpora djelatnostima vezanima na izvoz, odnosno potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine,
potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu
djelatnost,
c) Potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013 „poljoprivredni proizvod“ znači proizvod iz Priloga I. Ugovora
o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda
ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća
EU broj 104/2000.
Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno pravilima EU o
pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije
(EU) br.1407/2013 od 18. prosinca 2013. g. o primjeni
članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.) i
Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o
izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina
produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL
L 215, 7.7.2020.) - u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.
Sukladno članku 1. Uredba 1407/2013 primjenjuje
se na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim
sektorima, osim na:potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture,
kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000
b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji
djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji
djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
- ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih
proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici
u pitanju;
- ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim
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ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće
zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno
povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim
troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih
proizvoda umjesto uvezenih.
Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013 i Uredbe
1407/2013 pod pojmom jedan poduzetnik, , obuhvaćeni
su svi poduzetnici ukoliko su izravno ili preko jednog ili
više drugih poduzetnika, međusobno povezani tako da
jedan poduzetnik:
a) ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova
drugog poduzetnika,
b) ima pravo imenovati ili razriješiti većinu članova
upravnog ili nadzornog tijela drugog poduzetnika,
c) ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugog
poduzetnika po međusobnom ugovoru sklopljenom sukladno statutu ili društvenom ugovoru tog poduzetnika,
d) koji je dioničar ili član drugog poduzetnika, po
dogovoru s drugim dioničarima ili članovima tog poduzetnika, sam kontrolira većinu glasačkih prava dioničara
ili članova tog poduzetnika.
Poduzetnici koji su u bilo kojem od odnosa
navedenih u prethodnom stavku smatraju se jednim
poduzetnikom.
Članak 3.
Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete na
području Grada Pregrade, a koji zadovoljavaju kriterije
propisane za pojedine aktivnosti.
Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće
subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbna poljoprivredna
gospodarstva, obrte, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Članak 4.
II. MJERE POTPORE
Potporom su obuhvaćeni troškovi za:
1. podizanje višegodišnjih nasada
a)subvencioniranje nabave sadnica za jezgričavo
voće (jabuka, kruška, dinja),
b)subvencioniranje nabave sadnica za koštićavo
voće (marelica, šljiva, trešnja, breskva  i sl),
c)subvencioniranje nabave sadnica za lupinasto
voće (orah, lješnjak, kesten),
d)subvencioniranje nabave sadnica za bobičasto
voće (malina, kupina, ribizl,   borovnica),
e)subvencioniranje nabave sadnica za ostalo voće
(osim agruma),
f)subvencioniranje nabave loznih cijepova za proizvodnju kvalitetnih (sa ZOI)  i ostala vina (bez ZOI).
2.razvoj pčelarstva
a)subvencioniranje nabave sadnica za podizanje
višegodišnjih nasada medonosnog bilja.
3. kupnja opreme

Ponedjeljak, 1. ožujka, 2021.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

a)kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme za  pripremu i preradu  poljoprivrednih  proizvoda (aparati za hlađenje, preše, čistači ljuski za
voće, gulilice, pasterizatori, aparati za kuhanje pekmeza
(sukladno Uredbi 1407/2013), aparat za skidanje poklopaca sa poklopljenog pčelinjeg sača, pakirke, muljače i sl.).
4.razvoj stočarstva
a)subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava
plotkinja i krmača/nazimica,
b)subvencioniranje nabave rasplodnog stada u
govedarstvu,
c)subvencioniranje nabave rasplodnog stada u
svinjogojstvu,
d)subvencioniranje nabave rasplodnog stada u
ovčarstvu i kozarstvu.
5. razvoj peradarstva
a)subvencioniranje nabave kokoši nesilica,
b)subvencioniranje nabave purana.
6.Potpore za promotivne mjere u korist poljoprivrednih proizvoda
a) troškovi promocije i plasmana proizvoda.-Uredba
1407/2013
b) troškovi usluge izrade projektne dokumentacije i poslovnih planova.- Uredba 1407 /2013 i Uredba
1408/2013
Intenzitet potpore je do 50% iznosa prihvatljivih
troškova, a najviše do 5.000,00 kuna, po mjeri za aktivnosti iz točke 1., 2., 3., 4., 5.  i  6. ovog članka, po korisniku.
Članak 5.
Sredstva za provedu ovog Programa planiraju se u
Proračunu Grada Pregrade za 2021. godinu u ukupnom
iznosu od 108.000,00 kuna.
III PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA
DOKUMENTACIJA
Članak 6.
Grad Pregrada na svojoj web stranici i oglasnoj ploči objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva potpora
po Mjerama iz ovog Programa u kojem će se definirati
potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva.
Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se Upravnom
odjelu za financije i gospodarstvo Grada Pregrade do
utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu, a
najkasnije do 30. studenoga tekuće godine.
Dopuštenost potpore sukladno ovom Programu
ocjenjuje Povjerenstvo koje osniva Gradonačelnik Grada
Pregrade.
Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti iz stavka 3. ovog članka Gradonačelnik Grada
Pregrade na prijedlog Povjerenstva iz stavka 3. ovog
članka, dodjeljuje potporu sukladno ovom Programu.
Pravo na dodjelu potpore iz ovog Programa ne
mogu ostvariti oni koji imaju dugovanja prema Gradu
Pregradi.
Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva, a visina potpore koja se može
dodijeliti po korisniku, po svim mjerama, najviše iznosi
do 10.000,00 kuna godišnje.
Prihvatljivi su troškovi koji su nastali u 2021.
godini.

Strana 63 - Broj 8

Članak 7.
U postupku ocjene prijave, Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade utvrđuje da li su
za dodjelu potpore ispunjeni svi uvjeti propisani javnim
pozivom, po potrebi obavlja terensku provjeru, daje
prijedlog gradonačelniku, a odluka gradonačelnika ili
ugovor o dodjeli potpore dostavlja se korisniku prijave.
Članak 8.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013, ukupan
iznos potpora male vrijednosti koji se po državi članici
dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 20.000
EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013, ukupan
iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom
poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000 EUR
tijekom razdoblja od tri fiskalne godine. Ukupan iznos
potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz
tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti
100.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiksne
godine. Ta potpora male vrijednosti ne smije se koristiti
za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.
Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013 i Uredbe
1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu
priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male
vrijednosti iz drugih izvora.
Davatelj potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i /ili Uredbi 1407/2013.
Korisnik potpore dužan je dodijeljena sredstva
isključivo koristi za odobrenu namjenu i aktivno se baviti
poljoprivrednom proizvodnjom najmanje 2 godine nakon
isplate potpore te omogućiti davatelju potpore kontrolu
odnosno nadzor namjenskog utroška dobivene potpore
s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja
proračunskog novca.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Ovaj Program primjenjuje se za 2021. proračunsku
godinu, po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, a objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko
– zagorske županije.  
KLASA: 320-01/21-01/08
URBROJ: 2214/01-01-21-2
Pregrada, 23.02.2021.
PREDSJEDNICA  GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Grada Pregrade
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj  
6/13, 17/13, 7/18, 16/18 -pročišćeni tekst, 5/20)  Gradsko
vijeće Grada Pregrade na svojoj 30. sjednici  održanoj  
dana  23.02.2021. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O FINANCIJSKIM PRAVIMA
UČENIKA I STUDENATA S PODRUČJA
GRADA PREGRADE
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Odluke o finan-
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cijskim pravima učenika i studenata s područja Grada
Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 43/19)  mijenja se
čl.14.st.1 točka 6. koji sada glasi:
6. studenti prve godine preddiplomskog ili integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija te prve
godine stručnog studija koji se nalaze na rang-listi za upis
među 10% (deset posto) najuspješnijih kandidata sukladno propisima matičnoga visokog učilišta za nastupajuću
(ili tekuću) akademsku godinu.
Članak 2.
U članku 18. stavku 1., točci 4.  briše se:
„a. svjedodžbu državne mature „A“ razine (svi
predmeti)“, te „b“ sada postaje „a“.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 602-02/21-01/03
Ur Broj: 2214/01-01-21-2
U Pregradi,  23.02.2021.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.
Temeljem članka 35.stavak 1. točka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Grada
Pregrade (“Službeni glasnik” Krapinsko-Zagorske županije broj 06/13, 17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni tekst, 05/20),
Gradsko vijeće Grada Pregrade na 30. sjednici održanoj
23.02. 2021.godine, donosi
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA STATUTA GRADA PREGRADE
Članak 1.
Čl. 19. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik”
Krapinsko-Zagorske županije broj 06/13, 17/13, 7/18,
16/18-pročišćeni tekst, 05/20) mijenja se i glasi:
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg
akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća kao i
o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje 1/3 članova
Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja
birača Grada Pregrade i većina vijeća mjesnih odbora
na području Grada Pregrade.
Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Članak 2.
Čl. 20. mijenja se i glasi:
Gradonačelnik se može opozvati putem referenduma.
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva
Gradonačelnika može podnijeti:
- najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u
popis birača Grada,
- 2/3 članova Gradskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv pred-
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ložilo 20% ukupnog broja birača Grada, Gradsko vijeće
raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika u
skladu s čl.21. ovog Statuta u dijelu koji se odnosi na
utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja
birača u jedinici.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju
referenduma za opoziv gradonačelnika Gradsko vijeće
donosi 2/3 većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum za
opoziv Gradonačelnika prije proteka roka od 6 mjeseci
od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za
opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori
za Gradonačelnika.
Članak 3.
Čl.21. mijenja se i glasi:
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća odnosno ako je
raspisivanje referenduma predložio Gradonačelnik te ako
je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, na području Grada, Gradsko vijeće dužno
je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog
prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u
roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od
ukupnog broja birača u Gradu predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana
od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga,
odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog
broja birača u Gradu i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti
Gradskom vijeću.
Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog
ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku
od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela
državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni
spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
Članak 4.
Čl.23. mijenja se i glasi:
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Grada i upisani su
u popis birača.
Članak 5.
Čl.24. Statuta mijenja se i glasi:
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za
Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom
referendumu koja nije obvezatna.
Članak 6.
Čl. 26. Statuta mijenja se i glasi:
Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja
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građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada te raspravljanja o potrebama
i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa
zakonom i Statutom.
Članak 7.
Čl. 27. Statuta mijenja se i glasi:
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u
skladu sa ovim Statutom.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili
za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zborove građana može sazvati Gradsko vijeće te
Gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana
o pitanjima od značenja za Grad.
Kada zborove građana saziva Gradsko vijeće ili
Gradonačelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo
područje ili za dio područja Grada, pojedina naselja ili
dijelove naselja na području Grada, a mogu se sazvati i
za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji
čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem,
osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana
ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno
je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće i
Gradonačelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Grada u skladu sa zakonom
i Statutom.
Članak 8.
Čl.28. mijenja se i glasi:
Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati
donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz
njegovog djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz
samoupravnog djelokruga Grada od lokalnog značenja,
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka
Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži
najmanje 10% od ukupnog broja birača u Gradu te dati
odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca
od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu
se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim
mogućnostima Grada.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja
o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Grada u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 9.
U čl.29. stavak 3. mijenja se i glasi:
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada.
Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i elektroničkim
putem.
Članak 10.
Članak 36. mijenja se i glasi:
Gradsko vijeće čini 13 vijećnika.
Članak 11.
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Članak 37.st.4. mijenja se i glasi:
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća, a naknada se određuje
sukladno mjerilima utvrđenim zakonom.
Članak 37. st. 6. mijenja se i glasi:
Vijećnici imaju pravo na opravdani izostanak s
posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih
radnih tijela sukladno sporazumu s poslodavcem.
Članak 12.
U čl. 42. st.1. t. 5. riječi „i zamjeniku gradonačelnika“ se brišu.
Članak 13.
U čl.44. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji
glasi:
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za
vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Gradskog
vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem
u skladu s Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.
Članak 14.
Čl.49. mijenja se i glasi:
Odbor za Proračun i financije:
- razmatra i daje mišljenje o prijedlogu proračuna,
njegovih izmjena i dopuna, privremenog financiranja i
godišnjeg obračuna proračuna,
- razmatra i daje mišljenje o prijedlogu odluka o
lokalnim porezima i naknadama,
- razmatra i daje mišljenje o prijedlozima drugih
akata financijskog poslovanja Grada.
Članak 15.
Čl. 57. se briše.
Članak 16.
Čl.58. mijenja se i glasi:
Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika
nastupe okolnosti zbog kojih je Gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti, Gradonačelnika zamijenit će
privremeni zamjenik kojeg će imenovati Gradonačelnik
na početku mandata iz reda članova Gradskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika
iz reda članova Gradskog vijeća Gradonačelnik može
promijeniti tijekom mandata.
Član Gradskog vijeća iz st.1.ovog članka je privremeni zamjenik Gradonačelnika koji zamjenjuje Gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti zbog kojih Gradonačelnik kojemu
mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo
redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano
funkcioniranje Grada.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja
Gradonačelnika ostvaruje prava Gradonačelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka
nastupi prestanak mandata Gradonačelnika, raspisat će
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se prijevremeni izbori za gradonačelnika. Do provedbe
prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje
Gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja
dužnosti gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih
je gradonačelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom
stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika
Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka gradonačelnik ili pročelnik upravnog tijela Grada nadležnog
za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika
Gradskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Gradskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih
izbora za novog gradonačelnika.
Članak 17.
Čl. 59. mijenja se i glasi:
Gradonačelnik odlučuje hoće li dužnost na koju je
izabran obavljati profesionalno.
Gradonačelnik je dužan u roku od 8 dana od dana
stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom
upravnom tijelu Grada o tome na koji će način obnašati
dužnost.
Gradonačelnik koji dužnost obavlja volonterski
ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini
održavanja redovnih lokalnih izbora.
Članak 18.
U čl. 60. riječi „ i zamjeniku/ci gradonačelnika/
ce“ se brišu.
Članak 19.
Čl. 61. mijenja se i glasi:
Ako prije isteka mandata prestane mandat Gradonačelniku raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika.
Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio opozivom raspisat će se prijevremeni izbori za
Gradonačelnika.
Do provedbe prijevremenih izbora iz st 1. i 2. ovog
članka dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik
Vlade Republike Hrvatske.
O svim promjenama tijekom mandata Gradonačelnika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke
odnose Grada dužan je bez odgode obavijestiti tijelo
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 20.
Čl. 62. mijenja se i glasi:
Gradonačelnik se može opozvati u postupku propisanom čl.20. ovog Statuta.
Članak 21.
U čl.72. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji
glasi:
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije
donesen proračun, a Gradonačelnik je onemogućen u
obavljanju svojih dužnosti, financiranje se obavlja izvr-
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šavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika
Gradonačelnika.
Članak 22.
Iza čl.74. dodaje se novi Članak 74. a. koji glasi:
Grad je dužan javno objaviti informacije o trošenju
proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama
tako da informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka
obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje
planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te
uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.
Članak 23.
Članak 85. se briše.
Članak 24.
U čl.113. riječi „ i zamjenika/ce gradonačelnika/
ce“ se brišu.
Članak 25.
Ova Statutarna Odluka stupa na snagu prvog dana
od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, osim članaka 2., 11.st.1., 16., 19., 20., 21.
koji stupaju na snagu dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 144/20) nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka
tekućeg mandata.
Osoba zatečena na dužnosti zamjenika Gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 144/20) nastavlja s obnašanjem dužnosti
do isteka tekućeg mandata.
KLASA: 022-05/21-01/05
UrBroj: 2214/01-01-21-1
U Pregradi, 23.02.2021.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.
Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 32. Statuta Grada
Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 06/13, 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 05/20),
Gradsko vijeće Grada Pregrade na 30. sjednici održanoj
23.02.2021. godine, donijelo je
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA
Članak 1.
Članak 2. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog
vijeća ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
25/18, 05/20) mijenja se i glasi:
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Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća saziva
pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti, a ako pročelnik
nije imenovan ili službenik za obavljanje poslova tog
pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu(regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.
Članak 2.
U članku 3. st.2. riječ „čelnik“ zamjenjuje se riječju
„ovlašteni sazivač“.
Članak 3.
Članak 17. stavak 1. mijenja se i glasi:
Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani
izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog
vijeća i njegovih radnih tijela sukladno sporazumu s
poslodavcem.
Članak 4.
Članak 26.st.3. mijenja se i glasi:
Gradonačelnik prisustvuje sjednicama Gradskog
vijeća.
Članak 5.
U čl.35. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji
glasi:
Ako se Proračun za narednu godinu ne donese u
roku koji omogućuje njegovu primjenu s 1. siječnjem
godine za koju se donosi, a Gradonačelnik ne predloži
privremeno financiranje, Odbor za Proračun i financije
ima pravo predložiti donošenje odluke o privremenom
financiranju.
Dosadašnji st.2. postaje st.3.
Članak 6.
U čl. 52. st.1. riječi „zamjenicima gradonačelnika“
se brišu.
Članak 7.
U čl. 53. st.1. riječi „zamjeniku gradonačelnika“
se brišu.
Članak 8.
U čl.54. iza riječi „gradonačelnik“ briše se zarez i
riječi „zamjenik gradonačelnika“.
Članak 9.
Iza čl.57. dodaje se novi stavak 57. a koji glasi:
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje i
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za
vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Gradskog
vijeća mogu se održavati elektroničkim putem u skladu
s tehničkim mogućnostima Grada.
Ako se sjednica po odluci predsjednika Gradskog
vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog članka održava izjašnjavanjem elektroničkom poštom, predsjednik u pozivu
za sjednicu određuje dan i vrijeme održavanja sjednice,
dan i vrijeme u kojem se dostavljaju amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelj izjašnjava o amandmanima,
te vrijeme u kojem se glasuje po predloženim točkama
dnevnog reda.
Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se dostavlja
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predsjedniku i službeniku nadležnog upravnog odjela koji
sastavlja zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća i ostalim
vijećnicima (odgovori svima/Reply All). Glasovanje se
može provesti i putem programskog rješenja (aplikacije).
Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan
u stavku 2. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog
Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu
materijala, predlaganju točaka dnevnog reda i dostavu
amandmana.
Ako se sjednica po odluci predsjednika Gradskog
vijeća održava putem video konferencije, na sjednicu
sazvanu i održanu putem video konferencije primjenjuju
se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje
sjednice, dostavu materijala, predlaganju točaka dnevnog
reda, postavljanju vijećničkih pitanja, dostavi amandmana, održavanju reda na sjednici i glasovanju.
Ako se sjednica za vrijeme trajanja posebnih
okolnosti navedenih u stavku 1. ovog članka održava u
dvorani, gradski vijećnik koji iz opravdanih razloga zbog
tih okolnosti ne može biti u dvorani u kojoj se održava
sjednica, sudjeluje u radu i odlučivanju na sjednici elektroničkim putem.
Članak 10.
Osoba zatečena na dužnosti zamjenika Gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 144/20) nastavlja s obnašanjem dužnosti
do isteka tekućeg mandata.
Članak 11.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika
stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije.
Klasa: 022-05/21-01/06
UrBroj: 2214/01-01-21-1
Pregrada, 23.02.2021. godine
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Tajana Broz, v.r.

GRAD ZABOK
Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.), članka 8. stavka 2.
Sporazuma o osnivanju javne ustanove Zagorska javna
vatrogasna postrojba – pročišćeni tekst (KLASA: 02105/21-01/01 URBROJ: 2197-15-01-21-1 od 19.2.2021.)
i članka 42. stavka 2. točke 17. Statuta Grada Zaboka
(„Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ br.
9/13., 16/14., 4/18. i 5/20.) gradonačelnik Grada Zaboka
dana 18. veljače 2021. godine donio je sljedeću
ODLUKU
O IMENOVANJU PRIVREMENOG
ZAPOVJEDNIKA ZAGORSKE JAVNE
VATROGASNE POSTROJBE
I.
DR A ŽENA SI N KOV IĆA iz Zaboka, Ulica
Antuna Mihanovića 17, OIB: 76772904334, imenuje
se privremenim zapovjednikom Zagorske javne vatrogasne postrojbe na određeno vrijeme – do imenovanja
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zapovjednika Zagorske javne vatrogasne postrojbe temeljem javnog natječaja u skladu sa odredbama Zakona
o vatrogastvu.
II.
Privremeni zapovjednik ima prava, obveze i dužnosti zapovjednika.
Privremeni zapovjednik dužan je poduzeti sve radnje potrebne za provedbu Sporazuma o osnivanju javne
ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba – pročišćeni tekst (KLASA: 021-05/21-01/01 URBROJ: 2197-1501-21-1 od 19.2.2021.) pri nadležnom trgovačkom sudu.
II.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 214-01/21-01/004
URBROJ: 2197/01-01-21-1
Zabok, 18. veljače 2021.        
GRADONAČELNIK
Ivan Hanžek, oec., v.r.
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6.  Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje,
129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.
- pročišćeni tekst, 137/15., 123/17.,   98/19. i 144/20.),
članka 6. stavka 4. i članka 17. stavka 1. Sporazuma o
osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna
postrojba –pročišćeni tekst (KLASA:021-05/21-01/01
URBROJ: 2197-15-01-21-1 od 19.2.2021.) i članka 42. stavka 2. točke 9. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik
Krapinsko - zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18. i
5/20.) gradonačelnik Grada Zaboka dana 22. veljače 2021.
godine donio je sljedeću
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA
VATROGASNOG VIJEĆA ZAGORSKE JAVNE
VATROGASNE POSTROJBE
I.
Članom Vatrogasnog vijeća Zagorske javne vatrogasne postrojbe kao predstavnik osnivača imenuje
se IVAN KRAJAČIĆ iz Zaboka, Hum Zabočki 94 A.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
KLASA: 214-01/21-01/003
URBROJ: 2197/01-01-21-2
Zabok, 22. veljače 2021.        
GRADONAČELNIK
Ivan Hanžek, oec., v.r.
Na temelju članka 31 Zakona o vatrogastvu (NN
125/2019) zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe dana 19.02.2021. godine utvrđuje
SPORAZUM O OSNIVANJU
JAVNE USTANOVE ZAGORSKA JAVNA
VATROGASNA POSTROJBA
-PROČIŠĆENI TEKST
Članak 1.
Osniva se javna ustanova ZAGORSKA JAVNA
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VATROGASNA POSTROJBA, JAVNA USTANOVA s
danom 17. siječnja 2000. godine, od postojeće ustrojstvene
jedinice Ministarstva unutarnjih poslova, Vatrogasne
postaje Zabok.
Osnivači javne ustanove ZAGORSKA JAVNA
VATROGASNA POSTROJBA su:
Grad Zabok OIB:39265120858 Zabok, ZIVTOV
trg 10
Grad Klanjec OIB: 13212960913 Klanjec, Trg
mira 11
Grad Zlatar OIB: 36370939278 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2
Grad Pregrada OIB: 01467072751 Pregrada, Josipa
Karla Tuškana 2
Grad Donja Stubica OIB: 31330710032 Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20
Grad Oroslavje OIB: 86505626714 Oroslavje, Oro
trg 1
Općina Bedekovčina OIB: 33523559931 Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4
Općina Budinščina OIB: 06550373801 Budinščina,
Budinšćina 6
Općina Desinić OIB: 67465231566 Desinić, Trg
sv. Jurja 7
Općina Gornja Stubica OIB: 82071829681 Gornja
Stubica, Trg sv. Jurja 2
Općina Hrašćina OIB: 68733114137 Hrašćina - Trgovišće, Trgovišće 23 C
Općina Konjščina OIB: 64934614358 Konjščina,
Ivice Gluhaka 13
Općina Kraljevec na Sutli OIB: 07318138631 Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 123
Općina Krapinske Toplice OIB: 97782176849 Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3
Općina Kumrovec OIB: 21647556965 Kumrovec,
Ulica Josipa Broza 12
Općina Marija Bistrica OIB: 67413456362 Marija
Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II 34
Općina Sveti Križ Začretje OIB: 18648820219 Sveti
Križ Začretje, Trg hrv. kraljice Jelene 1
Općina Tuhelj OIB: 67394184503 Tuhelj, Tuhelj 36
Općina Veliko Trgovišće OIB: 48320630286 Veliko
Trgovišće, Trg S. Tuđmana 2
Općina Zagorska Sela OIB: 6954477850 Zagorska
sela, Zagorska sela 38
Općina Zlatar Bistrica OIB: 84861610780 Zlatar
Bistrica, Vladimira Nazora 56
Općina Stubičke Toplice OIB: 15490794749 Stubičke Toplice, V. Šipeka 19
Općina Mače OIB: 74580871169 Mače, Mače 30.
Članak 2.
Naziv ustanove je: ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA, JAVNA USTANOVA (u daljnjem
tekstu: Vatrogasna postrojba).
Skraćeni naziv Vatrogasne postrojbe je: Zagorska
JVP.
Članak 3.
Sjedište Vatrogasne postrojbe je u Zaboku (Grad
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Zabok).
Odluku o poslovnoj adresi donosi zapovjednik
Vatrogasne postrojbe.
Članak 4.
Djelatnost Vatrogasne postrojbe je:
- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija,
- gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama,
ekološkim i inim nesrećama,
- održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata za
gašenje požara,
- održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna
vatrogasna društva,
- usluge ispumpavanja vode,
- usluge prijevoza vode za domaćinstva, fizičke i
pravne osobe,
- kupnja i prodaja vatrogasnih aparata i opreme.
Vatrogasna djelatnost provodi se na kopnu, moru,
jezerima i rijekama.
Gospodarske djelatnosti Vatrogasna postrojba može
obavljati pod uvjetom da se time ne umanjuje intervencijska spremnost Vatrogasne postrojbe.
Članak 5.
Vatrogasna postrojba je nadležno tijelo za provedbu
vatrogasne djelatnosti na području osnivača, s pripadajućim ovlastima utvrđenim Zakonom o vatrogastvu.
Članak 6.
Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno
vijeće, čiji članovi se biraju na mandat od pet godina.
Vatrogasno vijeće ima pet članova, svi s jednakim
pravom glasa:
- predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice
- predstavnik vatrogasne zajednice Krapinsko zagorske županije
- predstavnik vatrogasne zajednice grada odnosno
općine
- predstavnik radnika
- predstavnik osnivača.
Predstavnik vatrogasne zajednice grada odnosno
općine, obzirom na veći broj osnivača, izmjenjuje se kroz
mandatna razdoblja, a biraju ga vatrogasne zajednice
gradova odnosno općina osnivača.
Predstavnik osnivača je predstavnik Grada Zaboka,
čiji je Vatrogasna postrojba proračunski korisnik.
Način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća utvrđuje se Statutom.
Članak 7.
Vatrogasno vijeće Vatrogasne postrojbe:
1. donosi, uz prethodnu suglasnost osnivača, Statut
Vatrogasne postrojbe,
2. donosi, na prijedlog Zapovjednika opće akte
Vatrogasne postrojbe (Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada, akt o plaćama djelatnika, godišnji obračun i
druge opće akte), ako zakonom nije propisano drugačije,
3. donosi, na prijedlog Zapovjednika, Program rada
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i Financijski plan, te nadzire njegovo izvršenje,
4. donosi, na prijedlog Zapovjednika Godišnji
obračun i
5. donosi odluke i obavlja druge poslove određene
zakonom i Statutom.
U slučaju promjene djelatnosti, osim vatrogasne
djelatnosti, odluku o promjeni djelatnosti donosi Vatrogasno vijeće uz suglasnost osnivača.
Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti podnosi
se istovremeno nadležnim tijelima svih osnivača, koji su
dužni o zahtjevu odlučiti u roku od 15 dana od primitka
zahtjeva.
Smatra se da je prethodna suglasnost osnivača dana,
kada svoju suglasnost daje nadležna tijela 2/3 osnivača.
Ukoliko se nadležno tijelo osnivača ne očituje
u roku iz st. 3. ovoga članka, također se smatra da je
suglasnost dana.
Članak 8.
Vatrogasnu postrojbu predstavlja i zastupa zapovjednik.
Zapovjednika Vatrogasne postrojbe imenuje i
razrješava gradonačelnik Grada Zaboka, uz prethodnu
suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, na
mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.
Natječaj iz prethodnog stavka raspisuje i provodi
Vatrogasno vijeće Vatrogasne postrojbe.
Za zapovjednika Vatrogasne postrojbe može se
imenovati osoba koja ispunjava uvjete određene Zakonom
o vatrogastvu i statutom Vatrogasne postrojbe.
Članak 8.a
Zapovjednik Vatrogasne postrojbe predstavlja i zastupa Vatrogasnu postrojbu, poduzima sve pravne radnje
u ime i za račun Vatrogasne postrojbe, zastupa Vatrogasnu
postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i
drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim
ovlastima, organizira i vodi rad i poslovanje Vatrogasne
postrojbe.
Zapovjednik odgovara za zakonitost, operativnost
i stručnost rada Vatrogasne postrojbe.
Zapovjednik ima zamjenika koja ga zamjenjuje u
slučaju njegove odsutnosti.
Zamjenika i pomoćnike zapovjednika Vatrogasne
postrojbe imenuje i razrješava zapovjednik Vatrogasne
postrojbe.
Članak 9.
Sve zaposlene u Vatrogasnoj postaji Zabok preuzima s 17. siječnja 2000. godine Vatrogasna postrojba.
Zaposlenici Vatrogasne postaje Zabok preuzimaju
se i raspoređuju na poslove sukladno rasporedu kojeg su
imali 16. siječnja 2000. godine.
Novo unutarnje ustrojstvo Vatrogasne postrojbe
utvrditi će se u roku od 90 dana od donošenja Procjene
ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Zagorsku javnu vatrogasnu postrojbu od strane svih osnivača.
Članak 10.
Sredstva potrebna za rad Vatrogasne postrojbe čine
osnovna sredstva i sitni inventar, koja je Grad Zabok
preuzeo od RH -a u MUP - a PU krapinsko-zagorske
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temeljem čl. 57. st. 1 Zakona o vatrogastvu („Narodne
novine“ br. 106/99.), a Odlukom o prijenosu bez naknade
u vlasništvo JVP-e Grada Zaboka opreme i Sredstava
(KLASA: 920-11/00-01/01 od 23. studeni 2000. godine i
23. siječnja 2001. g.) je ista sredstva prenio u vlasništvo
Vatrogasne postrojbe, i osnovna sredstva i sitni inventar
koja je Vatrogasna postrojba ostvarila vlastitom djelatnošću i darovanjem, a sve prema Zapisniku o popisu imovine
JVP-e Grada Zaboka i popisnim listama sa stanjem na
dan 07. rujna 2005. godine.
Članak 11.
Sredstva za financiranje Vatrogasne postrojbe osiguravaju se u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.
Članak 12.
Sredstva koja Vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću mogu se koristiti za provedbu vatrogasne
djelatnosti i aktivnosti.
Odluku o načinu korištenja sredstava iz prethodnog
stavka donosi Vatrogasno vijeće.
Članak 13.
Možebitni gubitak u poslovanju pokriva se prvenstveno iz sredstava pričuve, koju je Vatrogasna postrojba
dužna formirati.
Ako sredstva pričuve nisu dostatna, gubitak Vatrogasne postrojbe podmiruju osnivači iz vlastitih sredstava
proračuna, u % koji je jednak % učešća sufinanciranja
svakog pojedinog osnivača u odnosu na ukupni iznos
sufinanciranja od strane svih osnivača, sukladno odluci
o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i
mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih
postrojbi.
Članak 14.
Vatrogasna postrojba može stjecati, opterećivati
ili otuđivati nekretninu i drugu imovinu pojedinačne
vrijednosti veće od 150.000,00 kuna samo uz prethodnu
suglasnost Vatrogasnog vijeća.
Članak 15.
Vatrogasna postrojba dužna je osnivačima dostaviti izvješće o radu, odnosno izvršenju Programa rada
i Godišnji obračun za proteklu godinu do 28. veljače
naredne godine.
Članak 16.
Osnivači su suglasni da je osnivanje Vatrogasne
postrojbe i obavljanje vatrogasne djelatnosti od njihova
posebnog interesa, te da će međusobne odnose koji za njih
proizlaze rješavati sporazumno i s ciljem unapređenja
vatrogasne djelatnosti.
Svaki od osnivača može istupiti iz Vatrogasne
postrojbe i osnovati vlastitu javnu ustanovu – javnu vatrogasnu postrojbu za obavljanje vatrogasne djelatnosti
, ali prethodno mora u primjerenom roku (najkasnije tri
mjeseca prije istupanja) o tome izvijestiti ostale osnivače, i to na način da se novom ustroju pristupi početkom
proračunske godine.
Prava i obaveze osnivača prilikom istupanja utvrđuju se posebnim Sporazumom, s time da se s danom
istupanja obračunava razlika (u korist ili na teret osnivača
koji istupa) između vrijednosti sredstava sufinanciranja
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utrošenih za nabavu opreme i preuzete opreme prilikom
istupanja, te obveze prema zaposlenicima Vatrogasne
postrojbe.
Članak 17.
Nadležna tijela imenovat će svoje predstavnike u
Vatrogasno vijeće Vatrogasne postrojbe u roku od 30 dana
od dana potpisivanja ovog Sporazuma.
Vatrogasno vijeće dužno je uskladiti Statut Vatrogasne postrojbe sa odredbama Zakona o vatrogastvu.
Vatrogasna postrojba dužna je pravovremeno poduzeti sve radnje potrebne za usklađenje svog poslovanja
sa Zakonom o vatrogastvu.
Članak 18.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa od
strane ovlaštenih predstavnika osnivača.
KLASA: 021-05/21-01/01
URBROJ:2197-15-01-21-1
Zabok, 19. veljače 2021.
ZAPOVJEDNIK ZAGORSKE JAVNE
VATROGASNE POSTROJBE
Dražen Sinković, v.r.

OPĆINA ĐURMANEC
Na temelju članka 4., stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine“, br 86/08, 61/11,
4/18 i 112/19), članka 47. Statuta Općine Đurmanec,
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj
8/13, 6/14, 7/18 i 5/20) i članka 7. Odluke o ustrojavanju
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 36/20)
općinski načelnik donosi
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE ĐURMANEC
Članak 1.
U članku 11. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurmanec  (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 44/20 i 5/21),
pod rednim brojem 1., radno mjesto PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA, u tablici naziva
„OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA“, u točki „POTREBNO
STRUČNO ZNANJE“, tekst: „- magistar struke ili stručni
specijalist pravne, upravne ili ekonomske struke*“, mijenja se i sada glasi: „- magistar struke ili stručni specijalist
pravne ili upravne struke*“.
Članak 2.
Pod rednim brojem 2., radno mjesto STRUČNI
SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE, u tablici naziva
„OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA“, u točki „POTREBNO
STRUČNO ZNANJE“, tekst: „- sveučilišni prvostupnik  
ili  stručni  prvostupnik pravne, upravne ili ekonomske
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struke“, mijenja se i sada glasi: „- sveučilišni prvostupnik  
ili  stručni  prvostupnik pravne ili upravne struke“.
Članak 3.
Pod rednim brojem 3., radno mjesto VIŠI REFERENT - KOMUNALNI I POLJOPRIVREDNI REDAR,
u tablici naziva „OPIS RAZINE STANDARDNIH
MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA“,
u točki „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, tekst: „sveučilišni prvostupnik ili stručni  prvostupnik pravne,
upravne, ekonomske, građevinske, prometne, tehničke
ili agronomske struke“, mijenja se i sada glasi: „- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske,
prometne, tehničke ili agronomske struke“.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o
unutarnjem redu stupa na snagu prvi dan od dana objave
u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.  
KLASA:023-01/21-01/0002
URBROJ:2140/02-02-21-1
Đurmanec, 22. veljače 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Damir Belošević, dipl. oec., v.r.
Na temelju članka 9. i članka 10., stavka 2. Zakona
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08,
61/11, 04/18 i 112/19) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
broj 8/13, 6/14, 7/18 i 5/20) načelnik Općine Đurmanec
utvrđuje
I. IZMJENU PLANA PRIJMA U SLUŽBU
ZA 2021. GODINU
I.
U Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Đurmanec za 2021. godinu (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” broj 2/21), u članku III.,
stavak 1. mijenja se i glasi:
„Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Đurmanec od šest sistematiziranih radnih mjesta
nepopunjena tri radna mjesta:
a) PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA,
b) VIŠI REFERENT - KOMUNALNI I POLJOPRIVREDNI REDAR
c) REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE“.
II.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme odgovarajuće
stručne spreme i struke za 2021. godinu prikazani su u
Tabeli koja se nalazi u privitku ove I. izmjene Plana i čini
njegov sastavni dio.
III.
Ova I. izmjena Plana prijma u službu stupa na snagu
prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a objavit će se i na službenim
stranicama Općine Đurmanec.               
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KLASA:112-01/21-01/0002
URBROJ:2140/02-02-21-1
Đurmanec, 22. veljače 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Damir Belošević, dipl. oec., v.r.

TABELA UZ I. IZMJENU PLANA PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINU ĐURMANEC ZA 2021. GODINU

Broj sistematiziranih
radnih mjesta

6

6

NAZIV TIJELA

JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL

UKUPNO:

Red.
br.

1.

3

3

Stvarno stanje
popunjenosti radnih
mjesta na dan 22.
veljače 2021. godine

VIŠI REFERENT - KOMUNALNI I
POLJOPRIVREDNI REDAR  – VŠS,
sveučilišni prvostupnik  ili  stručni  
prvostupnik građevinske, prometne,
tehničke ili
agronomske struke;
REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I
FINANCIJE
- srednja stručna sprema ekonomske
struke, upravne struke, gimnazije,
hotelijersko-turističke struke ili
komercijalne struke.
3

3
PROČELNIK JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
- magistar struke ili stručni
specijalist pravne ili upravne struke
ili iznimno sveučilišni prvostupnik
pravne ili upravne  struke odnosno
stručni prvostupnik struke koji ima
najmanje 5 godina radnog iskustva
na  odgovarajućim  poslovima i koji
ispunjava ostale propisane uvjete.

Potreban broj službenika i namještenika
na neodređeno vrijeme i stručna sprema

0

0

3

3

Potreban broj
UKUPNO PLANIRANIH
pripravnika na
POPUNA (za službenička
određeno vrijeme i
mjesta) u 2021.
stručna sprema
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svibanj
2021.
- do 31.
prosinca 2021. veljača 2021.
godine

4

6

gospodarstvo,
poljoprivreda
i zaštita okoliša

Poziv za
financiranje
programa i
projekata koje
provode udruge na
području Općine
Đurmanec u 2021.
godini

183.500,00
kn

prava branitelja

15.000,00

28.500,00

10

Socijalna skrb,
zdravstvo,

4

Kultura,
teh. kultura,
110.000,00
očuvanje
kulturne baštine
Sport i rekreacija
30.000,00

1.

Jedinstveni
upravni
odjel Općine
Đurmanec

Naziv tijela

Naziv javnog
natječaja

Sveukupna
vrijednost

Područje

Vrijednost
po području

- 1.000,00 do
80.000,00 kuna
- 1.000,00 do
10.000,00 kuna
- 1.000,00 do
15.000,00 kuna
- 1.000,00 do
15.000,00 kuna

Trajanje
podrške

Rok za
raspisivanje
javnog
poziva/
natječaja
R.b.

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH
NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE
PROGRAMA I PROJEKATA
KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU
OPĆINE ĐURMANEC U 2021. GODINI

Visina financijske
podrške (od-do
u kn)

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(Narodne novine br. 26/15) i članka 47. Statuta Općine
Đurmanec, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13, 6/14, 7/18 i 5/20), općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA
RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA
FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA
KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU
OPĆINE ĐURMANEC U 2021. GODINI
Članak 1.
Ovim Godišnjim planom definira se raspisivanje
javnih natječaja u 2021. godini za dodjelu sredstava iz
Proračuna Općine Đurmanec tijekom 2021. godine,
okvirni datum objave, visina sredstava koja se dodjeljuju,
programsko područje te okvirni broj ugovora, trajanje
financiranja, rok raspisivanja i ugovaranja po provedenim
javnim natječajima.
Članak 2.
Sastavni dio ovog Zaključka je tablični prikaz
Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje udruga koje djeluju na području općine Đurmanec
za 2021. godinu.
Članak 3.
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja okvirnog
je karaktera i promjenljiv je te Općina Đurmanec zadržava pravo raspisivanja dodatnih javnih natječaja, odnosno
pravo promjene Godišnjeg plana sukladno osiguranim
sredstvima u Proračunu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije, web stranici Općine Đurmanec te oglasnoj ploči
Općine Đurmanec.
Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga sa područja općine
Đurmanec za 2021. godinu dostavlja se Uredu za udruge.
KLASA:007-01/21-01/0001
URBROJ:2140/02-02-21-1
Đurmanec, 28. siječnja 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Damir Belošević, dipl. oec., v.r.     
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Okvirni broj
planiranih
Ugovora
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2

Poziv za
financiranje
programa i
Jedinstveni
projekata koje
upravni
provode sportske 145.000,00
odjel Općine i ostale udruge na
kn
Đurmanec
području Općine
Đurmanec u 2021.
godini za kapitalna
ulaganja

Sport
i rekreacija

-

10

- 1.000,00 do
25.000,00 kuna

- do 31.
prosinca 2021. veljača 2021. svibanj 2021.
godine
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OPĆINA MIHOVLJAN
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 39. Statuta
Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske  županije“ broj 05/13, 11/18 i 08/20), a u vezi s
člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi,  Općinsko vijeće  Općine Mihovljan na svojoj 27. sjednici održanoj dana 23. veljače 2021. godine,
donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE
MIHOVLJAN
Članak 1.
U Statutu Općine Mihovljan  („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 05/13, 11/18 i 08/20)
iza članka 4. dodaje se Članak 4. a koji glasi:
„Članak 4.a
Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu vodi evidenciju općih podataka općina, gradova i županija o pitanjima proizašlim iz
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu donijeti će pravilnik o
prikupljanju, sistematiziranju i objavi podataka te vođenju
evidencije iz stavka 1. ovog članka.“
Članak 2.
U članku 7. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji
glasi:
„Općina u pravilu preuzima svoj povijesni grb i
zastavu.
Čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu donijeti će pravilnik
o uređivanju grba i zastave, kao i o drugim pitanjima
od značenja za izradu i uporabu grba i zastave jedinice
lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.“
Članak 3.
U članku 25. riječ „mjesnog“ briše se
Članak 4.
Članak 26. mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja
o prijedlogu statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom i statutom.
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće
se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba
referenduma.“
Članak 5.
Članak 27. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
1. 20% ukupnog broja birača
2. 2/3 članova Općinskog vijeća
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predlo-
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žilo 20% ukupnog broja birača, Općinsko vijeće raspisat
će referendum za opoziv općinskog načelnika u skladu s
odredbama Zakona i zakona kojim se uređuje raspisivanje
referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju
referenduma za opoziv općinskog načelnika donosi
dvotrećinskom većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Referendum za opoziv općinskog načelnika ne
smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv,
kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za
općinskog načelnika.
Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je
ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača
koji su glasali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3
ukupnog broja birača.“
Članak 6.
Članak 28. mijenja se i glasi:
„Na temelju odredaba zakona i statuta Općine,
raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna
trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 20%
ukupnog broja birača u općini i većina vijeća mjesnih
odbora na području općine.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako
je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik
te ako je raspisivanje referenduma predložila većina
vijeća mjesnih odbora na području općine, Općinsko
vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu
te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom
glasova svih članova općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od
ukupnog broja birača u općini, predsjednik Općinskog
vijeća, dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja
prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana
od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga,
odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog
broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti
općinskom vijeću.
Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog
ispravan, Općinsko vijeće, raspisat će referendum u roku
od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela
državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni
spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.“
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Članak 7.
Članak 30. mijenja se i glasi:
„Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području općine i upisani su
u popis birača.“
Članak 8.
Članak 31.  mijenja se i glasi:
„Odluka donesena na referendumu obvezatna je za
općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom
referendumu koja nije obvezatna.“
Članak 9.
Članak 32. mijenja se i glasi:
„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima
iz samoupravnog djelokruga općine te raspravljanja o
potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u
skladu sa zakonom i statutom općine.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora,
gradske četvrti ili gradskog kotara, u skladu sa statutom
općine.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili
za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zborove građana može sazvati i općinsko vijeće
te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja
građana o pitanjima od značenja za općinu.
Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili
općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo
područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili
dijelove naselja na području općine, a mogu se sazvati
i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora
koji čini zasebnu cjelinu.“
Članak 10.
Članak 33. mijenja se i glasi:
„Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih
građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno
je za mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko vijeće i
općinskog načelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom općine u skladu sa zakonom
i statutom.“
Članak 11.
Članak 34. mijenja se i glasi:
„Građani imaju pravo općinskom vijeću predlagati
donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz
njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz
samoupravnog djelokruga općine  od lokalnog značenja,
u skladu sa zakonom i statutom općine.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka
općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži
najmanje 10% od ukupnog broja birača u općini te dati
odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca
od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu
se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim
mogućnostima općine.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja
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o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom općine u
skladu sa zakonom i statutom.“
Članak 12.
Članak 35. mijenja se i glasi:
„Tijela Općine dužna su omogućiti građanima i
pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj
rad kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan
odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanju svojih
građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima
i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od
dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna
tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i
pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno
izjavljivanje predstavke i pritužbe.
Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka
mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima jedinice.“
Članak 13.
Članak 43. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće ima 9 članova izabranih u skladu
s odredbama posebnog zakona. „
Članak 14.
U članku 44. stavak 7. mijenja se i glasi:
„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani
izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog
vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s
poslodavcem.“
Članak 15.
Članak 47. mijenja se i glasi:
„Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost
javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktima
jedinice.
Sjednice Općinskog vijeća prisustvuje općinski
načelnik.
Na sjednicama općinskog vijeća glasuje se javno,
ako općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje
tajno.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem.
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za
vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog
vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će
se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i
odlučivanju.“
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Članak 16.
U članku 48. stavku 11. iza točke dodaje se tekst:
„Iznimno, ograničenje se ne primjenjuje u slučaju
nastavljanja obnašanja dužnosti člana općinskog vijeća
kojemu mandat mirovao zbog obavljanja dužnosti privremenog zamjenika općinskog načelnika.“
Članak 17.
U članku 48. iza stavka 12. dodaju se stavci 13. i 14.:
„Član općinskog vijeća ne može istovremeno biti
privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje
općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti
ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati
svoju dužnost.
Članu općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik
imenovao za privremenog zamjenika općinskog načelnika mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski
načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost.“
Članak 18.
U Članak 54. stavak 6. mijenja se i glasi:
„Ako ne raspiše referendum na prijedlog birača
kada je utvrđeno da je dopušteni prijedlog podnesen od
dovoljnog broja birača, u skladu s odredbama Zakona i
zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma
Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:
„Ako ne raspiše referendum za opoziv iz članka
27. stavka 3. Statuta
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.
Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:
„Ako ne donese proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
kojom je proračun ukinut u postupku ocjene zakonitosti
općeg akta, osim u slučaju iz članka 98. stavka 3. ovog
Statuta. „
Članak 19.
Članak 59. stavak 1. briše se
Članak 20.
Članak 60. mijenja se i glasi:
„Izvršno tijelo Općine je općinski načelnik. On
zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima
sukladno posebnom zakonu.
U županiji koja ima do 250.000 stanovnika, jedinici
lokalne samouprave koja ima više od 10.000 do 100.000
stanovnika i gradu koji je sjedište županije župan i
gradonačelnik odnosno općinski načelnik imaju jednog
zamjenika koji se bira zajedno s njima na neposrednim
izborima sukladno posebnom zakonu. Budući da Općina
ima manje od 10.000 stanovnika, općinski načelnik nema
zamjenika.“
Članak 21.
Članak 61.  mijenja se i glasi:
„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika koji nema zamjenika nastupe okolnosti zbog kojih
je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost
zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti,
općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik
kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata
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iz reda članova općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz
reda članova općinskog vijeća, općinski načelnik može
promijeniti tijekom mandata.
Zamjenik općinskog načelnika, član općinskog
vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik
općinskog načelnika, koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu
mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.“
„Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo
redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano
funkcioniranje općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika, ostvaruje prava općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. članka 11. nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat će se
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje
općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika, po prestanku razloga
zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 3. ovoga
članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. članka 11. općinski
načelnik ili pročelnik upravnog tijela općine nadležnog
za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika
općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 3. ovoga članka predsjednik općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti
Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.“
Članak 22.
Članak 62. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik sam odlučuje hoće li dužnost
na koju je izabran obavljati profesionalno.
U roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost
općinski načelnik dužan je dostaviti pisanu obavijest
nadležnom upravnom tijelu općine o tome na koji način
će obnašati dužnost.
Ako općinski načelnik u roku od 8 dana od dana
stupanja na dužnost ne dostavi pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Općine o tome na koji će način
obnašati dužnost smatra se da dužnost obavljaju volonterski. Danom stupanja na dužnost smatra se dan početka
mandata određen posebnim zakonom.
Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pismene obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom
upravnom tijelu Općine.
Ako u obavijesti iz stavka 4. ovog članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi
način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg
mjeseca nakon dostave obavijesti.
Osobe koje obavljaju dužnost volonterski ne mogu
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promijeniti način obavljanja dužnosti  u godini održavanja
redovnih lokalnih izbora.
Pročelnik upravnog tijela Općine nadležan za službeničke odnose ovlašten je za donošenje deklaratornih
odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti
Općinskog načelnika, kao i pojedinačnih rješenja o visini
plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona. „
Članak 23.
U članku 63. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6.,
stavak 7. i stavak 8. koji glase:
„Pravo na naknadu plaće i staž osiguranja iz stavka
4. i 5. ovoga članka ostvaruje se na vlastiti zahtjev općinskog načelnika te započinje prvoga dana po prestanku
profesionalnog obavljanja dužnosti.
Zahtjev iz stavka 6. ovoga članka podnosi se najkasnije posljednjeg dana profesionalnog obavljanja dužnosti.
Ako ne podnesu zahtjev u roku iz stavka 7. ovoga
članka, općinski načelnik ne mogu ostvariti pravo na
naknadu plaće i staž osiguranja iz stavka 4. i 5. ovoga
članka.“
Dosadašnji stavak 6. stavak 7. i stavak 8. postaju
stavak 9. stavak 10. i stavak 11.
Članak 24.
Članak 66. mijenja se i glasi:
„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku koji nemaju zamjenika, raspisati će se
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika
nastupio opozivom, raspisati će se prijevremeni izbori za
općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora
dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade
Republike Hrvatske.
O svim promjenama tijekom mandata općinskog
načelnika, pročelnik upravnog tijela dužan je bez odgode
obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.“
Članak 25.
Članak 90. briše se.
Članak 26.
Iza članka 97. dodaje se Članak 97. a koji glasi:
„Općina je dužna javno objaviti informacije o
trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim
stranicama tako da te informacije budu lako dostupne
i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka
obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje
planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te
uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.“
Članak 27.
U članku 99. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1
ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće
u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog
načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te
drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom
Općinskog vijeća.“
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Članak 28.
U cijelom tekstu Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 05/13,
11/18 i 08/20 ) riječi: „i njegovog zamjenika“, riječi „i
zamjenik načelnika“ te riječi „koji je izabran zajedno s
njim“ u određenom broju i padežu brišu se.
Članak 29.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, osim odredbi članka 5., 13.,
članka 20. stavka 3., članaka 21., 22., 24. i 28. koji stupaju
na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju
prvih slijedećih redovitih lokalnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike
i župane.
KLASA: 012-03/21-01/01
URBROJ: 2211/07-21-07
Mihovljan, 23.02.2021
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Čleković, v.r.
Na temelju članka 33. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske  
županije“ broj 05/13, 11/18 i 09/20), a u vezi s člankom 8.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 27. sjednici
održanoj dana 23. veljače 2021. godine, donijelo je
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MIHOVLJAN
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Mihovljan
(„Služben glasnik Krapinsko-zagorske   županije“ broj
5/13) u članku 2., stavak 2. mijenja se i glasi:
„Konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća saziva
pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove općinskog
vijeća ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u jedinici nije
imenovan pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove općinskog vijeća ili službenik ovlašten za obavljanje
poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat
će čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu
i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on
ovlasti.“
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Prva konstituirajuća sjednica općinskog vijeća
sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih
rezultata izbora.“
Članak 2.
U članku 55. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. i 5.
koji glase:
„Sjednica vijeća može se sazvati i elektroničkim
putem.“
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
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trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice predstavničkih
tijela iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mihovljan stupa na snagu prvog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 012-04/21-01/02
URBROJ: 2211/07-21-05
Mihovljan, 23.02.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Čleković, v.r.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07,  
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.-proč.tekst, 137/15.ispr. , 123/17, 98/19. i 144/20.)  i članka   35. Statuta  općine
Veliko Trgovišće   ( „Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09.,
8/13. 6/18. i 17/20.)  Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće na 23. sjednici održanoj   dana   18. veljače  2021.
godine donosi
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE
Članak 1.
U članku 21. stavak 1. Statuta općine Veliko Trgovišće ( „Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09., 8/13.,
6/18. i 17/20.) – u daljnjem tekstu:Statut Općine)  riječ
„lokalnog“ briše se.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje
provedba referenduma.“
Članak 2.
U članku 22. iza stavka  1. dodaje se novi stavak
2. koji glasi:
„Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i
mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu
prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.“
Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju  stavci 3. do 6.
U dosadašnjem stavku 4. koji je postao stavak 5.
riječ „središnjem“ briše se.
U dosadašnjem stavku 5. koji je postao stavak 6.
riječ „središnje“ briše se.
Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
„Na referendumu se odlučuje većinom birača koji
su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina
od ukupnog broja birača upisanih u popis birača općine
Veliko Trgovišće.“   
Članak 3.
Članak 23.mijenja se i glasi:
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„Članak 23.
Referendum se može raspisati radi opoziva općinskog načelnika.  
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
– 20% ukupnog broja birača s područja Općine,
– 2/3 članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača s područja Općine, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog
načelnika   u skladu sa zakonom i člankom 22. stavkom
4. ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje
je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača s područja Općine.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju
referenduma za opoziv općinskog načelnika  Općinsko
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vijeća.  
Referendum za opoziv općinskog načelnika   ne
smije se raspisati prije proteka roka od   6  mjeseci od
održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori
za općinskog načelnika.“
Članak 4.
U članku 23.a  riječi „ i njegovog  zamjenika koji
je izabran zajedno s njim“ brišu se.
Članak 5.
U članku 23.b. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Na savjetodavnom referendumu odlučuje se većinom glasova birača koji su izašli na glasovanje. „
Članak 6.
U članku 26.  iza riječi „Trgovišće“ zarez i riječi  
„odnosno na području za koje se raspisuje referendum“
brišu se.   
Članak 7.
Članak 28.mijenja se i glasi:
„Članak 28.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti ,
kojeg provodi  nadležno tijelo državne uprave, sukladno
posebnom zakonu.“
Članak 8.
U članku 29.stavak 6. briše se.
Članak 9.
Članak 30. mijenja se i glasi:
„Članak 30.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora,  u
roku od 15 dana od dana donošenja odluke  Općinskog  
vijeća iz članka 29. ovog   Statuta, u pravilu javnom
objavom poziva
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili
za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana pravo sudjelovanja imaju birači
koji imaju prebivalište na području za koje   se   zbor
održava.  
Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće
te Općinski načelnik, radi raspravljanja i izjašnjavanja

Strana 79 - Broj 8

građana o pitanjima od značenja za  Općinu.
Kada zborove građana saziva općinsko  vijeće ili
općinski načelnik,   zborovi građana sazivaju se za cijelo
područje ili za dio područja općine , pojedina naselja
ili dijelove naselja na području,   a mogu se sazvati i za
cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora,   koji
čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem,
osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana
ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se
donose većinom glasova prisutnih građana.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u
popis birača   područja za koje je sazvan zbor građana.
Zborom građana predsjeda i radom rukovodi
sazivač.  
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno
je za mjesni odbor,   a savjetodavno za općinsko vijeće i
općinskog načelnika.  „
Članak 10.
Članak 31. mijenja se i glasi:
„Članak 31.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja
iz djelokruga Općinskog vijeća te  podnositi peticije o
pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka
1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje
10% birača upisanih u popis birača Općine.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku, te
mora sadržavati ime i prezime potpisnika, adresa prebivališta, OIB i vlastoručni potpis birača. Potpisi birača
kojima se ne može bez dvojbe prema imenu i adresi    
utvrditi  o kojoj se osobi radi su nevažeći.
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati
potpuni tekst prijedloga ili peticije.
            Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od zaprimanja  prijedloga.
Odgovor se podnosi u pisanom obliku putem predsjednika vijeća mjesnog odbora   područja prebivališta
birača podnositelja prijedloga.   
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu
se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim
mogućnostima Općine.“
Članak 11.
U članku 39. stavak 4.  mijenja se i glasi:
„Vijećnici imaju pravo na opravdani izostanak s
posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih
radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.
Članak 12.
U članku 41. iza stavka 3. dodaje se novi stavak
4. koji glasi:
„Vijećniku kojeg je općinski načelnik  imenovao
za privremenog zamjenika  mandat miruje po sili zakona
od dana kada je općinski načelnik onemogućen obavljati
svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.“
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Dosadašnji stavci 4. – 9. postaju stavci 5.-10.
U dosadašnjem stavku 9. koji je postao stavak 10. na
kraju rečenice iza riječi „mandata“ umjesto točke stavlja
se zarez i dodaju riječi „ iznimno ovo se ograničenje ne
primjenjuje u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti
člana Općinskog vijeća kojem je mandat mirovao radi
obnašanja dužnosti privremenog zamjenika Općinskog
načelnika.“
Članak 13.
U članku 42. stavku 1. alineja 5. riječi „ i njegovom
zamjeniku“ brišu se.
Članak 14.
U članku 49.stavak 2. mijenja se i glasi:
„Mandat općinskog načelnika traje četiri godine
i počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave
konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana
koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga
općinskog načelnika.“
Stavak 4. mijenja se i glasi:  
„Općinski načelnik  obvezan je prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća.“
Članak 15.
Članak 53. mijenja  se i glasi:
„Članak 53.
Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika  nastupe okolnosti zbog kojih je   onemogućen
obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti, Općinskog načelnika zamijenit
će privremeni zamjenik kojeg on imenuje  na početku
mandata iz    reda članova Općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz
reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik  može
promijeniti tijekom mandata.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo
redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano
funkcioniranje Općine.“
Članak 16.
Članak 54. i 54.a brišu se.
Članci 55. do 57.a postaju članci 54. do 57.
Članak 17.
Prijašnji Članak 55.   koji je postao Članak 54.
mijenja se i glasi:
„Članak 54.
O načinu obnašanja dužnosti Općinski načelnik
izjašnjava se u skladu sa odredbama zakona.“
Članak 18.
U prijašnjem članku 56.  koji je postao Članak 55.
u stavku 1. riječi „i njegovom zamjeniku“ brišu se.
Stavak 2. briše se.
Članak 19.
Prijašnji Članak 57.   koji je postao Članak 56.
mijenja se i glasi:
„Članak 56.
Općinski načelnik može  se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 23. ovog Statuta.“
Članak 20.
Prijašnji Članak 57.a   koji je postao Članak 57.
mijenja se i glasi:
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„Članak 57.
Ako Općinskom načelniku mandat prestane prije
isteka  raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog
načelnika.   
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika, obnašat će povjerenik Vlade Republike
Hrvatske.“
Članak 21.
Članak 80. briše se.
Dosadašnji članci 81. do 104. postaju članci 80.
do 103.
Članak 22.
U članku 94. koji je postao Članak 93. brojka „91“
zamjenjuje se brojkom „90“.
Članak 23.
Ovlašćuje se Komisija za statut i poslovnik da izradi
i objavi pročišćeni tekst Statuta općine Veliko Trgovišće.
Članak 24.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu  osmog dana   
od dana objave, a objavit će se  u Službenom glasniku
Krapinsko zagorska županije.  
KLASA: 021-01/21-01/2                              
UR.BROJ: 2197/05-05-21-2  
Veliko Trgovišće, 18.02. 2021.g.   
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski,dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07,  
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.-proč.tekst, 137/15.ispr. , 123/17, 98/19. i 144/20.)  i članka   35. Statuta  općine
Veliko Trgovišće   ( „Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09.,
8/13. 6/18. i 17/20.)  Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće na 23. sjednici održanoj   dana  18. veljače   2021.
godine donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća općine Veliko
Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske
županije“ broj 23/09., 8/13. 6/18. i 17/20)    Članak 22.
mijenja se i glasi:
„Članak 22.
Općinski načelnik   obvezan je  prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća.“
Članak 2.
U članku 23. riječi  „i njegovog zamjenika“ brišu se.
Članak 3.
Članak 24.mijenja se i glasi:
„Članak 24.
U obnašanju izvršne  vlasti  Općinski načelnik odnosno privremeni zamjenik  kada zamjenjuje Općinskog
načelnika u okolnostima kada je on onemogućen obavljati
svoju dužnost radi duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti, imaju prava i obveze utvrđene zakonom,
Statutom i ovim Poslovnikom.“
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Članak 4.
U članku 25. stavak  1. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik  dva puta godišnje, u pismenom
ili usmenom obliku, Općinskom vijeću podnosi izvješće o svom radu i to istodobno s izvješćem o izvršenju
Proračuna.“  
Članak 5.
Članak 28.mijenja se i glasi:
„Članak 28.
Način i postupak pokretanja  razrješenja  Općinskog načelnika   propisan je zakonom i Statutom  Općine.“
Članak 6.
U članku 49.a stavak 1. mijenja se i glasi:
„Ako Općinsko vijeće  ne donese proračun prije
početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za
prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o
privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova,
funkcija i programa tijela Općine i drugih proračunskih
i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim
zakonom.“
Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji  glase:
„Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1.
ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće  
u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog
načelnika  ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
Izuzetno od odredbi stavka 2. ovog članka, u slučaju
kad je Općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje
dužnosti zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, odluku o privremenom financiranju ovlašten je
predložiti  privremeni zamjenik“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.   
Članak 7.
Iza članka 49.a dodaje se Članak 49.b  koji glasi:
„Članak 49.b
U slučaju kada je Općinski načelnik onemogućen u
obavljanju dužnosti a do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun , financiranje se obavlja
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka
koju donosi Općinsko vijeće   na prijedlog privremenog
zamjenika općinskog načelnika.“
Članak 8.
U članku 50. stavku 1. riječi „i njegovom zamjeniku“ brišu se.
Članak 9.
U poglavlju  „XI RED NA SJEDNICI“  podnaslov  
„1. Sazivanje sjednice“ mijenja se i glasi: „1. Sazivanje i
održavanje sjednice“.
Članak 10.
U članku 55. iza stavka 3. dodaje se novi stavak
4. koji glasi:
„Kada se poziv i materijali za sjednicu Općinskog
vijeća dostavljaju elektroničkim putem, dostava se smatra obavljenom u trenutku kada je poziv s materijalima
zabilježen na poslužitelju za primanje takvih poruka.“
Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5.,6. i 7.
Dosadašnji stavak 6. koji je postao stavak 7.   mijenja se i glasi:
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„Poziv i materijali za sjednicu  Općinskog  vijeća
dostavljaju se vijećnicima i Općinskom načelniku.“
Članak 11.
Iza članka 55. dodaje se Članak 55.a koji glasi:
„Članak 55.a
Sjednice Općinskog vijeća  u pravilu se održavaju u
sjedištu Općine, ali izuzetno u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak,
život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće
vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ali
i u drugim opravdanim slučajevima,  o čemu odlučuje
predsjednik Općinskog vijeća,  sjednice Općinskog vijeća  
mogu  se održati i na drugim odgovarajućim lokacijama
i prostorima.
Također u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, u
smislu stavka 1. ovog članka,  sjednice Općinskog vijeća
mogu biti održane i prenošene elektroničkim putem,
sukladno tehničkim mogućnostima..
U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. ovog članka
kada su vijećnici zaprimili poziv i materijale  elektroničkom poštom   isti postupaju na način:
- mogu postaviti vijećničko pitanje (također putem elektroničke pošte) u roku od 24 sata po zaprimanu
poziva,   
-predlažu dopunu dnevnog reda, predlažu amandmane i dr. uz obrazloženje,(također putem elektroničke
pošte), u roku od 24 sata po zaprimanju poziva,   
- izjašnjavaju se o svakoj predloženoj točki dnevnog
reda (za-protiv-suzdržan)  elektroničkom poštom, u roku
koji je naznačen u pozivu za sjednicu Općinskog vijeća,
a istekom tog roka sjednica se smatra završenom.
Odgovor na vijećničko pitanje dostavlja se također
putem elektroničke pošte, u pravilu u roku koji je određen
kao rok za izjašnjavanje o točkama dnevnog reda ili sa
pozivom i materijalima za slijedeću sjednicu Općinskog
vijeća.  
Svaki vijećnik Općinskog vijeća   koji je uredno
primio poziv i materijale za zakazanu sjednicu vijeća
putem elektroničke pošte, a ne izjasni se na način kako
je navedeno u   stavku  3. al. 3.ovog članka smatra se da
je pristupio  sjednici Općinskog vijeća (nazočan) i da se
o predloženim točkama dnevnog reda Općinskog vijeća
izjašnjava kao „suzdržan“.
Osim elektroničkom poštom sjednice se u okolnostima iz stavka 1. ovog članka mogu održavati  primjenom tehnoloških platformi koje osiguravaju istovremeno praćenje sjednice slikom i tonom kao i mogućnost
aktivnog sudjelovanja svih vijećnika po svim točkama
dnevnog reda.“
Članak 12.
U članku 66. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„ Dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika
Općinsko vijeće donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika kada je prijedlog za
opoziv podnijelo 2/3 članova Općinskog vijeća.“
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Članak 13.
Ovlašćuje se Komisija za statut i poslovnik da izradi
i objavi pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća
općine Veliko Trgovišće.
Članak 14.
Ova   Odluka stupa na snagu  osmog dana   od dana
objave, a objavit će se  u Službenom glasniku Krapinsko
zagorska županije.  
KLASA: 021-01/21-01/1                             
UR.BROJ: 2197/05-05-21-1
Veliko Trgovišće, 18.02.2021.g.  
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski,dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17 i 107/20), članka 31. st.
7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne
novine« 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19.) i članka 35. Statuta
općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj:
23/09, 8/13, 6/18, 11/20.-proč.tekst i 17/20.) u postupku
davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Veliko Trgovišće, koji
je započeo danom slanja Obavijesti o namjeri davanja
koncesije u EOJN RH (broj objave 2020/S 01K-0043116),
Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće  na 23.  sjednici
održanoj dana 18.veljače 2021.g.  donijelo je  
ODLUKU O DAVANJU KONCESIJE
ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG
OTPADA NA PODRUČJU
OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE
Članak 1.
Općina Veliko Trgovišće, OIB:48320630286, (u
daljnjem tekstu: davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za
obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Veliko Trgovišće ponuditelju EKO-FLOR
PLUS d.o.o. Mokrice 180/c, Oroslavje, OIB:50730247993,
(u daljnjem tekstu: koncesionar).  
Članak 2.
Priroda i opseg koncesije podrazumijeva obavljanje
javne usluge - prikupljanje miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada te obavljanje usluge
povezane s javnom uslugom - odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog
reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama
i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada.
Članak 3.
Područje obavljanja koncesije je čitavo područje
općine Veliko Trgovišće.
Članak 4.
Koncesija se dodjeljuje se na rok od 5 (pet) godina
koji započinje teći stupanjem na snagu ugovora o koncesiji
između davatelja koncesije i koncesionara.
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Članak 5.
Obveza davatelja koncesije je nadzor sa svrhom
osiguranja uredne provedbe ugovora o koncesiji.
Obveza koncesionara je obavljanje poslova koji
su predmet koncesije na način i u skladu sa odredbama
Zakona o koncesijama i Zakona o održivom gospodarenju
otpadom, te odredbama Odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada   i
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine
Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske
županije“ broj: 6/18, 28/19. i 43/20.). i pripadajućih podzakonskih akata kao i svih njihovih naknadnih izmjena
tijekom razdoblja trajanja koncesije.  
Članak 6.
Naknada za koncesiju utvrđuje se u visini od
260.000,00 kuna za razdoblje 5 godina trajanja ugovora,
odnosno u visini od 52.000,00 kuna godišnje.
Naknada se uplaćuje na žiro-račun Davatelja koncesije u dvije godišnje rate, kako slijedi:
- do 15.7. za razdoblje od 1.1 do 30.6. tekuće godine
- do 15.1. za razdoblje od 1.7. do 31.12. prethodne
godine
Članak 7.
Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu
prema cijenama iz cjenika priloženog uz ponudu. Cijenu
usluge plaća korisnik usluge izravno koncesionaru na
temelju ispostavljenog računa.
Koncesionar je dužan pri svakoj promjeni cijene
svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost načelnika
općine Veliko Trgovišće, sukladno odredbama članka 33.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,
73/17, 14/19).
Članak 8.
Davatelj koncesije i koncesionar sklopiti će ugovor
o koncesiji najkasnije u roku od 10 dana, nakon isteka
roka mirovanja, koji iznosi 15 dana od dana dostave ove
Odluke ponuditelju.
Članak 9.
U svrhu jamstva naplate naknade za koncesiju te
naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza
iz ugovora o koncesiji, Koncesionar se obvezuje davatelju
koncesije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o koncesiji dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje  ugovora za
slučaj  povrede ugovornih obveza u iznosu od 100.000,00
kn (stotisućakuna). Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
za slučaj povrede ugovornih obveza se dostavlja u obliku
bjanko zadužnice, potvrđene od strane javnog bilježnika.
Davatelj koncesije će jamstvo vratiti Koncesionaru po
isteku ugovora o koncesiji.
Umjesto dostave bjanko zadužnice, Koncesionar
može na ime jamstva za uredno ispunjenje ugovora uplatiti novčani polog na račun davatelja koncesije.
Članak 10.
Ovlašćuje se načelnik općine Veliko Trgovišće da
na temelju ove Odluke, s koncesionarom zaključi ugovor
o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze
davatelja koncesije i koncesionara.
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Članak 11.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije“, Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj
stranici općine Veliko Trgovišće.
Obrazloženje
Na temelju Zakona o koncesijama i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te u  skladu sa s Odlukom
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada
na području općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik
Krapinsko zagorske županije“ broj: 6/18, 28/19. i 43/20.).
proveden je postupak davanja koncesije za obavljanje
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine
Veliko Trgovišće.
U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
pod brojem 2020/S 01K-0043116 objavljena je dana
02.12.2020. Obavijest o namjeri davanja koncesije za
obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području općine Veliko Trgovišće.
Rok za podnošenje ponuda bio je 05.01.2021. godine do 12:00 sati, a otvaranje ponuda 12.01.2021.g. u
13,00 sati.
U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla je
jedna ponuda i to ponuditelja EKO-FLOR PLUS d.o.o.
Mokrice 180/c, Oroslavje.
Stručno povjerenstvo je  u zakazano vrijeme pristupilo otvaranju i otvorilo pristiglu ponudu   o čemu je
sastavljen Zapisnik o otvaranju ponuda.  
Pregledom i ocjenom ponude, o čemu je sastavljen
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, utvrđeno je da je
ponuda ponuditelja EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice
180/c, Oroslavje valjana, da ispunjava sve uvjete određene
dokumentacijom za nadmetanje, ista je ocijenjena kao
ekonomski najpovoljnija.
Stručno povjerenstvo uputilo je prijedlog Općinskom vijeću općine Veliko Trgovišće da prihvati ponudu
ponuditelja EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/c, Oroslavje te da donese Odluku o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
općine Veliko Trgovišće navedenom ponuditelju.
Temeljem navedenoga, a na prijedlog Stručnog
povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine
Veliko Trgovišće, utvrđuje se da je najpovoljniji ponuditelj trgovačko društvo EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice
180/c, Oroslavje te je stoga odlučeno kao u izreci ove
Odluke.
Uputa o pravnom lijeku
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu
postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u
pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem
ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim
sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih
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informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe dostaviti
i Davatelju koncesije na dokaziv način u roku za žalbu.
Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja
poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju
poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj
komisiji, odnosno naručitelju.
Rok za izjavljivanje žalbe je  deset (10) dana, i to
od dana:
1. objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u
odnosu na sadržaj obavijesti  i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj
ispravka,
3.objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u
odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje davatelja koncesije da odgovori na pravodobno dostavljen
zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
5. primitka odluke o davanju koncesije u odnosu na
postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj
fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za
prethodnu fazu.
KLASA: UP/I-361-01/21-01/1
UR.BROJ: 2197/05-05-21-1
Veliko Trgovišće, 18.02.2021.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski, dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj:  87/08, 136/12. i 15/15.) i  članka 35.
Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj: 11/20.-proč.tekst, 17/20.)  
Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće  na 23. sjednici
održanoj  dana   18.veljače 2021. godine   donijelo  je
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O
KREDITNOM ZADUŽENJU
I
Utvrđuje se da je na 18. sjednici Općinskog vijeća
općine Veliko Trgovišće održanoj   dana   05.svibnja
2020. godine donesena Odluka o kreditnom zaduženju
uzimanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i
razvitak, izravno kreditiranje putem programa kreditiranja ESIF krediti za javnu rasvjetu, u ukupnom iznosu
od 4.000.000,00 kn (slovima: četirimilijunakuna) za rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete na području
općine Veliko Trgovišće, s krajnjim rokom korištenja
kredita do 31.12.2020.g. , objavljena u Službenom glasniku KZŽ broj: 17/20.
II
Ovom se Odlukom mijenja krajnji rok korištenja
kredita te se isti utvrđuje do 31.10.2021.g.
III
Drugi uvjeti utvrđeni citiranom Odlukom ostaju
nepromijenjeni.
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IV
Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku KZŽ.  
KLASA: 023-01/20-01/127
UR.BROJ: 2197/05-05-21-13
Veliko Trgovišće, 18.02.2021.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski, dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 40. st. 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18.-Odluka US RH i 32/20.) i članka 35. Statuta općine Veliko
Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj:23/09, 8/13, 6/18, 11/20.-proč.tekst i 17/20.)
Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće na 23. sjednici
održanoj dana 18. veljače 2021. godine donijelo je
PRAVILNIK
O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA
OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE
I  OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje unutarnje ustrojstvo
i način upravljanja Vlastitim pogonom općine Veliko
Trgovišće (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon), način
organizacije poslovanja, način planiranja poslova, opis
i popis osnovnih poslova i radnih zadataka kao i druga
pitanja od značaja za njegov rad.
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku
odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu
li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Članak 3.
Vlastiti pogon kao Uprava groblja obavlja poslove
upravljanja grobljima.  
Upravljanje grobljima   razumijeva dodjelu grobnih mjesta na korištenja, vođenje politike uređenja,
održavanja i rekonstrukcije groblja (promjena površine,
razmještaj putova i sl.), utvrđivanje visine i načina naplate
grobnih naknada  u skladu s uvjetima i mjerilima propisanim odlukom Općinskog vijeća, drugi poslovi utvrđeni
zakonom ili općim aktom.  
II   U NUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN
UPRAVLJANJA
Članak 4.
Vlastiti pogon djeluje kao organizacijska jedinica
unutar Jedinstvenog upravnog odjela općine Veliko
Trgovišće.
Članak 5.
Upravitelj vlastitog pogona je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Veliko Trgovišće.
Članak 6.
Pročelnik organizira i vodi rad Vlastitog pogona,
odgovara Općinskom načelniku za materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada Vlastitog pogona.
Članak 7.
Pročelnik na temelju ovlasti Općinskog načelnika
može sklapati ugovore s drugim fizičkim ili pravnim
osobama uz pridržavanje odredbi propisa o javnoj nabavi..
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Članak 8.
Sredstva potrebna za rad Vlastitog pogona osiguravaju se u Proračunu Općine.
III  RADNA MJESTA
Članak 9.
Radna mjesta sa nazivom i opisom poslova, kategorija, potkategorija, razina i klasifikacijski rang, stručni
uvjeti za raspored na radna mjesta, opis poslova radnog
mjesta te potreban broj izvršitelja radnog mjesta na kojima
se obavljaju poslovi za Vlastiti pogon sistematizirana su
u okviru Jedinstvenog upravnog odjela.  
IV   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Na  prava, obveze i odgovornosti službenika koji
obavljaju poslove za Vlastiti pogon i na druga pitanja
značajna za njihov rad na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj samoupravi, Pravilnika o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela te drugi odgovarajući
propisi i interni akti.
Članak 11.
Službenici zatečeni na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Veliko Trgovišće na dan stupanja na
snagu ovog Pravilnika, nastavljaju s radom na svojim
dosadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i
druga prava prema dosadašnjim rješenjima do donošenja
rješenja  u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i Pravilnikom o poslovanju
Vlastitog pogona.  
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 021-01/21-01/6
UR.BROJ:2197/05-05-21-01
Veliko Trgovišće, 18.02.2021.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski,dipl.oec.v.r.
Na temelju 30. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18.-Odluka US i 32/20.) i 35. Statuta općine Veliko Trgovišće
(„Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09, 8/13, 6/18, 11/20.proč.tekst i 17/20.) Općinsko vijeće Općine Veliko Trgovišće na 23.  sjednici održanoj 18. Veljače 2021. godine,  
donijelo je
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE
SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE
ISPORUKE USLUŽNE KOMUNALNE
DJELATNOSTI UKOPA POKOJNIKA NA
PODRUČJU OPĆINE V.TRGOVIŠĆE
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće daje
prethodnu suglasnost isporučitelju komunalne usluge
trgovačkom društvu TRGO-KOM d.o.o. Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, na Opće uvjete
isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika
na području općine Veliko Trgovišće.
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Članak 2.
Prilog i sastavni dio ove Odluke čine Opći uvjeti   
iz članka 1.  
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku KZŽ.
KLASA: 023-01/21-01/32    
UR.BROJ: 2197/05-05-21-2  
Veliko Trgovišće, 18.02.2021.g.
PREDSJENIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski,dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne Novine“ broj 92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2021.godini („Narodne
Novine“ broj 4/21),  i članka 35. Statuta općine Veliko
Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09, 8/13,
6/18, 11/20.-proč.tekst i 17/20.) Općinsko vijeće Općine
Veliko Trgovišće na svojoj  23. sjednici, održanoj 18.02.
2021. godine,  
ODLUKU
I
Donosi se   Plan operativne provedbe   programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku na području općine
Veliko Trgovišće u 2021. godini.
II
Plan iz točke I prilaže se ovoj Odluci i čini njezin
sastavni dio.
III
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije.
KLASA: 021-01/21-01/5
URBROJ:2197/05-05-21-2
Veliko Trgovišće, 18.02.2021.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski,dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne Novine“ broj 92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2021.godini („Narodne
Novine“ broj 4/21), te članka 35. Statuta općine Veliko
Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09, 8/13,
6/18, 11/20.-proč.tekst i 17/20.) Općinsko vijeće Općine
Veliko Trgovišće na svojoj 23. sjednici, održanoj 18.02.
2021. godine, donosi
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
NA PODRUČJU OPĆINE VELIKO
TRGOVIŠĆE U 2021. GODINI
I. UVOD
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na
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području Općine Veliko Trgovišće u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti Općine
Veliko Trgovišće, javnih ustanova, udruga građana te
drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera
zaštite od požara na području Općine Veliko Trgovišće.
Program aktivnosti izrađen je temeljem Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne
Novine“ broj 4/21).
Vatrogasna zajednica Općine Veliko Trgovišće
(zapovjednik) zadužen je za izradu, upućivanje u postupak donošenja, izvršenje, koordiniranje, praćenje,
usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz
provedbu ovoga Programa.
Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje
izravno djeluju na požarima, na području Općine Veliko
Trgovišće su:
- Vatrogasna zajednica Općine Veliko Trgovišće,
- DVD Veliko Trgovišće,
- DVD Dubrovčan – Ravnice,
- DVD “Vatrogasac” Strmec.
Vatrogasna zajednica Općine Veliko Trgovišće
(zapovjednik), posebno će skrbiti o provedbi Projekata
dodatne zaštite, organizirati i pružati izravnu pomoć
ugroženim lokacijama, sukladno donesenoj procjeni
ugroženosti i Operativnom planu zaštite od požara.
Realizacija Programa aktivnosti provodi se kontinuirano tijekom cijele godine s posebnom pozornošću u
vrijeme glavnog napora požarne opasnosti, koje u pravilu
traje od 1. lipnja do 30. rujna, koristeći osigurana financijska sredstva iz proračuna Općine Veliko Trgovišće,
sredstva nadležnih javnih ustanova, VZO Veliko Trgovišće i pripadajućih DVD – a, ostalih udruga građana te
drugih organizacija i tijela, a koja su osigurana za njihove
redovne djelatnosti.
SVRHA I CILJ PROGRAMA AKTIVNOSTI
Program aktivnosti je izvršni dokument za učinkovito preventivno i operativno (kurativno) djelovanje
u cilju smanjenja broja požara raslinja na otvorenom
prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja
sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.
Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem
širokog raspona preventivnih mjera (šumarskih, agronomskih, organizacijskih, promidžbenih, inspekcijskih)
za sprječavanje nastanka požara (a time i smanjenje broja
požara) i razvojem odgovarajućih elemenata (u ljudstvu,
tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje požara.
Zajedničkim djelovanjem i provedbom preventivnih i
operativnih mjera u konačnici će se utjecati na smanjenje
broja požara te spriječiti i umanjiti narušavanje biološke i
krajobrazne raznolikosti i podržati trajno održivi razvoj
ekosustava.
Program aktivnosti je usklađen sa Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne
Novine“ broj 127/19) i s načelima, osnovnim ciljevima,
prioritetima i mjerama utvrđenim u Strategiji prilagodbe
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klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. („Narodne
novine“ broj 46/20).
Program aktivnosti sadrži kratkoročne mjere, a
njihovo ostvarivanje bit će sustavno i kontinuirano praćeno. Temeljem praćenja ostvarenja, odnosno evaluacije
Programa aktivnosti, predlagat će se njegove izmjene i
dopune.
II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH
AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI
SVI SUBJEKTI – IZVRŠITELJI I SUDIONICI
1. Svi subjekti Programa aktivnosti obvezni su
provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine
na području svoje nadležnosti, odnosno cijele Općine
Veliko Trgovišće i time su dužni dati svoj doprinos u
provedbi preventivnih i operativnih (kurativnih) mjera
zaštite od požara.
2. Općina Veliko Trgovišće obavezna je odmah po
objavi Programa aktivnosti u „Narodnim Novinama“,
dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko - zagorske
županije, ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale
potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju i praćenje
provođenja mjera i aktivnosti.
3. Općina Veliko Trgovišće – Stožer civilne zaštite
Općine Veliko Trgovišće, organizirat će i održavati radne
sastanke sa svim izvršiteljima i sudionicima u provedbi
zadataka Programa aktivnosti prije, tijekom – po potrebi i po završetku požarne sezone. Na sastancima će
se razmotriti tijek provedbe zadataka, raspraviti plan
daljnjih aktivnosti, a po završetku sezone analizirat će
se provedene zadaće Programa aktivnosti.
4. Općina Veliko Trgovišće dužna je izvješće o
provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti
Vatrogasnoj zajednici Krapinsko - zagorske županije i
Službi civilne zaštite Krapina, najkasnije do 11. lipnja
2021.god.
5. Općina Veliko Trgovišće obvezna je završno
izvješće o svim obavljenim aktivnostima iz ovoga Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim
vlastitim sredstvima kao i planiranim financijskim sredstvima za 2021. godinu, dostaviti Vatrogasnoj zajednici
Krapinsko - zagorske županije te Službi civilne zaštite
Krapina najkasnije do 15. siječnja 2022.god.
III. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U
ZAŠTITI OD POŽARA
ČELNIK JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
6. a) Općina Veliko Trgovišće obavezna je, temeljem iskustava iz protekle požarne sezone, izvršiti
usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova
zaštite od požara.
b) Općina Veliko Trgovišće dužna je organizirati
sastanke-sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih
zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne
sezone u 2021., na kojima je potrebno:
1) razmotriti stanje zaštite od požara na području za
koje su nadležni i usvojiti Plan aktivnosti za ovogodišnju
požarnu sezonu
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2) razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za
provođenje zadataka tijekom požarne sezone.
3) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe
Programa aktivnosti na području Općine Veliko Trgovišće
4) predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja
svih subjekata zaštite od požara na području Općine
Veliko Trgovišće vodeći računa o uskladbi s Planom
angažiranja vatrogasnih snaga na području Krapinsko zagorske županije (vatrogasne snage samo su dio resursa
– subjekata zaštite od požara)
5) razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje osoba s posebnim
ovlastima kod izvanrednih događaja, a radi poduzimanja
mjera i radnji iz svoje nadležnosti i Stožera civilne zaštite
u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na
otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću
ili katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu
stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
(„Narodne Novine“ broj 126/19 i 17/20)
6) izvješća (zapisnici) i radni materijali sa svakog
održanog Stožera civilne zaštite Općine Veliko Trgovišće
obavezno se dostavljaju Vatrogasnoj zajednici Krapinsko
- zagorske županije i Službi civilne zaštite Krapina.
Izvršitelji zadataka: Općinski načelnik
Vatrogasna zajednica Krapinsko
Sudionici:
- zagorske županije
Služba civilne zaštite Krapina
Rok:
1. ožujka 2021.
7. a) Sukladno članku 44. stavcima 1., 2. i 4. Zakona o šumama („Narodne Novine“ broj 68/18, 115/18,
98/19, 32/20 i 145/20) Hrvatske šume d.o.o. kao javni
šumoposjednik, pravna osoba sa statusom javne ustanove
čiji je osnivač Republika Hrvatska i njezine znanstveno-nastavne sastavnice, koje svoju znanstveno-nastavnu
djelatnost i znanstvenoistraživački rad obavljaju iz područja šumarstva, i pravna osoba čiji je osnivač i vlasnik
jedinica lokalne samouprave, a kojoj je odlukom Vlade
Republike Hrvatske povjereno gospodarenje (u daljnjem
tekstu: Ustanova i Pravna osoba) određene člankom 14.
stavkom 2. Zakona o šumama, dužne su osigurati zaštitu
šuma i šumskih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te provoditi šumski red, dok šumski red u šumama
privatnih šumoposjednika provode privatni šumoposjednici. Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa
gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima,
šumoposjednici, kao i ovlaštenici drugih stvarnih prava
na šumama i šumskim zemljištima te Općina Veliko Trgovišće, sukladno članku 20. stavcima 1., 2. i 3. Pravilnika
o zaštiti šuma od požara („Narodne Novine“ broj 33/14),
moraju planirati i provoditi propisane preventivno-uzgojne radove u cilju smanjenja opasnosti od nastanka i
brzog širenja šumskih požara i ranog otkrivanja i dojave
šumskog požara te pravovremenog djelovanja u gašenju
šumskog požara..
b) Sukladno članku 19. Zakona o šumama, šumo-
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posjednici su dužni sanirati opožarene površine u roku
od dvije godine, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom.
c) Općinsko vijeće Općine Veliko Trgovišće, sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne Novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19), obvezna
je propisati potrebne mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi
na zaštitu od požara.
d) Izvješća o provedenim propisanim mjerama temeljem gore navedenih propisa Općina Veliko Trgovišće
dužna je dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko - zagorske županije i Službi civilne zaštite Krapina.
e) Nadležna tijela Općine Veliko Trgovišće sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na
svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju
nekontroliranih »divljih« odlagališta.
f) Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu
mjera uređenja lokacija odlagališta otpada određenih
posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja
ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju
nekontroliranih »divljih« odlagališta.
g) Općina Veliko Trgovišće (nadležna javna i komunalna poduzeća), stručne službe područne (regionalne)
samouprave zajedno i s drugim tijelima, obvezne su održavati međusobne stalne kontakte, provoditi međusobno
informiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti potrebna postupanja posebno u segmentu prometa (pojačana
kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja nesmetanog
pristupa hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih
pristupa i osiguravanje pristupa vatrogasnih vozila, vatrogasnih postrojbi na otoke, itd.). Kroz sva lokalna javna
glasila (novine, radio postaje, televizija, društvene mreže,
Internet) moraju raditi na informiranju javnosti raznim
upozorenjima i obavijestima i zajedno s nadležnim inspektoratom Ministarstva unutarnjih poslova – Sektor za
inspekcijske poslove – Ravnateljstva civilne zaštite dužni
su dogovarati prioritete, razraditi planove, dogovoriti
radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu
i stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara.
Izvršitelji zadataka:
Općinski načelnik
Vatrogasna zajednica
Krapinsko - zagorske
Sudionici:
županije
Služba civilne zaštite
Krapina
Rok:
1. ožujka 2021.
Rok za nadzor i
21. svibnja 2021.
dostavu izvješća:
8. a) Općina Veliko Trgovišće, dužna je ažurirati,
odnosno izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te
provoditi propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i
cestovne pravce za područje svoje odgovornosti. Osobitu
pozornost navedeni subjekti dužni su usmjeriti na održavanje pristupnih putova za interventna vozila prema
kritičnoj infrastrukturi (prugama, autocestama, elektro-
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energetskim postrojenjima, crpilištima vode, šumama,
plinovodima, naftovodima, dalekovodima i slično).
b) Općina Veliko Trgovišće obavezna je, sukladno
izrađenom Planu motriteljsko-dojavne službe prije i tijekom turističke sezone te na žitorodnim područjima pred
žetvenu sezonu kao i ostalim ugroženim područjima,
ustrojiti i opremiti potrebnom opremom izvidničko-preventivne ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti
i pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom
začetku. Radi usklađivanja plana ophodnji na području
županije i aktivnosti, Općina Veliko Trgovišće obvezno
će uključiti Vatrogasnu zajednicu Krapinsko - zagorske
županije.
c) Općina Veliko Trgovišće obavezna je dostaviti
plan motriteljsko-dojavne službe Krapinsko - zagorskoj
županiji i Vatrogasnoj zajednici Krapinsko - zagorske
županije.
d) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje
su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima
upravljaju.
e) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu,
odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
f) Izrađeni plan s prikazom pristupnih putova za
interventna vozila, planove motrenja, čuvanja i ophodnje
kao i sve ostale propisane mjere, Općina Veliko Trgovišće
obavezna je dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko zagorske županije i Službi civilne zaštite Krapina.
Izvršitelji zadataka: Općinski načelnik
Vatrogasna zajednica Krapinsko
Sudionici:
- zagorske županije
Služba civilne zaštite Krapina
Rok:
30. ožujka 2021.
9. a) Općina Veliko Trgovišće obvezna je u svoje
proračunu predvidjeti financijska sredstva za održavanje
vatrogasne tehnike i opreme te prije početka glavnog
napora požarne opasnosti izvršiti pripreme i sanacije,
odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi
i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički
utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati financijska sredstva za istu
namjenu u sljedećoj godini. Planirana sredstva doznačuju
se nadležnoj vatrogasnoj postrojbi.
Izvršitelji zadataka: Općinski načelnik
Vatrogasna zajednica
Sudionici:
Krapinsko - zagorske županije
Rok:
16. travnja 2021.
IV. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE
I NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA PROGRAMA AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE
U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA
10. a) Općina Veliko Trgovišće dužna je motriteljsko-dojavnu službu uspostaviti u razdoblju glavnog
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napora požarne opasnosti koje u pravilu traje od 1. lipnja
do 30. rujna tekuće godine, a u vrijeme vrlo velike i velike
opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim
u I. stupanj opasnosti od požara, obvezne su planirati
i organizirati motriteljsko-dojavnu službu danonoćno
(0 – 24 sata).
Izvršitelji zadataka:
Općinski načelnik
Vatrogasna zajednica
Krapinsko - zagorske
Sudionici:
županije
Služba civilne zaštite
Krapina
Rok dostave podataka: 15. ožujka 2021.
Rok:
Kontinuirano
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE CESTAMA I MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE U RESORU CESTOVNOG PROMETA
11. a) Općina Veliko Trgovišće (za nerazvrstane
ceste) obavezna je izraditi godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih
tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati
njegovo širenje, uz javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem. Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne
pravce lokalnog značaja koje prolaze poljoprivrednim
površinama te cestama koje su tijekom turističke sezone
pojačano opterećene prometom (prilazi autokampovima,
javnim plažama, kulturno povijesnim lokalitetima i sl.).
Temeljem Plana navedeni subjekti obvezni su provoditi
redovna čišćenja cestovnog pojasa.
b) Općina Veliko Trgovišće obavezna je Godišnji
plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko - zagorske
županije i Službi civilne zaštite Krapina.
Izvršitelji zadataka: Općinski načelnik
Vatrogasna zajednica Krapinsko
Sudionici:
- zagorske županije
Služba civilne zaštite Krapina
Rok dostave plana: 1. ožujka 2021.
kontinuirano u razdoblju ožujak
Rok provedbe:
– listopad 2021.
V. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI
IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI
12. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne financijske troškove
priprema (obuke, edukacije, vježbi, održavanja tehničkih
sredstava i nabave sredstava za gašenje), izrade projekata,
studija, planova i procjena kao i angažiranja svojih snaga
i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku.
b) Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu
uključiti druga tijela i druge sudionike za koje procijene
da će doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez financijskog
terećenja protivno Programu aktivnosti.
13. Svi subjekti – izvršitelji u slučaju izvanredne
opasnosti od širenja velikog požara, nabavu roba, usluga
i javnih radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će
sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj
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nabavi („Narodne Novine“, broj 120/16).
14. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici u provedbi aktivnosti iz Programa aktivnosti dužni su izvršiti
raščlambu provedbe Programa aktivnosti, uključujući
raščlambu vlastitih financijskih izdataka.
b) Subjekti – izvršitelji iz ovog Programa aktivnosti, a na temelju raščlambe požarne sezone dužni su, ako
se ukaže potreba za time, u svojim financijskim planovima osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu
zadaća u požarnoj sezoni za 2021.god.
KLASA: 021-01/21-01/5                                                               
URBROJ: 2197/05-05-21-1
Veliko Trgovišće, 18.02.2021.god.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski,dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10),
Procjene ugroženosti  od požara i tehnološke eksplozije
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske Županije“,
broj:43/20.), Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja
zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (KLASA: 214-02/20-01/01, URBROJ:
(„Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09, 8/13, 6/18, 11/20.proč.tekst i 17/20.) 2140/01-01-20-9, od 15.12.2020.god.) i
članka   35. Statuta  općine Veliko Trgovišće („Službeni
glasnik KZŽ“ broj: 23/09., 8/13.,6/18. i 11/20.-proč.tekst)  
Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće  na 23. sjednici
održanoj   dana  18.02.2021. godine donosi
O D L U K U
I
Donosi se  Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja
zaštite od požara za područje Općine Veliko Trgovišće
za 2021.godinu
II
Plan iz točke I prilaže se ovoj Odluci i čini njezin
sastavni dio.
III
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije.
KLASA: 021-01/21-01/7
URBROJ:2197/05-05-21-1
Veliko Trgovišće, 18.02.2021.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski,dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka
4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“, broj
92/10), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske Županije“, broj 43/20), Godišnjeg
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
(KLASA: 214-02/20-01/01, URBROJ: 2140/01-01-20-9,
od 15.12.2020.god.) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09.,
8/13.,6/18. i 11/20.-proč.tekst)   Općinsko vijeće općine
Veliko Trgovišće  na 23. sjednici održanoj   dana 18.02.
2021. godine donosi
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GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE
ZA 2021.GODINU
I
U cilju unapređenja i postizanja učinkovitije i efikasnije zaštite od požara na području Općine Veliko Trgovišće, donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara za područje Općine Veliko Trgovišće za
2021.god. (u daljnjem tekstu: „Godišnji provedbeni plan“).  
II
Za unapređenje zaštite od požara na području Općine Veliko Trgovišće tijekom 2021. godine potrebno je
provesti sljedeće mjere:
1. Općinsko vijeće Općine Veliko Trgovišće dužno
je kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine” broj 20/18,
115/18, 98/19).
Izvršitelj zadataka: Općina Veliko Trgovišće
Sudionici:
/
Rok:
Kontinuirano
2. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije te Plana zaštite od požara Općine Veliko Trgovišće, potrebno je osigurati potreban broj operativnih
vatrogasaca te ih kontinuirano osposobljavati i obučavati
za različite specijalnosti u vatrogastvu.
Izvršitelj zadataka: Općina Veliko Trgovišće
Vatrogasna zajednica Općine
Sudionici:
Veliko Trgovišće s pripadajućim
DVD – ima
Rok:
Kontinuirano
3. Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske
županije putem web stanice i Odbora za informativno –
promidžbenu djelatnost i VZ Općine treba kontinuirano
upoznavati i informirati građanstvo o opasnostima i posljedicama izbijanja požara. Posebnu pozornost usmjeriti
informiranju građanstva o zakonskoj regulativi i odlukama jedinica lokalne samouprave vezano uz spaljivanje
biljnog i drugog otpada.
Vatrogasna zajednica Krapinsko
– zagorske županije
Izvršitelj zadataka: Vatrogasna zajednica Općine
Veliko Trgovišće s pripadajućim
DVD – ima
Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko – zagorske županije
Hrvatske šume d.o.o.
Sudionici:
Područni ured civilne zaštite
Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina
Općina Veliko Trgovišće
Rok:
Kontinuirano
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4. Općina Veliko Trgovišće dužna je omogućiti
nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora od strane
inspektora te postupati po zahtjevima i naredbama inspektora u području zaštite od požara.
Izvršitelj zadataka: Općina Veliko Trgovišće
Područni ured civilne zaštite
Sudionici:
Varaždin – Služba civilne zaštite
Krapina – Odjel inspekcije
Rok:
Kontinuirano
5. Općina Veliko Trgovišće dužna je osigurati
opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku
o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih
postrojbi („Narodne Novine“, broj 43/95, 106/99, 91/02 i
125/19), Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za
rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne Novine, broj 91/02 i 125/19),
Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu
osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe
koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj 31/11 i 125/19), odnosno temeljem Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana
zaštite od požara Općine Veliko Trgovišće. Opremanje
će nadzirati zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije putem stručnih nadzora.  
6.
Općina Veliko Trgovišće
Vatrogasna zajednica Općine
Veliko Trgovišće s pripadajućim
Izvršitelj zadataka:
DVD - ima
Vatrogasna zajednica krapinsko
– zagorske županije
Sudionici:
/
Rok:
Kontinuirano
7. Temeljem Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Općine
Veliko Trgovišće potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način
korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu
žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova
radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i pravne
osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod
složenijih vatrogasnih intervencija. Popis pravnih osoba
s pregledom raspoložive teške građevinske mehanizacije
te ostalih oblika logističke potpore, s razrađenim planom
aktiviranja, dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadataka: Općina Veliko Trgovišće
Vatrogasna zajednica Krapinsko
– zagorske županije
Sudionici:
Vatrogasna zajednica Općine
Veliko Trgovišće s pripadajućim
DVD – ima
Rok:
travanj 2021.god.
8. Od distributera vode na području Općine Veliko Trgovišće, tražiti redovito provođenje ažuriranja
podataka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj i ispravnost
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hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanja
vanjskih hidranata, ucrtavanja lokacija hidranata kao i
segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih
na korištenje središnjim vatrogasnim postrojbama.
Izvršitelj zadataka: Općina Veliko Trgovišće
Vatrogasna zajednica Krapinsko
– zagorske županije
Sudionici:
Vatrogasna zajednica Općine
Veliko Trgovišće s pripadajućim
DVD – ima
Rok:
travanj 2021.god.
III
Ovaj Plan dostaviti će se svim izvršiteljima zadataka i sudionicima.
IV
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske
županije“.
KLASA: 021-01/21-01/7                                                               
URBROJ:2197/05-05-21-1
Veliko Trgovišće, 18.02.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski,dipl.oec., v.r.
Na temelju   članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti
od požara („Narodne Novine“ broj  92/10) i članka  35.
Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“
broj: 23/09, 8/13, 6/18, 11/20.-proč.tekst i 17/20.)    Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće na   23. sjednici
održanoj   dana  18.02.2021. godine donosi
O D L U K U
I
Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara   i
provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja
zaštite od požara na području općine Veliko Trgovišće
za 2020. godinu
II
Izvješće iz točke I prilaže se ovoj Odluci i čini
njezin sastavni dio.
III
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije.
KLASA: 021-01/21-01/4
URBROJ:2197/05-05-21-2
Veliko Trgovišće, 18.02.2021.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Žeinski,dipl.oec., v.r.

Ponedjeljak, 1. ožujka, 2021.

Ponedjeljak, 1. ožujka, 2021.
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Ponedjeljak, 1. ožujka, 2021.

OGLASNE STRANICE
POŠTOVANI PRETPLATNICI!
Želimo Vas obavijestiti kako sve brojeve “Službenog glasnika Krapinskozagorske županije” izdane u razdoblju od 2001. do 2020. godine možete
nabaviti i na USB mediju.
Ukoliko nemate pojedini broj lista, ukoliko ga ne možete pronaći u svojoj
arhivi, ovo je prilika da sve objavljene odluke svih tijela jedinica lokalne
samouprave pronađete na jednom mjestu.
Sve što Vam je potrebno je PC računalo sa čitačem USB medija.
LAKO, JEDNOSTAVNO I BRZO
Za sve informacije nazovite nas na telefon 049/371-490 ili 049/296-198

Cijena svih predhodno izdanih brojeva glasnika
na USB mediju iznosi 160 kn +PDV.

SLUŽBENO GLASILO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Uređuje uređivački odbor: Dubravka Sinković - glavna i odgovorna urednica
Ljiljana Malogorski - zamjenica glavne urednice • Svjetlana Goričan - član
Adresa redakcije: Magistratska 1, 49000 KRAPINA • telefon: (049)329-252 • Telefax: (049) 329-255
Izdavač: “SLUŽBENI GLASNIK d. o. o.” Krapina, Frana Galovića 13
e-mail: sluzbeni.glasnik.kzz@gmail.com
Direktor: Zdravko Grabušić, telefon: (049) 371-490, 300-044, 296-198 • telefax: (049) 300-043
List izlazi jedanput mjesečno ili prema potrebi.
Priprema teksta, prijelom i tisak: “SLUŽBENI GLASNIK d. o. o. ” Krapina

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

