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I ŽUPAN
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 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), članka 58.
Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99,
35/08, 127/19) i članka 35. Statuta Karlovačke
županije (Glasnik Karlovačke županije br. 23/20),
zamjenica župana koja obnaša dužnost župana
Karlovačke županije donosi
ODLUKU
I
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog
vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke
županije, Broj: 02-616/2-21 o isplati razlike iznosa
plaće radnicima Zavoda za javno zdravstvo
Karlovačke županije koji su bili zaposleni u Zavodu u
razdoblju od prosinca 2015. do siječnja 2017. g.
temeljem ugovora o radu na određeno ili neodređeno
vrijeme, a kojima je u tom razdoblju isplaćena plaća
prema umanjenoj osnovici od 5.108,84 kn bruto za
razdoblje od prosinca 2015. do prosinca 2016. g. te
prema umanjenoj osnovici od 5.211,02 kn bruto za
mjesec siječanj 2017. g., a koju je donijelo Upravno
vijeće ustanove na svojoj 45. sjednici održanoj dana
23.ožujka 2021. godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon
objave u Glasniku Karlovačke županije.
KLASA: 020-01/21-02/191
URBROJ: 2133/1-03/03-21-01
Karlovac, 02. travanj 2021.
ZAMJENICA ŽUPANA
KOJA OBNAŠA DUŽNOST ŽUPANA
Martina Furdek – Hajdin, dipl. ing. građ.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 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), članka 58.
Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99,
35/08, 127/19) i članka 35. Statuta Karlovačke
županije (Glasnik Karlovačke županije br. 23/20),
zamjenica župana koja obnaša dužnost župana
Karlovačke županije donosi
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ODLUKU
I
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog
vijeća Opće bolnice i bolnice branitelja domovinskog
rata Ogulin, Broj: 01-4/32 o kupoprodaji poslovnog
prostora Domu za starije i nemoćne biskup Srećko
Badurina, Ogulin, Bolnička 38, a koju je donijelo
Upravno vijeće bolnice na svojoj sjednici održanoj
dana 30. ožujka 2021. godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon
objave u Glasniku Karlovačke županije.
KLASA: 020-01/21-02/193
URBROJ: 2133/1-03/03-21-01
Karlovac, 06. travanj 2021.
ZAMJENICA ŽUPANA
KOJA OBNAŠA DUŽNOST ŽUPANA
Martina Furdek – Hajdin, dipl. ing. građ.

II GRAD OGULIN
Na temelju članka 26. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Ogulina, Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost na sjednici održanoj dana 9.
travnja 2021. godine utvrdio je pročišćeni tekst
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina.
Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Ogulina obuhvaća Poslovnik Gradskog vijeća
Grada Ogulina koji je objavljen u Glasniku
Karlovačke županije br. 34/18, njegove izmjene i
dopune objavljene u Glasniku Karlovačke županije
br. 33/19 te njegovu dopunu koja je objavljena u
Glasniku Karlovačke županije br. 16/21, u kojima je
naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
KLASA: 023-02/21-01/09
URBROJ: 2133/02-02-21-7
Ogulin, 9. travnja 2021.
Predsjednica
Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost
Andreja Trdić Tonković, dipl. iur.
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POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA OGULINA
/PROČIŠĆENI TEKST/
I.

UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom Gradskog vijeća Grada
Ogulina (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se
način konstituiranja Gradskog vijeća, ostvarivanje
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje
prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela,
način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću,
sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i
imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad
Gradskog vijeća Grada Ogulina.
Izrazi u Ovom Poslovniku koji imaju rodno
značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
II.
KONSTITUIRANJE
GRADSKOG
VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća
saziva se na način, po postupku i u rokovima
utvrđenim zakonom, a Gradsko vijeće je
konstituirano izborom predsjednika Gradskog vijeća,
ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina
članova Gradskog vijeća.
Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do
izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a
ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova
sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja
je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
Nakon što je Gradsko vijeće konstituirano,
izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša
domovino”.
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kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže
prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.
Članak 4.
Vijećnici imaju zamjenike koji obnašaju tu
dužnost ukoliko vijećniku mandat miruje ili prestane
prije isteka vremena na koje je izabran.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi
političke stranke zamjenjuje neizabran kandidat s iste
liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao
ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je
bila predlagatelj kandidacijske liste.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je
mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke
stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum
nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne
postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu
kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne
su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi
grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani
kandidat s liste.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi
političke stranke koja je nakon provedenih izbora
brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi
sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora
predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i
Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća i
1/3 vijećnika može predložiti dopunu dnevnog reda
konstituirajuće sjednice.
PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 6.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su
Statutom Grada Ogulina.
III.

Članak 3.
Nakon izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg
sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u
Gradskom vijeću Grada Ogulina obavljati savjesno i
odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava
Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada Ogulina,
te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike
Hrvatske i Grada Ogulina.“
Predsjedatelj poslije pročitane prisege
proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara:
“Prisežem”.
Vijećnik koji nije bio nazočan na
konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika,

Članak 7.
Pročelnici upravnih tijela dužni su vijećniku
pružiti obavijesti i uvid u materijal o temama koje su
na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća ili se
pripremaju za sjednice Gradskog vijeća ili radnog
tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao
vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i
objašnjenja od predsjednika Gradskog vijeća i
predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni
predsjedavaju.
Materijal za sjednicu mora sadržavati sve
informacije potrebne za odlučivanje o temi koja je na
dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća ili radnog
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tijela, a dodatne obavijesti, kao i dopune materijala
pripremljene po pisanom zahtjevu pojedinog
vijećnika, dostavljaju se svim vijećnicima.
Članak 8.
Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove
za Gradsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u
obavljanju njegove funkcije, a osobito u izradi
prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i
zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Gradskog
vijeća odnosno da mu osigura dopunsku
dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su
na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća ili radnih
tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja
radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na
koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
Članak 9.
Vijećnici Gradskog vijeća mogu osnovati
Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti ili Klub
vijećnika izabranih s liste grupe birača odnosno Klub
nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom
osnivanju obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća te
priložiti popis članova.
Predsjednik Gradskog vijeća brine da se
klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi
tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis,
umnožavanje i dostavu materijala i dr.).
IV.
PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA
I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
Članak 10.
Vijeće
ima
predsjednika
i
dva
potpredsjednika.
Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko
vijeće javnim glasovanjem većinom glasova svih
vijećnika.
Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se
jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke
većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na
njihov prijedlog.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u
pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog
samo za jednog kandidata.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se
obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor
predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne
dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim
kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i
potpredsjednika bilo predloženo više od dva
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kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva
kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova,
glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti
jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se
izborni postupak u cijelosti.
Predsjednik Gradskog vijeća određuje koji
od potpredsjednika ga zamjenjuje u slučaju njegove
odsutnosti ili spriječenosti.
Članak 11.
Prava i dužnosti predsjednika Gradskog
vijeća propisana su Statutom Grada Ogulina i ovim
Poslovnikom.
Članak 12.
Predsjednik Gradskog vijeća prema potrebi,
saziva međustranački kolegij koji se sastoji od
predstavnika političkih stranaka ili nezavisnih lista
koje imaju klub vijećnika pri Gradskom vijeću.
Članak 13.
Predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju
i organiziranju sjednice Gradskog vijeća pomaže
pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove
za Gradsko vijeće.
V.

RADNA TIJELA
Članak 14.
Radna tijela Vijeća u skladu s ovim
Poslovnikom osnivaju se za proučavanje i
razmatranje pojedinih pitanja te pripremu i
podnošenje odgovarajućih prijedloga, za praćenje
provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja
odluka i općih akata Vijeća, za koordinaciju u
rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i
raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća te
za izvršavanje određenih zadaća od interesa za
Vijeće.
Vijeće može uz radna tijela osnovana ovim
Poslovnikom osnovati i druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju drugih radnih tijela
uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug i način
rada.
Radno tijelo Vijeća ima predsjednika i
određeni broj članova.
Predsjednici i članovi svih radnih tijela
biraju se tako da sastav radnih tijela u pravilu
odgovara stranačkoj strukturi Vijeća.
Članak 15.
Mandat predsjednika i članova radnog tijela
traje do isteka mandata saziva Vijeća ukoliko Vijeće
ne odluči drugačije.
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Članak 16.
Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira
rad tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim
sjednicama.
Predsjednik potiče razmatranje pojedinih
tema i brine se o obavješćivanju članova o pitanjima
iz djelokruga radnih tijela.
Predsjednik surađuje s predsjednikom
Vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela Vijeća te s
pročelnicima upravnih odjela o pitanjima iz
djelokruga radnog tijela Vijeća.
Predsjednik se brine o provođenju
zaključaka radnih tijela Vijeća i obavlja druge
poslove određene ovim Poslovnikom.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti
predsjednika sjednicom radnog tijela predsjedava član
radnog tijela kojeg na to ranije ovlasti predsjednik
radnog tijela.
Članak 17.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik
radnog tijela na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati
na temelju zaključka Vijeća ili ako to zatraži
predsjednik Vijeća ili trećina članova radnog tijela
Vijeća u roku 8 dana od zaprimanja zaključka, uz
navođenje pitanja koje treba razmotriti na sjednici.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku
propisanom u stavku 1. ovog članka kada je to
obvezan učiniti, sjednicu radnog tijela Vijeća sazvat
će predsjednik Vijeća.
Članak 18.
Radna tijela Vijeća mogu zauzimati stajališta
o pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici
prisustvuje većina članova radnog tijela, a odluke se
donose većinom glasova nazočnih članova.
O radu radnih tijela vodi se zapisnik.
Članak 19.
Radna tijela Vijeća pokreću razmatranje
tema iz svog djelokruga na vlastiti poticaj, a
obvezatna su razmotriti svako pitanje iz svog
djelokruga koje im uputi na razmatranje ili za koje to
zatraži predsjednik Vijeća.
Članak 20.
Radna tijela Vijeća surađuju međusobno, a
mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti
zajedničko izvješće o temi rasprave.
Članak 21.
Sjednici radnog tijela Vijeća prisustvuju i
sudjeluju u raspravi Gradonačelnik kada se na
sjednici razmatra prijedlog gradonačelnika, a
predstavnik upravnih odjela kada se na sjednici
razmatraju pitanja iz njihovog djelokruga.
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Radno tijelo može na sjednicu pozvati
stručne osobe ili predlagatelja radi iznošenja stručnog
mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na
sjednici.
O sazvanoj sjednici radnog tijela predsjednik
radnog tijela izvješćuje i predstavnika Vijeća srpske
nacionalne manjine na području Grada Ogulina kada
je na dnevnom redu sjednice radnog tijela rasprava
koja se tiče položaja nacionalne manjine.
U slučaju iz stavka 3. ovog članka
predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine na
području Grada Ogulina može biti nazočan sjednici
radnog tijela, ali bez prava glasa.
Članak 22.
Radna tijela imaju pravo tražiti od upravnih
odjela i drugih tijela Vijeća odgovarajuće obavijesti i
druge podatke koji su potrebni za rad, a kojim ova
tijela raspolažu ili su ih u svom djelokrugu obvezni
prikupljati i evidentirati.

-

Članak 23.
Stalna radna tijela Vijeća su:
Mandatna komisija,
Odbor za izbor i imenovanje,
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost,
Odbor za financije i Gradski proračun,
Odbor za međunacionalne odnose,
Odbor za gospodarski razvoj Grada,
Odbor za graditeljstvo i prostorni razvoj Grada te
promet i veze
Odbor za društvene djelatnosti,
Komisija za imenovanje ulica i trgova,
Odbor za umirovljenike i
Odbor za branitelje.
Članak 24.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva

člana.
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko
vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i
imenima
izabranih
vijećnika,
temeljem
objavljenih
rezultata
nadležnog
izbornog
povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Gradsko vijeće o podnesenim
ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju
obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata
vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto
njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja
mandata vijećnika,
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- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata
kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i
obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni
zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku
vijećnika.
Članak 25.
Odbor za izbor i imenovanje ima
predsjednika i četiri člana.
Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika Gradskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog
vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih
ovim Poslovnikom i drugim odlukama Gradskog
vijeća.
Članak 26.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost ima predsjednika i četiri člana.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost:
- predlaže Statut Grada
i
Poslovnik
Gradskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
Grada odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata
koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove
usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u
pogledu njihove pravne obrade i o tome daje
mišljenje i prijedloge Gradskom vijeću,
- izrađuje pročišćene tekstove općih akata Gradskog
vijeća,
- obavlja i druge poslove određene Statutom
ovim Poslovnikom te odlukama Gradskog vijeća.
Članak 27.
Odbor za financije i gradski proračun ima
predsjednika i četiri člana.
Odbor za financije i gradski proračun:
- razmatra prijedlog proračuna te izmjene i dopune
proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna, odluku o izvršavanju
proračuna i odluku o privremenom financiranju,
- razmatra prijedloge za zaduženje Grada Ogulina i
suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva
pravnim osobama u većinskom izravnom ili
neizravnom vlasništvu i ustanovama kojima je
Grad Ogulin osnivač kada Gradsko vijeće
odlučuje o tome,
- raspravlja o dinamici ostvarivanja prihoda i
izvršavanja rashoda proračuna te sva ostala pitanja
vezana uz sustav financiranja grada
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim
Poslovnikom te odlukama Gradskog vijeća.
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Članak 28.
Odbor za međunacionalne odnose ima
predsjednika i četiri člana.
Odbor za međunacionalne odnose:
- raspravlja načelna pitanja, prijedloge i mišljenja u
svezi ostvarivanja prava etničkih i nacionalnih
zajednica ili manjina, utvrđenim Ustavom i
Zakonom,
- surađuje
sa
znanstvenim
i
stručnim
organizacijama, a koje djeluju na području zaštite
ljudskih i etničkih prava, s odgovarajućim radnim
tijelima, te s inozemstvom i međunarodnim
tijelima koja djeluju na području zaštite ljudi i
etničkih prava,
- razmatra i daje mišljenja o prijedlogu proračuna,
izmjenama i dopunama proračuna te prati
izvršenje Proračuna Grada iz svoje nadležnosti,
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim
Poslovnikom te odlukama Gradskog vijeća.
Članak 29.
Odbor za gospodarski razvoj Grada ima
predsjednika i četiri člana.
Odbor za gospodarski razvoj Grada:
- razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz
područja: gospodarstva i ruralnog razvoja,
poduzetništva, poljoprivrede, šumarstva te
vodoprivrede
- raspravlja o koncepciji i strategiji gospodarskog
razvoja Grada,
- raspravlja o razvoju poduzetništva i ulaganjima od
značaja za Grad te o ulaganju stranih partnera u
gospodarstvo,
- razmatra i daje mišljenja o prijedlogu proračuna,
izmjenama i dopunama proračuna te prati
izvršenje Proračuna Grada iz svoje nadležnosti,
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim
Poslovnikom te odlukama Gradskog vijeća.
Članak 30.
Odbor za graditeljstvo i prostorni razvoj
Grada te promet i veze ima predsjednika i četiri člana.
Odbor za graditeljstvo i prostorni razvoj
Grada te promet i veze:
- raspravlja o pitanjima prostornog uređenja Grada,
stanovanja, uređenja građevinskog zemljišta i
komunalne infrastrukture, zaštite graditeljske
baštine, zaštite i korištenja spomenika kulture,
zaštite prirode i okoliša te prometa i veza,
- vodi i koordinira poslove koji se odnose na
promet gradskog područja,
- predlaže nadležnim tijelima mjere radi poboljšanja
telekomunikacijskog, poštanskog, radijskog te
drugog prometa u području veza,
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daje stručnu pomoć gradonačelniku glede pitanja
vezanih za povezivanje Grada Ogulina na glavne
prometne koridore Republike Hrvatske, koji
prolaze područjem Grada Ogulina,
razmatra i daje mišljenja o prijedlogu proračuna,
izmjenama i dopunama proračuna te prati
izvršenje Proračuna Grada iz svoje nadležnosti,
obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim
Poslovnikom te odlukama Gradskog vijeća.

-

Članak 31.
Odbor za društvene djelatnosti ima
predsjednika i četiri člana.
Odbor za društvene djelatnosti:
- razmatra i daje mišljenje o prijedlozima odluka i
drugih akata iz područja: rada, obitelji i mladih,
socijalne skrbi, skrbništva, predškolskog odgoja,
osnovnog i srednjeg školstva, kulture, sporta,
tehničke kulture, civilne zaštite i zaštite od požara,
zdravstva, suradnje s vjerskim zajednicama,
sustava sredstava javnog priopćavanja,
- razmatra i daje mišljenja o prijedlogu proračuna,
izmjenama i dopunama proračuna te prati
izvršenje Proračuna Grada iz svoje nadležnosti,
- razmatra izvješća o radu javnih ustanova kojima je
Grad Ogulin osnivač te udruga i zajednica udruga
iz područja sporta, vatrogastva i civilne zaštite,
- prati ukupnu problematiku zdravstvene djelatnosti
na području Grada te predlaže poduzimanje
potrebitih mjera,
- raspravlja o drugim pitanjima iz područja
društvenih djelatnosti,
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim
Poslovnikom te odlukama Gradskog vijeća.

-

-

Članak 32.
Komisija za imenovanje ulica i trgova ima
predsjednika i četiri člana.
Komisija za imenovanje ulica i trgova:
- predlaže Vijeću promjene imena ulica i trgova na
području Grada Ogulina.
Članak 33.
Odbor za umirovljenike ima predsjednika i
četiri člana.
- Odbor za umirovljenike:
- prati provedbu propisa u svezi ostvarivanja prava
umirovljenika te daje mišljenja i prijedloge glede
načina rješavanja pojedinih pitanja
- prati stanje i predlaže donošenje propisa i općih
akata iz samoupravnog djelokruga Grada u svezi
rješavanja pitanja i problema umirovljenika na
području Grada

-
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razmatra i daje mišljenja o prijedlogu proračuna,
izmjenama i dopunama proračuna te prati
izvršenje Proračuna Grada iz svoje nadležnosti,
obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim
Poslovnikom te odlukama Gradskog vijeća.
Članak 34.
Odbor za branitelje ima predsjednika i četiri

člana.

-

-

-

Odbor za branitelje:
raspravlja o pitanjima značajnim za ostvarivanje
prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji, civilnih invalida
Domovinskog
rata
te
svih
sudionika
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u
daljnjem
tekstu:
branitelji)
te
predlaže
poduzimanje mjera i donošenje akata za
ostvarivanje prava branitelja
razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima
se uređuju pitanja od značenja za branitelje i o
njima Gradskom vijeću daje mišljenja i
prijedloge;
prati provođenje akata što ih je donijelo Gradsko
vijeće kojima se uređuje ostvarivanje prava
branitelja
i
predlaže
Gradskom vijeću,
gradonačelniku i
upravnim tijelima Grada
poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo
provođenje,
razmatra i daje mišljenja o prijedlogu proračuna,
izmjenama i dopunama proračuna te prati
izvršenje Proračuna Grada iz svoje nadležnosti,
obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim
Poslovnikom te odlukama Gradskog vijeća.

VI.
ODNOS
GRADSKOG
VIJEĆA
I
GRADONAČELNIKA
Članak 35.
Gradonačelnik
i zamjenici prisustvuju
sjednicama Gradskog vijeća.
Gradonačelnik određuje izvjestitelja za točke
dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu
uvrštene u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.
Članak 36.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Gradskog
vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, sudjeluje u
njihovom radu, iznosi stajališta gradonačelnika, daje
obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava
gradonačelnika o stajalištima i mišljenjima Gradskog
vijeća odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni
izvjestitelj, Gradsko vijeće ili radno tijelo može,
smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu
o toj temi prekinuti ili odgoditi.
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Članak 37.
O sazvanim sjednicama
predsjednik
Gradskog vijeća i predsjednici radnih tijela Gradskog
vijeća izvješćuju gradonačelnika i izvjestitelje
najkasnije 5 radnih dana prije dana održavanja
sjednice.
Članak 38.
Način i postupak pokretanja opoziva
gradonačelnika propisan je Statutom Grada Ogulina.
VII. AKTI VIJEĆA
1. Opće odredbe
Članak 39.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti)
koje Gradsko vijeće donosi na temelju prava i
ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje
predsjednik Vijeća.
Članak 40.
Na izvornike odluka i drugih akata Gradskog
vijeća stavlja se pečat Gradskog vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih
akata Gradskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst
odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na
sjednici Gradskog vijeća.
Izvornici akata Gradskog vijeća čuvaju se u
pismohrani Grada.
Članak 41.
Statut, odluke i drugi opći akti Gradskog
vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju
osoba koje bira ili imenuje Gradsko vijeće objavljuju
se u službenom glasilu i na službenim web stranicama
Grada.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog
članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne
poslove za Gradsko vijeće.
2. Postupak donošenja akta
a) Pokretanje postupka za donošenje akta
Članak 42.
Postupak donošenja akta pokreće se
prijedlogom za donošenje akta.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi
Gradsko vijeće jesu:
- svaki vijećnik,
- klub vijećnika,
- gradonačelnik i
- radna tijela Gradskog vijeća, osim ako je zakonom
propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti
samo određena tijela.
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b) Prijedlog akta
Članak 43.
Prijedlog akta podnosi se u pisanom obliku i
sadrži tekst prijedloga akta i obrazloženje.
Obrazloženje sadrži:
- pravnu osnovu za donošenje,
- ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju
urediti,
- obrazloženje odredbi prijedloga akta.
c) Podnošenje prijedloga akta
Članak 44.
Prijedlog za donošenje akta s nacrtom akta,
imenom i prezimenom/nazivom predlagatelja te
imenom i prezimenom izvjestitelja podnosi se
predsjedniku Vijeća.
Predsjednik Vijeća, prije rasprave o
prijedlogu akta na sjednici Vijeća, upućuje primljeni
prijedlog akta nadležnom radnom tijelu Vijeća i
gradonačelniku, ako on nije predlagatelj, na
razmatranje i davanje mišljenja.
Prijedlog za donošenje akta s nacrtom akta
Vijeće će raspraviti najkasnije u roku od 30 dana od
dana podnošenja prijedloga predsjedniku Vijeća.
Članak 45.
Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi da
podneseni prijedlog akata nije sastavljen u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od
predlagatelja da u roku od 15 dana uskladi prijedlog
akta s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno
podnositelj akta ne otkloni nedostatke akta, smatrat će
se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni
ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu
otklonjeni u propisanom roku, smatrat će se da akt
nije ni podnesen Gradskom vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog
reda ili odluka nije donesena na Gradskom vijeću,
može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka
od 3 mjeseca, osim ako Gradsko vijeće ne odluči
drukčije.
Članak 46.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje,
predsjednik Gradskog vijeća pozvat će predlagatelje
da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik
Gradskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u
prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća
redoslijedom kojim su dostavljeni.
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d) Rasprava o prijedlogu akta
Članak 47.
Predlagatelj akta odnosno izvjestitelj može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno
izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a
ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom
objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost
ranijeg stupanja na snagu.
Predlagatelj akta ima pravo uzimati riječ u
tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim
amandmanima i o izraženim mišljenjima i
primjedbama.
Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku
rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava
ima i izvjestitelj radnog tijela i Odbor za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost.
Članak 48.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje
prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za
prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15
minuta.
Gradsko vijeće može posebnom odlukom
odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i
obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka.
e) Amandmani
Članak 49.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga
akta podnosi se u pisanom obliku amandmana, uz
obrazloženje, najkasnije 48 sati prije održavanja
sjednice.
Ako se prijedlogom opći akt mijenja ili
dopunjuje, amandmani se mogu podnositi samo na
članke obuhvaćene predloženim izmjenama i
dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku
Gradskog vijeća, a predsjednik Gradskog vijeća ga
prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju
akta i gradonačelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju
ovlašteni predlagatelji akata iz članka 42. ovog
Poslovnika.
Članak 50.
Iznimno, vijećnik može u pisanom obliku
podnijeti amandman najkasnije na sjednici, do
zaključenja rasprave o prijedlogu, ako se većina
nazočnih vijećnika s tim složi.
Predlagatelj
akta
može
podnositi
amandmane sve do zaključenja rasprave.
Gradonačelnik može do zaključenja rasprave
podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije
predlagatelj.
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Članak 51.
Ako su podneseni amandmani takve naravi
da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog
prijedloga akta, Gradsko vijeće može odlučiti da se
rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo
dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog
članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi
ako to zatraži Gradonačelnik, neovisno da li je on
predlagatelj.
Članak 52.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i
Gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta
ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je
u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave,
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim
amandmanima.
Članak 53.
Amandman koji je podnesen u roku postaje
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu
se odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i s njima se suglasio
predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima
se suglasio predlagatelj akta.
Članak 54.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio
gradonačelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se
nije suglasio gradonačelnik, glasuje se odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Gradskog
vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o
kojem se odlučuje.
Članak 55.
O amandmanima se glasuje prema
redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje
se odnose.
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga
akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim
amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.
f) Donošenje akta po hitnom postupku
Članak 56.
Iznimno, odluka ili drugi akt mogu se
donijeti po hitnom postupku, kada je to nužno radi
sprečavanja ili uklanjanja štete, ako to zahtijevaju
interesi obrane ili drugi osobito opravdani razlozi.
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Uz prijedlog da se odluka ili drugi akt
donese po hitnom postupku podnosi se i prijedlog te
odluke ili drugog akta.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom
postupku podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća
najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice Gradskog
vijeća.
Predsjednik Vijeća bez odlaganja upućuje
prijedlog da se odluka ili drugi akt donese po hitnom
postupku vijećnicima te gradonačelniku, ako on nije
predlagatelj.
Članak 57.
O prijedlogu iz članka 56. ovog Poslovnika
odlučuje se prilikom utvrđivanja dnevnog reda na
početku sjednice, a može se odlučivati i tijekom
utvrđivanja dopune dnevnog reda.
Ako predsjednik Vijeća nije unio u prijedlog
dnevnog reda sjednice prijedlog da se odluka ili drugi
akt donese po hitnom postupku na zahtjev
predlagatelja odluke ili drugog akta odlučuje se bez
rasprave o uvrštavanju u dnevni red.
Članak 58.
Na predloženu odluku ili drugi akt koji se
donosi po hitnom postupku mogu se u pisanom ili
usmenom obliku podnositi amandmani do zaključenja
rasprave.
U postupku s amandmanima iz stavka 1.
ovog članka primjenjuje se odredbe ovog Poslovnika
koje se odnose na prijedlog odluke ili drugog akata
koji se donosi po redovnom postupku.
VIII. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 59.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja
u „Aktualnom satu“ gradonačelniku, zamjenicima
gradonačelnika i pročelnicima upravnih tijela u svezi
poslova iz njihovih djelokruga rada.
Na svakoj sjednici Vijeća u pravilu prije
prelaska na prvu točku dnevnog reda određuje se
vrijeme od 45 min. – „Aktualni sat“ u kojem vijećnici
imaju pravo postavljati usmena i pisana pitanja
neovisno o dnevnom redu, gradonačelniku,
zamjenicima gradonačelnika i pročelnicima, ukoliko
Vijeće ne odluči drugačije.
Usmena pitanja moraju biti kratka i jasno
formulirana, u pravilu takva da se na njih može
odgovoriti odmah bez pripreme.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva
pitanja u trajanju od dvije minute.
Na
pitanje
upućeno
gradonačelniku
odgovara gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika ili
pročelnici.
Pisani odgovor na pitanje postavljeno u pisanom
obliku daje se u roku od 15 dana od dana kada je
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pitanje dostavljeno gradonačelniku, zamjenicima
gradonačelnika odnosno pročelnicima. U istom roku
daje se odgovor na usmeno pitanje ako vijećnik nije
dobio odgovor na sjednici ili je zatražio pisani
odgovor.
Ako osobe iz stavka 6. ovog članka ne mogu
dati odgovor u propisanom roku, dužne su u istom
roku putem predsjednika Vijeća obavijestiti vijećnika
i navesti razloge zbog kojih nisu u mogućnosti
odgovoriti na vijećničko pitanje.
Članak 60.
Redoslijed za postavljane pitanja određuje se
prema redoslijedu upisa vijećnika u Knjigu
vijećničkih pitanja gdje se vijećnik najmanje 10
minuta prije početka sjednice Vijeća mora upisati s
naznakom kome se upućuje vijećničko pitanje.
Knjiga vijećničkih pitanja otvara se 30
minuta prije zakazanog početka sjednice Gradskog
vijeća u prostoru određenom za održavanje sjednice, a
redoslijed upisa vijećničkih pitanja prati i provodi
službenik upravnog tijela koje obavlja stručne
poslove za Gradsko vijeće.
Ako u radu sjednice Gradskog vijeća
sudjeluju vanjski izvjestitelji "Aktualni sat" održat će
se nakon točaka dnevnog reda u kojem su sudjelovali
vanjski izvjestitelji.
Članak 61.
Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika
odnosno pročelnici dostavljaju pisani odgovor na
vijećničko pitanje, putem predsjednika Vijeća.
Predsjednik Vijeća dostavlja odgovor
vijećniku, a na prvoj idućoj sjednici Vijeća na čijem
je dnevnom redu davanje odgovora na postavljena
pitanja obavještava Vijeće o postavljenom pitanju i
dobivenom odgovoru.
Članak 62.
Ako pročelnici ne odgovore na pitanja prema
članku 59. ovog Poslovnika, predsjednik Vijeća će o
tome obavijestiti gradonačelnika i zahtijevati da se u
roku od 8 dana dostavi odgovor.
Članak 63.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može
na sjednici Vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i
postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i
dopunsko pitanje ne može trajati dulje od 2 minute.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na
kojoj je predsjednik Vijeća obavijestio Vijeće o
pitanju koje je postavio i dobivenom odgovoru može
pisano dostaviti svoje mišljenje ili postaviti dopunsko
pitanje.
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IX.
PODNOŠENJE
IZVJEŠĆA
GRADONAČELNIKA
Članak 64.
Gradonačelnik podnosi izvješće o svom radu
u skladu s odredbama Statuta Grada Ogulina.
Članak 65.
Prijedlog
za
traženje
izvješća
od
gradonačelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog
djelokruga može podnijeti najmanje jedna polovina
vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i
mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu
donošenje
zaključka
o
traženju
izvješća
gradonačelnika.
U prijedlogu mora biti jasno postavljeno,
formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži
izvješće.
Članak 66.
Predsjednik
Gradskog
vijeća
stavlja
prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve
iduće sjednice Gradskog vijeća koja se održava nakon
primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30
dana od dana primitka.
Članak 67.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli
prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici
Gradskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
Gradonačelnik ima pravo na sjednici usmeno
se očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 68.
Raspravu o izvješću gradonačelnika Gradsko
vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju
koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto
ili donošenjem zaključka kojim se od gradonačelnika
traži izvršavanje općih akata Gradskog vijeća.
Članak 69.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za
traženje izvješća gradonačelnika mogu prijedlog
povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća
gradonačelnika nije usvojen, prijedlog za traženje
izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se
ponovno postaviti prije proteka roka od tri mjeseca od
dana kada je Gradsko vijeće donijelo zaključak kojim
ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od
gradonačelnika.
X. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Članak 70. brisan je
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1. Sazivanje sjednice
Članak 71.
Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik
Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća je dužan sazvati
sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi prijedlog
najmanje jedne trećine vijećnika u roku 15 dana od
dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u
pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Sjednice Gradskog vijeća traju dok se ne
iscrpi utvrđeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne
sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, na
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova
predstavničkog
tijela,
sjednicu
će
sazvati
gradonačelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog
članka sjednicu Gradskog vijeća može na zahtjev
jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika
mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od
vijećnika.
Sjednica sazvana na način propisan stavcima
2., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku 15 dana
od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog
članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti
ništavima.
Članak 72.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom,
a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi
način.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se
odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se
vijećnicima 5 radnih dana prije održavanja sjednice.
Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može
skratiti.
U slučaju sazivanja sjednice Vijeća, kada je
nužno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili
kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi,
predsjednik Vijeća može dostaviti poziv za sjednicu
Vijeća u roku kraćem od 5 radnih dana, a dnevni red
za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.
Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se
elektroničkim putem.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem
roku odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.
Materijali za sjednicu Gradskog vijeća
dostavljaju
se
vijećnicima,
gradonačelniku,
zamjenicima gradonačelnika, pročelnicima upravnih
tijela i sredstvima javnog priopćavanja.
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Članak 72.a
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 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, dostavu amandmana i glasovanju.
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.

pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se
predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz
prijedlog za dopunu daje i materijal o predloženoj
dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene
dnevnog reda, predlagatelj ima pravo obrazložiti
prijedlog.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez
rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije
se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni
pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o
hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice
sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik
Gradskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se
zapisnik s prethodne sjednice.

2. Dnevni red

3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 77.
Sjednici Gradskog vijeća predsjedava
predsjednik Gradskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti
ili spriječenosti od njega određeni potpredsjednik.
Ako su i potpredsjednici odsutni ili
spriječeni, Vijećem predsjedava dobno najstariji
vijećnik.
Dok zamjenjuju predsjednika Gradskog
vijeća, potpredsjednik ili dobno najstariji vijećnik
imaju prava i dužnosti predsjednika.

Članak 73.
Dnevni red sjednice Gradskog vijeća
predlaže predsjednik Gradskog vijeća u pozivu za
sjednicu.
Predsjednik Gradskog vijeća sve prijedloge,
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za
sjednicu Gradskog vijeća, uvrštava u prijedlog
dnevnog reda sjednice.
Članak 74.
Dnevni red sjednice Gradskog vijeća
utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
Prilikom
utvrđivanja
dnevnog
reda
predsjednik Gradskog vijeća i ovlašteni predlagatelji
mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se

Članak 75.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti
redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog
dnevnog reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u
prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog
prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom
slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s
dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije
podnijet.
Članak 76.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti
prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije
uvršten u dnevni red Gradskog vijeća na način
propisan člankom 45. ovog Poslovnika prije proteka
roka od 3 mjeseca od dana odlučivanja Gradskog
vijeća o dnevnom redu.

Članak 78.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi
oni koje je pozvao predsjednik Gradskog vijeća.
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Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego
što zatraži i dobije riječ od predsjednika Gradskog
vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori
rasprava.
Govornika može opomenuti na red ili
prekinuti u govoru samo predsjednik Gradskog
vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća se brine da
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 79.
Predsjednik
Gradskog
vijeća
daje
vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio
navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio
povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje,
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora
ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov
govor ne može trajati duže od dvije minute.
Vijećnik koji je sudjelovao u raspravi ima
pravo na repliku u trajanju od 1 minute ukoliko
tijekom rasprave drugi vijećnik, gradonačelnik ili
zamjenici gradonačelnika ospore navode koje je taj
vijećnik iznio u svom izlaganju. Vijećnik može imati
po jednu repliku na izlaganje svakog od sudionika u
raspravi.
Članak 80.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti
najdulje pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Gradsko vijeće
može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i
dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici
koji su se prijavili za govor u skladu s člankom 78.
ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada
mogu govoriti još najviše dvije minute, neovisno o
tome da li su ranije govorili o toj temi.
4. Održavanje reda i mjere
Članak 81.
Red na sjednici osigurava predsjednik
Vijeća.
Za remećenje reda na sjednici predsjednik
Vijeća može vijećniku izreći mjeru:
- opomenu
- opomenu s unošenjem u zapisnik,
- opomenu s oduzimanjem riječi,
- opomenu s oduzimanjem riječi i isključivanjem sa
sjednice za vrijeme rasprave i odlučivanja o
pojedinoj točki dnevnog reda,
- udaljavanje sa sjednice.
Mjere su konačne nakon što ih je izrekao
predsjednik Vijeća.
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Članak 82.
Opomena se izriče vijećniku koji na sjednici
svojim vladanjem ili govorom remeti red ili na drugi
način krši odredbe ovog Poslovnika.
Vijećnik je počinio istup iz stavka 1. ovog
članka ako:
- se u govoru ne drži predmeta o kojem se
raspravlja,
- govori a nije dobio odobrenje predsjednika Vijeća,
- svojim upadima, ili na drugi način ometa
govornika,
- omalovažava ili vrijeđa predsjednika Vijeća ili
druge vijećnike,
- svojim vladanjem odstupa od općih pravila
vladanja u Vijeću,
- na drugi način remeti red sjednice.
Članak 83.
Opomena s unošenjem u zapisnik izriče se
vijećniku koji na sjednici svojim vladanjem ili
govorom remeti red ili na drugi način krši odredbe
ovog Poslovnika što bitnije ometa rad sjednice,
odnosno ako je već jedanput na sjednici dobio
opomenu.
Članak 84.
Opomena s oduzimanjem riječi izriče se
vijećniku koji se u svom govoru i nakon što mu je
izrečena opomena, bez i s unošenjem u zapisnik, ne
drži predmeta o kojem se raspravlja.
Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se
vijećniku i kada svojim govorom na grublji način
vrijeđa predsjednika Vijeća ili vijećnike, odnosno
svojim govorom teže narušava ugled Vijeća i
vijećnika.
Članak 85.
Iznimno, vijećniku koji je svojim
ponašanjem teže narušio red na sjednici, može se uz
mjeru oduzimanja riječi izreći i mjera udaljenja sa
sjednice za vrijeme rasprave i odlučivanja o točki
dnevnog reda tijekom koje je počinio istup.
Članak 86.
Vijećniku se izriče mjera udaljavanja sa
sjednice Vijeća kada je svojim vladanjem toliko
narušio red i prekršio odredbe ovoga poslovnika o
redu na sjednici tako da je daljnje održavanje sjednice
dovedeno u pitanje.
Vijećnik je dužan odmah napustiti sjednicu.
Ako se vijećnik niti nakon izricanja ove
mjere ne udalji sa sjednice, predsjednik Vijeća će
prekinuti sjednicu i naložiti da se vijećnik udalji iz
dvorane za sjednice.
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Članak 87.
Protiv mjere isključenja sa sjednice vijećnik
ima pravo prigovora.
Prigovor se podnosi Vijeću u roku od 48 sati
od izricanja mjere.
Odluku o prigovoru Vijeće donosi većinom
glasova nazočnih vijećnika bez rasprave time da
pravo govora ima samo vijećnik koji je podnio
prigovor.
Članak 88.
Predsjednik Vijeća može naložiti da se iz
dvorane udalji svaki slušatelj koji narušava red.
5. Tijek sjednice
Članak 89.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja
dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća utvrđuje
nazočnost vijećnika.
Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu
sjednice Gradskog vijeća o tome obavještava
predsjednika Gradskog vijeća ili službenika upravnog
tijela koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.
Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi na
početku sjednice da sjednici nije nazočan dovoljan
broj vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća određuje
pauzu u trajanju od najduže 60 minuta. Ako niti
nakon pauze sjednici nije nazočan dovoljan broj
vijećnika, Predsjednik Gradskog vijeća odlaže
sjednicu za određeni dan i sat.
Ako se za vrijeme sjednice utvrdi da nije
nazočna većina vijećnika, predsjednik Gradskog
vijeća postupit će prema stavku 3. ovog članka.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika
predsjednik Gradskog vijeća će provesti i u tijeku
sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3
vijećnika.
Za evidenciju prisutnosti vijećnika brine se
službenik upravnog tijela koje obavlja stručne
poslove za Gradsko vijeće.
6. Odlučivanje
Članak 90.
Za donošenje akata na sjednici Gradskog
vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u
slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije
određeno.
Članak 91.
Gradsko vijeće donosi akte većinom glasova,
ukoliko je na sjednici Gradskog vijeća nazočna
većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Grada
ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Gradsko
vijeće donosi slijedeće akte:
- Statut Grada,

-
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Poslovnik Gradskog vijeća,
proračun,
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Vijeća
odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz
samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom
Grada Ogulina.

7. Glasovanje
Članak 92.
Glasovanje na sjednici je javno.
Gradsko vijeće može odlučiti da se o nekom
pitanju glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na
način da predsjednik Gradskog vijeća prvo poziva
vijećnike da se izjasne tko je „za“ prijedlog, zatim,
tko je „protiv“ prijedloga, odnosno da li se tko
suzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili
nazočni u vijećnici, a nisu glasovali „za“ niti „protiv“
prijedloga i nisu se izjasnili da se suzdržavaju od
glasovanja, smatraju se suzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja
zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka,
ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih
vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća može odmah
konstatirati da je amandman odbijen.
Vijećnike proziva i glasove prebrojava
službenik upravnog tijela koje obavlja stručne
poslove za Gradsko vijeće.
Članak 93.
Predsjednik Gradskog vijeća objavljuje
rezultat glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru
glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća nalaže
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 94.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika
i ovjereni su pečatom Gradskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata
navedena su abecednim redom, a glasuje se na način
da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu
ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “suzdržan”.
Predsjednik Gradskog vijeća može odrediti i
određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod
tajnog glasovanja.
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Članak 95.
Službenik ili vijećnik koji pomaže
predsjedniku Gradskog vijeća u provođenju tajnog
glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.
Članak 96.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se
prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim
postupkom kao i prvo glasovanje.
Članak 97.
Vijećnik može glasovati samo jednim
glasačkim listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na
kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački
listić koji je tako popunjen da se ne može sa
sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik
glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj
kandidata od broja koji se bira.
Članak 98.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali
glasačke listiće i nakon što je predsjednik Gradskog
vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na
utvrđivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi
predanih glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik
Gradskog vijeća u prisutnosti vijećnika i službenika
koji su mu pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Gradskog vijeća objavljuje
rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je
provedeno tajno glasovanje.
XI.

IZBORI I IMENOVANJA
Članak 99.
Predsjednika i potpredsjednike Gradskog
vijeća bira i razrješava Gradsko vijeće na način i u
postupku propisanim Statutom Grada i ovim
Poslovnikom.
Članak 100.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja
može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i
potpredsjednika Gradskog vijeća.
Prijedlog
se
dostavlja
predsjedniku
Gradskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati
obrazloženje prijedloga.
Predsjednik,
odnosno
potpredsjednik
Gradskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu
najkasnije u 8 dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je
prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Gradskog
vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30
dana od kada je prijedlog zaprimljen.
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Ako Gradsko vijeće donese odluku o
razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika
Gradskog vijeća, mandat i prava na temelju
obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog
predsjednika Gradskog vijeća.
Članak 101.
Predsjednik i potpredsjednici Gradskog
vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom
kada predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja
ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana od
dana podnošenja ostavke.
Članak 102.
Ako Gradsko vijeće razriješi predsjednika
Gradskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,
određeni potpredsjednik Gradskog vijeća ima sva
prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi
predsjednik.
Gradsko je vijeće dužno u roku od 30 dana
od donošenja odluke o razrješenju predsjednika
izabrati novog predsjednika.
XII.

ZAPISNICI
Članak 103.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu
sjednice, sudjelovanju u raspravi te o donesenim
aktima.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o
pojedinom predmetu.
Članak 104.
Svaki vijećnik ima pravo na početku
sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti
primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik
odlučuje se na sjednici bez rasprave.
Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u
zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe,
odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim
primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik
Gradskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednica Vijeća čuva
Stručna služba Grada Ogulina.
Članak 105.
Sjednice Gradskog vijeća tonski se snimaju,
a prijepis tonske snimke sjednice čuva Stručna služba
Grada Ogulina.
Stručna služba Grada Ogulina je dužna
omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša
tonski snimak sjednice.
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XIII.

JAVNOST RADA
Članak 106.
Sjednice Gradskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i
predstavnici medija mogu pratiti rad sjednice
Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek
sjednice (npr. glasno razgovarati, upotrebljavati
mobitel i dr.)
Osobe koje žele prisustvovati sjednici
Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su
najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti
Stručnoj službi Grada Ogulina, osobno, poštom ili na
e-mail Grada Ogulina pisani zahtjev za
prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.
U slučaju prijave većeg broja građana
predsjednik Vijeća vodit će računa o redoslijedu
prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati
dopuštenje za nazočnost na sjednici.
Osobe
koje
su
dobile
dopuštenje
predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici,
sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne
iskaznice.
Predsjednik Vijeća može ograničiti broj
građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih
uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše
10 osoba i održavanja reda na sjednici.
Članak 107.
O radu Gradskog vijeća javnost se
obavještava putem sredstava javnog priopćavanja,
oglasne ploče i objavom na web stranicama Grada.
Najava održavanja sjednice i materijal za
sjednicu objavljuju se na službenim web stranicama
Grada.
Članak 108.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni
podaci, koji su u skladu s posebnim propisima
klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Članak 109.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja
javnosti o rezultatima rada Gradskog vijeća i radnih
tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za
druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje
predsjednik Gradskog vijeća.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 110.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika
prestaje važiti Poslovnik Gradskog vijeća Grada
Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 25/09,
12/13 i 9/15).
XIV.
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Članak 111.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana
od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Poslovnička odluka o izmjenama i
dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 33/19 od
19. srpnja 2019.) stupila na snagu 27. srpnja 2019.
godine.
Članak 17.
Ova Poslovnička Odluka stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke
županije“.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke
županije“ br. 16/21 od 17. ožujka 2021.) stupila na
snagu 25. ožujka 2021. godine.
Članak 3.
Ova Poslovnička Odluka stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke
županije“.

Na temelju članka 26. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Ogulina, Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost na sjednici održanoj dana 9.
travnja 2021. godine utvrdio je potpuni tekst Odluke
o ustrojstvu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin.
Potpuni tekst Odluke o ustrojstvu Dječjeg
vrtića „Bistrac“ Ogulin obuhvaća Odluku o ustrojstvu
Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin koja je objavljena u
“Glasniku Karlovačke županije” br. 17/97, njezine
izmjene i dopune objavljene u “Glasniku Karlovačke
županije” br. 49/13 te njezine izmjene i dopune
objavljene u „Glasniku Karlovačke županije“ br.
16/21, u kojima je naznačeno vrijeme njihova
stupanja na snagu.
KLASA: 023-02/21-01/09
URBROJ: 2133/02-02-21-8
Ogulin, 9. travnja 2021.
Predsjednica
Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost
Andreja Trdić Tonković, dipl. iur.
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ODLUKA
o ustrojstvu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin
/potpuni tekst/

-

Članak 1.
Utvrđuje se da je Dječji vrtić „Bistrac“
Ogulin, upisan u sudski registar Rješenjem od
05.01.1974. g. u Privrednom sudu u Karlovcu.
Rješenjem od 23.09.1997. g. prenijeto u Trgovački
sud u Rijeci pod brojem 1-923-00, da bi se ponovo
prenijelo u Trgovački sud u Karlovcu sa 08.03.1994.
g. upisan kao organizacija u kojoj se ostvaruje:
- Program njege, odgoja i obrazovanja djece
predškolske dobi. Temeljem članka 78. stavak 3.
Zakona o ustanovama (NN 76/93) Ministarstvo
prosvjete i športa, donijelo je Rješenje o prenosu
vlasničkih odnosa nad predškolskom ustanovom
Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin, KLASA: 023-0394-01-83,
URBROJ:
532-02-6/4-94-01od
14.02.1994. g.

-

Članak 2.
Ovom Odlukom status i ustrojstvo postojeće
predškolske ustanove iz točke 1. ove Odluke
usklađuje se Zakonom o ustanovama, za obavljanje
djelatnosti navedene u točci 8. ove Odluke (u
daljnjem tekstu: Ustanova).

VI SREDSTVA USTANOVE
Članak 9.
Sredstva ustanove osiguravaju se iz
proračuna Grada i uplata korisnika usluga Ustanove.

Članak 3.
Grad povjerava Ustanovi djelatnost iz točke
8. ove Odluke na području Grada Ogulina.
II OSNIVAČ USTANOVE
Članak 4.
Grad Ogulin je osnivač Ustanove.
Članak 5.
Sjedište osnivača je u ulici Bernardina
Frankopana br. 11.
III NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE
Članak 6.
Naziv ustanove glasi:
Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin.
Članak 7.
Sjedište Ustanove je u Ogulinu, Sveti Petar,
Sveti Petar 41D.
IV DJELATNOST USTANOVE
Članak 8.
Ustanova obavlja sljedeće djelatnosti:
- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni
razvojnim potrebama djece te njihovim
mogućnostima i sposobnostima.

-

programi za djecu rane i predškolske dobi s
teškoćama u razvoju,
programi za darovitu djecu rane i predškolske
dobi,
programi predškole,
programi ranog učenja stranih jezika i drugi
programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i
sportskog sadržaja.

V RADNICI DJEČJEG VRTIĆA
Članak 8.a
Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja,
socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci mogu
raditi odgajatelji i stručni suradnici (odgojnoobrazovni radnici) te medicinska sestra kao
zdravstvena voditeljica.
Osim odgojno-obrazovanih radnika iz stavka
1. ovog članka u Ustanovi mogu raditi i druge osobe
koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne
poslove (ostali radnici).

VII TRAJANJE USTANOVE
Članak 10.
Ustanova se osniva na neodređeno vrijeme
radi trajnog ispunjavanja zadatka, odnosno obavljanja
djelatnosti za koje se Ustanova osnovana.
VIII ORGANI USTANOVE
Članak 11.
Organi Ustanove su:
a) Upravno vijeće
b) Ravnatelj
c) Odgojiteljsko vijeće
a) Upravno vijeće
Članak 12.
Ustanovom upravlja Upravno vijeće.
Članak 13.
Upravno vijeće ima pet članova, od kojih tri
imenuje osnivač iz reda javnih radnika, jednog člana
biraju roditelji djece korisnika usluga, a jedan član
bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i
stručnih suradnika Dječjeg vrtića.
Članak 14.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri
godine.
Članak 15.
Predsjednika Upravnog vijeća Ustanove na
vrijeme od četiri godine biraju između sebe članovi
Upravnog vijeća.
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Članak 16.
Upravno vijeće Ustanove obavlja poslove
određene Zakonom.
Članak 17.
Upravno vijeće Ustavne odnosi odluke
većinom svih članova upravnog vijeća.
b) Ravnatelj vrtića
Članak 18.
Voditelj Ustanove je ravnatelj Ustanove.
Članak 19.
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj
Ustanove.
Uz
poslove
utvrđene
Zakonom o
ustanovama, ravnatelj:
- predlaže godišnji plan i program rada
- brine se za provođenje odluka Upravnog vijeća,
odgojiteljskog vijeća i drugih tijela.
- obavlja i druge poslove utvrđene ovom
Odlukom i statutom.
Članak 20.
Za ravnatelja može se imenovati osoba koja
ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,
te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti
predškolskog odgoja.
Članak 21.
Ravnatelja ustanove imenuje i razrješava
osnivač Ustanove na prijedlog Upravnog vijeća.
Ravnatelj Ustanove bira se na temelju
javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće u
skladu sa zakonom i Statutom.
Natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove
objavljuje se u Narodnim novinama i na mrežnim
stranicama Ustanove.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista
osoba može biti ponovno imenovana.
c) Odgojiteljsko vijeće
Članak 21.a
Stručno tijelo Ustanove je Odgojiteljsko
vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgajatelji,
stručni suradnici i zdravstveni radnici koji osnivaju
program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće:
- sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada
dječjeg vrtića,
- prati njegovo ostvarivanje,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada
dječjeg vrtića.
- potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge
stručne poslove utvrđene zakonom, ovom
Odlukom i statutom dječjeg vrtića.
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Djelokrug i način rada odgojiteljskog vijeća
pobliže se utvrđuje statutom dječjeg vrtića.
IX RASPOLAGANJE S DOBITI I POKRIVANJE
GUBITAKA USTANOVE
Članak 22.
Dobit koju Ustanova ostvari svojim
poslovanjem uporabit će se za promicanje i
obavljanje djelatnosti Ustanove.
Članak 23.
Ustanova odgovara za obveze cijelom
svojim imovinom.
Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno
odgovara za obveze Ustanove.
X OGRANIČENJE GLEDE STJECANJA,
OPTEREĆENJA I OTUĐIVANJA
NEKRETNINA
Članak 24.
Ravnatelj donosi odluku o stjecanju i
otuđivanju nekretnina i pokretnina odnosno
raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 35.000,00 kuna.
Upravno vijeće donosi odluke o stjecanju i
otuđivanju nekretnina i pokretnina odnosno
raspolaganju ostalom imovinom čija vrijednost iznosi
od 35.000,00 kuna do 150.000,00 kuna, a za iznos
iznad 150.000,00 kuna uz suglasnost Gradonačelnika
odnosno Gradskog vijeća, ovisno o vrijednostima
nekretnina i pokretnina odnosno raspolaganju ostalom
imovinom.
XI MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE
OSNIVAČA I SURANOVE
Članak 25.
Osnivač preko Upravnog vijeća čije članove
imenuje, te preko ravnatelja Ustanove kojeg imenuje,
osniva poslovanja Ustanove sukladno sa ciljevima
utvrđenim ovom Odlukom.
Članak 26.
Osnivač preko svojih nadležnih tijela, ima
pravo biti izvješten o stanju i radu Ustanove, te u tom
smislu tražiti odgovarajuća izvješća od Ustanove radi
poduzimanja odgovarajućih mjera.
Članak 27.
Osnivač osigurava prostor, potrebnu opremu
i sredstva za obavljanje djelatnosti Ustanove.
Članak 28.
Ustanova ima obvezu uredno izvršavati
svoju djelatnost te o svom radu izvješćivati osnivača.
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XII PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE
Članak 29.
Odgovarajuće opće akte Ustanova će donijeti
u zakonskom roku.
Članak 30.
Ravnatelj Ustanove poduzet će potrebne
radnje radi upisa u registar Trgovačkog suda u
Karlovcu promjene nastale ovom Odlukom.
Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Glasniku Karlovačke
županije.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
ustrojstvu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin („Glasnik
Karlovačke županije“ br. 49/13 od 21. studenog
2013.) stupila na snagu 29. studenog 2013. godine.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku Karlovačke županije.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
ustrojstvu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin („Glasnik
Karlovačke županije“ br. 16/21 od 17. ožujka 2021.)
stupila na snagu 25. ožujka 2021. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
Na temelju članka 26. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Ogulina, Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost na sjednici održanoj dana 9.
travnja 2021. godine utvrdio je potpuni tekst Odluke
o osnivanju javne ustanove Centar za posjetitelje
Ivanina kuća bajke.
Potpuni tekst Odluke o osnivanju javne
ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
obuhvaća Odluku o osnivanju javne ustanove Centar
za posjetitelje Ivanina kuća bajke koja je objavljena u
“Glasniku Karlovačke županije” br. 43/13 i njezine
izmjene i dopune objavljene u “Glasniku Karlovačke
županije” br. 16/21, u kojima je naznačeno vrijeme
njihova stupanja na snagu.
KLASA: 023-02/21-01/09
URBROJ: 2133/02-02-21-9
Ogulin, 9. travnja 2021.
Predsjednica
Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost
Andreja Trdić Tonković, dipl. iur.
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ODLUKU
o osnivanju javne ustanove
Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
/POTPUNI TEKST/
OPĆE ODREDBE
Članak. 1.
Ovom Odlukom osniva se Centar za
posjetitelje Ivanina kuća bajke kao javna ustanova u
kulturi (u daljnjem tekstu: Ustanova).
Ustanova se osniva za obavljanje kulturne,
informativne i odgojno obrazovne djelatnosti.
I.

Članak 2.
Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Ogulin,
Ogulin, Bernardina Frankopana 11.
Osnivačka prava i dužnosti u ime Osnivača
obavlja Gradsko vijeće Grada Ogulina.
Članak 3.
Ustanova ima svojstvo pravne osobe i
upisuje se u sudski registar.
II.
NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST
USTANOVE
Članak 4.
Naziv Ustanove glasi: CENTAR ZA
POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE.
U dopisivanju s fizičkim i pravnim osobama
u inozemstvu ustanova će, uz naziv na hrvatskom
jeziku, upotrebljavati i prijevod naziva na engleskom
jeziku: Center for Visitors Ivana's House of Fairy
Tales.
Skraćeni naziv Ustanove je Ivanina kuća
bajke.
Članak 5.
Sjedište Ustanove je
hrvatskih rodoljuba 2.

u

Ogulinu,

Trg

Članak 6.
Djelatnosti Ustanove su:
- galerijsko-izložbena djelatnost,
- izrada i upravljanje bazama podataka,
- organiziranje edukativnih programa vezanih za
djelatnost Ustanove,
- izdavačka djelatnost,
- kupnja i prodaja robe,
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem
i inozemnom tržištu,
- računalne i srodne djelatnosti,
- prikazivanje filmova,
- umjetničko
i
književno
stvaralaštvo
i
reproduktivno izvođenje,
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina.
Osim djelatnosti utvrđenih u stavku 1. ovoga
članka, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti
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upisane u sudski registar, ako se one u manjem
opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost iz stavka
1. ovog članka.
III. TIJELA USTANOVE, UPRAVLJANJE
USTANOVOM I VOĐENJE POSLOVA
Članak 7.
Ustanovom, dok ima do pet zaposlenih,
upravlja ravnatelj.
Ravnatelj Ustanove ima položaj i ovlaštenje
poslovodnog tijela i stručnog voditelja.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje
Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu, poduzima
sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove, zastupa
Ustanovu u svim postupcima pred sudovima i
ovlaštenim javnopravnim tijelima.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada
Ustanove.
Članak 8.
Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko
vijeće Grada Ogulina.
Ravnatelj Ustanove imenuje se na temelju
javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku,
na mrežnim stranicama Ustanove i u Narodnim
novinama.
Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja
utvrdit će se Statutom Ustanove, sukladno zakonu.
Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a
ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.
IV. SREDSTVA POTREBNA ZA OSNIVANJE I
POČETAK RADA USTANOVE
Članak 9.
Sredstva te prostor i oprema za rad Ustanove
osigurani su temeljem Odluke Grada Ogulina
KLASA: 022-01/07-01/95 URBROJ: 2133/02-02-071 od 4. prosinca 2007. godine, Ugovora zaključenog
između Središnje agencije za financiranje i
ugovaranje sredstava Europske unije i Turističke
zajednice
grada
Ogulina
broj
IPA
2007/HR/16IPO/001-040202 od 15.03.2012. godine,
Odluke o prihvaćanju partnerstva i sufinanciranju
projekta Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
KLASA: 023-01/12-01/75, URBROJ: 2133/02-02-121 od 29.06.2012., Ugovora o sufinanciranju projekta
Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke sklopljenog
između Grada Ogulina i Turističke zajednice grada
Ogulina KLASA: 023-01/12-01/75, URBROJ:
2133/02-02-12-2 od 02.07.2012. i Ugovora
sklopljenog između Ministarstva kulture i Turističke
zajednice grada Ogulina broj: 14-165-13 od
27.03.2013. o korištenju sredstava Ministarstva
kulture.

V. NAČIN
USTANOVE
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RASPOLAGANJA

S

DOBITI

Članak 10.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova
ostvari dobit, ta će se dobit upotrijebiti isključivo za
obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove, sukladno
planu i programu rada.
VI. POKRIVANJE GUBITKA USTANOVE
Članak 11.
Ustanova cijelom svojom imovinom
odgovara za obveze prema trećima.
Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno
odgovara za njene obveze.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova
ostvari gubitak, isti će pokriti Osnivač.
VII. OGRANIČENJA GLEDE RASPOLAGANJA
NEKRETNINAMA I DRUGOM IMOVINOM
Članak 12.
Ustanova ne može bez suglasnosti Osnivača
steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu
čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene
Statutom Ustanove.
VIII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE
OSNIVAČA I USTANOVE
Članak 13.
Grad Ogulin obvezuje se da će redovito
osiguravati financijska sredstva za rad Ustanove iz
Proračuna Grada Ogulina namijenjenih kulturnim
djelatnostima, a sukladno prihvaćenim programima
rada.
Članak 14.
Ustanova se obvezuje da, najmanje jednom
godišnje, a u pravilu nakon sastavljanja godišnjeg
financijskog izvješća, pismeno izvijestiti Osnivača o
svom radu, ostvarivanju svoje djelatnosti i svojih
programa, o eventualnim problemima u poslovanju te
o rezultatima poslovanja.
Na zahtjev Osnivača Ustanova je dužna
dostavljati i posebna izvješća, programe rada i druge
akte.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Do
imenovanja
ravnatelja
Ustanove
sukladno ovoj Odluci, Osnivač imenuje Ankicu
Puškarić, voditeljicu projekta Centar za posjetitelje
Ivanina kuća bajke, za privremenog ravnatelja
Ustanove.
Privremeni ravnatelj Ustanove obavit će, pod
nadzorom Osnivača, pripreme za početak rada
Ustanove, a posebno pribaviti potrebne dozvole za
početak rada te podnijeti prijavu za upis u sudski
registar.
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Članak 16.
Statutom Ustanove pobliže će se urediti sva
ostala pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i
poslovanja Ustanove.
Statut Ustanove donosi privremeni ravnatelj,
uz suglasnost Osnivača u roku od 30 dana od dana
upisa Ustanove u sudski registar ustanova.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u «Glasniku Karlovačke županije»
ZAVRŠNE ODREDBE
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju javne ustanove Centar za posjetitelje
Ivanina kuća bajke („Glasnik Karlovačke županije“
br. 16/21 od 17. ožujka 2021.) stupila na snagu 25.
ožujka 2021. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10) i točke 8. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Karlovačku županiju u 2021. godini, Gradonačelnik
Grada Ogulina, dana 22. ožujka 2021. godine, donio
je
P L A N
korištenja teške građevinske mehanizacije za
eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje
protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih
požara
Članak 1.
Ovim se Planom utvrđuje način korištenja
teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu
prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi
zaustavljanja šumskih požara.
Članak 2.
Korištenje opreme i vozila za gašenje
šumskih požara i požara otvorenih prostora koja je u
sustavu Javne vatrogasne postrojbe Ogulin i
Dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada
Ogulina određeno je operativnim planovima
djelovanja Postrojbe i DVD-a.
Članak 3.
Slučajevi u kojima se koristi teška
građevinska mehanizacija jesu oni kada JVP Ogulin i
Dobrovoljna vatrogasna društva pored opreme s
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kojom raspolažu moraju zatražiti pomoć drugih
fizičkih i pravnih osoba ili službi u Gradu, a naročito
kod intervencija:
- urušavanja objekata,
- kad se ukaže potreba za rušenjem objekta,
- kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom
i/ili ugroženom objektu,
- kod požara otvorenih prostora kada je zahvaćen
veći kompleks s otežanim pristupom i kada su
ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom
mjestu.
Članak 4.
Teška građevinska mehanizacija se angažira
prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem
ili prebivalištem na području Grada Ogulina na način
da se poziva odgovorna osoba koja raspolaže
opremom.
Poziv za pružanje ispomoći upućuje se
putem operativnog dežurnog djelatnika Javne
vatrogasne postrojbe Ogulin prema popisu kako
slijedi:
R.
broj
1.

2.

3.

Naziv tvrtke
GTM –
GAVAN
d.o.o., Ogulin,
Dlakovac 1a

KLEK
COMMERCE
d.o.o., Ogulin,
Škrile II/2
Vodovod i
kanalizacija
d.o.o., Ogulin,
I.G.Kovačića
14

Odgovorna
osoba
Mario
Salopek

Telefon

Mehanizacija

047/535450;
098/1823359

Ivan Luketić

098/9830818

Bojan
Prebežić,
dipl. ing.

047/532-001

Kombinirka Fiat
Hitachi FB 200,
Kamion IVECO
– 410.42;
Utovarivač Fiat
Hitachi FR 220
2 šumska
zglobna traktora,
4 kom. motornih
velikih pila
Kombinirani
stroj rovokopač
Caterpillar
točkaš
Mini bager

Članak 5.
Naknada uporabe teške
građevinske
mehanizacije vlasnicima vrši se, u pravilu, prema
cijeni sata rada na odgovarajućem stroju, uključujući
troškove transporta do požarišta i povratak.
Grad Ogulin će o interventnom angažiranju
teške građevinske mehanizacije zaključiti posebne
ugovore, kojima će se s vlasnicima teške građevinske
mehanizacije urediti podrobnije odnosi glede načina i
uvjeta korištenja mehanizacije.
Članak 6.
Vlasnik dovozi na požarište i odvozi s
požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te
osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se
pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu,
kojeg ovjerava zapovjednik JVP Ogulin, odnosno
njegov zamjenik ili od njih ovlaštena osoba.
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Članak 7.
U slučaju promjene u korištenju teške
građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće
izmjene i dopune ovog Plana.
Članak 8.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 214-01/21-01/05
URBROJ: 2133/02-01/1-21-02
Ogulin, 22. ožujka 2021.
GRADONAČELNIK
Dalibor Domitrović, ing.

Na temelju članka 19. stavka 2. i članka 43.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10) i točke 5. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Karlovačku županiju u 2021. godini, Gradonačelnik
Grada Ogulina, dana 22. ožujka 2021., donio je
P L A N
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i
građevina za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara
Članak 1.
Ovim se Planom razrađuje način motrenja,
čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina,
dijelova građevina i prostora za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara te utvrđuju
posebne mjere zaštite za vrijeme povećane opasnosti
od izbijanja i širenja požara na građevinama,
građevinskim dijelovima i otvorenim prostorima na
području Grada Ogulina (u daljnjem tekstu: Plan) u
danima velike ili vrlo velike opasnosti za nastanak i
širenje šumskih požara u razdoblju od travnja do
konca rujna 2021. godine (akcije motrenja, čuvanja i
ophodnje otvorenog prostora provoditi prema potrebi,
a sukladno vremenskim prilikama).
Članak 2.
Planom
se
određuje
i
zabrana
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na
navedenim otvorenim prostorima i građevinama za
razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od
nastanka požara.
Članak 3.
Građevine, dijelovi građevina i prostori za
koje prijeti povećana opasnost od širenja požara su
sljedeći:
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1. Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog
rata Ogulin
2. Dom zdravlja Ogulin
3. Dom za stare i nemoćne Biskup Srećko Badurina
4. Benzinske postaje u Ogulinu, Otoku Oštarijskom
te na autocesti
5. Pučko otvoreno učilište Ogulin
6. Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
7. Dječji vrtić «Bistrac»
8. Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
9. Gradska vijećnica
10. Osnovne i srednje škole
11. Stambeno poslovni objekt Robna kuća
12. Stambeno poslovni objekt u Vijencu Ive
Marinkovića i na Ižišću
13. Stambeno poslovni objekt u ulici Ivane Brlić
Mažuranić
14. Poslovni objekt FINE i OTP banke
15. Poslovni objekt Erste banke
16. Poslovni objekt Privredne banke
17. Poslovni objekt Karlovačke banke
18. Distributivni centar na Bukovici
19. Mivit pekara na Bukovici
20. HOC Bjelolasica – lokacija Jasenak - Vrelo
21. Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
(zgrada Gradske tržnice)
22. Vodovod i kanalizacija d.o.o.
23. Proizvodno poslovni objekti u Poduzetničkoj zoni
Ogulin
24. Proizvodno poslovni objekti u Poslovnoj zoni
Žegar
25. Objekti Hrvatskih željeznica (skladišta, radionice i
dr.)
26. Športski objekti (Športska dvorana Ogulin,
Teniska dvorana, Športsko poslovni objekt
Stadion, Sokolski dom, Kuglana Klek, Športska
dvorana OŠ Ivane Brlić Mažuranić)
27. Poslovni objekti Konzuma, Gavranović, Lidla i
Plodina
28. Hotel Frankopan i Lovačka kuća St. Hubert
29. Hotel "Klek"
30. Sakralni objekti
31. Zavičajni muzej Ogulin
Otvoreni prostori za koje prijeti povećana
opasnost od nastanka i širenja požara su sljedeći:
1. Donje Dubrave - područje Zalija – visoka borova
šuma, tlo prekriveno naslagama suhih borovih
iglica,
2. dio predjela zaseoka Vukelići i Vucelići – visoka
borova šuma, tlo prekriveno naslagama suhih
borovih iglica,
a. Duga Draga – niska mlada borova šuma.
3. Gornje Dubrave – područje zaseoka Škerići –
bukova i cerova šuma obrasla visokom travom,
4. Zagorje – područje oko zaseoka Kolići – mlada
borova šuma obrasla visokom travom,
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5. Ogulin – područje u Kirasićima, Vučići, Krpel –
miješana šuma obrasla visokom travom,
6. Odlagalište otpada "Sodol",
7. Jasenak i Drežnica – područje od «Ruke» prema
Radojčićima, kompleks visoke borove šume, tlo
obraslo visokom travom,
8. Trošmarija, Popovo selo i Ponikve – miješana
šuma, tlo obraslo visokom travom i niskim
raslinjem,
9. Hreljin Ogulinski – područje Okruglica, miješana
šuma, tlo obraslo visokom travom i niskim
raslinjem,
10. Turkovići i Vitunj – područje «Mirić glavica»
mlada crnogorična šuma
11. Klek – područje «Klečka draga» - nepristupačan
teren
12. javne zelene površine (parkovi i sl.)
Članak 4.
Za građevine i prostore iz članka 3. ovog
Plana trebaju se poduzeti sljedeće mjere preventivne
zaštite:
- poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje u
ispravnom stanju postrojenja, instalacija i uređaja
kao i njihov tehnički pregled,
- uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih
prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i
odlaganja istoga na posebno za to određeno
mjesto,
- uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji
mogu predstavljati opasnost za nastajanje i širenje
požara ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz
ugroženih područja,
- održavanje i omogućavanje brzog pristupa
vanjskim hidrantima,
- održavanje i omogućavanje brzog pristupa
vatrogasnim aparatima i uređajima,
- onemogućavanje pristupa vozilima i aparatima
koji iskre pri radu, na mjesta gdje bi to
predstavljalo opasnost od požara i eksplozija
(kotolovska postrojenja, dijelovi silosa, mlina…),
- dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne
opreme i sredstva za gašenje požara te
postavljanje istih za na to određena mjesta,
- izvođenje stabilnih i polustabilnih, mobilnih i
drugih odgovarajućih uređaja i instalacija za
dojavu i gašenje požara,
- sustavno praćenje stanja na odlagalištu otpada
„Sodol“ te kontinuirano poduzimanje mjera za
sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta,
- mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog
pristupa i boravka na građevinama i prostorima iz
članka 3. ovog Plana.
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Članak 5.
Motrenje, čuvanje i ophodnju i posebne
mjere zaštite u smislu članka 1. ovog Plana provodit
će Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica
Ogulin, prema operativnom Planu zaštite šuma od
požara u radne dane za šumska područja, vlasnici
odnosno korisnici građevina i upravitelji zgrada te
ophodnje Policijske postaje Ogulin.
U dane vikenda ili praznika motrenje
čuvanje i ophodnju i posebne mjere zaštite u smislu
članka 1. ovog Plana provodit će članovi
Dobrovoljnih vatrogasnih društava i to: Jasenak,
Ogulin, Zagorje, Ribarići i Turkovići na način
organiziranja aktivnog dežurstva u svojim sjedištima.
DVD Jasenak obuhvaća područje: KO
Jasenak, KO Drežnica i KO Potok Musulinski
DVD Turkovići obuhvaća područje: KO
Vitunj i KO Sv. Petar
DVD Ogulin obuhvaća područje: KO
Ogulin, KO Hreljin Ogulinski, KO Popovo selo,
KO Ponikve, KO Otok Oštarijski, KO
Gornje Dubrave i KO Donje Dubrave
DVD Zagorje i DVD Ribarići obuhvaćaju
područje KO Zagorje i pružaju pomoć
DVD-u Ogulin na području KO Ogulin.
Članak 6.
U vrijeme dežurstva iz članka 5. ovog Plana
DVD Ogulin provodit će ophodnju rubnih (šumskih)
područja Grada Ogulina uz prometnice i pojas
željezničke pruge Rijeka - Zagreb i to na području
Donjih Dubrava, Gornjih Dubrava, Ogulina i Hreljina
Ogulinskog.
DVD Turkovići provodit će ophodnju uz
prometnice i pojas željezničke pruge Rijeka – Zagreb
u naselju Sveti Petar i Hreljin Ogulinski.
Članak 7.
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma,
Podružnica Ogulin, DVD Jasenak, Zagorje, Ribarići,
Turkovići i Ogulin te Policijska postaja Ogulin
održavaju kontinuiranu vezu s operativnim dežurnim
djelatnikom Javne vatrogasne postrojbe Ogulin.
Ako se prilikom ophodnje uoči opasnost od
nastanka požara ili je došlo do nastanka požara
odmah se obavještava dežurni operativni djelatnik
Javne vatrogasne postrojbe Ogulin u Vatrogasnom
operativnom centru Ogulin (VOC).
Članak 8.
O provedbi posebnih mjera utvrđenih ovim
Planom Dobrovoljna vatrogasna društva iz članka 5.
ovog Plana vodit će posebne očevidnike.
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Članak 9.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom
bit će osigurana sredstva u Proračunu Grada Ogulina
za 2021. godinu.
Članak 10.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 214-01/21-01/05
URBROJ: 2133/02-01/1-21-03
Ogulin, 22. ožujka 2021.
GRADONAČELNIK
Dalibor Domitrović, ing.

III OPĆINA CETINGRAD
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) i članka 30.
Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke
Županije" broj 11/21) Općinsko vijeće Općine
Cetingrad na 40. sjednici održanoj 09. travnja 2021.
godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE
Socijalnog programa Općine Cetingrad
za 2021. godinu
I
KRITERIJI
ZA
OSTVARIVANJE
PRAVA NA OBLIKE POMOĆI
1. Temeljni uvjeti za ostvarivanje prava na pojedine
oblike socijalne pomoći utvrđeni Socijalnim
programom su:
- državljanstvo Republike Hrvatske
- stalno prebivalište i boravište na području Općine
Cetingrad
- drugi uvjeti propisani Zakonom o socijalnoj skrbi
2. Socijalni kriteriji:
- osobe bez novčanih i materijalnih primitaka
- korisnici pomoći pri Centru za socijalnu skrb
- drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći
II
OBLICI
POMOĆI
SOCIJALNOG
PROGRAMA OPĆINE CETINGRAD ZA 2021.
GODINU
1. Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta
2. Jednokratna novčana pomoć
4. Pomoć u sufinanciranju troškova nabavke ogrijeva
5. Sufinanciranje programa Crvenog križa Slunj
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1. Novčana pomoć za opremanje novorođenčeta
Pravo na naknadu za opremu novorođenog
djeteta za rođeno dijete od 01.01.2021. -31.12.2021.
godine ostvaruju:
- roditelji novorođenog djeteta koji su državljani
Republike Hrvatske sa prebivalištem i boravištem na
području Općine Cetingrad u trenutku rođenja djeteta,
uz uvjet da jedan od roditelja ima prijavljeno
prebivalište i boravište na području Općine Cetingrad
u neprekidnom trajanju od najmanje dvije (2) godine
prije rođenja tog djeteta za koje se traži naknada, kao
i uz uvjet da dijete ima prijavljeno prebivalište na
području Općine Cetingrad
- u slučaju da je drugi roditelj stranac, uvjet je da ima
status stalnog boravka na području Općine Cetingrad.
Novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od:
- dijete: 2.000,00 kn
- dijete: 3.500,00 kn
- dijete i svako iduće: 5.000,00 kn
Sredstva za opremu novorođenog djeteta
isplatit će se najkasnije do 31.12.2021. godine na žiro
– račun roditelja.
Iznos sredstava za opremanje novorođenčadi,
moguće je korigirati odlukom Općinskog vijeća,
odnosno raspoloživim proračunskim sredstvima,
tijekom proračunske 2021. godine.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu
za opremanje novorođenog djeteta podnositelj prilaže
i slijedeću dokumentaciju:
- preslika rodnog lista djeteta za koje se traži
naknada,
- dokaz o državljanstvu roditelja koji podnosi
zahtjev (preslika domovnice),
- uvjerenje o prebivalištu i boravištu za oba
roditelja, odnosno dokaz o stalnom boravku za
roditelja stranca na području Općine Cetingrad,
- uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete za
koje se traži naknada,
- preslika kartice tekućeg računa, žiro-računa ili
štedne knjižice roditelja na koji će se izvršiti
isplata naknade.
2. Jednokratna novčana pomoć
Jednokratna novčana pomoć isplaćivat će se
najugroženijim obiteljima u izvanrednim slučajevima
(nastala šteta, troškovi liječenja i sl.) prema njihovom
zahtjevu, koji će razmotriti Povjerenstvo koje imenuje
Općinsko vijeće. Na prijedlog Povjerenstva Rješenje
o isplati novčane pomoći donosi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
3. Pomoć u sufinanciranju troškova nabavke
ogrijeva
Pravo na ostvarivanje ove vrste pomoći
imaju osobe koje su evidentirane pri Centru za
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socijalnu skrb, uzdržavani članovi obitelji ili osobe
koje nisu u mogućnosti osigurati ogrjev radi bolesti,
tjelesnog oštećenja, starosti i lošeg materijalnog
stanja.
Osobama koje ostvaruju pravo na ovu vrstu
pomoći izdat će se posebno rješenje.
4. Sufinanciranje programa Crvenog križa Slunj
Temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom
križu Općina Cetingrad će sufinancirati programe
Crvenog križa Slunj u 2021. godini, sukladno
utvrđenim proračunskim iznosima i posebnim
zahtjevima Crvenog križa.
III
POTREBNA
SREDSTVA
OSTVARIVANJE PROGRAMA
Aktivnost
A100013

Naziv aktivnosti
Program pomoći
socijalno ugroženim
kategorijama
stanovništvu

Plan za 2021.
godinu

Povećanje/
smanjenje

ZA
Novi plan za
2021. godinu

110.000,00 kn

0,00 kn

110.000,00 kn

Novčana pomoć za
opremanje
novorođenčeta

50.000,00 kn

0,00 kn

50.000,00 kn

Jednokratna novčana
pomoć

10.000,00 kn

0,00 kn

10.000,00 kn

0,00 kn

50.000,00 kn

Humanitarna
djelatnost – Crveni
križ Slunj

49.000,00 kn +20.000,00 kn

69.000,00 kn

Sufinanciranje
programa Crvenog
križa Slunj

49.000,00 kn

+20.000,00 kn

69.000,00 kn

UKUPNO: 159.000,00 kn +20.000,00 kn

179.000,00 kn

Izvor 1. Opći prihodi i
primici

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Općinsko vijeće Općine Cetingrad, može po
potrebi svojom odlukom utvrditi osnove i mjerila za
ostvarivanje prava po pojedinim oblicima pomoći iz
ovog Programa.
Općina Cetingrad i pojedine institucije će
Ugovorom utvrditi međusobna prava i obveze u svrhu
provođenja pojedinih oblika pomoći iz ovog
Programa.
O zahtjevima o iznimnim slučajevima za
ostvarivanje prava iz ovog Programa odlučit će se
IV

KLASA: 550-05/21-01/03
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 09. travanj 2021. godine

Milan Capan
50.000,00 kn

Izvor 5.2. Tekuće
pomoći iz županijskog
proračuna
A100014

nakon temeljitog uvida u socijalno stanje podnositelja
zahtjeva, njegove obitelji odnosno domaćinstva.
Korisniku, odnosno domaćinstvu kod kojeg
se naknadnom provjerom podataka utvrdi da ne
ispunjavaju uvjete iz kriterija utvrđenih programom,
ukida se odobrena subvencija ili pomoć, uz obvezu
vraćanja do tada odobrenih i primljenih iznosa
pomoći.
Troškovi provođenja Socijalnog programa
terete proračun Općine Cetingrad.
Domaćinstvima se prema ovom Programu
smatraju sve osobe koje zajedno žive na istoj adresi, u
jednoj kući ili jednom stanu, te zajednički snose
troškove stanovanja i druge troškove.
Podnositelj zahtjeva dužan je priložiti
potvrde od Centra za socijalni rad Slunj, Crvenog
križa Slunj, da ove oblike pomoći već ne ostvaruje u
tim ustanovama.
Izmjene i dopune Socijalnog programa
stupaju na snagu osmi dana od dana objave u
„Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Izvor 1. Opći prihodi i
primici
Pomoć u
sufinanciranju nabave
ogrjevnog drva
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Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj
20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Cetingrad (KLASA: 320-02/21-01/05, URBROJ:
2133/07-03/21-01 od 23.03.2021. godine), Općinsko
vijeće Općine Cetingrad na 40. sjednici održanoj 09.
travnja 2021. godine, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine
Cetingrad
I.
Predmet javnog natječaja je zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Cetingrad, na području
katastarskih općina Bogovolja, Cetingrad, Cetinski
Varoš, Gnojnice, Gojkovac, Ponor, Kruškovača,
Maljevac i Radovica, koje je Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Cetingrad predviđeno
za zakup.
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Površine zemljišta koje su Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Cetingrad predviđene
za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s
mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet
ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, s
kulturama, površinama i početnim zakupninama
nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.
II.
Sudionici javnog natječaja za zakup mogu
biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za
podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova
korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države, odnosno sve obveze s osnove naknade za
gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te
protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u
posjed poljoprivrednog zemljišta.
Sudionik javnog natječaja za zakup ne može
biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala
u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno
raspolagala.
Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju
za zakup smatra se nevažećom.
Ako ponuđena zakupnina na javnom
natječaju za zakup od strane ponuditelja koji
ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos
početne zakupnine, takva ponuda se smatra
nevažećom.
III.
1) Pravo prvenstva na javnom natječaju za
zakup sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i
98/19- u daljnjem tekstu Zakon) imaju fizičke i
pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju
sljedećim redoslijedom:
a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u
rangu mikro i malih poduzeća, kojima je
poljoprivreda primarna djelatnost, koji je najmanje tri
godine do objave javnog natječaja vlasnik ili
posjednik stoke, bavi se stočarskom proizvodnjom,
ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja
prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji
poljoprivredne proizvodnje na području Općine
Cetingrad, a ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa
broja grla stoke i poljoprivrednih površina od
najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu,
odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu,
odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po
uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu
koja prethodi objavi javnog natječaja
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Kada ponuditelj ostvaruje prednost po ovom
kriteriju, a proizvodna cjelina za koju se natječe je
veća od trenutačnih potreba prema izračunu broja
uvjetnih grla po hektaru, ponuditelj se u
gospodarskom programu mora obvezati na
izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u roku
od dvije godine od sklapanja ugovora o zakupu.
Ponuditelj ne ostvaruje pravo prvenstva po ovom
kriteriju za površine koje su za više od 10% veće od
njegovih trenutačnih potreba.
Za ponuditelja koji je pravna osoba uzima se
u obzir ukupan broj grla stoke i ukupna površina
poljoprivrednog zemljišta kojom raspolaže ponuditelj
i sve s njim povezane fizičke i pravne osobe.
b) dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda
primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na
temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na
temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju
ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora
o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne
može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim
se
propisuje
raspolaganje
poljoprivrednim
zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora
koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik
višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje
javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta
najmanje pet godina do objave javnog natječaja
c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva
ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku
podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je
u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do
objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili
sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne
proizvodnje na području Općine Cetingrad najmanje
tri godine do objave javnog natječaja
d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva
koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao
primarnom
djelatnošću
upisan
u
Upisnik
poljoprivrednika, ima sjedište ili proizvodni objekt u
funkciji poljoprivredne proizvodnje na području
Općine Cetingrad najmanje tri godine do objave
javnog natječaja
e) fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili
sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne
proizvodnje na području Općine Cetingrad najmanje
tri godine do objave javnog natječaja
f) zadruge i trgovačka društva registrirana za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u
Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do
objave javnog natječaja
g) fizičke i pravne osobe koje se bave
poljoprivrednom proizvodnjom
h) ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju
baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
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2) Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga
članka u istom redoslijedu prava prvenstva za zakup,
prednost se utvrđuje prema sljedećem redoslijedu:
a) imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog
gospodarstva između 8000 do 100.000 eura
b) pravna ili fizička osoba koja se bavi
poljoprivrednom
proizvodnjom
sljedećim
redoslijedom:
1. povrtlarstvom
2. voćarstvom (osim oraha)
3. vinogradarstvom
4. maslinarstvom
c) pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom
proizvodnjom
d)
obrazovanje
iz
područja
poljoprivrede,
veterinarstva i prehrambene tehnologije, a najmanje
SSS
e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, ili je
dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog
branitelja
f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva
g) dulje vrijeme upisan u Upisnik poljoprivrednika.
IV.
Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva
zakupa prema utvrđenom redoslijedu iz točke III.
ovog natječaja uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju
je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava
natječajne uvjete.
V.
Ponuda na javni natječaj obavezno treba
sadržavati: ime/naziv adresu i OIB ponuditelja,
katastarsku čestica za koju se dostavlja ponuda,
ponuđenu cijenu za svaku katastarsku česticu za koju
se dostavlja ponuda, gospodarski program za svaku
katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda i
popis dokumentacije dostavljen uz ponudu.
VI.
(1) Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju
dužne su sukladno članku 5. Pravilnika o provođenju
javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i
zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske
("Narodne novine", broj 47/19) uz ponudu za
ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva
priložiti dokumentaciju navedenu u tablici 1 koja se
nalazi u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni
dio.
(2) Sudionici javnog natječaja dužni su za
sudjelovanje na javnom natječaju priložiti i sljedeću
dokumentaciju:
– potvrdu Općine Cetingrad o podmirenju svih
obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države,
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– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s
osnove javnih davanja,
– izjavu da se protiv njih na području Republike
Hrvatske ne vodi postupak zbog predaje u posjed
poljoprivrednog zemljišta ( Obrazac 1),
– izjavu da nemaju duga s osnova korištenja
poljoprivrednog zemljišta na području Republike
Hrvatske ( Obrazac 1),
– izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom
natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku
sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije
ugovora i naplate po ugovoru ( Obrazac 3).
– gospodarski program korištenja poljoprivrednog
zemljišta, na propisanom obrascu koji je sastavni dio
natječaja.
(3) Sudionici javnog natječaja za zakup koji
su pravne osobe sukladno točki III. 1. a) dužni za
sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim
dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu
pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u
kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne
osobe (Obrazac 2).
(4) Sudionici javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ove točke dužni
su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje
prava prvenstva priložiti i za s njima povezane fizičke
i pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem
6., 8. i 9. u tablici 1.
(5) Sudionici javnog natječaja za zakup
sukladno točki III. kriterij 1. b) dužni za sudjelovanje
na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije
iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod punom
materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj
navode da su ispunjavali gospodarski program iz
ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg
posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka
ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Obrazac
4).
(6) Sudionici javnog natječaja za zakup
sukladno točki III. 1. b). koji u ugovorima temeljem
kojih ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nemaju
gospodarski program kao sastavni dio ugovora, dužni
su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu,
osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i
izjavu danu pod punom materijalnom i kaznenom
odgovornošću u kojoj navode da su koristili zemljište
sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja
ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka
raspisivanja natječaja (Obrazac 4).
(7) Pripadajući iznos uvjetnog grla (UG) po
pojedinoj vrsti domaće životinje naveden u tablici 2
nalazi se u prilogu ovoga natječaja i čini njegov
sastavni dio.
(8) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava
se na temelju tablice iz stavka 9. ovoga članka, za
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proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa
se od 1. siječnja do 31. prosinca.
(9) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih
grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne
uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za
koje ponuditelj ima zaključene ugovore, a predmet su
natječaja za zakup.
(10) Potpis na izjavama iz ove točke
natječaja ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
VII.
Maksimalna površina koja se može dati u
zakup nekoj osobi iznosi 20,00 ha, a uključuje
površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je
pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po
natječajima provedenim od stupanja na snagu
Zakona.
VIII.
Zakupnina za zakup plaća se godišnje.
Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u
roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini
razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka
godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se
plaća do kraja prosinca tekuće godine.
Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog
zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će
se razmjerno plaćenoj zakupnini.
Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će
se revalorizacija zakupnine sukladno članku 50.
stavku 1.i 6. Zakona.
IX.
Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno
u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
ne otvaraj“ na adresu Općine Cetingrad u roku od 30
dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i
mrežnoj stranici Općine Cetingrad.
Povjerenstva
za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske za Općine (u daljnjem tekstu Povjerenstvo)
izvršit će analizu ponuda dostavljenih na javnom
natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka
za dostavu ponuda.
Javno otvaranje ponuda održat će se
24.05.2021. godine u 10:00 sati, u prostorijama
Općine Cetingrad, na adresi Trg hrvatskih branitelja
2, 47222 Cetingrad.
X.
Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako
je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke iz točke
V., dokumentaciju i izjave iz točke VI. ovog javnog
natječaja.
Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više
katastarskih čestica koje su predmet natječaja može
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dostaviti jednu ponudu za sve katastarske čestice za
koje podnosi ponudu.
Za svaku pojedinu katastarsku česticu iz
ponude navedene u stavku 2. ove točke, ponuditelj
mora dostaviti ponuđenu cijenu i gospodarski
program. Ostala dokumentacija dostavlja se u jednom
primjerku i razmatra se za svaku katastarsku česticu
iz ponude tog ponuditelja.
Povjerenstvo će za ostvarivanje prava
prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u
točki III i VI. tablici 1. ovog javnog natječaja.
XI.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude
donosi Općinsko vijeće Općine Cetingrad na
prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu
Cetingrad.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude
dostavit će se na prethodno mišljenje Karlovačkoj
županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
O donesenoj odluci iz stavka 2. ove točke
obavještavaju se svi sudionici natječaja javnom
objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine
Cetingrad.
Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude
iz stavka 1. i 2. ovog članka, nije dopuštena žalba, niti
se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog
natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila
javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih
razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu
sklopljen s trećom osobom.
XII.
Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja
Županije i suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju
nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno
županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno
mišljenje, općinski načelnik Općine Cetingrad i
najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.
Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na
cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje
postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog
bilježništva.
KLASA: 320-02/21-01/06
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 09. travanj 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
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TABLICA 1
R.br. Dokazuje

Izvor dokumenta

Naziv dokumenta

1.

Nositelj OPG-a

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija)

2.

Vlasnik obrta

Podnositelj ponude
Područni ured državne uprave

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i
Izvod iz obrtnog registra

3.

Pravna osoba

Podnositelj ponude
Nadležni trgovački sud

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija)
Izvod iz sudskog registra

4.

Pravna osoba u rangu mikro i malih
poduzeća

FINA

BON 1

Poljoprivreda primarna djelatnost

– Elektronički zapis podataka iz
područja radnih odnosa izdan putem
web stranica HZMO i/ili sustava ePodručni ured ili ispostava Hrvatskog
građani ili potvrda o prijavno-odjavnim
zavoda za mirovinsko osiguranje
podacima evidentiranim u HZMO
(HZMO)
(fizičke osobe)
Nadležni trovački sud
– Izvod iz sudskog registra i preslika
Državni zavod za statistiku (DZS)
obavijesti o razvrstavanju poslovnog
subjekta prema NKD-u (pravne
osobe)«.

Vlasnik ili posjednik stoke

Ministarstvo poljoprivrede putem
regionalnih ureda HAPIH-a

Potvrda HAPIH-a ili
Potvrda HAPIH-a i
Kooperantski ugovor (u slučaju
uslužnog tova)

5.

6.

7.

Prebivalište, sjedište ili proizvodni
objekt

Podnositelj ponude
MUP
Nadležni trgovački sud

Osobna iskaznica (kopija) ili potvrda o
prebivalištu, Izvod iz sudskog registra,
izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o
izvedenom stanju za nezakonito
izgrađene zgrade ili akt o gradnji ili
ugovor o zakupu proizvodnog objekta

8.

Prosječan broj uvjetnih grla za
proizvodnu godinu koja prethodi
natječaju

Ministarstvo poljoprivrede putem
regionalnih ureda

Potvrda Ministarstva poljoprivrede

9.

Površine poljoprivrednog zemljišta
koje ponuditelj koristi

Agencija za plaćanje u poljoprivredi,
Potvrda iz ARKOD upisnika
ribarstvu i ruralnom razvoju

10.

Dosadašnji posjednik

Podnositelj ponude

Ugovor ili nagodba za višegodišnje
nasade

11.

Mlađi od 41 god.

Podnositelj ponude

Osobna iskaznica

12.

Datum upisa u upisnik PG

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG

13.

Bavi poljoprivrednom proizvodnjom

Podnositelj ponude

Upisnik poljoprivrednih proizvođača

14.

Ekonomska vrijednost PG

Ministarstvo poljoprivrede putem
regionalnih ureda

Potvrda Ministarstva poljoprivrede

15.

Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Podnositelj ponude
Ministarstvo poljoprivrede

Gospodarski program
Za sjemensku proizvodnju-rješenje
Ministarstva poljoprivrede

16.

Obrazovanje

Podnositelj ponude

Diploma ili svjedodžba

17.

Hrvatski branitelj

Podnositelj ponude

Potvrda ministarstva branitelja

18.

Dijete smrtno stradalog ili nestalog
hrvatskog branitelja

Podnositelj ponude

Potvrda ministarstva branitelja

19.

Broj članova OPG-a

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG
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TABLICA 2
Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje
DOMAĆA ŽIVOTINJA

UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI

Goveda starija od 24 mjeseca

1,0

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3

Rasplodni bikovi

1,4

Telad

0,15

Konji

1,2

Ždrebad

0,5

Magarci

1,0

Pulad

0,5

Ovce i koze

0,10

Janjad, jarad

0,05

Krmače

0,3

Nerasti

0,4

Svinje u tovu

0,15

Odojci

0,02

Kokoši nesilice

0,004

Tovni pilići

0,0025

Purani

0,02

Kunići i pernata divljač

0,002
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OBRAZAC 1.
Fizička ili pravna osoba - Podnositelj ponude
_____________________________________

IZJAVA
Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam do isteka roka
za podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada/Općine _______________________________,
objavljen dana _____________ godine, na području Republike Hrvatske platio sve
obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
da se protiv mene ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske.
Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju,
u cijelosti sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog.
__________________________
(potpis/pečat podnositelja ponude)
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OBRAZAC 2.
***Članak 5. stavak 6. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske:
„Povezanim osobama, u smislu Zakona a u odnosu na članak 36. stavak 4. Zakona,
smatraju se fizičke i pravne osobe kod kojih jedna osoba (fizička ili pravna) ima većinski
vlasnički i/ili osnivački udio ili većinsko pravo odlučivanja u upravi, nadzoru ili kapitalu
druge osobe.“
Pravna osoba - Podnositelj ponude
_____________________________________

IZJAVA
Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka
za podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine/grada _____________________________,
objavljen dana __________ godine:
(* zaokružiti/zaokružiti i popuniti)

POVEZAN sa slijedećim fizičkim i pravnim osobama:
ime/naziv osobe

OIB

adresa_____

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
NISAM POVEZAN sa drugim fizičkim i pravnim osobama.
Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju,
u cijelosti sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog.
_____________________________
(potpis/pečat podnositelja ponude)
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OBRAZAC 3.
Fizička ili pravna osoba - Podnositelj ponude
_____________________________________

IZJAVA
Izjavljujem da sam suglasan da se moji osobni podaci iz ponude na Javni natječaj za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada/Općine ________________________________, objavljen dana__________,
koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i
naplate po ugovoru, ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po
predmetnom natječaju.

(potpis/pečat podnositelja ponude)
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OBRAZAC 4.

Fizička ili pravna osoba – Podnositelj ponude
_____________________________________

IZJAVA

(a) Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka
roka za podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu
Republike
Hrvatske
na
području
općine/grada
___________________________________, objavljen dana __________ godine:
ispunjavao gospodarski program iz ugovora na temelju kojeg ostvarujem status
dosadašnjeg posjednika, za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora, do
trenutka raspisivanja natječaja.
(* za ugovore kojima je gospodarski program sastavni dio ugovora)
(b) Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka
roka za podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu
Republike
Hrvatske
na
području
općine/grada
___________________________________, objavljen dana __________ godine: koristio
zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka
ugovora do trenutka raspisivanja natječaja.
(* za ugovore kojima je gospodarski program nije sastavni dio ugovora i ugovore o
koncesiji)
Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju,
u cijelosti sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog.

________________________
(potpis/pečat podnositelja ponude)
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OBRAZAC PONUDE
___________________________________________
(ime i prezime / naziv)
___________________________________________
(adresa)
___________________________________________
(OIB)
___________________________________________
(telefon / mobitel)
OPĆINA CETINGRAD
TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2
47 222 CETINGRAD
PREDMET: Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Cetingrad
Na temelju objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Cetingrad od ___________ godine, podnosim
ponudu za zakup poljoprivrednog zemljišta, i to:
R. BR.

K.Č. BR.

____________________________
(mjesto i datum)

K. O.

ponuđena cijena

____________________________
(potpis podnositelja ponude)
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OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA
GOSPODARSKI PROGRAM ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP
OPĆINA/GRAD
K.O.
K.Č.BR./PTC
PODACI O
PONUDITELJU

NAZIV PONUDITELJA
OIB
MIBPG
ADRESA
KONTAKT OSOBA
KONTAKT TEL.
KONTAKT E-MAIL
POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTE KOJE
IMA U VLASNIŠTVU U ha
POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTE KOJE
IMA U KORIŠTENJU u ha
OPIS
GOSPODARSTVA

POVRŠINE POD IZGRAĐENIM ILI PLANIRANIM
SUSTAVIMA JAVNOG NAVODNJAVANJA
DOSADAŠNJA VRSTA PROIZVODNJE
BROJ ČLANOVA ODNOSNO ZAPOSLENIKA
PRAVNI OBLIK

VRSTA PROIZVODNJE
KOJOM SE
NAMJERAVA BAVITI
NA ZEMLJIŠTU KOJE
JE PREDMET ZAKUPA
LOKALITET
ZEMLJIŠTA
PODACI O
PLANIRANIM
INVESTICIJAMA
PODACI O NOVOM
ZAPOŠLJAVANJU

Udaljenost (km) k.č.br./PTC koja je predmet ponude od
prebivališta/sjedišta/proizvodnog objekta
Objekti, mehanizacija i dr.
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Temeljem članka 131. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14 i 110/19) i članka 30. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije broj 11/21) Općinsko vijeće
Općine Cetingrad na 40. sjednici Općinskog vijeća održanoj 09. travnja 2021. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Registra nerazvrstanih cesta
na području Općine Cetingrad
Članak 1.
Usvaja se Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Cetingrad.
Ukupna duljina nerazvrstanih cesta na području Općine Cetingrad iznosi 87.419 metara.
Članak 2.
Registar je izrađen u QGIS programskom paketu.
Digitalna ortofoto karta temelj je podloge za izradu registra i aproksimativnu izmjeru duljina.
Članak 3.
U registru su evidentirane 63 nerazvrstane ceste. Uz nerazvrstanu cestu pridružen je podatak o nazivu ceste,
katastarskoj čestici ceste, katastarskoj općini, ukupnoj dužini, širini, vrsti pokrova (asfalt, makadam).

1.
2.

Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Cetingrad za pokretanja svih radnji koje su potrebne za:
Upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi i neotuđivog vlasništva
Općine Cetingrad
Upis nerazvrstanih cesta u imovinu Općine Cetingrad.
Članak 5.
Sastavni dio ove Odluke je popis nerazvrstanih cesta.
Članak 6.
Ova Odluka na snagu stupa osmi dan od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

KLASA: 340-01/21-01/02
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 09. travanj 2021. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
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IV OPĆINA DRAGANIĆ
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA
OPĆINE DRAGANIĆ
ZA 2020. G.
UVOD
Zakonom o proračunu („Narodne novine”
broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna („Narodne novine” broj 24/13, 102/17 i
1/20), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna te njegova
podnošenja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
Člankom 108. Zakona o proračunu i
člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem
izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine
Draganić sadrži:
1) Opći dio proračuna koji sadrži Sažetak, Račun
prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini
odjeljka ekonomske klasifikacije,
2) Posebni dio proračuna po organizacijskoj i
programskoj klasifikaciji te razini odjeljka
ekonomske klasifikacije,
3) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom
tržištu novca i kapitala,
4) Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po
jamstvima,
5) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
6) Izvještaj o preraspodjeli sredstava u proračunu;
7) Plan razvojnih programa,
8) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te
rashoda i izdataka.
Opći dio proračuna sadrži:
- sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa
financiranja,
- A. Račun prihoda i rashoda,
- B. Račun financiranja.
Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B.
Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda
ekonomske klasifikacije (1.razina). Sažetak sadrži i
raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.
A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:
– Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
– Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, te
– Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.
U tablici Prihoda i rashoda prema
ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se brojčane oznake
i nazivi računa prihoda i rashoda ekonomske
klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i
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odjeljka, podaci o ostvarenju/izvršenju za izvještajno
razdoblje prethodne godine, o izvornom i tekućem
planu
za
proračunsku
godinu,
te
o
ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje.
Prikazuju se i indeksi izvršenja za izvještajno
razdoblje u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu
na tekući plan za proračunsku godinu. Plan se
iskazuje na razini podskupine (3. razina ekonomske
klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4. razina
ekonomske klasifikacije).
U tablici Prihoda i rashoda prema izvorima
financiranja iskazuju se brojčane oznake i nazivi
izvora financiranja na razini razreda i skupine, podaci
o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje
prethodne godine, o izvornom i tekućem planu za
proračunsku godinu, te o ostvarenju/izvršenju za
izvještajno razdoblje. Prikazuju se i indeksi izvršenja
u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na plan.
Plan i izvršenje iskazuju se na razini razdjela (1.
razina) i skupine (2. razina).
U tablici Rashodi prema funkcijskoj
klasifikaciji iskazuju se brojčane oznake i nazivi
funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine,
podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne
godine, o izvornom i tekućem planu za proračunsku
godinu, te o izvršenju za izvještajno razdoblje.
Prikazuju se i indeksi izvršenja u odnosu na
prethodno razdoblje i u odnosu na plan. Plan i
izvršenje iskazuju se na razini razdjela (1. razina) i
skupine (2. razina).
B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:
– Račun financiranja prema ekonomskoj
klasifikaciji i
– Račun financiranja prema izvorima financiranja.
Tablica
Računa
financiranja
prema
ekonomskoj klasifikaciji mora sadržavati isti sadržaj
kao i tablica Prihoda i rashoda prema ekonomskoj
klasifikaciji, te analitički prikaz ostvarenih primitaka i
izvršenih izdataka po svakom pojedinom zajmu,
kreditu i vrijednosnom papiru. Tablica sadrži sljedeći
sadržaj: brojčane oznake i nazivi računa primitaka i
izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda,
skupine, podskupine i odjeljka, podaci o
ostvarenju/izvršenju
za
izvještajno
razdoblje
prethodne godine, o izvornom i tekućem planu za
proračunsku godinu, te o ostvarenju/izvršenju za
izvještajno razdoblje. Prikazuju se i indeks
ostvarenja/izvršenja u odnosu na prethodno razdoblje.
Plan se iskazuje na razini podskupine (3. razina
ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini
odjeljka (4. razina ekonomske klasifikacije).
Tablica Računa financiranja prema izvorima
financiranja iskazuje se u tablici istog sadržaja kao i
tablica Prihoda i rashoda prema izvorima
financiranja.
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Izvorni plan je proračun donesen od strane predstavničkog tijela Općine Draganić.
Posebni dio proračuna sadrži dva prikaza, a to su:
– Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i
– Izvršenje po programskoj klasifikaciji.
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji iskazuje ukupne troškove koji se ostvaruju po organizacijskoj
klasifikaciji.
Izvršenje po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj
klasifikaciji, te po izvorima financiranja koji se iskazuju na razini glave organizacijske klasifikacije.
Plan se iskazuje na razini podskupine (3. razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4.
razina ekonomske klasifikacije).
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u
izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.
Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava u izvještajnom razdoblju.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju
proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci, iznose i datum.
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i
rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani ili kombinirani način. Sastavni dio obrazloženja je stanje
nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obaveza, te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih
postupaka Općine Draganić.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama Općine Draganić i u
Glasniku Karlovačke županije.

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15),
odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13,
102/17 i 1/20 ) i. članka 30. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije broj 11/21), Općinsko vijeće
Općine Draganić na svojoj 24. sjednici održanoj 07.04. 2021.godine, donosi:
GODIŠNJI IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2020. GODINU
I. OPĆI DIO PRORAČUNA
Članak 1.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
sadrži:
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Članak 2.
Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Draganić sadrži:
tablicu A – račun prihoda i rashoda i
tablicu B – račun financiranja.
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II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
Članak 3.
Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Draganić sadrži izvršenja rashoda i izdataka
po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.
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Članak 4.
III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Općina Draganić se u razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2020. godine nije zaduživala na domaćem niti
na stranom tržištu novca i kapitala.
Članak 5.
IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom
izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Općina
Draganić nema obveze po danim jamstvima iz ranijih godina, te u tijeku promatranog razdoblja nije davala jamstva.
Članak 6.
V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
Člankom 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Draganić za 2020. godinu ( „Glasnik Karlovačke
županije“ broj 53/2019 i 33/20) propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana
sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri
planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske
zalihe odlučuje Načelnik Općine Draganić. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine proračunska
zaliha je korištena kako slijedi:
Donositelj Odluke/
Iznos u
Datum
Namjene korištenja sredstava
Rješenja
kn
Rješenja
Načelnik Općine Draganić

Podmirenje troškova električne energije za NK Draganić

1.154,00

21.10.2020.

Načelnik Općine Draganić
Načelnik Općine Draganić

Podmirenje troškova električne energije za NK Draganić
Podmirenje troškova vode za NK Draganić
Podmirenje troškova električne energije za KUD Sveti
Juraj Draganić

1.704,10
2.741,10

09.12.2020.
09.12.2020.

1.562,85

21.12.2020.

Načelnik Općine Draganić
UKUPNO

7.162,05 KN
Članak 7.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
Program 2001 UPRAVLJANJE IMOVINOM
Kapitalni projekt K200103 ENERGETSKA UČINKOVITOST OPĆINSKE ZGRADE
Kapitalni projekt K200105 REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA
DRAGANIĆI
Program 2002 PROSTORNO PLANIRANJE
Kapitalni projekt K200201 KATASTARSKA IZMJERA - REAMBULACIJA
Kapitalni projekt K200202 PROSTORNI PLANOVI
Program 2003 POTPORE U POLJOPRIVREDI
Aktivnost A200301 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA
Program 2005 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Kapitalni projekt K200501 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE
Kapitalni projekt K200502 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Kapitalni projekt K200503 KANALIZACIJA I ODVODNJA
Kapitalni projekt K200504 PROŠIRENJE POSLOVNE ZONE
Kapitalni projekt K200505 ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR
Kapitalni projekt K200506 POVIJESNO- KULTURNI CENTAR
Kapitalni projekt K200507 JAHAČKA STAZA
Kapitalni projekt K200508 NADSTREŠNICE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA
Kapitalni projekt K200509 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE"VINSKA CESTA"
ODVOJCI I-V
Program 2010 RAZVOJ TURIZMA
Aktivnost A201001 REGIONALNA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Program 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Aktivnost A201101 SUFINANCIRANJE BORAVKA I ČUVANJA DJECE
Aktivnost A201102 FINANCIRANJE PREDŠKOLE
Program 2012 OBRAZOVANJE
Aktivnost A201201 POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI
Aktivnost A201202 PRIJEVOZ UČENIKA OŠ
Aktivnost A201203 PRIJEVOZ UČENIKA SŠ
Aktivnost A201204 RADNE BILJEŽNICE ZA O.Š.
Aktivnost A201205 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA

IZVRŠENJE 2020
2021
4.196.354,43
10.437.700,00

2022
9.651.700,00

0,00
0,00

3.305.200,00
305.200,00

3.055.200,00
55.200,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.824.073,41
1.824.073,41
0,00

920.000,00
910.000,00
10.000,00

10.000,00
0,00
10.000,00

0,00

54.000,00

54.000,00

0,00
769.820,13
282.820,00
388.250,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.750,00

54.000,00
5.056.000,00
150.000,00
300.000,00
50.000,00
20.000,00
2.000.000,00
336.000,00
150.000,00
0,00

54.000,00
5.430.000,00
300.000,00
450.000,00
210.000,00
40.000,00
2.000.000,00
210.000,00
220.000,00
0,00

0,00

2.050.000,00

2.000.000,00

0,00
0,00
647.135,52
624.635,52
22.500,00
185.505,24
2.000,00
55.828,13
57.956,93
47.520,18
22.200,00

38.000,00
38.000,00
780.000,00
750.000,00
30.000,00
284.500,00
20.000,00
62.500,00
120.000,00
55.000,00
27.000,00

38.000,00
38.000,00
780.000,00
750.000,00
30.000,00
284.500,00
20.000,00
62.500,00
120.000,00
55.000,00
27.000,00
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Članak 8.
VII. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA
Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
propisano je da je Općinski načelnik dužan izvijestiti Općinsko vijeće Općine Draganić o izvršenim preraspodjelama
u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.
Preraspodjela sredstava predstavlja ispravak plana na način da se jedna proračunska stavka umanjuje, a
druga povećava za isti iznos. Propisano je ograničenje da se pojedina stavka ne smije umanjiti više od 5% njenog
plana, dok ne postoji ograničenje za stavke koje se povećavaju.
U izvještajnom razdoblju izvršena je 1 preraspodjela.
Članak 9.
VIII. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA
Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Draganić temeljem financijskog izvještaja na dan
31.12.2020. godine iznosi 582.955 kn.
Članak 10.
IX. IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA
Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Općine Draganić temeljem financijskog izvještaja na dan
31.12.2020. godine iznose 669 kn.
Članak 11.
X. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA
Općina Draganić na dan 31. prosinca 2020. godine ima evidentirano kako slijedi :
R.B.
Tužitelj
Tuženik
Iznos
Status
1.
P-190/20
Općina
Karlovačka banka
254.568.45 EUR = 1.918.656,44 kn U rješavanju
Draganić
d.d.
Članak 12.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od
dana objave i objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“
KLASA: 400-01/21-01/02
URBROJ: 2133/08-01-21-1
Draganić, 07.04. 2021.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Grdošić, dr. med.spec. ortoped.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Draganić za 2020. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz
Izvorni plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2020. godini. U općem dijelu Godišnjeg izvještaja daju se i usporedni
podaci o izvršenju za 2019. godinu.
U nastavku teksta daje se osvrt na opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja kroz podatke o izvršenju za 2020.
godinu u odnosu na Izvorni plan Proračuna za 2020. godinu (izvorni plan su Treće izmjene i dopune proračuna za
2020. – rebalans proračuna) te usporedba s ostvarenjem prihoda i rashoda u 2019. godini.
U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna
Općine Draganić za razdoblje I-XII 2020. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2019.godini.
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Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Općine u 2020. godini prema osnovnoj klasifikaciji
Izvršenje
Izvorni plan
Izvršenje
R.B.
Opis
2019
za 2020.
2020.
1
2
3
4
5
A.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 11.745.820,65 8.089.715,76
7.958.997,14
1.
UKUPNI PRIHODI
11.745.820,65 8.089.715,76
7.958.997,14
Prihodi poslovanja
6.961.681,04
7.887.106,76
7.756.388,14
Prihodi od prodaje
4.784.139,61
202.609,00
202.609,00
nefinancijske imovine
PRIMICI OD FINANCIJSKE
2.
0,00
0,00
0,00
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
B.
UKUPNI RASHODI I IZDACI 11.933.309,34 8.785.669,91
6.687.329,18
1.
UKUPNI RASHODI
7.149.169,73
8.785.669,91
6.687.329,18
Rashodi poslovanja
4.271.783,10
5.217.700,00
3.798.638,45
Rashodi za nabavu
2.877.386,63
3.567.969,91
2.888.690,73
nefinancijske imovine
IZDACI ZA FINANCIJSKU
2.
IMOVINU I OTPLATE
4.784.139,61
0,00
0,00
ZAJMOVA
VIŠAK / MANJAK PRIHODA
-187.488,69
-695.954,15
1.271.667,96
TEKUĆE GODINE (A-B)
RASPOLOŽIVA SREDSTVA
C.
883.442,84
695.954,15
695.954,15
IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE
GODINE + RASPOLOŽIVA
D.
SREDSTVA IZ
695.954,15
0,00
1.967.622,11
PRETHODNIH GODINA (AB+C)

Indeks 5/3

Indeks 5/4

6
67,76%
67,76%
111,42%

7
98,38%
98,38%
98,34%

4,24%

100,00%

0,00%

0,00%

56,04%
93,54%
88,92%

76,12%
76,12%
72,80%

100,39%

80,96%

0,00%

0,00%

-678,26%

-182,72%

78,78%

100,00%

282,73%

0,00%

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2020. godini u iznosu od 7.958.997,14 kn ili 98,38 % godišnjeg
plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2020. godini izvršeni su u iznosu 6.687.329,18 kn ili 76,12% godišnjeg
plana. Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda i primitaka bilo veće od izvršenja rashoda i izdataka te da je
ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.271.667,96 kn što s raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina
ukupno iznosi 1.967.622,11 kn.
1. PRIHODI I PRIMICI
U sljedećoj tablici se daje pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Draganić u 2020. godini
s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u 2019. godini.
Tablica 2. Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka Proračuna u 2019. i 2020. godini
Ostvarenje
Račun
Opis
2019.
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI
11.745.820,65
6
Prihodi poslovanja
6.961.681,04
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
4.784.139,61
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
0,00

Ostvarenje
2020.
7.958.997,14
7.756.388,14
202.609,00
0,00

Indeks
67,76%
111,42%
4,24 %
0,00 %

Prihodi poslovanja u 2020. godine ostvareni su u iznosu od 7.756.388,14 kuna što je za 11,42% više u
odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i
od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija te
kazne, upravne mjere i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 202.609,00
kn. U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:
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Tablica 3. Ostvarenje ukupnih prihoda Proračuna u 2019. i 2020. godini
Ostvarenje
Račun
Opis
2019.
SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA
6.961.681,04
61
Prihodi od poreza
4.145.776,09
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar
63
1.054.220,50
općeg proračuna
64
Prihodi od imovine
263.401,57
Prihodi od upravnih i administrativnih
65
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
1.495.240,00
naknada
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
3.042,88
SVEUKUPNO PRIHODI O PRODAJE NEFINACIJSKE
IMOVINE
4.784.139,61
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne
71
0,00
imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne
72
4.784.139,61
imovine

94

Ostvarenje
2020.
7.756.388,14
4.259.478,03

111,42%
102,74%

1.527.964,96

144,94%

224.107,13

85,08%

1.739.018,31

116,30%

5.819,71

191,26%

202.609,00

Indeks

4,24%

202.609,00
0,00

-

Podaci u općem dijelu proračuna sukladno zakonskoj regulativi, sadrže zbirni pregled prihoda i rashoda
Općine Draganić.
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 4.259.478,03 kn i veći su za 2,74 % u odnosu na prethodnu
2019. g. od čega porez i prirez na dohodak iznosi 3.754.128,63 kn, porez na imovinu 440.415,66 kn i porezi na
robu i usluge 64.933,74 kn.
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.527.964,96 kn.
Sastoje se od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela Eu u iznosu od 111.777,50 kn, pomoći
proračunu iz drugih proračuna u u iznosu od 1.396.121,86 kn i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa
EU sredstva u iznosu od 20.065,60 kn.
Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu od 224.107,13 kn i sastoje se od prihoda od nefinancijske
imovine.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu
1.739.018,31 kn te su povećani za 16,30 % u odnosu na 2019. g., od čega su prihodi od upravnih pristojbi
3.409,61 kn, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 779.971,59 kn, te prihodi od komunalnih doprinosa i
naknada u iznosu od 955.637,11 kn.
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su iznosu od 5.819,71 kn.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 202.609,00 kn.
2. RASHODI I IZDACI
U sljedećoj tablici daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Draganić u 2020. godini s
usporednim pokazateljima izvršenja rashoda i izdataka u 2019. godini.
Tablica 4. Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka u 2019. i 2020. godini
Izvršenje
Račun Opis
2019.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI
11.933.309,34
3
Rashodi poslovanja
4.271.783,10
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.877.386,63
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
4.784.139,61

Izvršenje
2020.
6.687.329,18
3.798.638,45
2.888.690,73
0,00

Indeks
56,04%
88,92%
100,39%
-

Rashodi poslovanja u razdoblju 2020. godine izvršeni su u iznosu od 3.798.638,45 kuna što je 11,08 %
manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi poslovanja uključuju rashode za zaposlene, materijalne
rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i
kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostale rashode.
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Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 2.888.690,73 kn te
uključuju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine.
U izvještajnom razdoblju pojedine vrste rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:
Tablica 5. Izvršenje ukupnih rashodan i izdataka u 2019. i 2020. godini
Izvršenje
Račun
Opis
2019.
UKUPNI RASHODI/IZDACI
11.933.309,34
31
Rashodi za zaposlene
760.814,80
32
Materijalni rashodi
1.946.448,83
34
Financijski rashodi
13.639,95
35
Subvencije
88.352,01
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
36
29.747,72
proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37
927.335,63
osiguranja i druge naknade
38
Ostali rashodi
505.444,16
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
1.663.565,27
42
Rashodi za nabavu proizvedene imovine
305.073,72
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45
908.747,64
imovini
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
4.784.139,61

Izvršenje
2020.
6.687.329,18
691.162,31
1.643.556,18
14.274,48
689.356,13

56,04%
90,85%
84,44%
104,65%
780,24%

78.857,52

265,09%

241.289,29

26,02%

440.142,54
1.836.260,91
1.052.429,82

87,08%
110,38%
344,98%

0,00

-

0,00

-

Indeks

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 691.162,31 kn i manji su u odnosu na 2019.g. za 9,15% od
čega bruto plaće iznose 572.280,06 kn, ostali rashodi za zaposlene 24.455,96 kn te doprinosi na plaće 94.426,29 kn.
Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.643.556,18 kn i manji su u odnosu na 2019.g. za 15,56% od
čega naknade troškova zaposlenima iznose 31.996,71 kn, rashodi za materijal i energiju 346.800,26 kn, rashodi za
usluge 984.955,64 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.237,61 kn te ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 266.565.96 kn.
Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 14.274,48 kn te su veći za 4,65% u odnosu na 2019. godinu.
Subvencije su izvršene u iznosu od 689.356,13 kn s indeksom od 780,24 % i sastoje se od subvencija za
sufinanciranje privatnih vrtića i obrta za čuvanje djece, subvencije skloništu i za prijevoz učenika oš. U 2019. godini,
subvencije za vrtić su evidentirane na kontu 37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade.
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su izosu od 78.857,52 kn s indeksom od
265,09%. U 2019. godini sufinanciranje je gradskih vrtića evidentirano je na kontu 37- Naknade građanima i
kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su iznosu od 241.289,29
kn te su smanjene za 73,98 % u odnosu na 2019. godinu.
Ostali rashodi izvršeni su iznosu 440.142,54 kn te su manji za 12,92 % u odnosu na 2019. godinu.
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine izvršeni su iznosu od 1.836.260,91 kn s indeksom od 110,38%
uslijed provođenja katastarske izmjere.
Rashodi za nabavu proizvedene imovine izvršeni su iznosu 1.052.429,82 kn te su povećani za 244,98 % od
čega rashodi za građevinske objekte iznose 925.945,13 kn dok rashodi za postrojenje i opremu iznose 126.484,69 kn.
Obrazloženje izvršenja programa iz Posebnog dijela Proračuna Općine Draganić za 2020. godinu po
razdjelima i programima:
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RAZDJELI PRORAČUNA
A) RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA
GLAVA 00101 – OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
Program 1000 – REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava
i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko vijeće između ostalog
donosi Statut Općine, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, donosi
Općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine te
odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom Općine.
Programom se osiguravaju sredstva za redovan rad Općinskog vijeća, a obuhvaćaju rashode za redovan rad
predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, naknade, protokol, promidžbe, proslave, sredstva za financiranje
političkih stranaka, sredstva za nagrade i priznanja i naknade za Savjet mladih.
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

Naziv aktivnosti / projekta
A100001 Naknade za rad Općinskog
vijeća i odbora
A100002 Financiranje političkih stranaka
A100003 Obilježavanje značajnih datuma
A100006 Savjet mladih
Ukupno program

Izvorni plan
za 2020.

Izvršenje
2020.

135.000,00

83.363,57

30.000,00
12.000,00
5.000,00
182.000,00

26.800,00
4.258,90
0,00
114.422,47

Program 1001 – REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA
Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini. Općinski načelnik priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje
proračuna, upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća, upravlja
prihodima i rashodima Općine, upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine, donosi
pravilnike, odluke, imenuje i razrješava, sklapa ugovore, provodi natječaje te podnosi izvještaje Općinskom vijeću u
skladu sa Statutom i drugim propisima. Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova
koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine. Općinski načelnik ima 1
zamjenika.
Programom se osiguravaju sredstva za redovnu djelatnost Općinskog načelnika i zamjenika, a obuhvaćaju
plaće Općinskog načelnika i naknade za rad zamjenika načelnika, protokolarne aktivnosti, promidžbu i donacije (
literatura načelnika, rashodi protokola, reprezentacija, promidžba, izravna dodjela udrugama) događanja i
manifestacije tokom godine te proračunsku zalihu čija se sredstva koriste za nepredviđene namjene, za koje u
proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva
jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

Naziv aktivnosti / projekta
A100101 Plaće i naknade
A100102 Protokolarne aktivnosti,
promidžba i donacije
A100103 Događanja i manifestacije
A100104 Proračunska zaliha
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
254.000,00

Izvršenje
2020.
251.954,16

51.000,00

33.875,17

20.000,00
15.000,00
340.000,00

5.750,00
7.162,05
298.741,38
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GLAVA 00102 – MJESNA SAMOUPRAVA
Program 1002 Mjesni odbori
Mjesni odbori na području Općine su:
1. MO Mrzljaki – Goljak, koji obuhvaća područje ulica: Lug, Bencetići, Goljak i Mrzljaki
2. MO Budrovci,- koji obuhvaća područja ulica: Darići, Budrovci, Vrbanci i Jazvaci
3. MO Draganići- koji obuhvaća područja ulica: Barkovići, Draganići, Vrh i Križančići
4. MO Lazina – Franjetići- koji obuhvaća područja ulica: Lazina i Franjetići
Programom se osiguravaju sredstva za programske aktivnosti mjesnih odbora koja uključuju rashode za materijal i
usluge, naknade za rad te poklone za djecu za Sv.Nikolu.
Redni
broj
1.

Naziv aktivnosti/projekta
A100201 Programske aktivnosti m.o.
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
45.000,00
45.000,00

Izvršenje 2020.
5.271,78
5.271,78

B) RAZDJEL 002 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 2000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Program obuhvaća poslove navedenog upravnog odjela koji ima 5 zaposlenih osoba, a to su upravno-pravni
poslovi, opći i administrativni poslovi, financijsko-planski, materijalno-financijski i računovodstveni poslovi,
informatički poslovi, pomoćno-tehnički i ostali poslovi.
Programom se osiguravaju:
- sredstva za redovan rad upravnog tijela koji uključuju plaće i naknade troškova zaposlenika
- sredstva za zajedničke rashode upravnog tijela koja uključuju materijalne i druge uvijete za redovito obavljanje
zadaća upravnog tijela, administrativne, intelektualne i druge usluge
- sredstva koji uključuju naknade za obavljene bankarske usluge, usluge platnog prometa, usluga naplate
poreznih prihoda, zatezne kamate i ostale financijske rashode
- sredstva za nabavu opreme
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

Naziv aktivnosti / projekta
A200001 Redovan rad upravnog tijela
A200002 Zajednički rashodi upravnog
tijela
A200003 Ostali financijski poslovi
K200004 Nabava opreme
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
806.000,00

Izvršenje
2020.
535.562,78

497.400,00

382.265,27

30.600,00
152.000,00
1.486.000,00

14.274,48
126.484,69
1.058.587,22

Program 2001 Upravljanje imovinom
Program obuhvaća sredstva za upravljanje i redovno održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine,
evidenciju imovine koja uključuje procjene vrijednosti nekretnina i geodetsko katastarske usluge, kupnju zemljišta te
ulaganja u izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju prostora u vlasništvu Općine.
Redni
Izvorni plan za
Izvršenje
Naziv aktivnosti / projekta
broj
2020.
2020.
A200101 Upravljanje i održavanje
98.000,00
64.141,41
1.
zgrada i objekata u vlasništvu Općinu
A200102 Evidencija imovine i ostali
62.000,00
17.187,50
2.
troškovi
K200103 Energetska učinkovitost
58.407,50
0,00
3.
Općinske zgrade
218.407,50
81.328,91
Ukupno program
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Program 2002 Prostorno planiranje
Program obuhvaća sredstva za katastarsku izmjeru-reambulaciju na području općine Draganić, strategiju
gospodarskog razvitka i ulaganje u potrebnu dokumentaciju.
Redni
broj
1.
2.

Naziv aktivnosti / projekta
K200201 Katastarska izmjera-reambulacija
K200202 Prostorni planovi
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
1.882.140,51
10.000,00
1.892.140,51

Izvršenje
2020.
1.824.073,41
0,00
1.824.073,41

Izvorni plan za
2020.
52.000,00
52.000,00

Izvršenje
2020.
0,00
0,00

Program 2003 Potpore u poljoprivredi
Redni
broj
1.

Naziv aktivnosti / projekta
A200301 Subvencije poljoprivrednicima
Ukupno program

Program 2004 – Održavanje komunalne infrastrukture
Održavanje komunalne infrastrukture uključuje slijedeće aktivnosti:
- održavanje javnih površina koje uključuje: košnju, malčiranje trave, granja i stnog raslinja, održavanje cvjetnjaka
i drveća, sanaciju klupa i sprava na dječjim igralištima, čišćenje trga, parkirališta, nogostupa i autobusnih
stajališta te održavanje autobusnih stajališta i nadstrešnica
- održavanje nerazvrstanih cesta koje uključuje: nasipavanje, ručnu i strojnu ugradnju materijala na makadamskim
putevima, malčiranje bankina i održavanje živica, sanaciju postojećih asfaltiranih cesta i drvenih mostova
- sustav oborinske odvodnje : čišćenje i iskop odvodnih kanala, izrada propusta i zacijevljenje
- javna rasvjeta – podmirenje troškova potrošene električne energije za javnu rasvjetu te usluge održavanja javne
rasvjete - radovi interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i
tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki).
- zimska služba
- održavanje groblja i mrtvačnice
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naziv aktivnosti / projekta
A200401 Održavanje javnih površina
A200402 Održavanje nerazvrstanih cesta
A200403 Sustav oborinske odvodnje
A200404 Javna rasvjeta
A200405 Zimska služba
A200406 Održavanje groblja i mrtvačnice
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
235.000,00
300.000,00
140.000,00
380.000,00
50.000,00
75.200,00
1.180.200,00

Izvršenje
2020.
171.888,24
152.691,69
107.853,50
343.412,34
23.321,34
20.000,00
819.167,11

Program 2005 Gradnja komunalne infrastrukture
U programu gradnje komunalne infrastrukture planirane su i izvršene sljedeće aktivnosti :
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Naziv aktivnosti / projekta
K200501 Modernizacija javne rasvjete
K200502 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
K200504 Proširenje poslovne zone
K200505 Športsko-rekreacijski centar
K200506 Povijesni-kulturni centar
K200508 Nadstrešnice na autobusnim stajalištima
K200509 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste „Vinska
cesta“ Odvojci I-V
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
290.000,00
676.421,90
20.000,00
42.000,00
70.000,00
100.000,00

Izvršenje
2020.
282.820,00
388.250,13
0,00
0,00
0,00
98.750,00

50.000,00

0,00

1.248.421,90

769.820,13
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Program 2006 Zdravstveno-veterinarska zaštita
Ovim programom planirana su i utrošena sredstva koja se odnose na deratizaciju i dezinsekciju na području
općine, veterinarsko-higijeničarsku službu koja uključuje uklanjanje lešina, zbrinjavanje napuštenih životinja i
subvenciju skloništu.
Redni
broj
1.
2.
3.

Naziv aktivnosti / projekta
A200601 Deratizacija i dezinsekcija
A200602 Veterinarsko-higijeničarska služba
T200603 Nabava zaštitne i medicinske opreme i uređaja
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
30.000,00
79.000,00
50.000,00
159.000,00

Izvršenje
2020.
26.042,50
60.412,50
50.000,00
136.455,00

Program 2007 Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša
Planirana su sredstva i utrošena za smanjenje onečišćenja koje uključuje sanaciju divljih deponija te
sredstva za gospodarenje otpadom koja uključuje naknadu za zbrinjavanje komunalnog otpada gradu Karlovcu i
mobilna reciklažna dvorišta te nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta.
Redni
broj
1.
2.
3.

Naziv aktivnosti / projekta
A200701Smanjenje onečišćenja
A200704 Gospodarenje otpadom
K200703 Mobilno reciklažno dvorište
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
10.000,00
98.000,00
184.000,00
292.000,00

Izvršenje
2020.
7.179,38
59.033,75
171.375,00
237.588,13

Program 2008 Javne potrebe u kulturi, sportu i razvoj civilnog društva
Programom su planirana i utrošena sredstva za sljedeće aktivnosti :
Redni
broj
1.
2.
3.

Naziv aktivnosti / projekta
A200801Udruge-javni natječaj
A200802 Humanitarna djelatnost Crvenog križa
A200803 Vjerske zajednice
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
150.000,00
30.000,00
20.000,00
200.000,00

Izvršenje
2020.
129.200,00
29.450,96
20.000,00
178.650,96

Program 2009 Javne potrebe u vatrogastvu
Program se odnosi na sredstva za financiranje dvd-a koji djeluju na području općine Draganić: DVD
Mrzljaki-Goljak i DVD Draganić (redovna djelatnosti, intervencije), financiranje zaštite i spašavanja, tekuće
donacije HGSS-u te izrada plana djelovanja civilne zaštite.
Redni
broj
1.
2.

Naziv aktivnosti / projekta
A200901 Financiranje rada DVD-a
A200902 Zaštita i spašavanje
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
250.000,00
55.000,00
305.000,00

Izvršenje
2020.
230.767,41
10.000,00
240.767,41

Program 2010 – Razvoj turizma
Planiraju se sredstva za financiranje rada regionalne turitističke zajednice.
Redni
broj
1.

Naziv aktivnosti / projekta
A201001 Regionalna turistička zajednica
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
38.000,00
38.000,00

Izvršenje
2020.
0,00
0,00
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Program 2011 Predškolski odgoj
Planirana i utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje boravka djece u gradskim dječjim vrtićima te
subvencioniranje boravka djece u privatnim dječjima vrtićima i obrtima za čuvanje djece.
U okviru ovog Programa uključeno je i financiranje rada predškole kojom su obuhvaćena djeca koja će u sljedećoj
školskoj godini biti polaznici prvog razreda, a nisu polaznici dječjeg vrtića.
Redni
broj
1.
2.

Izvorni plan za
2020.
710.000,00
30.000,00
740.000,00

Naziv aktivnosti / projekta
A201101 Sufinanciranje boravka i čuvanja djece
A201102 Financiranje predškole
Ukupno program

Izvršenje
2020.
624.635,52
22.500,00
647.135,52

Program 2012 Obrazovanje
Ovim programom planirana su i utrošena sredstva koja se odnose na pomoć Osnovnoj školi Draganići,
subvencioniranje autobusa za prijevoz učenika osnovne škole, prijevoz srednjoškolaca, kupovina radnih bilježnica za
učenike osnovne škole te stipendije za učenike i studente prema javnom natječaju.
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv aktivnosti / projekta
A201201 Pomoć osnovnoj školi
A201202 Prijevoz učenika o.š.
A201203 Prijevoz učenika s.š.
A201204 Radne bilježnice za oš
A201205 Stipendije učenicima i studentima
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
20.000,00
62.500,00
90.000,00
55.000,00
27.000,00
254.500,00

Izvršenje
2020.
2.000,00
55.828,13
57.956,93
47.520,18
22.200,00
185.505,24

Program 2013 Javne potrebe u socijalnoj skrbi
Programom uključuje sredstva za jednokratne novčane pomoći, pomoć za troškove stanovanja, naknade
pogrebnih troškova, naknade za ogrijev čija sredstva doznačuje Karlovačka županija i naknade za novorođenčad.
Redni
broj
1.
2.
3.

Naziv aktivnosti / projekta
A201301 Pomoć obiteljima-socijalni program
A201302 Naknada za ogrijev
A201303 Pomoć za novorođenče
Ukupno program

Izvorni plan za
2020.
55.000,00
50.000,00
48.000,00
153.000,00

OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Stjepan Bencetić, dr. vet. med.

Izvršenje
2020.
19.164,78
45.150,00
25.500,00
89.814,78
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Na temelju članka 30. Statuta Općine
Draganić („Glasnik Karlovačke Županije“ broj
11/21) Općinsko vijeće Općine Draganić na 24.
sjednici, održanoj 07.04.2021. g., donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu
Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja
2020. do 31. prosinca 2020. godine
Članak 1.
Prihvaća se polugodišnje izvješće o radu
općinskog načelnika Općine Draganić.
Članak 2.
Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog
načelnika za razdoblje od 01.srpnja 2020. do 31.
prosinca 2020. godine sastavni je dio ovog
Zaključka.
Članak 3.
Ova Zaključak objaviti će se u Službenom
glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke
Županije.
KLASA: 022-01/21-01/01
URBROJ: 2133/08-02-21-2
Draganić, 07. travnja 2021. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.

POLUGODIŠNJE
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG
NAČELNIKA OPĆINE DRAGANIĆ
za razdoblje od 01. srpnja 2020. do 31. prosinca
2020. godine
Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenima
člankom 35. b. stavkom 1. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne
Novine“ 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), u daljnjem tekstu: zakon), te člankom 48.
stavkom 1. Statuta Općine Draganić („Glasnik
Karlovačke Županije“ 11/21) Općinski načelnik
obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom
vijeću polugodišnje izvješće o svom radu.
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi utvrđeno je da općinski načelnik obavlja
izvršne poslove lokalne samouprave, priprema
prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava
izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
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usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne
samouprave u obavljanju poslova iz njezinog
samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u
vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i
njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa
zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove
utvrđene statutom.
Kroz nadležnosti općinskog načelnika u
obavljanju poslova iz zakonom određenog
samoupravnog djelokruga u nastavku ovog izvješća
daje se pregled izvršenih poslova koji se odnose na:
komunalnu infrastrukturu, poljoprivredu, sport i
kulturu,
vatrogastvo,
promet
i
prometnu
infrastrukturu,
gospodarstvo,
prostorno
i
urbanističko planiranje, obrazovanje, socijalnu
politiku te ostala pitanja u čije rješavanje je bio
uključen načelnik kao nositelj izvršne vlasti u Općini
Draganić, te Jedinstveni upravni odjel Općine
Draganić.
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja
realizirana je većina radova predviđena redovnim
održavanjem nerazvrstanih cesta i javnih površina na
području Općine Draganić u drugoj polovici 2020.
godine, a radovi su se odnosili na tekuće održavanje
nerazvrstanih cesta, čišćenje i košnju trave na
javnim površinama i sl.
Na čišćenje i održavanje javnih površina
tijekom ovog izvještajnog razdoblja utrošena su
sredstva u iznosu od 113.963,24 kn a na održavanje
nerazvrstanih cesta sredstva u iznosu od 105.136,06
kn.
Redovito je održavana javna rasvjeta a
ukupno utrošena sredstva za navedenu namjenu
tijekom izvještajnog razdoblja iznosila su 24.868,75
kn, na potrošenu električnu energiju za javnu
rasvjetu utrošena su sredstva u iznosu od 126.477,44
kn a na modernizaciju javne rasvjete temeljem
projekta koji se provodio u 2020. g., tijekom ovog
izvještajnog razdoblja utrošena su sredstva u iznosu
od 281.007,50 kn.
GOSPODARSTVO
Tijekom
predmetnog
polugodišnjem
razdoblja nisu uvedeni novi općinski porezi niti
prirez, te će Općina Draganić i u narednom razdoblju
poticajnim mjerama stimulirati gospodarstvenike,
jačati gospodarske aktivnosti te ujedno i poticati
nova zapošljavanja na svojem području.
Za katastarsku izmjeru zemljišta –
reambulaciju predviđena su sredstva u ukupnom
iznosu od 827.405,35 kn.
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PRORAČUN I FINANCIJE
U razdoblju 01. srpnja do 31. prosinca
2020. godine Jedinstveni Upravni odjel obavljao je
poslove vezano za područje proračuna i financija, a
to su organizacija proračunskog računovodstva,
izvršenje proračuna sukladno zakonskoj regulativi,
izrada izvještaja o zaduženju i naplati proračunskih
prihoda i primitaka te izvještaja o izvršenju rashoda
i izdataka.
Vođene su poslovne knjige i sastavljani svi
zakonski financijski izvještaji za proračun Općine
Draganić.
Osim podataka o prihodima i primicima,
dnevno su iskazivane transakcije poslovnih događaja
rashoda i izdataka. Rashodi i izdaci se prate na svim
razinama, po skupinama: rashodi za zaposlene,
materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije,
naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi,
rashodi za nabavu ne proizvedene imovine, rashodi
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi
za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,
potraživanja i obveze.
Općinsko je vijeće na svojoj 20. sjednici
održanoj 08. listopada 2020. g. usvojilo 2. izmjene i
dopune Proračuna Općine Draganić za 2020. g., a na
22. sjednici održanoj 29. prosinca usvojilo je 3.
izmjene i dopune Proračuna Općine Draganić za
2020. godinu.
Općina Draganić je tijekom ovog, kao i
tijekom prethodnih izvještajnih razdoblja, poslovala
pozitivno i sve svoje dospjele financijske obveze
podmirivala je na vrijeme.
Sukladno zakonskim obvezama i rokovima,
u navedenom izvještajnom razdoblju izrađeni su i
proslijeđeni nadležnim tijelima i institucijama svi
financijski izvještaji.
Općina Draganić se u ovom izvještajnom
razdoblju nije kreditno zaduživala a to nema u planu
niti tijekom slijedećeg razdoblja. Nastojati će se sve
potrebe za rješavanje komunalne i ostale
problematike financirati iz vlastitih proračunskih
prihoda.
SOCIJALNA SKRB
U izvještajnom razdoblju nastavilo se s
provedbom programa socijalne skrbi te su osigurana
sredstva za troškove stanovanja.
Na ime jednokratnih pomoći obiteljima i
kućanstvima isplaćena su sredstva u iznosu od
4.000,00 kn za ukupno 8 korisnika.
Isplaćene su jednokratne pomoći za 9
novorođene djece u ukupnom iznosu od 13.500,00
kn, odnosno 1.500,00 kn za svako novorođeno dijete.
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ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
U
ovom
izvještajnom
razdoblju
sufinancirano je vatrogastvo, a isplaćena sredstva za
navedenu namjenu su u ukupnom iznosu od
68.493,33 kn.
KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Početkom 2020. g. raspisan je javni natječaj
za dodjelu sredstava financijske potpore programima
i projektima udruga u 2020. godini. Ukupna sredstva
koja su, temeljem navedenog javnog natječaja te
odobrenih programa i projekata, odobrena udrugama
za 2000. g. na temelju zaključenih ugovora
isplaćeno 129.200,00 kn.
POLITIČKE STRANKE I OSTALE UDRUGE
U ovom izvještajnom razdoblju isplaćena su
sredstva
za redovno sufinanciranje političkih
stranaka koja iznose 500,00 kn po svakom vijećniku
u Općinskom vijeću, a za svakog člana Općinskog
vijeća podzastupljenog spola (žene) pripada i pravo
na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po
svakom članu Općinskog vijeća. Za redovno
financiranje političkih stranaka ukupno su isplaćena
sredstva u iznosu od 13.400,00 kn.
Na
isplaćene
naknade
članovima
predstavničkih i izvršnih tijela utrošena su sredstva u
ukupnom iznosu od 17.288,73 kn.
Sufinancirana je Hrvatska gorska služba
spašavanja iznosom od 5.000,00 kuna.
Sufinancirana je i redovna djelatnosti
Crvenog križa - Gradsko društvo Crvenog križa
Karlovac na što su tijekom navedenog izvještajnog
razdoblja utrošena sredstva u iznosu od 14.725,46
kn.
ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV
Općina Draganić sufinancirala je boravak
djece u dječjem vrtiću „Didi“ u visini od 60 %
ekonomske cijene vrtića, te boravak djece u dječjim
vrtićima na području susjednih gradova i općina u
visini od 50 % ekonomske cijene vrtića.
Na navedeno sufinanciranje tijekom ovog
izvještajnog razdoblja sveukupno su utrošena
sredstva u iznosu od 329.253,47 kn.
Sufinancirana je i predškola na koju je
tijekom ovog izvještajnog razdoblja utrošen iznos od
12.000,00 kn.
Sufinanciran je i trošak prijevoza učenika
srednjoškolaca s područja Općine Draganić,
sredstvima u sveukupnom iznosu od 31.119,72 kn,
kao i trošak prijevoza učenika osnovne škole na koji
su tijekom ovog izvještajnog razdoblja utrošena
sredstva u iznosu od 32.000,00 kn.
Također je sufinancirano i osnovno školstvo
za koje su se na radne bilježnice tijekom ovog
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izvještajnog razdoblja utrošila sredstva u iznosu od
47.520,18 kn.
Na isplatu stipendija utrošena su sredstva u
iznosu od 9.600,00 kn, i to za tri studenta po
500,00kn i tri srednjoškolca po 300,00kn mjesečno.
PROGRAMI I PROJEKTI
- KATASTARSKA
IZMJERA
–
REAMBULACIJA – UTROŠENO 827.405,35
KN
- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
– UTROŠENO 388.250,13 KN
- MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE –
UTROŠENO 281.007,50 KN
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
U ovom izvještajnom razdoblju održane su
sjednice Općinskog vijeća i to:
- 19. sjednica Općinskog vijeća, održana dana 31.
kolovoza 2020. g.
- 20. sjednica Općinskog vijeća, održana dana 08.
listopada 2020. g.
- 21. sjednica Općinskog vijeća, održana dana 14.
prosinca 2020. g.
- 22. sjednica Općinskog vijeća, održana dana 29.
prosinca 2020. g.
AKTI NAČELNIKA
Općinski načelnik je u navedenom
razdoblju donosio zaključke koji su se odnosili na
odobravanje financijskih sredstava osiguranih u
Proračunu Općine Draganić za 2020. g. te u skladu
sa odredbama Odluke o izvršenju proračuna Općine
Draganić za 2020. g.
Osim navedenih poslova, načelnik u okviru
svoje nadležnosti redovito surađuje s državnim
tijelima – nadležnim ministarstvima, tijelima drugih
jedinica lokalne samouprave, te sa Karlovačkom
županijom.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE
DRAGANIĆ
Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić
je, temeljem odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi osnovan za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine
Draganić kao jedinice lokalne samouprave te
neposredno izvršava
provođenje općih akata
predstavničkog tijela, odnosno Općinskog vijeća.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju
općih akata predstavničkog tijela donosi pojedinačne
akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).
Tijekom ovog izvještajnog perioda u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draganić
evidentirano su ukupno 379 novih predmeta, od
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kojih 162 upravna predmeta i 217 neupravna
predmeta.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Draganić tijekom ovog izvještajnog razdoblja,
odnosno sa 31. prosinca 2020. g. bilo je zaposleno
na neodređeno vrijeme pet službenika, te jedan
dužnosnik.
Jedinstveni upravni odjel je u navedenom
razdoblju obavljao sve poslove u okviru svoje
nadležnosti.
Tijekom navedenog izvještajnog razdoblja
na bruto plaće su utrošena sredstva u iznosu od
271.061,93 kn a na službena putovanja sredstva u
iznosu od 0,00 kn.
Sredstva koja su isplaćena na ime naknade
za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
isplaćena su u iznosu od 1.111,00 kuna.
Općinski
načelnik
uz
stručnu,
administrativnu i tehničku pomoć službenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općini Draganić a u
okviru financijskih mogućnosti planiranih i
realiziranih Proračunom za 2020. g., nastojao je u
ovom izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz
svoje nadležnosti na način da osigura uvjete za što
kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana
Općine Draganić te odgovorno i kvalitetno ispuniti
svoju obvezu nositelja izvršne vlasti u Općini
Draganić kako bi Draganić postao mjesto ugodnog
življenja.
KLASA: 022-01/21-01/01
URBROJ: 2133/08-02-21-1
Draganić, 31. ožujka 2021. g.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Stjepan Bencetić, dr. vet. med.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Draganić („Glasnik Karlovačke Županije“ broj
11/21) Općinsko vijeće Općine Draganić na 24.
sjednici, održanoj 07.04.2021. g., donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Draganić u 2020. g.
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Draganić u 2020. g.
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Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine
Draganić u 2020 g. sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ova Zaključak objaviti će se u Službenom
glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke
Županije.
KLASA: 363-01-21-01/09
URBROJ: 2133/08-01-21-2
Draganić, 07.04.2021. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.

Na temelju članka 74. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 47. Statuta Općine
Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj
11/20) Općinski načelnik
podnosi Općinskom
vijeću na 24. sjednici Općinskog vijeća, održanoj
07.04. 2021. g.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE
DRAGANIĆ ZA 2020.G.
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Izvješćem daje se prikaz ostvarenog
Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Draganić u 2020. godini.
Djelatnosti
koje
su
predviđene
Programom jesu:
1. Održavanje javnih površina
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
3. Sustav oborinske odvodnje
4. Javna rasvjeta
5. Zimska služba
6. Održavanje groblja i mrtvačnice
Programom iz stavka 1. ovog članka
utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s
procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
Programa, sa naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2020. godini održavanje komunalne
infrastrukture na području Općine Draganić
obuhvaća:

1. Održavanje javnih površina
Košnja, malčiranje trave, granja i
sitnog raslinja
Održavanje cvjetnjaka, drveća i
njihova obnova
Sanacija klupa i sprava na dječjim
igralištima
Čišćenje trga, parkirališta,
nogostupa i autobusnih stajališta
Održavanje autobusnih stajališta i
nadstrešnica
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PLANIRANO

IZVRŠENO

175.000,00 kn

146.722,99 kn

10.000,00 kn

2.700,00 kn

10.000,00 kn

1.812,50 kn

20.000,00 kn

16.376,25 kn

20.000,00 kn

4.276,50 kn

Površine koje spadaju u redovito održavanje
su definirane u Odluci o komunalnom redu, a u
Operativni plan kojeg donosi Općinski načelnik
uključuju se i površine koje se prema prijedlozima
mjesnih odbora ili uočenim potrebama pojedinačno
navode.
Ukupno održavanje javnih površina: planirano
235.000,00 kn – izvršeno 171.888,24 kn
Izvor financiranja: komunalna naknada 135.000,00
kn, šumski doprinos 100.000,00 kn
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
Nasipavanje, ručna i strojna
ugradnja materijala na
makadamskim putevima
Malčiranje bankina i održavanje
živica uz nerazvrstanu cestu
Sanacija postojećih asfaltiranih
cesta
Sanacija drvenih mostova

PLANIRANO

IZVRŠENO

80.000,00 kn

68.868,75 kn

100.000,00 kn

74.252,51 kn

100.000,00 kn
20.000,00 kn

0,00 kn
9.570,43 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta uključuje
troškove nabave i prijevoza kamenog materijala te
obavljanje usluge održavanja makadamskih i
asfaltiranih putova, i dr.
Ukupno
održavanje
nerazvrstanih
cesta:
planirano 300.000,00 kn – izvršeno 152.691,69 kn
Izvor financiranja: komunalna naknada 200.000,00
kn, šumski doprinos 100.000,00 kn
3. Sustav oborinske odvodnje
Čišćenje i iskop odvodnih kanala
Izrada propusta i zacjevljenje

PLANIRANO
100.000,00 kn
40.000,00 kn

IZVRŠENO
88.482,50 kn
19.371,00 kn

Ukupno sustav oborinske odvodnje: planirano
140.000,00 kn – izvršeno 107.853,50 kn
Izvor financiranja: komunalna naknada 95.000,00
kn, šumski doprinos 42.000,00 kn, vodni doprinos
3.000,00 kn
4. Javna rasvjeta
Zamjena istrošenih rasvjetnih
tijela i uklanjanje kvarova
Električna energija

PLANIRANO
100.000,00 kn
280.000,00 kn

IZVRŠENO
77.375,00 kn
266.037,34 kn

Ukupno održavanje javne rasvjete: planirano
380.000,00 kn – izvršeno 343.412,34 kn
Izvor financiranja: komunalna naknada
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5. Zimska služba
Čišćenje snijega i leda te
posipavanje na nerazvrstanim
cestama, nogostupima i javnim
površinama

PLANIRANO

IZVRŠENO

50.000,00 kn

23.321,34 kn

Ukupno zimska služba: planirano 50.000,00 knizvršeno 23.321,34 kn
Izvor financiranja: komunalna naknada
6. Održavanje groblja i
mrtvačnice
Uređenje i održavanje zemljišta
na prostoru
Održavanje prostora i objekata za
ispraćaj umrlih (mrtvačnica)

PLANIRANO

IZVRŠENO

20.000,00 kn

20.000,00 kn

55.200,00 kn

Ukupno održavanje: planirano 75.200,00 kn –
izvršeno 20.000,00 kn
Izvor financiranja: pomoć grada Jastrebarskog
(20.000,00 kn), naknada za korištenje grobnih mjesta
(5.700,00 kn) komunalna naknada (40.000,00 kn) i
višak prihoda iz prethodnih godina (9.500,00 kn).
Članak 3.
Izvršeno po točkama programa su:
1. Održavanje javnih površina
171.888,24 kn
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
152.691,69 kn
3. Sustav oborinske odvodnje
107.853,50 kn
5. Javna rasvjeta
343.412,34 kn
6. Zimska služba
23.321,34 kn
7. Održavanje groblja i mrtvačnice
20.000,00 kn
Ukupno za Program održavanja komunalne
infrastrukture
819.167,11 kn
Članak 4.
Radovi iz ovog Izvješća realizirani su
sukladno Programu održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Draganić u
2020. g. (3. izmjene i dopune Programa od 29.
prosinca 2020. g.).
Članak 5.
Ovo Izvješće objaviti će se u „Glasniku
Karlovačke županije“.
KLASA: 363-01/21-01/09
URBROJ: 2133/08-01-21-1
Draganić, 07.04.2021. g.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Stjepan Bencetić, dr.vet.med.
Na temelju članka 30. Statuta Općine
Draganić („Glasnik Karlovačke Županije“ broj
11/21) Općinsko vijeće Općine Draganić na 24.
sjednici, održanoj 07.04.2021. g., donijelo je
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Draganić za
2020. g.
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Draganić za 2020. g.
Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Draganić za 2020. g. sastavni je dio
ovog Zaključka.
Članak 3.
Ova Zaključak objaviti će se u Službenom
glasilu Općine Draganić - Glasniku Karlovačke
Županije.
KLASA: 363-01/21-01/10
URBROJ: 2133/08-01-21-2
Draganić, 07.04.2021. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.
Na temelju članka 71. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Općine
Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj
11/21) Općinski načelnik podnosi Općinskom
vijeću na 24. sjednici Općinskog vijeća, održanoj
07.04.2021.g., sljedeće
I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Draganić za 2020. g.
Članak 1.
Programom gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Draganić za 2020. godinu, (u daljnjem tekstu:
Program) određene se građevine komunalne
infrastrukture utvrđene člankom 68. stavkom 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, za čiju gradnju
se planiralo izdvajanje i utrošak financijskih
sredstava iz Proračuna Općine Draganić.
Članak 2.
Programom su obuhvaćeni objekti i uređaji
komunalne infrastrukture po namjenama i to kako
slijedi:
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Javna rasvjeta
Nerazvrstane ceste
Poslovna zona
Športsko-rekreacijski centar
Povijesno-kulturni centar
Nadstrešnice na autobusnim stajalištima
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste „Vinska cesta“ odvojci I-V

Članak 3.
Ukupna financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđena su u iznosu od 1.248.421,90 kuna,
od čega je realizirano 769.820,13 kn.
Članak 4.
U tabličnom prikazu označeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture po namjenama iz članka 2.
ovog programa, sa prikazom opisa objekta ili radnje, naznačene su pozicije iz Općinskog proračuna, naznačena
konta za knjiženje, planirani izvori financiranja te financijski iznosi za realizaciju određene stavke planiranih
rashoda.
VRSTA RADOVA
MODERNIZACIJA JAVNE
RASVJETE
ASFALTIRANJE
NERAZVRSTANIH CESTA
PROŠIRENJE POSLOVNE ZONE

OPIS RADOVA PO
PODTOČKAMA
-modernizacija javne rasvjete – LED
LAMPE
-asfaltiranje nerazvrstanih cesta (tzv.
bijelih cesta)
-projektna dokumentacija za
proširenje poslovne zone –
urbanistički plan poslovne zone

POZIC
PROR.
R098
R098-1
R099
R099-1

KTO
KNJ
421
421
421
421

R101
426
R133
421
ŠPORTSKO-REKREACIJSKI
- idejni projekt za ŠRC
R133-1
421
CENTAR
-projekt za povijesno-kulturni centar
R134
451
POVIJESNO-KULTURNI CENTAR
- nabava novih nadstrešnica na
NADSTREŠNICE NA
autobusnim stajalištima
R137
421
AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA
REKONSTRUKCIJA
R138
421
NERAZVRSTANE CESTE
- projekt za vinsku cestu
„VINSKA CESTA“ ODVOJAK OD
I-V
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. G. UKUPNO

-

IZVORI
FINAN.
4.3.
5.3.
4.3.
9.3.

PLAN ZA
2020. G.
130.000,00 kn
160.000,00 kn
368.000,00 kn
308.421,90 kn

UTROŠENO
2020.G.
122.820,00 kn
160.000,00 kn
79.828,23 kn
308.421,90 kn

4.3.
1.1.
4.3.
1.1.

20.000,00 kn
39.000,00 kn
3.000,00 kn
70.000,00 kn

0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

4.3.

100.000,00 kn

98.750,00 kn

1.1.

50.000,00kn
0,00 kn
1.248.421,90 kn

769.820,13 kn

Članak 5.
Program iz čl. 4. financiran je iz slijedećih izvora:
komunalnog doprinosa ...................................................................................................... 70.000,00 kn
šumskog doprinosa .......................................................................................................... 538.000,00 kn
naknada za zadržavanje u prostoru ................................................................................... 10.000,00 kn
boravišne pristojbe .............................................................................................................. 3.000,00 kn
prihoda od poreza ............................................................................................................ 159.000,00 kn
pomoć iz državnog proračuna ......................................................................................... 160.000,00 kn
višak prihoda ................................................................................................................... 308.421,90 kn

Članak 6.
Radovi iz ovog Izvješća realizirani su sukladno Programu (3. izmjene i dopune Programa od 29. prosinca
2020. g.).
Članak 7.
Ovo izvješće objavit će se u „ Glasniku Karlovačke županije“
KLASA: 363-01/21-01/10
URBROJ: 2133/08-02-21-1
Draganić, 07.04.2021. g.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.Stjepan Bencetić, dr.vet.med.
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Temeljem članka 35. stavak 1. točke 4., a u
vezi s čl. 53. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 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 30. Statuta Općine Draganić („Glasnik
Karlovačke županije” br. 11/21) Općinsko vijeće
Općine Draganić na svojoj 24. sjednici održanoj 07.
travnja 2021. godine donosi
ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Draganić
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić (u
daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se osnivanje, naziv,
djelokrug i ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela
kao upravnog tijela Općine Draganić, način
upravljanja, način planiranja poslova, kao i druga
pitanja od značaja za rad Općine.
Članak 2.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog
odjela osiguravaju se u proračunu Općine i iz drugih
prihoda u skladu sa zakonom.
Članak 3.
Riječi i pojmovi korišteni u ovoj Odluci koji
imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira u kojem su rodu korišteni.
II.
USTROJSTVO
JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
Članak 4.
Za obavljanje upravnih, stručnih, općih,
administrativnih,
materijalno-financijskih
i
pomoćno-tehničkih poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, u više upravnih i stručnih
područja, propisanih zakonom, podzakonskim
propisima, aktima Općine i ovom Odlukom,
ustrojava se
JEDINSTVENI
UPRAVNI
ODJEL
OPĆINE DRAGANIĆ (u daljnjem tekstu:
Jedinstveni upravni odjel).
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel smješten je u
zgradi sjedišta Općine Draganić, na adresi Draganići
10, Draganić.
U obavljanju poslova iz svoga djelokruga
Jedinstveni upravni odjel koristi pečat, okruglog
oblika, promjera 50 mm i 30 mm, s grbom Republike
Hrvatske u sredini i tekstom koji glasi: Republika
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Hrvatska, Karlovačka županija, Općina Draganić,
Jedinstveni upravni odjel i rednim brojem pečata.
Akti Jedinstvenog upravnog odjela u
zaglavlju moraju sadržavati: grb Republike Hrvatske,
tekst koji glasi: Republika Hrvatska, Karlovačka
županija, Općina Draganić, Jedinstveni upravni
odjel, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto
i datum izrade akta.
Akti
Jedinstvenog
upravnog
odjela
ovjeravaju se pečatom koji odgovara zaglavlju akta.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni
upravni odjel mora biti istaknuta natpisna ploča s
nazivom upravnog odjela i sadržajem utvrđenim
posebnim propisima.
Članak 6.
Pravilnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo
Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova
radnih mjesta s opisima razina standardnih mjerila za
klasifikaciju radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za
raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga
pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog
odjela, u skladu sa Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (u daljnjem tekstu: ZSN), Uredbom o
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (u daljem tekstu: Uredba),
posebnim zakonima, ovom Odlukom i aktima
Općine.
Pravilnik donosi Općinski načelnik na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
III. DJELOKRUG POSLOVA JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić
obavlja sljedeće poslove:
- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture,
tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece
predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne
skrbi, zdravstva i udruga građana,
- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva:
izrada Programa održavanja objekata i uređenja
komunalne infrastrukture, upravni postupci u
oblasti komunalnog gospodarstva, provedba
- komunalnog reda, izrada Programa izgradnje i
održavanja komunalne infrastrukture,
- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite
okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru,
- izrada Programa za unapređenje stanja u
prostoru, poslovi na donošenju prostornoplanskih
dokumenata, prostornog plana uređenja općine,
predlaganje Programa zaštite okoliša u
- slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih
razmjera,
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poslove pripreme akata u gospodarenju
nekretninama u vlasništvu općine, priprema
natječaja i ugovora za prodaju nekretnina,
poslove vezane za gospodarstvo, poljoprivredu i
turizam
poslove vođenja financijskog i materijalnog
poslovanja općine, izrade i izvršenja proračuna i
godišnjeg
obračuna
proračuna
općine,
utvrđivanja i naplate prihoda koji pripadaju
općini kao jedinici lokalne samouprave,
obavljanje računovodstvenih poslova, poslova
osiguranja
imovine
općine,
poticanje
poduzetničkih aktivnosti putem posebnih
programa od interesa za općinu.
poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove,
obavljanje poslova i evidencija iz područja rada i
radnih odnosa, poslovi prijemne kancelarije,
arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave
roba, usluga i ustupanja radova,
poslove unapređenja mjesne samouprave i rada
mjesnih odbora.

IV.
UPRAVLJANJE
JEDINSTVENIM
UPRAVNIM ODJELOM
Članak 8.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik.
Pročelnik organizira i koordinira rad u
upravnom odjelu, brine se o zakonitom i
pravovremenom obavljanju poslova i poduzima
mjere za osiguranje efikasnog poslovanja upravnog
odjela, raspoređuje zadatke i poslove i daje
službenicima i namještenicima upute za rad, predlaže
i donosi akte za koje je ovlašten zakonom, propisima
i aktima Općine, obavlja nadzor nad radom
službenika i namještenika, odlučuje o pravima,
obvezama
i
odgovornostima
službenika
i
namještenika, obavlja ocjenjivanje službenika i
namještenika, izvršava i druge zadaće i ovlasti
utvrđene zakonom, propisima i aktima Općine.
Članak 9.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
odgovoran je općinskom načelniku za zakonit,
pravilan i pravodoban vlastiti rad i rad Jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 10.
Pročelnika na temelju javnog natječaja
imenuje općinski načelnik na način propisan
Zakonom.
Općinski
načelnik
može
razriješiti
pročelnika u skladu sa Zakonom.
Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga
pitanja u vezi s radom pročelnika primjenjuju se
odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos
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službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne
samouprave.
Članak 11.
Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad
Jedinstvenog upravnog odjela i prati zakonitost
njegova rada.
U provođenju ovlasti iz stavka 1. ovog
članka općinski načelnik od pročelnika traži podatke,
izvješća i prijedloge rješenja određenih pitanja,
određuje mu zadaće, daje upute i smjernice za rad, a
u skladu s pravima i dužnostima koje općinski
načelnik ima temeljem zakona i općih akata Općine.
V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA
Članak 12.
Jedinstveni upravni odjel donosi godišnji
plan rada.
Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća
i poslova odjela u određenoj godini, a posebice
izrade nacrta i prijedloga akata sukladno zakonima,
provedbe zakona i drugih propisa i akata Općinskog
vijeća i općinskog načelnika te praćenja stanja u
područjima iz djelokruga odjela.
Godišnji plan rada Jedinstvenog upravnog
odjela donosi pročelnik, najkasnije do kraja tekuće
godine za iduću godinu.
VI. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
Članak 13.
Poslove i zadaće iz djelokruga Jedinstvenog
upravnog odjela, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj
spremi odnosno stupnju obrazovanja i drugim
uvjetima, obavljaju službenici i namještenici
raspoređeni na radna mjesta sukladno Pravilniku.
Službenici su osobe koje obavljaju opće,
administrativne, financijsko-planske, materijalnofinancijske, računovodstvene, informatičke i druge
stručne poslove.
Namještenici su osobe koje obavljaju
pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje
potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja
poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.
O prijmu u službu, rasporedu na radno
mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i
namještenika kao i o prestanku službe odlučuje
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, rješenjem, u
skladu sa zakonom, propisima i aktima Općine.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Draganić („Glasnik
Karlovačke županije“, broj 28/12) i Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
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Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić
(„Glasnik Karlovačke županije“, broj 34/12).

4
5

Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA:023-01/21-01/02
URBROJ:2133/08-01-1
Draganić, 07. travnja 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine 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 10. stavka 1. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 30. Statuta
Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije” br.
11/21) Općinsko vijeće Općine Draganić, na
prijedlog Općinskog načelnika Općine Draganić na
svojoj 24. sjednici održanoj 07. travnja 2021. godine
donosi
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Draganić
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za
obračun
plaće
službenika
i
namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj
Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to
jesu li korišteni u muškom ili ženkom rodu, odnose
se jednako na muški i ženski rod.
Članak 3.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Draganić iznose kako slijedi:
Redni
broj
1
2
3

Radno mjesto

Koeficijent

Pročelnik
Jedinstvenog
upravnog odjela
Viši stručni suradnik za
gospodarstvo i EU fondove
Viši stručni suradnik za
računovodstvo, financije i
proračun

2,60

Klasifikacijski
rang
1

2,10

6

2,10

6

6
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Viši referent za upravne
poslove i javnu nabavu
Referent
za
uredsko
poslovanje i komunalnu
naknadu
Referent – komunalni,
prometni i poljoprivredni
redar

2,00

9

1,60

11

1,50

11

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun
plaća službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Draganić („Glasnik
Karlovačke županije“ broj 14/16) i Odluka o
izmjenama i dopunama koeficijentima za obračun
plaća službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Draganić („Glasnik
Karlovačke županije“ broj 21/18).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“
KLASA:120-01/21-01/01
URBROJ:2133/08-02-1
Draganić, 07. travnja 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.
Temeljem članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine 28/10) i članka 30. Statuta Općine
Draganić („Službeni glasnik Karlovačke županije”
br. 11/21) Općinsko vijeće Općine Draganić, na
prijedlog Općinskog načelnika Općine Draganić na
svojoj 24. sjednici održanoj 07. travnja 2021. godine
donosi
ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica i
koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika (u
daljnjem tekstu: dužnosnik) kojima se sredstva
osiguravaju u Proračunu Općine Draganić.
Članak 2.
Plaću dužnosniku iz članka 1. ove Odluke
čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni
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staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od
zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se
određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom
zakonom.
Članak 3.
Koeficijent iz članka 1. ove Odluke za
obračun plaće općinskog načelnika iznosi 3,00.
Članak 4.
Osnovica za obračun plaće općinskog
načelnika iznosi 3.890,00 kn sukladno osnovici
utvrđenoj Odlukom o visine osnovice za obračun
plaće državnih dužnosnika, na snazi u trenutku
isplate plaće.
Članak 5.
Dužnosnici
koji
dužnost
obavljaju
profesionalno ostvaruju prava iz mirovinskog i
zdravstvenog osiguranja.
Članak 6.
Dužnosnici
koji
dužnost
obavljaju
profesionalno imaju pravo na naknadu putnih
troškova na posao i s posla u visini mjesečne
autobusne karte. Pravo na naknadu putnih troškova
ostvaruje se ukoliko je udaljenost od adrese
stanovanja,
odnosno
stanice
međumjesnog
autobusnog prijevoza do mjesta rada najmanje 2 km
u jednom smjeru.
Članak 7.
Rješenje o utvrđivanju plaće te drugih prava
dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima
načelnika iz radnog odnosa („Glasnik Karlovačke
županije“ br. 26/17)
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasilu Općine Draganić –
„Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA:120-01/21-01/02
URBROJ:2133/08-01-1
Draganić, 07. travnja 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.
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Temeljem članka 35. stavak 1. točke 4., a u
vezi s čl. 53. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 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 30. Statuta Općine Draganić („Glasnik
Karlovačke županije” br. 11/21) Općinsko vijeće
Općine Draganić na svojoj 24. sjednici održanoj 07.
travnja 2021. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju prava građenja
u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb
I.
Prihvaća se osnivanje prava građenja za
korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb na
nekretninama:
- k.č.br. 18296/8 put Poljski put površine 11 m2,
- k.č.br. 18296/9 put Poljski put površine 62 m2,
- k.č.br. 18522/3 put Poljski put površine 85 m2,
- k.č.br. 18522/4 put Poljski put površine 2 m2,
- k.č.br. 18522/5 put u Šumu površine 25 m2,
- k.č.br. 18526/2 put Poljski put površine 5 m2,
- k.č.br. 18550/3 put Šumski put površine 29 m2
(koja će nastati parcelacijom k.č.br. 18550/1 put
Poljski U Draganići k.o. Draganić
sve upisane u zk.ul.br. 6639 k.o. Draganić kao
vlasništvo Općine Draganić. OIB: 45803800853,
Draganići 10.
II.
Pravo građenja na česticama iz točke I.
osniva se radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
za zahvat u prostoru; rekonstrukcija postojećeg
kolosijeka i izgradnja drugog kolosijeka sa svim
pripadajućim infrastrukturnim podsustavima: II.
poddionica Jastrebarsko-Karlovac, od km cca
457+715 (33+292) do km cca 478+651 (54+228),
Etapa 11. (pruga)
III.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine
Draganić za sklapanje Ugovora o osnivanju prava
građenja.
IV.
Ova Odluka objavit će se u „Glasniku
Karlovačke županije “.
KLASA:341-02/20-01/01
URBROJ:2133/08-01-1
Draganić, 07. travnja 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.
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Na temelju članka 36. Zakona o
poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18,42/20 i
127/20) te članka 30. Statuta Općine Draganić
(„Glasnik Karlovačke županije“, broj 11/21) i
Općinsko vijeće Općine Draganić na 24. sjednici
održanoj dana 07.travnja 2021. godine, donijelo je
PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI
NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2021.
GODINU
I.
UVODNE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u
poljoprivredi za koje će Općina Draganić u 2021.
godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te
kriteriji i postupak dodjele istih.
Potpore
podrazumijevaju
dodjelu
bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna
Općine Draganić.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se
sukladno pravilima EU o pružanju potpora male
vrijednosti u poljoprivrednom sektoru propisanim
Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18.
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju EU na potpore de minimis
u poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske
unije L 352/9) i Uredbom Komisije 2019/316 o
izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni
članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na potpore de minimis u
poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019). – u
daljnjem tekstu: Uredba de minimis.
II.
PODRUČJE PRIMJENE
Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, 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 na tržište,
b) potpora za djelatnosti povezane s izvozom prema
trećim zemljama ili državama članicama, odnosno
potpora koje su u izravnoj vezi s izvezenim
količinama, uspostavom i djelovanjem distribucijske
mreže ili drugim tekućim izdacima koji su povezani
s izvoznom djelatnošću
c) potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih
proizvoda umjesto uvoznih.
Sukladno članku 2., točki 1. Uredbe de
minimis, „poljoprivredni proizvodi“ podrazumijevaju
proizvode iz Priloga br. 1. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i
akvakulture obuhvaćenih uredbom Vijeća (EZ) br.
104/2000.
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Sukladno članku 2., točke 2. Uredbe de
minimis pod pojmom „jedan poduzetnik“
obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje
jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava
dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti
većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog
tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući
utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi
statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom
poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s
drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća,
većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava
članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa
navedenih u prethodnom stavku, točkama (a) do (d)
preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako
smatraju jednim poduzetnikom.
III.
NAMJENA POTPORA
Općina Draganić će u 2021. godini
dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:
1. Sufinanciranje polica osiguranja usjeva, nasada
i stoke
2. Sufinanciranje kalcizacije tla
3. Sufinanciranje kemijske analize tla
4. Sufinanciranje kupnje sustava obrane od tuče
5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda
6. sufinanciranje pčelarstva
7. sufinanciranje konjogojstva
8. sufinanciranje uzgoja magaraca
9. sufinanciranje uzgoja i držanja rasplodnih krmača
pod selekcijskim obuhvatom
IV.
SUFINANCIRANJE POLICA OSIGURANJA
USJEVA, NASADA I STOKE
Korisnici
sredstava
potpore
za
sufinanciranje polica usjeva, nasada i nasada su
fizičke i pravne osobe
sa sjedištem odnosno
prebivalištem na području Općine Draganić upisana
u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ima
poljoprivredno zemljište na području općine.
Potpora se odobrava za osiguranje usjeva,
trajnih nasada i stoke.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 15%
od vrijednosti police, ali najviše 5.000,00 kn po
korisniku godišnje.
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V.
SUFINANCIRANJE KALCIZACIJE TLA
Korisnici
sredstava
potpore
za
sufinanciranje kalcizacije tla su fizičke i pravne
osobe
sa sjedištem odnosno prebivalištem na
području Općine Draganić upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava i ima poljoprivredno
zemljište na području općine.
Potpora se odobrava za aktivnosti
kalcizaciju tla.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 30%
po računu.
VI.
SUFINANCIRANJE KEMIJSKE ANALIZE
TLA
Korisnici
sredstava
potpore
za
sufinanciranje kemijske analize tla su fizičke i
pravne osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na
području Općine Draganić upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava i ima poljoprivredno
zemljište na području općine.
Potpora se odobrava za kemijsku analizu
tla.
Maksimalan iznos potpore je 200,00 kn po
analizi po korisniku.
VII.
SUFINANCIRANJE
KUPNJE
ZAŠTITE
SUSTAVA OBRANE OD TUČE
Korisnici
sredstava
potpore
za
sufinanciranje zaštite sustava za obranu od tuče su
fizičke i pravne osobe
sa sjedištem odnosno
prebivalištem na području Općine Draganić upisana
u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju
poljoprivredno zemljište na području općine.
Potpora se odobrava u iznosu od 2.000,00
kuna po hektaru.
VIII.
SUFINANCIRANJE
UMJETNOG
OSJEMENJIVANJA GOVEDA
Korisnici sredstava potpore su fizičke i
pravne osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na
području Općine Draganić upisane u Upisnik
poljoprivrednih
gospodarstava
i
imaju
poljoprivredno zemljište na području Općine
Draganić.
Potpora
se
odobrava
za
umjetno
osjemenjivanje goveda.
Potpora se odobrava u iznosu od 140,00 kn
po jednom umjetnom osjemenjivanju.
IX.
SUFINANCIRANJE PČELARSTVA
Korisnici
sredstava
potpore
za
sufinanciranje pčelarstva su fizičke i pravne osobe sa
prebivalištem, odnosno sjedištem na području

112

Općine Draganić, upisane u upisnik poljoprivrednih
gospodarstava i imaju na području Općine Draganić
pčelinje zajednice (košnice).
Potpora se odobrava u iznosu od 30,00 kn
po pčelinjoj zajednici (košnici).
X.
SUFINANCIRANJE KONJOGOJSTVA
Korisnici
sredstava
potpore
za
sufinanciranje konjogojstva su vlasnici konja pod
selekcijskim obuhvatom koji imaju prebivalište na
području Općine Draganić i upisani su u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava te imaju na području
Općine Draganić najmanje jedno uvjetno grlo.
Potpora se odobrava u iznosu od 200,00 kn
po jednom uvjetnom grlu.
XI.
SUFINANCIRANJE UZGOJA I DRŽANJA
MAGARACA
Korisnici
sredstava
potpore
za
sufinanciranje uzgoja i držanja magaraca su vlasnici
magaraca pod selekcijskim obuhvatom koji imaju
prebivalište na području Općine Draganić, upisani
su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te imaju
na području Općine Draganić najmanje jedno
uvjetno grlo.
Potpora se odobrava u iznosu od 200,00 kn
po jednom uvjetnom grlu.
XII.
SUFINANCIRANJE UZGOJA i DRŽANJA
RASPLODNIH
KRMAČA
POD
SELEKCIJSKIM OBUHVATOM
Korisnici
sredstava
potpore
za
sufinanciranje uzgoja i držanja rasplodnih krmača
pod selekcijskim obuhvatom su vlasnici krmača pod
selekcijskim obuhvatom koji imaju prebivalište na
području Općine Draganić, upisani su u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava te imaju na području
Općine Draganić najmanje 5 (pet) rasplodnih krmača
pod selekcijskim obuhvatom.
Potpora se odobrava u iznosu od 200,00 kn
po jednoj rasplodnoj krmači.
XIII.
ZAVRŠNE ODREDBE
Korisnici potpora temeljem ovog Programa
moraju imati:
- podmirene dospjele obveze prema Općini
Draganić,
- podmirene dospjele porezne obveze i obveze za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima
evidenciju vodi Porezna uprava.
Okolnosti iz prethodnog stavka dokazuju se
prilikom podnošenja zahtjeva. Sukladno članku 3.
Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male
vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne
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smije prijeći iznos od 20.000,00 EURA tijekom
razdoblje od tri fiskalne godine te se ta gornja
granica primjenjuje bez obzira na izvor javnih
sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.
Sukladno članku 6. Uredbe de minimis,
podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti
izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male
vrijednosti na koje se primjenjuje Uredba de
minimis.
Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti
zahtjeve za dodjelu potpora za više namjena, ali
maksimalni iznos svih potpora koji se može
odobriti u tekućoj godini ne može iznositi više od
5.000,00 kn po jednom korisniku.
XIV.
Općinski načelnik objavit će javni poziv za
dodjelu potpora iz ovog Programa putem medija,
oglasne ploče i WEB stranice Općine Draganić, u
kojem će se utvrditi rokovi i postupak podnošenja
zahtjeva za dodjelu potpora, kao i potrebna
pripadajuća dokumentacija.
Općinski načelnik osnovat će Povjerenstvo
za dodjelu potpora u poljoprivredi čiji su zadaci:
- pregled i ocjena pristiglih zahtjeva za dodjelu
potpora,
- utvrđivanje prijedloga liste podnositelja zahtjeva
koji ispunjavaju uvjete iz ovog Programa te iznosa
potpora za dodjelu,
- provođenje nadzora u svrhu provjere istinitosti
dostavljene dokumentacije i namjenskog trošenja
odobrenih sredstava od strane korisnika.
Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti
sukladno Uredbi de minimis donosi Općinski
načelnik te se ista, sukladno članku 6. Uredbe de
minimis, dostavlja korisniku.
XV.
Korisnik potpore dužan je Općini Draganić
dostaviti pisano izvješće o realizaciji aktivnosti za
koju je dodijeljena potpora, koje sadrži prikaz
utroška dodijeljene potpore, preslike računa
ispostavljenih od strane dobavljača korisniku
potpore, kao i dokaze o izvršenim plaćanjima od
strane korisnika potpore.
Ukoliko korisnik potpore ne dostavi
izvješće o realizaciji programa ili ne dokaže
namjensko trošenje odobrenih sredstava ili se
prilikom provođenja nadzora iz prethodnog stavka
utvrdi nepravilnost, korisnik potpore iz ovog
Programa dužan je odobrena sredstva vratiti na žiro
račun Općine Draganić u roku od 15 (petnaest) dana
od dana utvrđivanja nepravilnosti te isti neće imati
pravo na dodjelu bespovratnih sredstava iz Proračuna
Općine u narednih 5 (pet) godina.
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XVI.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ a
prije početka njegove primjene za isti mora biti
pribavljeno
pozitivno
mišljenje
od
strane
Ministarstva poljoprivrede RH.
KLASA: 320-01/20-01/06
URBROJ: 2133/08-01-20-1
Draganić, 07. travnja 2021. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu
civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20), članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine 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 30. Statuta
Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije” br.
11/21) Općinsko vijeće Općine Draganić na svojoj
24. sjednici održanoj 07. travnja 2021. godine donosi
ODLUKU
o dodatnim mjerama za ublažavanje posljedica
izazvanih epidemijom koronavirusom na
području Općine Draganić za razdoblje ožujak –
svibanj 2021. godine
Članak 1.
Svi poslovni subjekti koji obavljaju
djelatnosti u prostoru koji je u vlasništvu Općine
Draganić, a koji rade i uslijed epidemije korona
virusom, oslobađaju se plaćanja 50% zakupnine od
01.03.2021. godine do 31.05.2021. godine ukoliko
imaju mjesečni pad prometa od 50% -100% u
odnosu na isto razdoblje 2019. godine.
Članak 2.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje
zakupnine podnositi će se sukladno sljedećim
rokovima:
 Zahtjevi za ožujak 2021. –zaključno do 28.
travnja 2021. godine,
 Zahtjevi za travanj 2021. –zaključno do 28.
svibnja 2021. godine.
 Zahtjevi za svibanj 2021. – zaključno do 28.
lipnja 2021. godine
Članak 3
Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje
zakupnine sa pripadajućim dokazima predaju se na
adresu: Općina Draganić, Draganići 10, Draganić ili
na e-mail adresu: opcina-draganic@ka.t-com.hr
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Članak 4.
Djelatnosti kojima je odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite rad zabranjen, do kraja trajanja mjera,
oslobođeni su plaćanja zakupa u 100% iznosu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 372- 03/21-01/01
URBROJ: 2133/08-01/21-2
Draganić, 07.04.2021.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.

Zahtjev za ostvarivanje prava na umanjenje zakupnine
za mjesec __________________ (ožujak/travanj/svibanj) 2021.godine
PODNOSITELJ:
Naziv tvrtke/obrta:______________________________
Odgovorna osoba:______________________________
OIB:_________________________________________
Adresa:_______________________________________
Djelatnost (NKD oznaka):________________________

PRIHOD za mjesec ___________________ 2019.godine - ________________________ kn
PRIHOD za mjesec ___________________ 2021.godine - ________________________ kn

Zahtjevu prilažem sljedeći *dokaz:_____________________________________________
___________________________________________________________________________
*DOKAZI:
-

PDV obrazac za razdoblje traženog mjeseca sa usporednim mjesecom 2019. godine
ili izvod iz knjige primitaka i izdataka
ili brutto bilancu za usporedna razdoblja,
ili izvod iz fiskalne blagajne

Datum:_________________________
Podnositelj zahtjeva
________________
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21) i članka 30. Statuta općine
Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj
11/21), Općinsko vijeće Općine Draganić na 24.
sjednici, održanoj dana 07. travnja 2021. godine
usvojilo je
ANALIZU
stanja sustava civilne zaštite
Općine Draganić za 2020. g.
I. UVOD
Člankom 17. stavkom 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne Novine“ 82/15, 118/18,
31/20 i 20/21) utvrđeno je da predstavničko tijelo
jedinice
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave, na prijedlog njezinog izvršnog tijela u
postupku usvajanja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim pokazateljima
te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Civilna zaštita je sustav organiziranja
sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja,
kulturnih i materijalnih dobara te okoliša u velikim
nesrećama i katastrofama kao i otklanjanje posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Općina Draganić
obvezna je organizirati poslove koji se odnose na
planiranje, razvoj i funkcioniranje sustava civilne
zaštite na svojem području.
II. PLANSKI DOKUMENTI
1. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti i posljedica
od katastrofa i velikih nesreća
2. Plan zaštite i spašavanja Općine Draganić
3. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Draganić za 2021.g.
4. Odluka o načinu izrade Procjene rizika od velikih
nesreća na području Općine Draganić (od 20.
kolovoza 2019. g.)
Općinsko vijeće Općine Draganić je
tijekom 2010. g. usvojilo Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od opasnosti i posljedica od katastrofa i
velikih nesreća, temeljem koje je izrađen i usvojen
Plan zaštite i spašavanja Općine Draganić, također u
2010. g.
Općinsko vijeće Općine Draganić je na 28.
sjednici održanoj 20. prosinca 2016. g. donijelo
Odluku o određivanju operativnih snaga civilne
zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite na području Općine Draganić.
Sukladno odredbama članka 17. stavka 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite, umjesto ranije
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
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kulturnih dobara i okoliša od opasnosti i posljedica
od katastrofa i velikih nesreća, predstavničko tijelo je
dužno donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća.
Navedenim Zakonom nije predviđeno donošenje
Plana zaštite i spašavanja nego je istim predviđeno
donošenje Plana djelovanja civilne zaštite a isto
spada u nadležnost izvršnog tijela jedinice lokalne
samouprave, u konkretnom slučaju u nadležnost
Općinskog načelnika Općine Draganić.
Doneseni planski dokumenti iz 2010. g.
ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od
velikih nesreća te donošenja Plana djelovanja
civilne zaštite a sukladno odredbama članka 97.
Zakona o sustavu civilne zaštite.
Operativne snage koje će sudjelovati u
akcijama zaštite, na području Općine Draganić su:
- Stožer civilne zaštite Općine Draganić
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Draganići
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Mrzljaki Goljak
- HGSS - Stanica Karlovac
Pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Draganić su:
- Ambulanta Opće medicine Dr. Diana kralj
- Veterinarska ambulanta Draganić
Udruge važne za sustav civilne zaštite na
području Općine Draganić su: Lovačko društvo
Brusnik, Lovačko društvo Draganić, KUD Sveti
Juraj Draganić i NK Draganić.
III. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Draganić je
stručno, koordinativno i operativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije civilne zaštite
kojima rukovodi Općinski načelnik.
Do aktiviranja Stožera civilne zaštite dolazi
u slučajevima proglašenja stanja neposredne
opasnosti, katastrofe i velike nesreće. Kontakt podaci
o članovima stožera (brojevi telefona, mobitela)
kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima.
2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE
Zakonom o sustavu civilne zaštite više nije
utvrđena obveza osnivanja zapovjedništva civilne
zaštite nego izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave u skladu sa odredbom članka 17. stavka
3. Zakona o sustavu civilne zaštite priprema i
dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o
osnivanju postrojbi civilne zaštite.
2.a. Postrojba civilne zaštite i povjerenici civilne
zaštite
Planom
zaštite i spašavanja Općine
Draganić (Glasnik Karlovačke Županije 40/2010),
koji je do daljnjeg u primjeni, nije bilo predviđeno
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osnivanje postrojbe zaštite i spašavanja, odnosno
civilne zaštite nego je istim predviđeno da obavljanje
poslova zaštite i spašavanja u cijelosti preuzmu
dobrovoljna vatrogasna društva - DVD Draganić i
DVD Mrzljaki - Goljak, te prema potrebama i Javne
vatrogasne postrojba Grada Karlovca.
Općinski načelnik donio je Odluku o
imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite koji su imenovani po Mjesnim
odborima (ukupno 4 mjesna odbora na području
Općine Draganić).
U slučajevima neposredne prijetnje,
katastrofe te velike nesreće, čije bi posljedice bile
iznad mogućnosti Operativnih snaga Civilne zaštite
Općine Draganić, mobilizirati će se povjerenici
civilne zaštite.
Povjerenici civilne zaštite
mobiliziraju se po nalogu Općinskog načelnika a u
skladu sa Planom djelovanja civilne zaštite Općine
Draganić.
Uloga povjerenika civilne zaštite je da u
slučajevima opasnosti od nastanka velikih nesreća ili
katastrofa (poplave, potresi, požari, tehničko tehnološki incidenti i dr.) rade na organizaciji i
provedbi mjera u vezi evakuiranja, sklanjanja i
zbrinjavanja stanovništva kao i materijalnih i
kulturnih dobara.
2. b. Skloništa
Općina Draganić nema na svojem teritoriju
izgrađenih skloništa osnovne zaštite.
3. VATROGASTVO
Vatrogastvo je glavni nositelj sustava
civilne zaštite na području Općine Draganić.
Dobrovoljna vatrogasna društva uglavnom
su opremljena vatrogasnom opremom kojom
udovoljavaju sadašnjim potrebama no nastojati će se
iste opremiti i dodatnom, specifičnom opremom
potrebnom u ekstremnim uvjetima.
Broj, vrsta, veličina i opremljenost
vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od
požara koji je donesen na temelju Procjene
ugroženosti od požara.
Na području Općine Draganić djeluju dva
dobrovoljna vatrogasna društva u kojima se, u
slučaju potrebe, može u kratkom vremenu, u svakom
mobilizirati najmanje 10 vatrogasaca. Navedena
dobrovoljna vatrogasna društva organizirana su na
način da u slučaju potrebe obavljaju djelatnost u
skladu sa odredbama Zakona o vatrogastvu te
ostalim pod zakonskim propisima a koristiti će se na
intervencijama većih razmjera.
Važno je učestalo provoditi potrebne oblike
osposobljavanja vatrogasaca, obavljati redovite
liječničke preglede te navedena dobrovoljna
vatrogasna društva i dalje redovito opremati
osobnom i skupnom zaštitnom opremom.
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Vatrogasna vozila i ostala oprema potrebna
za provedbu zaštite od požara nabavljati će se u
skladu sa Planom zaštite od požara Općine Draganić.
I dalje je potrebno posvećivati posebnu pažnju
vatrogasnoj mladeži kao budućim operativnim
vatrogascima.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE KAO
REDOVNOM DJELATNOŠĆU
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,
važni su čimbenici sustava civilne zaštite Općine
Draganić.
Službe i pravne osobe koje imaju ulogu u
sustavu civilne zaštite imaju obvezu uključivanja u
sustav civilne zaštite Općine Draganić kroz svoju
redovnu djelatnost a posebno u slučajevima velikih
nesreća i katastrofa većih razmjera (HGSS, Crveni
križ, DUZS, MUP i sl.)
IV ZAKLJUČAK
Stanje sustava civilne zaštite na području
Općine Draganić u smislu njegovog funkcioniranja u
redovitim
aktivnostima
može
se
smatrati
zadovoljavajućim.
Dobrovoljna
vatrogasna
društva
na
području Općine Draganić glavni su subjekti
organiziranih snaga sustava civilne zaštite no potreba
djelovanja u izvanrednim situacijama prilikom
velikih nesreća i katastrofa većih razmjera ipak bi se
morala provoditi kao koordinirana suradnja svih
pravnih osoba i subjekata uključenih u sustav civilne
zaštite.
Analizirajući dosadašnje oblike ugroza koje
s vremenom postaju sve veće (elementarne nepogode
u našoj neposrednoj blizini i sl.), utvrđuje se da je
potrebno sve više razvijati i unapređivati sustav
civilne zaštite, suradnjom i koordinacijom svih
subjekata i potencijala na tom području djelovanja,
uz osiguravanje potrebnih sredstava za njihovo
opremanje, edukaciju i usavršavanje.
V ZAVRŠNA ODREDBA
Ova Analiza sustava civilne zaštite na
području Općine Draganić za 2020. g. objaviti će se
u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 810-01/21-01/02
URBROJ: 2133/08-01-21-1
Draganić, 07. travnja 2021. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.

BROJ 20/2021

GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21) i članka 30. Statuta općine
Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj
11/21) Općinsko vijeće Općine Draganić na 24.
sjednici, održanoj dana 07. travnja 2021. godine
usvojilo je
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
DRAGANIĆ ZA 2021. GODINU
I
Slijedom Analize stanja sustava civilne
zaštite na području Općine Draganić za 2020.
godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Općine Draganić za
razdoblje od slijedeće 4 godine (od 1. siječnja 2018.
do 31. prosinca 2021. godine), donosi se godišnji
plan aktivnosti za 2021. godinu prema nositeljima
aktivnosti i to kako slijedi:
Općinsko vijeće
1. Donosi Analizu stanja sustava civilne zaštite za
2020. godinu,
2. Donosi Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite za 2021. godinu
Općinski načelnik
Pokreće postupak za donošenje Plan djelovanja
civilne zaštite
Donosi Plan vježbi civilne zaštite.
Stožer civilne zaštite
Planirano je održavanje sjednica Stožera CZ tijekom
2021. godine u skladu sa tekućim potrebama, a na
istima će se razmatrati trenutno stanje sustava
civilne zaštite na području Općine Draganić.
Operativne snage vatrogastva
1. Djeluju sukladno svom programu rada
(obučavanje,
vježbe,
natjecanja,
dežurstva,
intervencije, održavanje voznog parka i opreme).
2. Provode mjere redovne vatrogasne djelatnosti na
području Općine Draganić u 2021. godini.
3. Provode posebne mjere zaštite od požara na
području Općine Draganić u 2021. godini.
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
1. Djeluju sukladno svom programu rada
(obučavanje, opremanje ekipa prve pomoći i sl.)
2. Djeluju sukladno programskim aktivnostima
Gradskog društva Crvenog križa Grada Karlovca za
2021. godinu.
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Operativne snage Hrvatske Gorske službe
spašavanja
1. Djeluju sukladno svom programu rada.
2. Djeluju sukladno programskim aktivnostima
Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Karlovac
za 2021. godinu.
Stožer civilne zaštite Općine Draganić
Održavanje vježbi pripadnika Stožera civilne zaštite
u skladu sa Planom vježbi civilne zaštite za 2021.g.
Povjerenici civilne zaštite
Održavanje vježbi povjerenika civilne zaštite u
skladu sa Planom vježbi civilne zaštite za 2021. g.
Udruge u sustavu civilne zaštite
1. Reguliraju međusobne odnose kojima se utvrđuju
zadaci udruga u sustavu civilne zaštite te utvrđuju
uvjete pod kojima se udruge uključuju u aktivnosti
sustava civilne zaštite
2. Sudjeluju u vježbama s drugim operativnim
snagama sustava civilne zaštite na svim razinama
3. Kontinuirano provode potrebne edukacije u
suradnji s operativnim snagama civilne zaštite.
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
1. Definiraju potrebne ljudske resurse i materijalnu
opremu potrebnu za provedbu aktivnosti civilne
zaštite.
II
Danom donošenja ovoga plana na snazi su
slijedeći dokumenti:
1. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti i posljedica
od katastrofa i velikih nesreća („Glasnik Karlovačke
županije“ 21/2010)
2. Plan zaštite i spašavanja Općine Draganić
(„Glasnik Karlovačke županije“ 40/2010)
3. Odluka o određivanju operativnih snaga civilne
zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite na području Općine Draganić, KLASA: 81001/16-01/04, URBROJ: 2133/08-05-16-2 od 20.
prosinca 2016. godine
4. Odluka općinskog načelnika o osnivanju stožera
civilne zaštite Općine Draganić, KLASA: 810-06/1701/01, URBROJ: 2133/08-02-17-9 od 30. kolovoza
2017. godine
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite na području Općine Draganić za razdoblje od
2018. - 2021. godine („Glasnik Karlovačke županije“
42/2017)
6. Odluka o načinu izrade Procjene rizika od velikih
nesreća na području Općine Draganić iz 2019. g.
7. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite Općine Draganić iz 2019.
g.
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III
PLAN FINANCIRANJA CIVILNE ZAŠTITE
ZA 2021. g.
Slijedom Analize stanja sustava civilne
zaštite Općine
Draganić za 2020. godinu, te
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite na području Općine Draganić za razdoblje od
01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine, te
plana aktivnosti za 2021. godinu,
potrebna
financijska sredstva za ostvarenje plana sustava
civilne zaštite prema prijedlogu proračuna Općine
Draganić za 2021. godinu, utvrđuju se u iznosu od
325.000,00 kn i raspoređuju kako slijedi:
1. Operativne snage vatrogastva (dobrovoljna
vatrogasna društva) .......................... 230.000,00 kn
2. Naknade članovima DVD-a za sudjelovanje na
intervencijama .................................... 10.000,00 kn
3. Operativne snage Hrvatskog crvenog križa
Gradsko društvo Crvenog križa Grada Karlovca
............................................................ 30.000,00 kn
4. Operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja HGSS, stanica Karlovac ... 10.000,00 kn
5. Financiranje zaštite i spašavanja te izrada plana
djelovanja civilne zaštite .................... 45.000,00 kn
IV
Ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Draganić za 2021.
godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Glasniku Karlovačke županije“ a primjenjuje se od
1. siječnja 2021. godine.
KLASA: 810-01/21-01/03
URBROJ: 2133/08-01-21-1
Draganić, 07. travnja 2021. g.
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KLASA: 370-01/21-01/01 URBROJ:
2133/20-0121-12, i Zapisnika Povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka poziva za dostavu ponude za
nadzor nad gradnjom na projektu „Rekonstrukcija
krovišta Društvenog doma Tounj“, lokacija kč.br.
3778 K.O. Tounj, Tounj 26 od 9.04.2021. godine
Općinski načelnik donosi: Odluku da će DOM
KONZALTING d.o.o., Hrvatskih branitelja 3E,
Vrbovsko, vršiti nadzor na radovima na projektu
„Rekonstrukcija krovišta Društvenog doma Tounj“
lokacija kč.br. 3778 K.O. Tounj, Tounj 26
prema ponudi od 16.03.2021.
u iznosu od 10.850,00 kuna bez PDV-a.
KLASA: 370-01/21-01/01
URBROJ: 2133/20-01-21-23
Tounj, 09.04.2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
ing. Ivica Sopek

VI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Temeljem čl. 21 Zakona o sustavu civilne
zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20), dokumenta
Ministarstva znanosti i obrazovanja „Modeli i
preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti
COVID-19
u
pedagoškoj/školskoj
godini
2020/2021.“ od 3. rujna 2020. godine (dalje: Modeli
i preporuke), Stožer civilne zaštite Karlovačke
županije donosi

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKU
O NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE

Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.

I.
Ovom se Odlukom utvrđuje način izvođenja
nastave u svim osnovnim i srednjim školama na
području Karlovačke županije prema Modelu C
uvodno citiranih Modela i preporuka – nastava na
daljinu.
Iznimno, završni četvrti i peti razredi
srednjih škola te učenici razredne nastave osnovnih
škola (1. - 4. razreda), nastavu i dalje prate prema
MODELU A – nastava u školi.
Isto se, zbog specifičnosti nastavnog
procesa (individualna nastava), primjenjuje se na
učenike Glazbene škole Karlovac.

V OPĆINA TOUNJ
Na temelju članka 50. Statuta Općine Tounj
(„Glasnik
Karlovačke
županije“
12/2021)
OPĆINSKI NAČELNIK dana 9.04.2021. godine
ODLUKU
o odabiru nadzora nad gradnjom na projektu
„Rekonstrukcija krovišta Društvenog doma
Tounj“ lokacija kč.br. 3778 K.O. Tounj, Tounj 26
Temeljem poziva za dostavu ponuda za
nadzor nad radovima „Rekonstrukcija krovišta
Društvenog doma Tounj“ lokacija kč.br. 3778 K.O.
Tounj, Tounj 26, od 8. veljače 2021. godine;

II.
Utvrđeno iz točke I. primjenjuje se od 12.
travnja 2021. godine do 25. travnja 2021. godine.

BROJ 20/2021

GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

III.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o načinu izvođenja nastave
KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2133/1-0101/02-21-26 od 22. ožujka 2021. godine i Odluka o
izmjeni i dopuni Odluke o načinu izvođenja nastave
KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2133/1-0101/02-21-28 od 23. ožujka 2021. godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke
županije.
KLASA: 810-01/21-01/1
URBROJ: 2133/1-01-01/02-21-34
Karlovac, 9. travnja 2021.
NAČELNICA CIVILNE ZAŠTITE
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
dr. sc. Vesna Hajsan-Dolinar
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Glasnik Karlovačke županije
Izdavač – Karlovačka županija
Uredništvo – Ured župana Karlovačke županije,
A. Vraniczanya br. 2, Karlovac
telefon: 047/666-130, 666-133
telefax: 047/666-268
e-mail. tajnistvo@kazup.hr
Urednik – Kristijan Čujko, dipl. iur.
Izlazi prema potrebi
Godišnja pretplata – 1.000,00 kuna

