
         ISSN  1846-9272 

 

   GLASNIK 

   KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
 

 

 

 

 

 
Službeno glasilo Karlovačke županije, 

grada Ogulina i  

općina Cetingrad, Draganić, Josipdol, 

Plaški, Saborsko, Tounj 

 

 

 

 

 

 

 
Broj 28/22.                  Karlovac, 2. lipnja 2022. godine 

 



BROJ 28/2022 GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 2 

 

  

 

S A D R Ž A J 
 

 

 

I ŽUPAN 
1. Odluka o davanju suglasnosti za davanje u zakup dijela nekretnine (krovišta) Opće bolnice Karlovac  

radi postavljanja sunčane elektrane  ....................................................................................................................... 4 

2. Odluka kojom se odobrava korištenje sredstava proračuna Karlovačke županije vezano za Ugovor o isplati 

sredstava II faze prekovremenih sati sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Karlovačke županije ............. 4 

3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu propisanih uvjeta i ocjenjivanje kvalitete programa ...................... 5 

4. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prigovore ................................................................................ 5 

 

 

II OPĆINA SABORSKO 

1. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Saborsko za 2021.g. ...................... 6 

2. Izvješće o korištenju proračunske zalihe općine Saborsko za 2021. godinu ........................................................ 35 

3. Izvješće o izvršenju Programa poticaja poljoprivrede na području Općine Saborsko za 2021. godinu ............... 35 

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2021. godini  ................................ 35 

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Saborsko za 2021. godinu  ........ 36 

6. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa općine Saborsko za 2021. godinu ...................................................... 37 

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu ............................................................. 37 

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u  sportu za 2021. godinu ............................................................ 37 

9. Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa za 2021.g................................................................. 38 

10. Izvješće o izvršenju programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  

u 2021. godini. ..................................................................................................................................................... 38 

11. Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu  .................................................................................................... 38 

12. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za  razdoblje od 30.lipnja -31.prosinca 2021.  

godine................................................................................................................................................................... 39 

13. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine 

Saborsko za 2021.godinu ..................................................................................................................................... 39 

14. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća DVD-a Saborsko za 2021.g. .......................................................... 39 

15. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u 2021.g. ...... 39 

16. Odluka o kapitalnoj pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o.  ............................................................................... 48 

17. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Saborsko .............................. 48 

18. Kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Saborsko ....................................................................... 49 

19. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Saborsko za 2021.g. ................... 52 

20. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi .................................................................................... 54 

21. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture .................................................................................................. 55 

22. I. dopune Programa socijalnih potreba Općine Saborsko za 2022. ...................................................................... 55 

23. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku  

na području Općine Saborsko u 2022. godini ...................................................................................................... 56 

24. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Općine Saborsko  

za 2021.g. ............................................................................................................................................................. 60 

 

 

 

III OPĆINA TOUNJ 

1. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika ing. Ivice Sopeka za razdoblje od  

30. studenog 2021. do 27. svibnja 2022. godine .................................................................................................. 64 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tounj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca  

2021. godine ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 64 

3. Odluka o visini naknade za korištenje mrtvačnica na području Općine Tounj .................................................... 76 

4. Odluka o dodjeli javnih priznanja u povodu Dana Općine Tounj ........................................................................ 76 



BROJ 28/2022 GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 3 

 

  

5. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tounj ............................................................................... 77 

6. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tounj za 2021. godinu ............................................................ 79 

7. Odluka o kupnji 1% poslovnog udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Vojnić Komunalac d.o.o.  ..... 80 

8. Odluka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o načinu pružanja usluga sakupljanja i odvoza komunalnog  

otpada na području Općine Tounj ........................................................................................................................ 80 

9. Odluka o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  

za Općinu Tounj ................................................................................................................................................... 81 

10. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Tounj .................................................................................................................................... 84 

11. Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Tounj ..................................................................................................................... 85 

12. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Tounj .................................................................................................................................... 86 

13. Odluka o primanju u službu namještenika u Vlastiti pogon JUO Općine Tounj ................................................. 86 

14. Odluka o sufinanciranju monografije povijesti školstva na području Općine Tounj osnovane 1773. godine ..... 87 

15. Odluka o imenovanju Odbora za organiziranje proslave povodom obilježavanja 250 godina povijesti školstva  

na području Općine Tounj .................................................................................................................................... 87 

16. Odluka o Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Tounj ...................... 87 

17. Zaključak o odbijanju prijedloga za video prijenos sjednica uživo...................................................................... 94 

18. Zaključak o odbijanju prijedloga za odricanje prava na naknadu za sudjelovanje na sjednicama  

Općinskog vijeća .................................................................................................................................................. 94 

19. Odluka o dodjeli financijske potpore roditelju Marijanu Pribaniću za pomoć pri liječenju djeteta sina Erika .... 95 

 

 

IV UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ  

1. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine  

pokrenut po zahtjevu Kovačić Mirka ................................................................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BROJ 28/2022 GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 4 

 

  

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, 144/20), 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. 17/21), 

županica Karlovačke županije donosi   

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za davanje u zakup dijela 

nekretnine (krovišta) Opće bolnice Karlovac radi 

postavljanja sunčane elektrane 

 

I. 

 Upravno vijeće Opće bolnice Karlovac je 

dana 17. ožujka 2022. godine donijelo Odluku broj: 

02-01-2/13-22 kojom se daje u zakup dio krovne 

površine Opće bolnice Karlovac na lokaciji 

A.Štampara 3, Karlovac, u zgradi Švarča II, 

zk.č.br.2349/1,upisanim u zemljišnim knjigama 

Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišno knjižni odjel 

Karlovac, zk.ul.br.9038,k.o. Karlovac II, radi 

postavljanja sunčane elektrane. U zakup se daje dio 

krovne površine Opće bolnice Karlovac na razdoblje 

od 10 godina i 6 mjeseci,počevši od dana početka 

zakupa. 

 

II. 

 Daje se suglasnost na Odluku Upravnog 

vijeća Opće bolnice Karlovac broj: 02-01-2/13-22 

koju je donijelo Upravno vijeće bolnice na svojoj 32. 

sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine kojom 

se  daje u zakup dio krovne površine Opće bolnice 

Karlovac na lokaciji A.Štampara 3,Karlovac, u zgradi 

Švarča II,zk.č.br.2349/1,upisanim u zemljišnim 

knjigama Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišno 

knjižni odjel Karlovac, zk.ul.br.9038,k.o. Karlovac II, 

radi postavljanja sunčane elektrane.  

 

III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke 

županije.  
 

KLASA: 500-01/22-02/52  

URBROJ: 2133/1-03/03-22-01 

Karlovac, 2. lipanj 2022.  
 

ŽUPANICA  
 

Martina Furdek - Hajdin, dipl.ing.arh. 
 

 

 

 Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke 

županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 17/21) i 

Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije 

za 2022. godinu (Glasnik Karlovačke županije br. 

51a/21 i 18b/22), županica Karlovačke županije 

donosi     

 

ODLUKU  

kojom se odobrava korištenje sredstava proračuna 

Karlovačke županije vezano za Ugovor o isplati 

sredstava II faze prekovremenih sati sklopljenog 

između Ministarstva zdravstva i Karlovačke 

županije 

 

Članak 1.  

 Ministarstvo zdravstva i Karlovačka 

županija sklopili su Ugovor o načinu utroška 

namjenskih financijskih sredstava, županije 

(KLASA:404-01/22-10/45, URBROJ:534-07-2-2/4-

22-1 od 12. travnja 2022. godine za podmirivanje 

dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih 

ustanova u vlasništvu županije prema dobavljačima 

lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog 

materijala.  

 Za navedenu namjenu Ministarstvo 

zdravstva će uplatiti Karlovačkoj županiji sredstva u 

iznosu od  3.250.749,80 kuna, za:  

- Opću bolnicu Karlovac 1.417.375,95 kuna  

- Opću bolnicu i bolnicu branitelja domovinskog 

rata Ogulin 702.245,92  kune  

- Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga 

Resa 579.347,05 kuna 

- Dom zdravlja Duga Resa 30.223,24 kune 

- Dom zdravlja Karlovac 25.053,16 kuna 

- Dom zdravlja Ogulin 76.042,83 kune 

- Dom zdravlja Ozalj 58.903,30 kuna 

- Dom zdravlja Slunj 33.862,63 kune 

- Dom zdravlja Vojnić 11.523,48 kuna 

- Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac 

6.582,89 kuna 

- Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora 

SUVAG Karlovac 2.019,10 kuna 

- Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 

281.341,50 kuna i  

- Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije 

26.228,75 kuna. 

 

Članak 2.  

     Doznačena sredstva od strane Ministarstva 

zdravstva Karlovačka županija će doznačiti Općoj 

bolnici Karlovac, Općoj bolnici i bolnici branitelja 

domovinskog rata Ogulin, Specijalnoj bolnici za 

produženo liječenje Duga Resa Domu zdravlja Duga 

Resa, Domu zdravlja Karlovac, Domu zdravlja 

Ogulin, Domu zdravlja Ozalj, Domu zdravlja Slunj, 
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Domu zdravlja Vojnić, Ustanovi za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac, Poliklinika za rehabilitaciju 

slušanja i govora SUVAG Karlovac , Zavodu za hitnu 

medicinu Karlovačke županije i Zavodu za javno 

zdravstvo Karlovačke županije bez odgađanja, a 

najkasnije u roku od tri dana od dana doznake 

sredstava od strane Ministarstva zdravstva. 

 

Članak 3. 

 Korisnici sredstva su obvezni postupati 

sukladno članku 4. Ugovora o načinu utroška 

namjenskih financijskih sredstava i dostaviti 

Upravnom odjelu za hrvatske branitelje i zdravstvo 

do najkasnije 17. lipnja 2022. godine Izvješće o 

utrošku sredstava u obliku tablica 1. i 2. iz priloga I. 

predmetnog Ugovora. 

 Korisnici sredstva su obvezni postupati i 

sukladno članku 5. Ugovora o načinu utroška 

namjenskih financijskih sredstava i dostaviti akt iz 

članka 5. predmetnog Ugovora Upravnom odjelu za 

hrvatske branitelje i zdravstvo najkasnije do 15. 

srpnja 2022. godine.  
 

KLASA:  024-01/22-01/43 

URBROJ: 2133-03/04-21-01 

Karlovac, 31. svibnja 2022.   
 

ŽUPANICA 
 

Martina Furdek - Hajdin, dipl.ing.arh. 
 

 

 Temeljem članka  29. Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge (NN broj 26/15 i 37/21),  čl. 18 

Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga 

od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke 

županije („Glasnik Karlovačke županije“ 40/15, 

44/21) i članka 35. Statuta Karlovačke županije 

(Glasnik Karlovačke županije broj 17/21 - pročišćeni 

tekst) županica Karlovačke županije donosi 

 

ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 

procjenu propisanih uvjeta i ocjenjivanje kvalitete 

programa  

 

Članak 1. 

 Sukladno Javnom pozivu za sufinanciranje / 

financiranje programa od interesa za poduzetništvo, 

zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i 

zbrinjavanje životinja koje provode udruge na 

području Karlovačke županije u 2022. godini osniva 

se Povjerenstvo za procjenu propisanih uvjeta i 

ocjenjivanje kvalitete programa (u daljnjem tekstu 

Povjerenstvo) u sljedećem sastavu: 

 

- Marija Sertić, mag.oec., viša savjetnica za 

razvoj i EU fondove  

- Hrvoje Petrunić, mag.iur., viši stručni suradnik 

za pravna pitanja u gospodarstvu 

- Kristina Magdić, dipl.ing.agr., viša stručna 

suradnica za ruralni razvoj  

- Tomislav Lokmer,mag.oec., viši stručni 

suradnik za turizam 

- Barbara Beljan, mag.oec., viša stručna 

suradnica za proračun i računovodstvene poslove 

 Za poslove Povjerenstva zadužuje se 

Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije.  
 

Članak 2. 

 Zadatak Povjerenstva sukladno točci 4. 

Uputa za prijavitelje je sljedeći: 

- provedba administrativne kontrole sukladno 

Uputama za prijavitelje te Javnom pozivu; 

- procjena kvalitete pristiglih prijava 

- izrada liste prijava prema ostvarenim bodovima. 
 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i biti će objavljena u Glasniku Karlovačke 

županije. 
 

KLASA: 302-01/22-01/8 

UR.BROJ: 2133-05/02-22-4 

Karlovac, 12. svibnja 2022. godine 
 

ŽUPANICA 
 

Martina Furdek Hajdin, dipl. ing. arh. 
 

 

 Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke 

županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 17/21-

pročišćeni tekst), u skladu s Programom poticanja 

ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2022. 

godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 12/22) i 

Programom unapređenja turizma Karlovačke županije 

u 2022. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

13/22) županica donosi  
 

ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 

prigovore   
 

I 

 Ovom Odlukom osniva se i imenuje 

Povjerenstvo za prigovore temeljem Javnog poziva za 

prijavu projekata za sufinanciranje temeljem 

Programa poticanja ravnomjernog razvitka 

Karlovačke županije u 2022. godini (KLASA: 302-

01/22-01/6, URBROJ: 2133-1-05-02/01-22-3 od 

21.03.2022. godine) i Javnog poziva za prijavu 

projekata za sufinanciranje temeljem Programa 

unapređenja turizma Karlovačke županije u 2022. 

godini (KLASA: 334-01/22-01/1, URBROJ: 2133-

05-02/03-22-3 od 21.03.2022. godine). 
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II 

 U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Hrvoje Petrunić, za predsjednika 

2. Ružica Škugor, za članicu 

3. Ana Jaušovec, za članicu. 
 

III 

 Povjerenstvo razmatra opravdanost i utemeljenost prigovora zaprimljenih temeljem javih poziva iz točke I 

ove Odluke te županici Karlovačke županije predlaže donošenje odluke po prigovoru.  
 

IV 

 Administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za gospodarstvo. 
 

V 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije. 
 

KLASA: 302-01/22-01/83 

URBROJ: 2133-05/04-22-1 

Karlovac, 27. svibnja 2022.  
 

ŽUPANICA 
 

Martina Furdek Hajdin, dipl. ing. arh. 
 

 

II   OPĆINA SABORSKO 

 

 Na temelju članaka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine  br. 144/21) i članka 31. Statuta 

Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije br. 17/13, 4/18, 12/18 i 11/21), Općinsko vijeće Općine Saborsko na 

svojoj 6.redovnoj sjednici održanoj dana 31.svibnja 2022.godine, donijelo je  
 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Saborsko za  2021.g. 
  

I. 

 Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Saborsko za 2021.godinu  koji čini sastavni dio 

ovog Zaključka. 
 

II. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od objave u Glasniku Karlovačke županije. 
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-3 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
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 Na temelju članka 67. Zakona o proračunu i 

članka 31. Statuta Općine Saborsko ("Glasnik 

Karlovačke županije broj br. 17/13,4/18, 12/18 i 

11/21) Općinsko vijeće Općine Saborsko na 6. 

redovnoj sjednici održanoj 31.svibnja 2022. godine 

usvaja 

 

IZVJEŠĆE  

O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE  

OPĆINE SABORSKO ZA 2021. GOD. 

 

Članak 1. 

 Sukladno članku 65. Zakona o Proračunu, 

sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za 

nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu 

osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom 

godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna 

sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo 

moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe 

koriste se i za financiranje rashoda nastalih pri 

otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, 

epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih 

događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom 

godine. 

 Općinski načelnik u skladu s člankom 66. 

stavak 1. Zakona o Proračunu raspolaže sredstvima 

proračunske zalihe. 

 Sredstva proračunske zalihe za 2021. godinu 

planirana su u Proračunu Općine Saborsko u iznosu 

od 50.000,00 kuna pod oznakom 385 - izvanredni 

rashodi u okviru razdjela 001 Općinsko vijeće. 

 Kako je proračunska zaliha oblik izvora 

financiranja, a ne vrsta rashoda, brojčana oznaka 385 

može se koristiti prilikom planiranja, dok se tijekom 

godine prilikom izvršavanja rashoda na teret 

proračunske zalihe ti rashodi evidentiraju na teret 

računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju.  

 Za razdoblje od 01.01.2021.-31.12.2021. na 

teret proračunske zalihe, korištena su sredstva za 

slijedeće nepredviđene namjene: 

 Zbog posljedica potresa pogođenih područja na 

Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, 

Općina je u prvom mjesecu 2021. godine donirala 

sredstva za potrebe pomoći, a teretili su se rashodi 

ostale tekuće donacije, konta 38119. 
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-4 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 

 

 Na temelju članka 31. Statuta Općine 

Saborsko ("Glasnik Karlovačke županije broj 

17/2013) Općinsko vijeće Općine Saborsko na 3. 

redovnoj sjednici održanoj 2022. godine usvaja 

 

IZVJEŠĆE  

O IZVRŠENJU PROGRAMA POTICAJA 

POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU  OPĆINE 

SABORSKO ZA 2021. GODINU  

 

Članak 1. 

PROGRAM PLANIRANO OSTVARENO INDEKS 

Subvencije 

poljoprivrednicima 20.000,00 22.115,00 110,57% 

 

Članak 2. 

 Programom su predviđene sljedeće mjere 

poticaja razvitku poljoprivredne proizvodnje u općini 

Saborsko i to za sufinanciranje umjetnog 

osjemenjivanja krava i krmača, poticanje uzgoja 

pčelinjih zajednica, potpora za početnike u primarnim 

poljoprivrednim djelatnostima, potpora za nabavu 

sadnog materijala, potpora za nabavu izvornih i 

zaštićenih pasmina ovaca i koza.  

 

Članak 3. 

 Ovo Izvješće će se objaviti u  Glasniku 

Karlovačke županije. 

 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-5 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Na temelju članka 71. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 

68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine 

Saborsko ("Glasnik Karlovačke županije“ 17/13, 

4/18,  12/18 i 11/21) Općinsko vijeće Općine 

Saborsko na  6. redovnoj  sjednici održanoj  31. 

svibnja 2022. godine  usvaja  

  

IZVJEŠĆE  

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE 

OBJEKATA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U OPĆINI SABORSKO ZA 

2021. GODINU  
 

Članak  1.  

 Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, propisano je da načelnik podnosi 

predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, 
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izvješće o izvršenju programa građenja komunalne 

infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, 

istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.  

 U nastavku slijedi popis projekata – radova 

koji su planirani Programom građenja komunalne 

infrastrukture     

  

PROGRAM  

  

PLANIRANO  

  

OSTVARENO  

KAPITALNA 

ULAGANJA U 

OBJEKTE I 

UREĐAJE 

KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE  

  

CESTE 840.000,00 678.781,88 

IZGRADNJA DOMA 

KULTURE 2.436.875,00 1.315.442,25 

E-PUNIONICA  1.500,00 1.480,00 

POPLOČAVANJE 

GROBLJA  321.000,00 320.981,97 

PARKING OKO 

GROBLJA   219.640,00 3.301,35 

NABAVA 

RASVJETNIH 

TIJELA  50.000,00 24.007,50 

UREĐENJE 

SPOMENIKA  121.250,00 121.250,00 

UKUPNO: 3.990.265,00 2.465.244,95 

 

Članak 2.  

 Ulaganje u ceste se odnosi na asfaltiranje 

nerazvrstanih cesta, gdje je dio financirao MRRFEU. 

 Ulaganje u vatrogasni dom se odnosi na 

gradnju doma, čiji projekt je financiran od strane 

Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju, a završen je krajem 2021. godine. 

 E-punionica odnosi se na dodatno ulaganje, a 

to je iscrtavanje i oznaka gdje se nalazi punionica.  

 Popločavanje groblja je ulaganje u groblje 

radi jednostavnijeg održavanja i omogućavanja lakšeg 

pristupa.  

 Parking oko groblja se odnosi na izradu 

parkirališta, gdje je dio financirala općina, a dio 

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju.  

 Nabava rasvjetnih tijela se odnosi na nabavu 

Led lampi i zamjenu zastarjelih.  

 Uređenje spomenika se odnosi na dodatna 

ulaganja i izradu novog spomenika, gdje je dio 

financirala Karlovačka županija.  

 

Članak 3. 

 Ovo Izvješće će se objaviti u Glasniku 

Karlovačke županije.   

 

 

 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-6 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 

31. Statuta Općine Saborsko („Glasnik Karlovačke 

županije“ 17/13, 4/18,  12/18 i 11/21) Općinsko 

vijeće Općine Saborsko na 6. redovnoj sjednici 

održanoj  31. svibnja 2022. godine usvaja  

 

IZVJEŠĆE  

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

U 2021. GODINU 

 

Članak 1.  

 Za program održavanja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini (u daljnjem tekstu 

Program) planirano je 648.360,00 kuna, a utrošeno je 

ukupno 618.212,50 kuna.  

 Program uključuje sljedeće aktivnosti: 

1. Komunalne usluge - planirano je 25.250,00 kuna, 

a utrošeno je 25.200,00 kuna .  

2. Uređenje javnih površina planirano je 

320.000,00 kuna, a utrošeno je 300.551,73 kuna, i 

to za krčenje i čišćenje zaraslih površina, cesta, 

čišćenje smeća i okolnih puteva, održavanje 

pješačkih površina, trga i stubišta.  

3. Održavanje nerazvrstanih cesta – planirano je 

124.110,00 kuna, a utrošeno je 119.850,00 kuna, a 

odnosi se na održavanje cesta kao i čišćenje.  

4. Zimska služba planirano je 74.000,00 kuna, a 

utrošeno je 76.760,77 kuna, i to za čišćenje 

snijega na području Općine Saborsko.  

5. Održavanje groblja – planirano je 105.000,00 

kuna, a utrošeno je 95.850,00 kuna. Odnosi se na 

održavanje staza, zelenih površina, biljnog 

materijala.  

 

Članak 2.  

 Ovo Izvješće objavit će se u Glasniku 

Karlovačke županije.    
  

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-7 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
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 Temeljem članka 289. Zakona o socijalnoj 

skrbi (Narodne novine br. 18/22 i 46/22), te članka 

31. Statuta Općine Saborsko („Glasnik Karlovačke 

županije 17/13, 4/18 , 12/18 i 11/21), Općinsko vijeće 

Općine Saborsko na  6. redovnoj  sjednici održanoj  

31.svibnja 2022. godine  usvaja  

  

IZVJEŠĆE  

O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA 

 OPĆINE SABORSKO ZA 2021. GODINU  
 

Članak 1.  

 Socijalni program Općine Saborsko za 2021. 

godinu izvršen je kako slijedi:  
  

PROGRAM  

  

PLANIRANO  

  

OSTVARENO  

  

INDEKS  

Porodiljske 

naknade i oprema 

za novorođenčad 10.000,00 10.000,00 100,00% 

Pomoć socijalno 

ugroženim 

osobama  6.000,00 5.300,00 88,33% 

Troškovi 

stanovanja  2.810,00 2.809,36 99,98% 

Troškovi pogreba 7.500,00 7.438,00 99,17% 

UKUPNO 26.310,00 25.547,36 97,10% 

 

Članak 3.  

  Ovo Izvješće će se objaviti u  Glasniku 

Karlovačke županije.   
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-8 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Temeljem članka 1. i 9. a. Zakona o 

financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 

27/93 i 38/09) i čl. 31. Statuta općine Saborsko 

(Glasnik Karlovačke županije 17/13, 4/18 , 12/18 i 

11/21) Općinsko vijeće općine Saborsko na svojoj 6. 

redovnoj sjednici održanoj 31.svibnja  2022. usvaja  

 

IZVJEŠĆE  

O IZVRŠENJU PROGRAMA  

JAVNIH POTREBA U KULTURI  

ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1.  

 Sredstva se odnose na donacije udrugama 

radi promoviranja i očuvanja kulturne baštine, 

poticanju kulturnih djelatnosti, te razvitku i 

promoviranju kulturnog života.  

 

 Tekuće donacije udrugama planirane su u 

iznosu od 49.000,00 kuna i izvršene su u 100%-om 

iznosu.  

 Općina je financirala i vjerske zajednice radi 

održavanja i adaptacije objekata kulture u iznosu od 

9.500,00 kuna. 

 

Članak 2.  

 Ovo Izvješće će se objaviti  u Glasniku 

Karlovačke županije. 
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-9 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Temeljem članka 76. Zakona o sportu 

(«Narodne novine» broj: 71/06, 150/08, 124/10, 

124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 

77/20) i čl. 31. Statuta općine Saborsko (Glasnik 

Karlovačke županije 17/13, 4/18 i 12/18) Općinsko 

vijeće općine Saborsko na svojoj 6. redovnoj sjednici 

održanoj  31.svibnja 2022. donosi: 

 

IZVJEŠĆE  

O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH 

POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU  

OPĆINE SABORSKO ZA 2021. GODINU  

  

Članak 1.  

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba 

u sportu Općine Saborsko odnosi se na sljedeće:   

R. 

BR. 

NAZIV 

PROGRAMA  

P L A N IZVRŠENJE 

1.  Tekuća potpora 

sportskim 

udrugama 

32.000,00 32.000,00 

 

Članak 2.  

 Ovo izvješće objavit će se u Glasniku 

Karlovačke županije.  

 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-10 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
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 Na temelju članka 65. stavak 1. Zakona o 

šumama (“Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 

129/08, 80/10, 124/10, 145/11-RUSRH, 25/12, 68/12-

OiRUSHR, 148/13 i 94/14) i čl. 31. Statuta općine 

Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 17/13, 4/18, 

12/18 i 11/21) Općinsko vijeće općine Saborsko na 

svojoj 6. redovnoj sjednici održanoj 31.svibnja 2022. 

usvaja   

  

IZVJEŠĆE  

O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU 

   

Članak 1. 

 U Proračunu Općine Saborsko za 2021. 

godinu planirana su sredstva šumskog doprinosa u 

iznosu od 750.000,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 

588.818,83 kuna.  

 

Članak 2. 

 Prihod od šumskog doprinosa utrošen je za 

financiranje izgradnje komunalne infrastrukture, 

održavanje javne rasvjete, održavanje komunalne 

infrastrukture. 

  

Članak 3.  

 Ovo izvješće će se objaviti u Glasniku 

Karlovačke županije.   
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-11 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Temeljem članka 31. Zakona o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 

65/17 i 14/19) i članka 31. Statuta Općine Saborsko 

("Glasnik Karlovačke županije broj 17/13,4/18 ,12/18 

i 11/21) Općinsko vijeće Općine Saborsko na 6. 

redovnoj sjednici održanoj 31. svibnja 2022. godine 

usvaja 

  

IZVJEŠĆE  

O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA 

NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO 

IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU U 2021. 

GODINI  
  

Članak 1.  

 Predmet ovog Programa je utrošak sredstava 

od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru.  

 

Članak 2.  

 Sredstva od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostvarena su 

u iznosu od 1.150,00 kuna.  

 Sredstva su utrošena namjenski za prostorno 

plansku dokumentaciju u iznosu od 1.000,00 kuna.  
   

Članak 3.  
 Ovo Izvješće će se objaviti u Glasniku 

Karlovačke županije. 
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-12 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Temeljem odredbi članka 82. Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i računskom planu 

(NN.br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) 

i članka 31. Statuta Općine Saborsko  („Glasnik 

Karlovačke županije“ 17/13, 4/18,  12/18 i 11/21), a 

na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće 

Općine Saborsko donosi  

 

ODLUKU  

O RASPODJELI REZULTATA ZA 2021.g. 

 

Članak 1. 

 Općina Saborsko je u financijskom izvješću 

za 2021. godinu iskazala slijedeći rezultat: 

- Višak prihoda poslovanja 11.714.972 kn 

- Višak primitaka od financijske imovine 483.853 kn 

- Manjak prihoda od nefinancijske imovine 

11.640.788 kn 
 

Članak 2. 

 Viškom primitaka od financijske imovine u 

iznosu od 483.853 na računu 92213 pokriva se 

manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 

92222.  

 Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 

11.156.935 na računu 92211 pokriva se manjak 

prihoda od nefinancijske imovine  na računu 92222. 

 

Članak 3. 

 Za knjigovodstveno evidentiranje ove 

Odluke odobrava se račun 92222 za iznos 11.640.788 

kn, a zadužuje račun 92213 u iznosu 483.853 kn i 

račun 92211 u iznosu 11.156.935 kn. 
 

Članak 4. 

 Nakon provedbe ove Odluke višak prihoda 

poslovanja za raspodjelu u slijedećim razdobljima 

iznosi 558.037 kn. 
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Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-13 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Na temelju članka 35.b.,stavka 1. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine br. 33/01,60/01-vjerodostojno 

tumačenje, 129/05, 109/07, 128/08, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. 

Statuta Općine Saborsko („Glasnik Karlovačke 

županije „  broj 17/13, 4/18, 12/18 i 11/21), Općinsko 

vijeće općine Saborsko na svojoj 6.  redovnoj sjednici 

održanoj 31. svibnja 2022. godine donosi    
 

Z A K LJ U Č A K  
 

I.   

 Usvaja se Izvješće o radu Općinskog 

načelnika Općine Saborsko u periodu od 1. siječnja 

2020. do 30. lipnja 2021. godine.  
 

II. 

 Ovaj Zaključak će se objaviti  u Glasniku 

Karlovačke županije, a tekst Izvješća na službenoj 

web stranici Općine Saborsko www.saborsko.hr.  
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-14 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Na temelju  članka 31. Statuta Općine 

Saborsko (Glasnik Karlovačke županije br.17/13, 

4/18, 12/18 i 11/21), a u svezi članka 173. stavak 3. 

Zakona o gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' 

br. 84/21), na prijedlog načelnika, Općinsko vijeće 

Općine Saborsko na 6. redovnoj sjednici održanoj 

dana 31. svibnja 2022. godine, donijelo je  
  

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana  

gospodarenja otpadom na području općine 

Saborsko za 2021.godinu  
  

I.  

 Prihvaća se Godišnje Izvješće o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom na području općine 

Saborsko za 2021.godinu. 

II. 

 Ovaj Zaključak će se objaviti u „Glasniku 

Karlovačke županije“, a tekst Izvješća na službenoj 

web stranici Općine Saborsko www.saborsko.hr. 
 

KLASA: 024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-15 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Na temelju članka 31. Statuta Općine 

Saborsko (Glasnik Karlovačke županije br. 17/13, 

4/18, 12/18 i 11/21), Općinsko vijeće Općine 

Saborsko na svojoj 6. redovnoj sjednici održanoj dana 

31. svibnja 2022. godine, donijelo je  
  

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća  

DVD-a Saborsko za 2021.g. 
 

I.  
 Prihvaća se Godišnje izvješće DVD-a 

Saborsko za 2021.godinu. 
 

II.  

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od 

objave u Glasniku Karlovačke županije. 
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-16 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Na temelju članka 31. Statuta Općine 

Saborsko (Glasnik Karlovačke županije br. 17/13, 

4/18, 12/18 i 11/21), članka 69. Zakona o 

gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21) i 

članka 22., stavak 1. Uredbe o gospodarenju otpadom 

(Narodne novine br. 50/17, 84/19, 14/20 - Rješ. 

USRH, 31/21 – Odluka i Rješenje -USRH), Općinsko 

vijeće na 6. redovnoj sjednici održanoj 31. svibnja 

2022. g. donosi  
 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne 

usluge sakupljanja komunalnog otpada u 2021. 

godini 
 

Članak 1.  

 Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne 

usluge prikupljanja komunalnog otpada trgovačkog 

poduzeća Sabkom d.o.o., Senj 44, Saborsko, za 2021. 

godinu. 

http://www.saborsko.hr/
http://www.saborsko.hr/
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Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je Zaključku.  
 

Članak 2.  

 Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Karlovačke županije. 
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-17 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
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 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01 – 

144/20) i članka 31. Statuta općine Saborsko (Glasnik 

Karlovačke županije 17/13, 4/18, 12/18 i 11/21), a na 

prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće 

Općine Saborsko na svojoj 6. redovnoj sjednici 

održanoj 31. svibnja 2022. godine donosi  

 

Odluku  

o kapitalnoj pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o.   

 

Članak 1.  

 Odobrava se kapitalna pomoć trgovačkom 

društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin u iznosu 

od 400.000,00 kuna.  
 

Članak 2.  

 Kapitalna pomoć iz članka 1. ove Odluke 

odobrava se Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Ogulin za 

potrebe smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom 

sustavu na području općine Saborsko sukladno 

zahtjevu.   
 

Članak 3.  

 Kapitalna pomoć iz članka 1. ove Odluke 

isplatit će se iz proračuna općine Saborsko za 2022. 

godinu, iz programa Pomoći, aktivnost 

A011015A100004 – Prijenos sredstava, 38612 – 

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom 

sektoru, pozicija R093 i R097 (za Vodovod i 

kanalizaciju d.o.o.), prema vjerodostojnoj 

dokumentaciji.  
 

Članak 4.  

 Trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija 

d.o.o., dužno je sredstva iz članka 1. ove Odluke 

koristiti namjenski, provesti postupak javne nabave te 

općini Saborsko dostaviti izvješće o namjenskom 

utrošku sredstava kapitalne donacije.  
 

Članak 5.  

 Ovlašćuje se općinski načelnik na 

poduzimanje svih radnji potrebnih za realizaciju 

pomoći iz članka 1.  
 

Članak 6.  

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana 

nakon objave, a objavit će se u Glasniku Karlovačke 

županije.  
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-18 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. 

podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), 

članka 31. Statuta Općine Saborsko („ Glasnik 

Karlovačke županije“, broj 17/13, 4/18, 12/18 i 

11/21), uz  prethodnu suglasnost Službe civilne 

zaštite Karlovac (KLASA: 240-05/22-04/7, 

URBROJ: 511-01-377-22-12 od dana 23. svibnja 

2022. godine), Općinsko vijeće Općine Saborsko 

donosi 

 

O D L U K U 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Općine Saborsko 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuju se pravne osobe 

od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Saborsko s ciljem priprema i sudjelovanja u 

aktivnostima radi smanjenja rizika od katastrofa, 

pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti 

nastanka te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih 

nesreća. 

 Pravnim osobama od interesa za sustav 

civilne zaštite na području Općine Saborsko određuje 

se:  

 SABKOM d.o.o., Senj 44, 47 306 Saborsko, 

 Područna škola Saborsko sa školskom dvoranom, 

Centar 54, 47 306 Saborsko.  

 

Članak 2. 

 Konkretne zadaće pravnih osoba u sustavu 

civilne zaštite i njihovi kapacitete ili samo dio 

kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim 

nesrećama i katastrofama navedeni su u Prilogu 1. 

ove Odluke.  

 

Članak 3. 

 Općina Saborsko podmiriti će pravnoj osobi 

iz članka 1. ove Odluke stvarno nastale troškove 

djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u 

provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a 

isto  će se regulirati sporazumom.  

 

Članak 4. 

 Pravna osoba iz članka 1. ove Odluke dio je 

operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine 

Saborsko i dužna je izraditi Operativni plan temeljem 

članka 36. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne Novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 

20/21). Jedan primjerak Operativnog plana, pravna 

osoba iz članka 1. ove Odluke dostavit će Općini 

Saborsko. 
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Članak 5. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite Općine Saborsko (KLASA: 

021-05/19-01/3, URBROJ: 2133/15-01/18-4, od 

30.04.2017.god.).  

 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-19 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 

143/21) i članka 31. Statuta Općine Saborsko 

(''Glasnik Karlovačke županije'' 17/13, 4/18,  12/18 i 

11/21), a na prijedlog načelnika, Općinsko vijeće 

Općine Saborsko donosi 

 

KODEKS PONAŠANJA NOSITELJA 

POLITIČKIH DUŽNOSTI OPĆINE SABORSKO 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Kodeksom ponašanja uređuje sprječavanje 

sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u 

obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i 

članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja 

primjene Kodeksa ponašanja, tijela koja odlučuju o 

povredama Kodeksa ponašanja te druga pitanja od 

značaja za sprječavanje sukoba interesa. 

 

Članak 2. 

(1) Svrha je Kodeksa ponašanja jačanje integriteta, 

objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u 

obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i 

članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje  

etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na 

temeljnim društvenim vrijednostima i široko 

prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja 

građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini. 

(2) Cilj je kodeksa ponašanja uspostava primjerene 

razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i 

kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s 

naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, 

nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju 

dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih 

tijela Općinskog vijeća.  

  

Članak 3. 

(1) Odredbe ovog kodeksa ponašanja članova 

Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog 

vijeća odnose se i na općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji 

političkih dužnosti). 

(2) Odredbe ovog kodeksa ponašanja iz glave II. 

Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3., 4., 9., 

10., 14., 16. i 17. odnose se na sve sobe koje je 

predsjednik Općinskog vijeća pozvao na sjednicu 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

(1) U ovom kodeksu ponašanja pojedini pojmovi 

imaju sljedeće značenje: 

1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se neka 

osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti 

stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u 

usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili 

socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, 

dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog 

opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, 

imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, 

članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili 

sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na 

temelju privatnih odnosa sa službenikom ili 

dužnosnikom Općine Saborsko. 

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug 

nositelja političke dužnosti, životni partner i 

neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u 

uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik 

te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i 

okolnostima opravdano mogu smatrati interesno 

povezanima s nositeljem političke dužnosti 

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj 

nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, najam, 

koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za 

zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije 

učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz 

programa javnih potreba  i druge potpore koje se 

isplaćuje iz proračuna Općine Saborsko 

3. potencijalni sukob interesa je situacija u kojoj 

privatni interes nositelja političkih dužnosti može 

utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u 

obavljanju njegove dužnosti 

4. stvarni sukob interesa je situacija u kojoj je 

privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili 

se osnovano može smatrati da je utjecao na 

nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju 

njegove dužnosti 

4.  uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje 

prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno 

predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa 

obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, 

neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje 

stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili 
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drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, 

vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja 

je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili 

ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. 

(2) Izrazi koji se koriste u ovom kodeksu ponašanja, a 

imaju rodni značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

Članak 5. 

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju 

javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela: 

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa 

2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i 

razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih 

dužnosti i institucije vlasti u kojima djeluju 

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane 

diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 

uznemiravanja 

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj 

postoji mogućnost sukoba interesa 

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja 

dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane 

osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u 

obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili 

primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine 

stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih 

ovlasti 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih 

pitanja 

7.  javnosti rada i dostupnosti građanima 

8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju 

u demokratskom društvu te aktivne i ne 

diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad 

tijela vlasti 

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina 

10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima 

11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, 

odnosno imenovani 

12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su 

izabrani, odnosno imenovani 

13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem 

donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora 

informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine 

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te 

primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu 

uvredljivog govora 

15.  odnosa prema službenicima i namještenicima 

upravnih odjela Općine Saborsko koji se temelji na 

propisanim pravima, obvezama i odgovornostima 

obiju strana, isključujući pritom svaki oblik 

političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim 

društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje 

naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena 

slijedom promjene vlasti i slično) 

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i 

namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih 

informacija ili obavljanje službenih poslova, putem 

njihovih pretpostavljenih 

17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 

 

Članak 6. 

(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje 

poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču 

njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti. 

(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da 

odgovorno i savjesno ispunjavaju   obveze koje 

proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. 

 

Članak 7. 

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem 

nositelji političkih dužnosti koje je u vezi s 

obnašanjem javne dužnosti. 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA 

POLITIČKIH DUŽNOSTI 

Članak 8. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, 

prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi 

predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću 

ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog 

vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. 

 

Članak 9. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti 

ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred 

zakonom. 

 

Članak 10. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati 

na donošenje odluke radnog tijela Općinskog vijeća 

ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili 

probitka povezane osobe.  

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 

Članak 11. 

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od 

sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na 

njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim 

povezane osobe. 

 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE 

KODEKSA PONAŠANJA 

Članak 12. 
(1) Primjenu Kodeksa ponašanja prate Etički odbor i 

Vijeće časti. 

(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće 

časti predsjednik i četiri člana. 

(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće 

časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće.  
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(4) Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i 

Vijeća časti traje do isteka mandata članova 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 13. 

(1) Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda 

osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 

zajednici. Predsjednik Etičkog odbora ne može biti 

nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, 

odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u 

Općinskom vijeću. 

(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda 

vijećnika Općinskog vijeća, i to jedan član iz vlasti te 

jedan član iz oporbe. 

 

Članak 14. 

(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz 

reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 

zajednici.  

(2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti 

nositelji političke dužnosti, članovi političke stranke, 

odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u 

Općinskom vijeću.  

 

Članak 15. 

(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu 

inicijativu, po prijavi Općinskog vijeća, člana radnog 

tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog 

vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

načelnika, službenika upravnog tijela Općine ili po 

prijavi građana. 

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, 

ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se 

prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa ponašanja 

uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena. 

Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 

(3) Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti 

dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i 

očitovanja. 

 

Članak 16. 

(1) Etički odbor obavještava nositelja političke 

dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga 

da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti 

Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim 

činjenicama i okolnostima u prijavi. 

(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano 

očitovanje, Etički odbor nastavlja s vođenjem 

postupka po prijavi. 

(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom 

glasova. 

 

Članak 17. 

(1) Etički odbor u roku od 30 dana od zaprimanja 

prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke 

po zaprimljenoj prijavi. 

(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog 

odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u 

odlučivanju. 

 

Članak 18. 

(1) Za povredu odredaba Kodeksa ponašanja 

Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati 

upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti 

za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa 

odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja 

političke dužnosti s odredbama Kodeksa ponašanja. 

(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke 

dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka 

odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 

 

Članak 19. 

(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom 

glasova svih članova u roku od 15 dana od dana 

podnesenog prigovora. 

(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi 

odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i 

preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća. 

 

Članak 20. 

(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti 

primjenjuju se odredbe odluke o osnivanju i načinu 

rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Saborsko. 

 (2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća 

časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga 

primanja sukladno odluci o naknadi i drugim 

primanjima članova Općinskog vijeća i radnih tijela 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 21. 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u 

Službenom glasniku Općine Saborsko i na mrežnoj 

stranici Općine Saborsko.   

 

VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 22. 

Ovaj Kodeks ponašanja stupa na snagu osmog dana 

nakon objave u Službenom glasniku Općine 

Saborsko. 

 

KLASA: 024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-20 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
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Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) i članka 31. 

Statuta Općine Saborsko („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 17/13, 4/18, 12/18 i 11/21 ), Općinsko 

vijeće Općine Saborsko na svojoj 6.redovnoj sjednici 

održanoj dana 31.svibnja 2022.god. donosi 

 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda Općine Saborsko za 2021. godinu 

 

I.  

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) (u daljnjem 

tekstu: Zakon) predstavničko tijelo jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave do 30. studenog 

tekuće godine donosi Plan djelovanja za sljedeću 

kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja 

djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.  

Člankom 17. stavkom 3. Zakona izvršno 

tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave do 31. 

ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana 

djelovanja za proteklu kalendarsku godinu. 

 

II.  

Prirodne nepogode 

Prirodnom nepogodom, smatraju se 

iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim 

vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i 

drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno 

odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili 

njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u 

okolišu. 

 Prirodnim nepogodama smatraju se: 

a) potres, 

b) olujni, orkanski i ostali jak vjetar, 

c) požar, 

d) poplava, 

e) suša, 

f) tuča, 

g) mraz, 

h) izvanredno velika visina snijega, 

i) snježni nanos i lavina, 

j) nagomilavanje leda na vodotocima, 

k) klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje 

zemljišta, 

l) druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim 

prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu 

ljudi na određenom području. 

Štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju 

se one štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj 

imovini te štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog 

nepoduzimanja propisanih mjera zaštite. 

 

III. 

Mjere i nositelji mjera u slučaju nastajanja 

prirodnih nepogoda na području Općine 

Prilikom provedbi mjera radi djelomičnog 

ublažavanja šteta od prirodnih nepogoda o kojima 

odlučuju nadležna tijela iz ovoga Zakona obvezno se 

uzima u obzir opseg nastalih šteta i utjecaj prirodnih 

nepogoda na stradanja stanovništva, ugrozu života i 

zdravlja ljudi te onemogućavanje nesmetanog 

funkcioniranja gospodarstva. 

Planom djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2021.god. Općine Saborsko mjere i 

nositelji mjera u slučaju nastajanja prirodnih 

nepogoda određeni su za sljedeće prirodne nepogode: 

 Olujni i orkanski vjetar, 

 Poplava, 

 Suša, 

 Tuča, 

 Mraz, 

 Kiša – prekomjerne oborine, 

 Klizišta, 

 Potres, 

 Snijeg i led, 

 Požari.  

 

IV. 

Izvori sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda 

Novčana sredstva i druge vrste pomoći za 

djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda na 

imovini oštećenika osiguravaju se iz:  

 Državnog proračuna s proračunskog razdjela 

ministarstva nadležnog za financije, 

 Fondova Europske unije, i  

 Donacija. 

Sredstva iz fondova EU se ne mogu osigurati 

unaprijed, njihova dodjela se provodi prema 

posebnim propisima kojima se uređuje korištenje 

sredstava iz fondova EU. 

Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda strogo su 

namjenska sredstva te se raspoređuju prema postotku 

oštećenja vrijednosti potvrđene konačne procjene 

štete, o čemu odlučuju nadležna tijela. Navedena 

sredstva su nepovratna i nenamjenska te se ne mogu 

koristiti kao kreditna sredstva niti zadržati kao prihod 

proračuna Općina. Općinski načelnik te krajnji 

korisnici odgovorni su za namjensko korištenje 

sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. 
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Pomoć za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne 

dodjeljuje se za: 

a) štete na imovini koja je osigurana, 

b) štete na imovini koje nastanu od prirodnih 

nepogoda, a izazvane su namjerno, iz krajnjeg 

nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere 

zaštite, 

c) neizravne štete, 

d) štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama 

javne namjene, gospodarskim zgradama i 

stambenim zgradama za koje nije doneseno 

rješenje o izvedenom stanju prema posebnim 

propisima, osim kada je prije  nastanka prirodne 

nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o 

izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva 

pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi 

pravomoćno rješenje nadležnog tijela, 

e) štete nastale na objektu ili području koje je u 

skladu s propisima koji uređuju zaštitu kulturnog 

dobra aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u 

vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku 

proglašavanja kulturnim dobrom, 

f) štete koje nisu prijavljene i na propisan način i u 

zadanom roku unijete u Registar šteta prema 

odredbama Zakona, 

g) štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja 

nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine 

manja od 60 % vrijednosti imovine. 

 

V. 

Proglašenje prirodne nepogode 

 Za područje Općine Saborsko u 2021. godini 

nisu proglašene prirodne nepogode.  

 

VI.  

Procjena prirodnih nepogoda na području Općine 

Saborsko u posljednjih 10 godina 

Tablica 1: Prikaz šteta uslijed elementarnih 

nepogoda na području Općine Saborsko 

R.Br. 

Vrsta 

prirodne 

nepogode 

Godina 

nastanka 

prirodne 

nepogode 

Prijavljena 

šteta 

Isplaćena 

pomoć 

1. 26.02.2012. 
Snježne 

oborine 
- 

30.000,00 

kn iz 

Županijskog 

proračuna 

2. 06.02.2014. Led 112.987,00 

16.950,00 

kn iz 

Županijskog 

proračuna 

204,00 kn 

državna 

pomoć 

 

VII. 

Mjere i suradnja s nadležnim tijelima 

Nadležna tijela za provedbu mjera s ciljem 

djelomičnog ublažavanja šteta uslijed prirodnih 

nepogoda jesu:  

 Vlada Republike Hrvatske, 

 Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda, 

 Nadležna ministarstava (za poljoprivredu, 

ribarstvo i akvakulturu, gospodarstvo, 

graditeljstvo i prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 

energetiku, more, promet i infrastrukturu ...), 

 Karlovačka županija, 

 Općina Saborsko. 

Prilikom provedbi mjera s ciljem 

djelomičnog ublažavanja šteta od prirodnih nepogoda 

o kojima odlučuju spomenuta nadležna tijela, 

obavezno se uzima u obzir opseg nastalih šteta i 

utjecaj prirodnih nepogoda na stradanja stanovništva, 

ugrozu života i zdravlja ljudi, onemogućavanje 

nesmetanog funkcioniranja gospodarstva, a posebice 

ugroženih skupina na područjima zahvaćenom 

prirodnom nepogodom kao što je socijalni ili 

zdravstveni status.  

Članove i broj članova općinskog 

povjerenstva imenuje Općinsko vijeće na razdoblje od 

4 godine i o njihovu imenovanju obavještava 

županijsko povjerenstvo. Općinsko povjerenstvo 

imenovano je Odlukom o osnivanju i imenovanju 

članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda (KLASA: 240-01/22-01/2, 

URBROJ: 2133-15-02-22-1, od 2.lipnja 2022.god.).   

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda na području Općine Saborsko 

broji ukupno 9 članova.  

 

Agrotehničke mjere 

Općinsko vijeće Općine Saborsko donijelo je 

Odluku o agrotehničkim mjerama za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite 

od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu 

na području Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke 

županije br. 27/20). 

 

Mjere civilne zaštite 

 Načelnik Općine Saborsko donio je Plan 

djelovanja civilne zaštite Općine Saborsko (KLASA: 

021-05/19-01/4, URBROJ: 2133/15-01-19-17, od 

01.08.2019.god.) 

 

Mjere zaštite od požara 

Zakonom o zaštiti od požara („Narodne 

novine“ broj 92/10) uređen je sustav zaštite od 

požara. U cilju zaštite od požara, Zakonom o zaštiti 

od požara („Narodne novine“ broj 92/10)  propisano 
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je poduzimanje  organizacijskih, tehničkih i drugih 

mjera i radnji za: 

 otklanjanje opasnosti od nastanka požara, 

 rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje 

širenja i učinkovito gašenje požara, 

 sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih 

požarom, 

 sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara, 

 utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje 

njegovih posljedica. 

Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i 

pravnih osoba provode i udruge koje obavljaju 

vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite, 

Općina te Karlovačka županija. Svaka fizička i 

pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera 

zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za 

posljedice koje iz toga nastanu. Dokumenti zaštite od 

požara na području Općine kojima se uređuju 

organizacija i mjere zaštite od požara su Plan zaštite 

od požara i Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 

zaštite od požara. Godišnji provedbeni plan 

unaprjeđenja zaštite od požara Općine donosi se na 

temelju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja 

zaštite od požara Karlovačke županije. Općinsko 

vijeće dužno je najmanje jednom godišnje razmatrati 

Izvješće o stanju zaštite od požara na području 

Općine i stanju provedbe godišnjeg provedbenog 

plana unaprjeđenja zaštite od požara. 

 

Mjere obrane od poplava 

Operativno upravljanje rizicima od poplava i 

neposredna provedba mjera obrane od poplava 

utvrđeno je Državnim planom obrane od poplava 

(„Narodne novine“ broj 84/10), kojeg donosi Vlada 

RH, Glavnim provedbenim planom obrane od 

poplava (ožujak 2018), kojeg donose Hrvatske vode. 

Svi tehnički i ostali elementi potrebni za upravljanje 

redovnom i izvanrednom obranom od poplava 

utvrđuju se Glavnim provedbenim planom obrane od 

poplava i provedbenim planovima obrane od poplava 

branjenih područja. Navedeni planovi su javno 

dostupni na internetskim stranicama Hrvatskih voda. 

Državnim planom obrane od poplava uređuju se: 

teritorijalne jedinice za obranu od poplava,  stupnjevi 

obrane od poplava, mjere obrane od poplava 

(uključivo i preventivne mjere), nositelje obrane od 

poplava,  upravljanje obranom od poplava (s 

obvezama i pravima rukovoditelja obrane od 

poplava), sadržaj provedbenih planova obrane od 

poplava sustav za obavješćivanje i upozoravanje i 

sustav veza, mjere za obranu od leda na vodotocima. 

Obveze Državnog hidrometeorološkog zavoda su  

prikupljanje i dostava podataka, prognoza i 

upozorenja o hidrometeorološkim pojavama od 

značenja za obranu od poplava,  upute za izradu 

izvještaja o provedenim mjerama obrane od poplava, 

kartografski prikaz granica branjenih područja. 

 

VIII. 

Zaključak 

Općinsko vijeće Općine Saborsko donijelo je 

Odluku o donošenju Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2022.god. („Službeni glasnik 

Karlovačke županije“ broj 56/21), čime je ispunjena 

zakonska obaveza.  

 

KLASA: 024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-24 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o 

cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 

148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) te članka 31. Statuta 

Općine Saborsko („Glasnik Karlovačke županije“ 

17/13, 4/18, 12/18 i 11/21) Općinsko vijeće Općine 

Saborsko je, na prijedlog načelnika, na svojoj 6. 

redovnoj sjednici održanoj dana  31. svibnja 2022. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

 

I. 

 Utvrđuje se da je trajno prestala potreba 

korištenja javnog dobra u općoj uporabi dijelu  koje 

čine katastarske čestice 310/2, 328/2, 329/2, 331/2, 

332/2, 332/3, 334/2, 357/2, 358/2, 359/2, 360/2, 

361/2, 362/2, 363/2, 365/2, 366/2, 4003, 4004/1, 

4004/5, 4004/6, 4004/7, 4004/8, 4005, 4006, 4007, 

4008, 4009, 4010, 4011, 4012, upisane u ZK uložak 

br. 347 K.O. Blata,  kat. čestice 3450/2 upisane u ZK 

uložak br. 397 K.O. Blata; katastarske čestice 2352/2 

upisane u ZK uložak br. 382 K.O. Blata; katastarske 

čestice 3408/2 i 3484/2 upisane u ZK uložak br. 377 

K.O. Blata; katastarske čestice 3432/2, 3438/2, 

3465/2, 3466/2, 3478/2, 3480/2 i 3493/2 upisane u 

ZK uložak br. 389 K.O. Blata. 

                                                                        

II. 

 Slijedom utvrđenoga u točki I. ove Odluke, 

ukida se status javnog dobra u općoj uporabi  koje 

čine katastarske čestice navedene u članku I. ove 

Odluke. 
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III. 

 Nalaže se Općinskom sudu u Karlovcu, 

Stalnoj službi u Ogulinu, kao nadležnom sudu, 

brisanje javnog dobra u općoj uporabi, te upis prava 

vlasništva kao „Javno dobro u općoj uporabi u 

neotuđivom vlasništvu Općine Saborsko“ u zemljišne 

knjige. 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-21 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Na temelju članka 62. stavak 1.Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

68/18, 110/18 i 32/20), članka 35.stavka 2. I 8. 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 

73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 

153/09, 143/12, 152/14) te članka 31. Statuta Općine 

Saborsko (Glasnik Karlovačke županije“ 17/13, 4/18, 

12/18 i 11/21) Općinsko vijeće Općine Saborsko je, 

na prijedlog načelnika, na 6. redovnoj sjednici 

održanoj dana 31. svibnja 2022. godine, donijelo 

 

ODLUKU 

o proglašenju  komunalne infrastrukture javnim 

dobrom u neotuđivom vlasništvu Općine Saborsko 

 

I. 

 Ovom Odlukom proglašava se komunalna 

infrastruktura navedena u donjem popisu javnim 

dobrom u neotuđivom vlasništvu Općine Saborsko 

 

Groblja i krematoriji na grobljima 

Redni 

broj 

k.o. k.č.br. Vrsta komunalne 

infrastrukture 

1. Saborsko 2832 Groblje (novo) 

Rimokatoličko 

2. Saborsko  2831 Groblje (novo) 

Rimokatoličko 

3. Saborsko 2830 Groblje (novo) 

Rimokatoličko 

4. Saborsko 2829 Groblje Rimokatoličko 

5. Saborsko 2827/1 Groblje i mrtvačnica 

5. Saborsko 3002 Neplodno groblje (staro) 

Rimokatoličko 

 

6. Saborsko 2207 Groblje (Borik) 

Pravoslavno 

7. Lička 

Jesenica 

3534 Groblje Pravoslavno 

8. Lička 

Jesenica 

3508 Groblje Pravoslavno 

9. Lička 

Jesenica 

5305 Groblje Pravoslavno 

10.     Blata 3399 Groblje Pravoslavno 

11.     Blata  3400/2 Groblje 

12.     Blata  3398/2 Groblje 

13.     Blata 1068 Groblje Pravoslavno 

 

II. 

 Nalaže se Općinskom sudu u Karlovcu, 

Stalnoj službi u Ogulinu, kao nadležnom sudu, upis 

komunalne infrastrukture navedene u točki I. kao 

„Javno dobro u neotuđivom vlasništvu Općine 

Saborsko“ u zemljišne knjige. 

 

III. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture 

javnim dobrom u općoj uporabi (''Glasnik Karlovačke 

županije'' broj 21/22). 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-22 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

 Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj 

skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22) i članka 

31. Statuta Općine Saborsko („Glasnik Karlovačke 

županije 17/13, 4/18, 12/18 i 11/21), Općinsko vijeće 

Općine Saborsko na svojoj 6. redovnoj sjednici 

održanoj 31. svibnja 2022. godine, na prijedlog 

Načelnika, donosi 

 

I. dopune Programa socijalnih potreba Općine 

Saborsko za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 U članku 4. dodaje se točka 4.koja glasi: 

„Potpore i pomoći studentima 

Svim redovnim studentima koji  imaju  prebivalište 

na  području  Općine Saborsko, na njihov zahtjev, 

može se osigurati jednokratna novčana pomoć u 
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iznosu do 500,00 kn za kupnju knjiga, mjesečne 

karte, podmirenja djela troškova stanovanja i sl. 

zahtjev se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Saborsko. Uz zahtjev je potrebno priložiti Uvjerenje u 

redovnom upisu tekuće školske godine i redovitom 

pohađanju studija.  

Pravo na ovakav oblik pomoći nemaju studenti koji 

koriste stipendiju dobiveno od općine. Pravo na 

ovakav oblik pomoći studenti mogu ostvariti jedanput 

godišnje. Rješenje o ostvarivanje prava na ovaj oblik 

pomoći donosi Jedinstveni upravni odjel Općine 

Saborsko. Pravo na ovaj oblik pomoći realizirat će se 

sukladno ostvarenju Proračuna općine Saborsko“, a 

točka 4. postaje točka 5., i točka 5. postaje točka 6. 

 

Članak 2. 

 Ove dopune Programa stupaju na snagu osmi 

dan od objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 
 

KLASA:024-02/22-01/3 

URBROJ: 2133-15-01-22-23 

Saborsko,  31.svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Željko Dumenčić 
 

 

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade 

RH od 20. siječnja 2022. Godine), Općinski načelnik 

Općine Saborsko dana 31. svibnja 2022. godine 

donosi 

 

PROGRAM 

AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 

MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  

OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU 

NA PODRUČJU OPĆINE SABORSKO U 2022. 

GODINI 

 

I. UVOD 

Program aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku na području Općine Saborsko u 2022. 

godini (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) 

temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe 

godišnjih aktivnosti tijela sustava javnih ustanova, 

jedinica lokalne samouprave, udruga građana te 

drugih organizacija i tijela uključenih provedbu mjera 

zaštite od požara. 

Ovaj Program aktivnosti izrađen je na 

temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2022. godini od 20. siječnja 2022. godine 

te nalaže, navodi, potiče i organizira dodatne mjere i 

aktivnosti u svrhu pomoći Općine Saborsko u 

intenziviranju mjera zaštite od požara tijekom 2022. 

na području Općine. 

Područna vatrogasna zajednica Ogulin 

nadležna je za izradu, upućivanje u postupak 

donošenja, izvršenje, koordiniranje, praćenje, 

usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih 

uz provedbu ovoga Programa. 

Područna vatrogasna zajednica Ogulina 

priprema i provodi zadaće iz Programa aktivnosti.  

Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje izravno 

djeluju na požarima na području Općine Saborsko:  

A. Područna vatrogasna zajednica Ogulin 

B. Javna vatrogasna postrojba Ogulin 

C. DVD Saborsko.  

Realizacija Programa aktivnosti provodi se 

kontinuirano tijekom cijele godine s posebnom 

pozornošću u vrijeme glavnog napora požarne 

opasnosti, koje u pravilu traje od 1. lipnja do 30. 

rujna, koristeći osigurana financijska sredstva iz 

proračuna Općine Saborsko, a koja su osigurana za 

njihove redovne djelatnosti. 

 

Svrha i cilj Programa aktivnosti 

Program aktivnosti je izvršni dokument za 

učinkovito preventivno i operativno (kurativno) 

djelovanje u cilju smanjenja broja požara raslinja na 

otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih 

žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične 

infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, 

turista i zaštite njihove imovine. 

Cilj će se postići odgovarajućim 

poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera 

(šumarskih, agronomskih, organizacijskih, 

promidžbenih, inspekcijskih) za sprječavanje 

nastanka požara (a time i smanjenje broja požara) i 

razvojem odgovarajućih elemenata (u ljudstvu, 

tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje požara. 

Zajedničkim djelovanjem i provedbom preventivnih i 

operativnih mjera u konačnici će se utjecati na 

smanjenje broja požara te spriječiti i umanjiti 

narušavanje biološke i krajobrazne raznolikosti i 

podržati trajno održivi razvoj ekosustava. 

Program aktivnosti je usklađen sa Zakonom 

o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja 

(»Narodne novine«, broj 127/19.) i s načelima, 

osnovnim ciljevima, prioritetima i mjerama 

utvrđenim u Strategiji prilagodbe klimatskim 

promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 

2040. godine s pogledom na 2070. (»Narodne 

novine«, broj 46/20.). 

Program aktivnosti sadrži kratkoročne mjere, 

a njihovo ostvarivanje bit će sustavno i kontinuirano 

praćeno. Temeljem praćenja ostvarenja, odnosno 

evaluacije Programa aktivnosti, predlagat će se 

njegove izmjene i dopune. 
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II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH 

AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA 

AKTIVNOSTI 

Svi subjekti – izvršitelji i sudionici 

1. Svi subjekti Programa aktivnosti obvezni 

su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele 

godine na području svoje nadležnosti, odnosno cijele 

Republike Hrvatske i time su dužni dati svoj doprinos 

u provedbi preventivnih i operativnih (kurativnih) 

mjera zaštite od požara. 

2. Vatrogasna zajednica Općine Saborsko 

organizirat će i održavati radne sastanke sa svim 

izvršiteljima i sudionicima u provedbi zadataka 

Programa aktivnosti prije, tijekom – po potrebi i po 

završetku požarne sezone. Na sastancima će se 

razmotriti tijek provedbe zadataka, raspraviti plan 

daljnjih aktivnosti, a po završetku sezone analizirat će 

se provedene zadaće Programa aktivnosti. 

3. Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa 

aktivnosti dužni su izvješća o provedbi svojih 

pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti Hrvatskoj 

vatrogasnoj zajednici, a Općina Saborsko samo 

teritorijalno nadležnoj Vatrogasnoj zajednici 

Karlovačke županije i Područnom uredu civilne 

zaštite Rijeka – Službi civilne zaštite Karlovac do 10. 

lipnja 2022. 

4. Svi izvršitelji i sudionici u provedbi 

zadataka obvezni su završno izvješće o svim 

obavljenim aktivnostima iz ovoga Programa 

aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim 

vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz 

državnog proračuna Republike Hrvatske kao i 

planiranim financijskim sredstvima za 2023. godinu, 

dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, a Općina 

Saborsko samo teritorijalno nadležnoj Vatrogasnoj 

zajednici Karlovačke županije i Područnom uredu 

civilne zaštite Rijeka – Službi civilne zaštite Karlovac 

najkasnije do 16. siječnja 2023. 

 

III. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE 

U ZAŠTITI OD POŽARA 

Čelnik jedinice lokalne samouprave 

1. Općina Saborsko obavezna je, temeljem 

iskustava iz protekle požarne sezone, izvršiti 

usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih 

planova zaštite od požara. 

2. Općina Saborsko, obvezna je putem 

Područne vatrogasne zajednice Ogulin organizirati 

sastanke-sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnog 

zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu 

požarne sezone u 2022., na kojima je potrebno: 

 razmotriti stanje zaštite od požara na području 

Općine Saborsko i usvojiti Plan aktivnosti za 

ovogodišnju požarnu sezonu, 

 razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja 

Financijskim planom osiguranih sredstava za 

provođenje zadataka tijekom požarne sezone. 

Posebnu pozornost usmjeriti na osiguranje 

financijskih sredstva za podmirenje troškova 

angažiranja vatrogasaca i upućivanja na plansku i 

eventualnu izvanrednu dislokaciju iz 

kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i 

angažiranja dodatnih sezonskih vatrogasaca, 

opreme i tehnike na priobalnom dijelu Republike 

Hrvatske. Projekcije korištenja sredstava za tu 

namjenu dostaviti Vatrogasnoj zajednici 

Karlovačke županije, 

 predložiti usvajanje Plana operativne provedbe 

Programa aktivnosti na području Općine 

Saborsko, 

 predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja 

svih subjekata zaštite od požara na području 

Općine Saborsko, vodeći računa o uskladbi s 

Planom angažiranja vatrogasnih snaga na 

području Karlovačke županije (vatrogasne snage 

samo su dio resursa – subjekata zaštite od požara), 

 predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne 

lokalitete i prostore radi uspostave odgovarajućih 

zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja 

požara sukladno odredbama Plana intervencija 

kod velikih požara otvorenoga prostora na 

teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 

broj 25/01), a izvješće o istome dostaviti 

Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, 

 razmotriti i po potrebi dodatno razraditi 

provođenje postupanja za uključivanje osoba s 

posebnim ovlastima kod izvanrednih događaja, a 

radi poduzimanja mjera i radnji iz svoje 

nadležnosti i Stožera civilne zaštite u slučaju kada 

je zbog razmjera opasnosti od požara na 

otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku 

nesreću ili katastrofu sukladno odredbama 

Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te 

uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 

načelnika i članova stožera civilne zaštite 

(»Narodne novine«, br. 126/19 i 17/20) 

 izvješća (zapisnici) i radni materijali sa svakog 

održanog Stožera civilne zaštite Općine Saborsko 

obavezno se dostavljaju nadležnoj Vatrogasnoj 

zajednici Karlovačke županije i Područnom uredu 

civilne zaštite Rijeka – službi civilne zaštite 

Karlovac.  

Izvršitelji 

zadataka: 

općinski načelnik 

Sudionici: Vatrogasna zajednica Karlovačke 

županije 

MUP 

Područni ured civilne zaštite Rijeka  - 

Služba civilne zaštite Karlovac 

Rok: 1. ožujka 2022. 
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3. Općina Saborsko sukladno članku 20. 

stavcima 1., 2. i 3. Pravilnika o zaštiti šuma od požara 

(»Narodne novine«, broj 33/14), mora planirati i 

provoditi propisane preventivno-uzgojne radove u 

cilju smanjenja opasnosti od nastanka i brzog širenja 

šumskih požara i ranog otkrivanja i dojave šumskog 

požara te pravovremenog djelovanja u gašenju 

šumskog požara. Općina Saborsko dužna je dostaviti 

godišnje planove ili planove zaštite od požara 

teritorijalno nadležnoj Vatrogasnoj zajednici 

Karlovačke županije, a informaciju o provedenome 

dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova i Državnom 

inspektoratu iz nadležnosti poslova šumarstva. 

Sukladno članku 19. Zakona o šumama, 

šumoposjednici su dužni sanirati opožarene površine 

u roku od dvije godine, ako taj rok nije utvrđen 

šumskogospodarskim planom. 

Općinsko vijeće Općine Saborsko, sukladno 

članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

(»Narodne novine«, br. 20/18, 115/18 i 98/19), 

obvezno je propisati potrebne mjere za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina i provesti ih u 

dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara. 

Izvješća o provedenim propisanim mjerama 

temeljem gore navedenih propisa Općina Saborsko 

dužna je dostaviti teritorijalno nadležnoj Vatrogasnoj 

zajednici Karlovačke županije i Područnom uredu 

civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite 

Karlovac. 

Nadležna tijela Općine Saborsko sustavno će 

pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom 

području i trajno poduzimati mjere za sanaciju 

nekontroliranih »divljih« odlagališta. 

Općina Saborsko (nadležna javna i 

komunalna poduzeća), stručne službe područne 

(regionalne) samouprave zajedno i s drugim tijelima, 

obvezne su održavati međusobne stalne kontakte, 

provoditi međusobno informiranje o utvrđenim 

činjenicama te zatražiti potrebna postupanja posebno 

u segmentu prometa (pojačana kontrola parkiranih 

vozila zbog osiguranja nesmetanog pristupa 

hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih pristupa i 

osiguravanje pristupa vatrogasnih vozila, vatrogasnih 

postrojbi na otoke, itd.). Kroz sva lokalna javna 

glasila (novine, radio postaje, televizija, društvene 

mreže, Internet) moraju raditi na informiranju 

javnosti raznim upozorenjima i obavijestima i zajedno 

s nadležnim inspektoratom Ministarstva unutarnjih 

poslova – Sektor za inspekcijske poslove – 

Ravnateljstva civilne zaštite dužni su dogovarati 

prioritete, razraditi planove, dogovoriti radnje i 

postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu i 

stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara. 

Izvršitelji 

zadataka: 
općinski načelnik 

 

Sudionici: 

Vatrogasna zajednica Karlovačke 

županije 

Područni ured civilne zaštite Rijeka – 

Služba civilne zaštite Karlovac  

Rok provedbe: 1. ožujka 2022. 

Rok za dostavu 

izvješća: 
20. svibnja 2022. 

 

4. Općina Saborsko dužna je ažurirati, 

odnosno izraditi planove motrenja, čuvanja i 

ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od 

požara na ugroženim prostorima, građevinama i 

prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje 

svoje odgovornosti. Osobitu pozornost potrebno je 

usmjeriti na održavanje pristupnih putova za 

interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi 

(prugama, autocestama, elektroenergetskim 

postrojenjima, crpilištima vode, šumama, 

plinovodima, naftovodima, dalekovodima i slično). 

Općina Saborsko obvezna je, sukladno 

izrađenom Planu motriteljsko-dojavne službe, 

ustrojiti i opremiti potrebnom opremom izvidničko-

preventivne ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta 

poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora 

opasnosti i pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti 

požar u samom začetku. Radi usklađivanja plana 

ophodnji na području županije i aktivnosti, Općina 

Saborsko obvezno će uključivati Vatrogasnu 

zajednicu Karlovačke zagorske županije. 

Općina Saborsko obavezna je svoj plan 

motriteljsko-dojavne službe dostaviti Karlovačkoj 

županiji i Vatrogasnoj zajednici Karlovačke županije 

koje će iste objediniti i uskladiti.  

Financijska sredstva za izradu planova 

motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom 

vlasništvu, odnosno vlasništvu fizičkih osoba 

osigurava Općina Saborsko. 

Izrađene planove s prikazom pristupnih 

putova za interventna vozila, planove motrenja, 

čuvanja i ophodnje kao i sve ostale propisane mjere, 

Općina Saborsko obavezna je dostaviti teritorijalno 

nadležnoj Vatrogasnoj zajednici Karlovačke županije 

i Područnom uredu civilne zaštite Rijeka – Služba 

civilne zaštite Karlovac.  

Izvršitelji 

zadataka: 
općinski načelnik 

Sudionici: 

Vatrogasna zajednica Karlovačke 

županije 

Područni ured civilne zaštite Rijeka – 

Služba civilne zaštite Karlovac 

Rok provedbe: 31. ožujka 2022. 

 

5. Općina Saborsko obvezna je u svojem 

proračunu predvidjeti financijska sredstva za 

održavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije 

početka glavnog napora požarne opasnosti izvršiti 
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pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka 

na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju 

raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova 

tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati 

financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj 

godini. Planirana sredstva doznačuju se nadležnoj 

vatrogasnoj postrojbi. 

Izvršitelji 

zadataka: 
općinski načelnik 

Sudionici: / 

Rok provedbe: 15. travnja 2022. 

 

IV. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE 

I NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA 

PROGRAMA AKTIVNOSTI U PRIPREMI 

POŽARNE SEZONE U SVRHU SMANJENJA 

OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA 

POŽARA 

Šumoposjednici 

1. Općina Saborsko, na čijem području se 

nalaze šume i šumska zemljišta koji su u vlasništvu 

šumoposjednika dužna je motriteljsko-dojavnu službu 

uspostaviti u razdoblju glavnog napora požarne 

opasnosti koje u pravilu traje od 1. lipnja do 30. rujna 

tekuće godine, a u vrijeme vrlo velike i velike 

opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim 

u I. stupanj opasnosti od požara, obvezne su planirati 

i organizirati motriteljsko-dojavnu službu danonoćno 

(0 – 24 sata). 

Općina Saborsko na čijem području se 

nalaze šume i šumska zemljišta koji su u vlasništvu 

šumoposjednika obvezna je Hrvatskoj vatrogasnoj 

zajednici dostaviti sve potrebne parametre za 

korištenje već postavljenih protupožarnih nadzornih 

sustava (senzori – kamere/detektori i sl.). 

Izvršitelji 

zadataka: 
općinski načelnik 

Sudionici: 

Hrvatska vatrogasna zajednica  

Vatrogasna zajednica Karlovačke 

županije 

Područni ured civilne zaštite Rijeka – 

Služba civilne zaštite Karlovac 

Rok dostave 

podataka: 
15. ožujka 2022. 

Rok provedbe: kontinuirano 

 

Društva za upravljanje cestama i Ministarstvo mora, 

prometa i infrastrukture u resoru cestovnog prometa 

2. Općina Saborsko koja upravljaju 

nerazvrstanim cestama, obvezna je izraditi Godišnji 

plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih 

tvari, odnosno onih tvari koje mogu izazvati požar ili 

omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne 

prometnice koje prolaze ugroženim područjem. 

Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog 

značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama te 

cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano 

opterećene prometom (prilazi autokampovima, 

javnim plažama, kulturno povijesnim lokalitetima i 

sl.). Temeljem Plana navedeni subjekti obvezni su 

provoditi redovna čišćenja cestovnog pojasa. 

Općina Saborsko obvezna je Godišnji plan 

čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, 

dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i 

Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, teritorijalno 

nadležnoj Vatrogasnoj zajednici Karlovačke županije 

i Područnom uredu civilne zaštite Rijeka – Služba 

civilne zaštite Karlovac. 

Izvršitelji 

zadataka: 
općinski načelnik 

Sudionici: 

Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture  

Hrvatska vatrogasna zajednica 

Vatrogasna zajednica Karlovačke županije 

Područni ured civilne zaštite Rijeka – 

Služba civilne zaštite Karlovac 

Rok dostave 

plana: 
1. ožujka 2022. 

Rok 

provedbe: 

kontinuirano u razdoblju ožujak – listopad 

2022. 

 

V. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI 

IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI 

1. Općina Saborsko obavezuje se da u 

svojem proračunu osigura financijska sredstva za 

plaće sezonskih vatrogasaca. Visina planiranih 

financijskih sredstava mora biti minimalno na razini 

planiranih sredstava Hrvatske vatrogasne zajednice. 

Izvršitelji 

zadataka: 
općinski načelnik 

Sudionici: / 

Rok: kontinuirano 

 

Svi subjekti – izvršitelji i sudionici 

2. Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz 

Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne 

financijske troškove priprema (obuke, edukacije, 

vježbi, održavanja tehničkih sredstava i nabave 

sredstava za gašenje), izrade projekata, studija, 

planova i procjena kao i angažiranja svojih snaga i 

resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku. 

Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu 

uključiti druga tijela i druge sudionike za koje 

procijene da će doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez 

financijskog terećenja protivno Programu aktivnosti. 

Svi subjekti – izvršitelji u slučaju izvanredne 

opasnosti od širenja velikog požara, nabavu roba, 

usluga i javnih radova radi žurnih dodatnih potreba 

provodit će sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. 

Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 

120/16.). 
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3. Svi subjekti – izvršitelji i sudionici u 

provedbi aktivnosti iz Programa aktivnosti dužni su 

izvršiti raščlambu provedbe Programa aktivnosti, 

uključujući raščlambu vlastitih financijskih izdataka. 

Subjekti – izvršitelji iz ovog Programa 

aktivnosti, a na temelju raščlambe požarne sezone 

dužni su, ako se ukaže potreba za time, u svojim 

financijskim planovima osigurati dostatna financijska 

sredstva za provedbu zadaća u požarnoj sezoni za 

2023. 
 

KLASA:024-03/22-01/1 

URBROJ:2133-15-02-22-18 

Saborsko, 31.svibnja 2022. 
 

NAČELNIK 
 

Marko Bićanić 
 

 

IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske na području  

Općine Saborsko za 2021.g. 

 

1. UVOD 

 Gospodarenje otpadom u Republici 

Hrvatskoj propisuje Zakon o gospodarenju otpadom 

(„Narodne Novine“ broj 84/21 u daljnjem tekstu: 

Zakon). Zakonom se utvrđuju mjere za sprječavanje 

ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko 

zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u 

nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje 

otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko 

zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava 

otpada. Odredbe Zakona utvrđuju sustav 

gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva 

gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način 

gospodarenja otpadom, strateške i programske 

dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i 

obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine 

za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja 

otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski 

sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski 

nadzor nad gospodarenjem otpadom. 

Jedinice lokalne samouprave (JLS) su, uz jedinice 

područne (regionalne) samouprave (JRS), dužne na 

svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih 

mjera gospodarenja otpadom. 

 

1.1. OSNOVNI PODACI O OPĆINI 

 Općina Saborsko je kao jedinica lokalne 

samouprave sastavni dio Karlovačke županije. 

Karlovačka županija nalazi se u središnjoj Hrvatskoj i 

pokriva površinu što čini 6,4 % kopnenog državnog 

teritorija i broji 128.899 stanovnika prema popisu 

stanovništva iz 2011. godine. Sa sjeverozapada 

graniči s Republikom Slovenijom, sa sjevera 

Zagrebačkom županijom, s istoka Sisačko - 

moslavačkom županijom, s juga Ličko - senjskom 

županijom i sa zapada Primorsko goranskom 

županijom. Zahvaljujući svom tranzitnom, 

prometnom i geostrateškom položaju jedna je od 

najvažnijih županija: tu je sjecište i čvorište 

najvažnijih prometnica koje povezuju Europu s 

Jadranskom obalom. 

 Općina Saborsko nalazi se u središnjem 

dijelu Hrvatske, u gorsko planinskom području Male 

Kapele na području Ogulinske regije. Istoimeno 

glavno naselje pruža se u dugačkoj i uskoj kotlini i 

jedno je od najdužih sela u Hrvatskoj. Smješteno je na 

nadmorskoj visini od 630 do 900 metara. Četvrtina 

općine pripada Nacionalnom parku Plitvička jezera, 

no i ostatak obiluje prirodnim ljepotama i 

znamenitostima. Nalazi se na krajnjem južnom dijelu 

Karlovačke županije, na geoprometnom položaju koji 

karakterizira cestovni pravac – državna cesta D42 

(Vrbovsko – Ogulin – Plaški – Poljana i koja spaja 

državne ceste D3 i D1. Na sjeveru graniči s Općinom 

Plaški, na istoku s Općinom Rakovicom, na jugu s 

Općinom Vrhovine (Ličko - senjska županija), na 

zapadu s Gradom Otočcem i Općinom Brinje (Ličko - 

senjska županija). 

 Područje Općine Saborsko čine četiri naselja 

(Begovac, Blata, Lička Jasenica i Saborsko), a 

sjedište lokalne samouprave nalazi se u naselju 

Saborsko. Najveće naselje na području obuhvata 

PPU-a Općine Saborsko je naselje Saborsko (462 

stanovnika).  

 Općina Saborsko ima površinu od 132,5 

km2, a prema popisu stanovništva iz 2011. imala je 

632 stanovnika i 290 kućanstava u četiri naselja 

(Begovac, Blata, Lička Jasenica i Saborsko).  

 Gustoća naseljenosti za ukupan prostor 

Općine iznosi 4,77 st./km2.  

 

Tablica 2: Pregled broja stanovnika po naseljima 

Naselje 
Broj stanovnika 

2011. godine 

Broj stanovnika 

2021. godine 

Begovac 16 38 

Blata 54 28 

Lička Jesenica  100 74 

Saborsko 462 334 

Ukupno: 632 474 

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 

2011. godine, Prvi rezultati Popisa 2021. godine 

 

 Gustoća naseljenosti Općine iznosi 4,77 

st./km2. Gustoća naseljenosti Općine ispod je prosjeka 

županijske gustoće naseljenosti koja iznosi 35,6 

st./km2.  
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Tablica 3: Broj stanovnika po naseljima na području 

Općine Saborsko – Popis stanovništva 2011. godine 

Naselje Površina 

naselja 

Broj 

stanovnika 

Gustoća 

naseljenosti 

Begovac 11,9 16 1,34 

Blata 15,8 54 3,42 

Lička 

Jesenica  

34,6 100 2,89 

Saborsko 70,2 462 6,58 

Ukupno: 132,5 632 4,77 

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 

2011. godine 

 

 Sukladno Prvim rezultatima Popisa 2021. 

godine gustoća naseljenosti Općine Saborsko iznosi 

3,58 st./km2. 

Tablica 4: Broj stanovnika po naseljima na području 

Općine Saborsko – Prvi rezultati Popisa 2021. godine 

Naselje Broj 

stanovnika 

Površina 

naselja 

Gustoća 

naseljenosti 

Begovac 38 11,9 3,19 

Blata 28 15,8 1,77 

Lička 

Jesenica  
74 

34,6 2,14 

Saborsko 334 70,2 4,78 

Ukupno: 474 132,5 3,58 

Izvor: Državni zavod za statistiku, Prvi rezultati 

Popisa 2021. godine 

 

1.2. PRUŽATELJ JAVNE USLUGE 

PRIKUPLJANJA OTPADA 

 Javnu uslugu sakupljanja miješanog 

komunalnog otpada na području Općine Saborsko 

vrši općinsko komunalno poduzeće Sabkom d.o.o. 

 

1.3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 

OPĆINE SABORSKO 

 Općina Saborsko ima usvojen Plan 

gospodarenja otpadom Općine Saborsko za razdoblje 

2017. do 2022. Svrha Plana je prema načelnima 

Europske unije iznalaženje okvira u kome će se moći 

smanjiti količina otpada i osigurati uvjeti održivog 

gospodarenja otpadom koji nužno nastaje. 

 

1.4. OBAVEZE JEDINICE LOKALNE 

SAMOUPRAVE 

 Gospodarenje otpadom temelji se na 

uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom 

kojim se uređuje zaštita okoliša, a osobito na temelju 

načela:  

 načelo onečišćivač plaća – proizvođač otpada, 

prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik 

otpada snosi troškove mjera gospodarenja 

otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu 

sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili 

bi je mogao prouzročiti otpad; 

 načelo blizine – obrada otpada mora se obavljati u 

najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u 

odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u 

obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za 

okoliš; 

 načelo samodostatnosti – gospodarenje otpadom 

će se obavljati na samodostatan način 

omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih 

ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u 

obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za 

posebnim građevinama za posebne kategorije 

otpada; 

 načelo sljedivosti – utvrđivanje porijekla otpada s 

obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog 

proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i 

obradu. 

 Općinski načelnik Općine Saborsko dužan je 

na svojem području osigurati: 

 obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada i usluge povezane s javnom uslugom na 

način propisan Zakonom o gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“ broj 84/21) i Uredbom o 

gospodarenje komunalnim otpadom („Narodne 

novine“ broj 50/17), 

 odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, 

otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike 

i tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog 

otpada, 

 sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan 

Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada, 

 provedbu Plana, 

 donošenje i provedbu Plana gospodarenja 

otpadom Općine Saborsko, 

 provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na 

svom području, 

 mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

 Općinski načelnik Općine Saborsko dužan je 

osigurati provedbu gore navedenih obveza na 

kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u 

skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i 

gospodarenja otpadom, osiguravajući pri tom javnost 

rada. Više jedinica lokalne samouprave mogu 

sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili 

više gore navedenih obaveza. 

 

1.5. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 

 Sukladno prostornom planu uređenja Općine 

Saborsko, komunalni otpad s područja Općine 

Saborsko će se trajno odlagati na uređenom 

odlagalištu otpada izvan Općine Saborsko.  

 Za efikasno korištenje i gospodarenje 

otpadom potrebno je, osim deponije komunalnog 
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otpada predvidjeti i niz građevina za postupanje s 

komunalnim otpadom (reciklažna dvorišta i sl.).  

 Potrebno je organizirati odvojeno 

prikupljanje komunalnog otpada po vrsti (bijelo i 

obojeno staklo, papir, istrošene baterije, organski 

otpad, PET i limena ambalaža i sl.) te urediti tzv. 

”reciklažno dvorište” na kojem bi bilo omogućeno 

odlaganje ostalih vrsta komunalnog otpada (krupni 

otpad, metalni otpad, ulja, kiseline i sl.). 

 U obuhvatu Plana planira se uređenje 

lokacija za postavu mobilnog reciklažnog dvorišta na 

lokaciji napuštenog eksploatacijskog polja Krčić, na 

dijelu kčbr. 1972 k.o. Saborsko 

 Lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta je 

označena na kartografskom prikazu 1. Korištenje i 

namjena površina (izmjene i dopune) i 2. 

Infrastrukturni sustavi, 2.B. Energetski i 

vodnogospodarski sustav (izmjene i dopune), u mj. 1 : 

25.000. 

 

2. ANALIZA TE OCJENA STANJA I POTREBA 

U GOSPODARENJU OTPADOM NA 

PODRUČJU OPĆINE SABORSKO 

UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA 

 Na području Općine Saborsko skuplja se 

miješani komunalni otpad, najvećim dijelom iz 

kućanstva, organizirano po principu „S kućnog 

praga“.  

 Miješani komunalni otpad zbrinut je na 

deponij „Sodol“ kojim upravlja „Stambeno 

komunalno poduzeće“ Ogulin.  

 Općina Saborsko je u 2021. god. provodila 

mjere odvojenog sakupljanja otpada (staklo, papir, 

karton i plastika). Odvojeno sakupljanje otpada vršilo 

se putem zelenih otoka te na kućnom pragu.  

 Popis lokacija spremnika za odvojeno 

sakupljanje komunalnog otpada: 

 naselje Begovac – kod kućnog broja 30C, 

 naselje Lička Jesenica – kod kućnog broja 119, 

 naselje Saborsko – kod kućnog broja Centar 3, 

 naselje Saborsko – kod kućnog broja Kuselj 42. 

 Na području Općine Saborsko uređeno je 5 

zelenih otoka na kojima na kojima su postavljeni 

spremnici za papir, plastiku i metal. Spremnici za 

odvojeno sakupljanje otpada su volumena 1,1 m3.  

 Zeleni otoci nalaze se na sljedećim 

lokacijama: 

 naselje Blata, 

 naselje Saborsko – Kuselj, 

 naselje Lička Jesenica,  

 naselje Saborsko – Tuk, 

 naselje Saborsko II – Općina.  

3. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA 

PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 

SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU 

KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG 

OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA 

PODRUČJU OPĆINE SABORSKO 

 S područja Općine Saborsko u 2021.god. 

sakupljeno je ukupno 315 t otpada, ključni broj 

200301 miješani komunalni otpad.  

 Biorazgradivi otpad stanovnici zbrinjavaju 

samostalno u vlastitim kućanstvima.  

 

4. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM 

GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 

GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU 

SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I 

LOKACIJE NEČIŠĆENIH OTPADOM 

 Na području Općine Saborsko ne postoje 

građevine i uređaji za gospodarenje otpadom, a niti 

službena odlagališta otpada.  

 Općina u Prostornom planu uređenja nije 

predvidjela izgradnju reciklažnog dvorišta, već  je  

predvidjela  lokaciju  za  mobilno  reciklažno  

dvorište  na  lokaciji  napuštenog eksploatacijskog 

polja Krčić, na dijelu k.č. 1972, k.o. Saborsko. 

Planirana su ulaganja u mobilno reciklažno dvorište u 

iznosu od 100,000,00 kuna u svakoj od naredne 3 

godine.   

  

4.1. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG 

OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU 

 U 2021.god. na području Općine Saborsko 

nisu evidentirana „divlja“ odlagališta.  

 

5. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE 

CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA 

NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI 

IZOBRAZNO – INFORMATIVNE 

AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA 

OTPADA 

 Općina Saborsko, Općinski načelnik Općine 

Saborsko donio je Odluku o uspostavi sustava za 

zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom 

otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.  

 Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno 

odbačenom otpadnu uspostavlja se putem web 

stranice Općine Saborsko, www.saborsko.hr, u za to 

posebno označenoj rubrici, „Obavijesti o nepropisno 

odbačenom otpadu“ gdje se ispunjavanjem priloženog 

obrasca (Prilog 1.) o nepropisno odbačenom otpadu i 

njegovom dostavom na e-mail: opcina-

saborsko1@ka.htnet.hr ili poštom na adresu Općina 

Saborsko, Senj 44, 47 306 Saborsko, o tome 

izvještava Općinu Saborsko.  

 Općina Saborsko uspostavila je sustav 

evidentiranja lokacija odbačenog otpada te putem 

http://www.saborsko.hr/
mailto:opcina-saborsko1@ka.htnet.hr
mailto:opcina-saborsko1@ka.htnet.hr


BROJ 28/2022 GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 63 

 

  

zaprimanja prijave i evidentiranja lokacija o tome 

vodi Bazu podataka. sastavlja Izvješća i provodi 

nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i 

eventualnih počinitelja, s posebnim naglaskom i 

nadzorom lokacija na kojima je u prethodne dvije 

godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.  

 

5.1.PROVEDENE IZOBRAZNO – 

INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 

 U prosincu 2021. godine tvrtka GRADATIN 

d.o.o. isporučila je novo komunalno vozilo za 

odvojeno prikupljanje otpada trgovačkom društvu u 

vlasništvu Općine Saborsko SABKOM d.o.o. 

 Komunalnom poduzeću SABKOM 

d.o.o. odobren je projekt „Nabave novog komunalnog 

vozila za odvojeno prikupljanje otpada“. Projekt je 

prijavljen na natječaj „Nabava komunalnih vozila za 

odvojeno prikupljanje otpada“, objavljenog od strane 

Fonda za zaštitu okoliša. 

 Cilj projekta je nabava komunalnog vozila 

za odvojeno sakupljanje otpada koje će se koristiti na 

području Općine Saborsko. 

 Provedbom projekta osigurat će se preduvjeti 

za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane 

infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti 

komunalnog otpada, što će doprinijeti povećanju 

stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao 

jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji 

se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će 

posljedično pozitivno utjecati na zaštitu okoliša 

(smanjenje količine otpada na odlagalištima, 

izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš. 

 U okviru projekta „Nabava komunalnog 

vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ dana 27. 

rujna 2021. godine održana je dječja radionica i 

radionica za odrasle o nabavi komunalnog vozila za 

odvojeno prikupljanje otpada. Tema radionica je 

povećanje svijesti javnosti o sprječavanju nastanka 

otpada, odvajanju otpada i ponovnoj uporabi otpada. 

Radionica je održana u Općinskoj vijećnici Općine 

Saborsko i u Osnovnoj školi Saborsko.  

 

6. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE 

OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I 

POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA 

 Opće mjere za gospodarenje otpadom: 

- sakupljanje otpada s kućnog praga vrši se samo u 

naselju Saborsko, dok ostala naselja imaju sabirne 

punktove  

- odvoz krupnog (glomaznog otpada) na području 

Općine Saborsko vrši se 2 puta godišnje 

organizirano, skupljanjem otpada ispred kućanstva 

te prema potrebi na poziv 

- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, 

stakla plastike i tekstila vrši se putem zelenih 

otoka 

- radi sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada 

Općina Saborsko provodi redovan nadzor i 

obavještava stanovništvo o pravilnom postupanju 

s otpadom te po potrebi uklanja otpad odbačen u 

okoliš 

- Općina Saborsko provodi izobrazno – 

informativne aktivnosti  

 Opće mjere za gospodarenje opasnim 

otpadom: 

- Općina Saborsko u Izmjenama i dopunama 

Prostornog plana uređenja Općine Saborsko 

definirala je lokaciju za građevine za 

gospodarenje otpadom, odnosno lokaciju 

mobilnog reciklažnog dvorišta  

 Opće mjere za gospodarenje posebnim 

kategorijama otpada, a u nadležnosti Općine 

Saborsko (tekstil): 

- odvojeno prikupljanje otpadnog tekstila na 

području Općine Saborsko vrši se putem zelenih 

otoka 

 Opće mjere za gospodarenje ostalim 

posebnim kategorijama otpada: 

- opasni i problematični otpad s područja Općine 

Saborsko zbrinjava tvrtka C.I.O.S. d.o.o. 

 

7. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG 

KOMUNALNOG OTPADA I 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG 

OTPADA 

 Sakupljanje miješanog komunalnog otpada s 

kućnog praga vrši se samo u naselju Saborsko, dok 

ostala naselja imaju sabirne punktove. 

 Biorazgradivi otpad stanovnici zbrinjavaju 

samostalno u vlastitim kućanstvima.  

 

8. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA 

OTPADNOG PAPIRA, METALA STAKLA I 

PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) 

KOMUNALNOG OTPADA 

 Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, 

metala, stakla plastike i tekstila vrši se putem zelenih 

otoka.  

 Odvoz krupnog (glomaznog otpada) na 

području Općine Saborsko vrši se 2 puta godišnje 

organizirano ili prema potrebi na poziv. 

 

9. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA 

PROVEDBU ODREDBI PLANA 

GOSPODARENJA OTPADOM RH NA 

PODRUČJU OPĆINE SABORSKO 

 Provođenje mjera definiranih Planom sprječavanja 

nastanka otpada, 

 Nabava i distribucija kućnih kompostera, 

 Nadogradnja postojećeg sustava za odvojeno 

prikupljanje vrsta komunalnog otpada putem 

zelenih otoka kroz nabavu spremnika za tekstil, 
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 Nabava i opremanje reciklažnog dvorišta, 

 Praćenje udjela biorazgradivog otpada u 

miješanom komunalnom otpadu, 

 Sanacija divljeg odlagališta Sivnik, 

 Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš i 

sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim 

lokacijama, 

 Provođenje akcija prikupljanja otpada, 

 Provođenje izobrazno – informativnih djelatnosti 

 

Tablica 5: Pregled aktivnosti važnih za provedbu 

mjera Plana gospodarenja otpadom RH na području 

Općine Saborsko u 2021. godini 

Aktivnost 
Rok 

provedbe 

Nositelj 

provedbe 

Provedeno 

DA / NE 

Praćenje udjela 

biorazgradivog 

otpada u 

miješanom 

komunalnom 

otpadu 

Kontinuirano 

Općina 

Saborsko, 

Komunalno 

poduzeće 

„Sabkom“ 

d.o.o. 

NE 

Uklanjanje 

otpada 

odbačenog u 

okoliš i 

sprječavanje 

ponovnog 

odbacivanja 

otpada na tim 

lokacijama 

Kontinuirano 
Općina 

Saborsko 
DA 

Provođenje 

akcija 

prikupljanja 

otpada 

Kontinuirano  
Općina 

Saborsko 
NE 

Provedba 

izobrazno – 

informativnih 

aktivnosti 

Kontinuirano 

Ministarstvo, 

FZOEU, 

Općina 

Saborsko, 

Komunalno 

poduzeće 

„Sabkom“ 

d.o.o., 

Karlovačka 

županija, 

Udruge 

DA 

 

10. ZAKLJUČAK 

 Gospodarenje otpadom na području Općine 

Saborsko provodi se sukladno odredbama Plana 

gospodarenja otpadom Općine Saborsko za razdoblje 

od 2017. - 2022. godine i važećim propisima te 

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 

za Razdoblje 2017. – 2022. godine. Općina Saborsko 

intenzivno radi na povećanju svijesti građana, 

planiranju edukacijskih akcija te stalnog informiranja 

o novostima vezanima u održivo gospodarenje 

otpadom na području Općina.  

 

 

KLASA:  351-02/22-01/1 

URBROJ: 2133-15-02-22-1 

Saborsko, 28. ožujka 2022.  
 

NAČELNIK: 
 

Marko Bićanić 
 

 

III   OPĆINA TOUNJ 

 

 Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 12/21,11/22) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ na 04. 

sjednici održanoj dana 27. svibnja 2022.  godine 

donijelo je 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog 

načelnika ing. Ivice Sopeka za razdoblje od 30. 

studenog 2021. do 27. svibnja 2022. godine 

 

Članak 1. 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ 

prihvaća IZVJEŠĆE O RADU općinskog načelnika  

ing. Ivice Sopeka  za razdoblje  od  30.11.2021. 

godine do 27.05.2022. 

 

Članak 2. 

    Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

Klasa: 022-05/22-01/01 

Ur.broj: 2133/20-03-22-6 

Tounj, 27. svibanj 2022. godine 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOUNJ 

 

Darko Meašić 

 

  

 Na temelju članka 112. stavak 2. Zakona o 

proračunu (NN 144/21) članka 4  i članka 17. stavak 

2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju 

o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 

147/20) i članka 33. Statuta općine Tounj (GKŽ 

12/21, 11/22) OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE 

TOUNJ na 04. sjednici održanoj dana 27. svibnja 

2022. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Tounj za razdoblje od 01. 

siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine 
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Članak 1.  

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ 
prihvaća GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ  o  izvršenju  

Proračuna  Općine  Tounj  za  razdoblje:                

od  01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. 

godine. 

 

Članak 2.  

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“ 

 

Klasa: 400-08/22-01/01 

Ur.broj:  2133/20-03-22-2 

Tounj, 27.  svibnja 2022. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOUNJ: 

 

Darko Meašić 

 

 

 Na temelju članka 89. Zakona o proračunu 

(NN 144/21), članka 4 i članak 17. stavak 2. 

Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o 

izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 

147/20) i članka 50. Statuta Općine Tounj (GKŽ 

12/21 i 11/22), Općinski načelnik Općine Tounj, 

donosi 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OPĆINE TOUNJ OD 01.01.2021. 

DO 31.12. 2021. GODINU 

 

I. 

 Podnosi se Izvješće o izvršenju Proračuna 

Općine Tounj za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2021. godine, koje sadrži: 

- ukupno ostvarene prihode/primitke 6.245.319,27 

- Stanje žiro računa na dan 01.01.2021.  

godine 42.358,81 

- Sveukupno 6.287.678,08 

 

- ukupno rashodi i izdaci 6.146.714,49 

- stanje na žiro računu i blagajni 31.12.2021.  

godine 221.057,36 

- nepodmirene obveze na dan 31.12.2021.  

godine 208.262,58  

(RUDAR=, ST Split=29.8,  MB TISAK=21,  

Ostale obveze =82.611,22). 

- nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2021. 

godine 480.420,38 

 

II. 

 Ostvareni prihodi i primici te izvršeni 

rashodi i izdaci Proračuna Općine Tounj na dan 

31.12.2021. godinu po skupinama, podskupinama, 

odjeljcima i osnovnim računima iskazani su u Računu 

prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka koji glasi: 

 Račun planiranih i ostvarenih prihoda i 

primitaka, te planiranih i izvršenih rashoda i izdataka 

Općine Tounj na dan 31.12.2021. godinu. 

 Račun planiranih i ostvarenih prihoda i 

primitaka, te planiranih i izvršenih rashoda i izdataka 

Općine Tounj, kao Opći i Posebni dio obračuna 

Proračuna Općine Tounj na dan 31.12.2021. godinu, 

sastavni su dio ovog godišnjeg izvještaja i slijede u 

nastavku: 

 

OBRAZLOŽENJE 

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, 

RASHODA I IZDATAKA OPĆINE TOUNJ 

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. 

PROSINCA 2021. GODINE 

 

 Izmjene i dopune proračun Općine Tounj za 

2021. godinu donesen je na 02. sjednici Općinskog 

vijeća Općine Tounj održanoj dana 30.11.2021. 

godine u iznosu od 6.537.000,00 kuna. 

 Stanje novčanih sredstava na dan 1.1.2021. 

godini prenesen je u visini od 42.358,81 kuna, za 

pokriće obveza tekuće godine. 

 Prihodi poslovanja za razdoblje od 01. 

siječnja do 31. prosinca 2021. godine iznose 

6.245.319,27 kuna, a rashodi poslovanja 6.146.714,49 

kuna.  

 Stanje na žiro računu i u blagajni na dan 31. 

prosinca 2021. godine iznosi 221.057,36 kuna. 

 Godišnji prihod od poreza ostvaren je u 

iznosu od 722.380,24, a sastoji se od Poreza na 

dohodak u iznosu od 559.812,54 kuna, Poreza na 

imovinu u iznosu od 151.692,60 kuna i Poreza na 

robe i usluge u iznosu od 10.875,10 kuna. 

 Godišnji prihod od drugih proračuna 

ostvaren je u iznosi od 3.662.006,74. 

Godišnji prihod od imovine ostvaren je u iznosu od 

754.212,39 kuna, koji se sastoji od naknade za 

koncesije u iznosu od 8.442,67 kuna i prihoda od 

zakupa, iznajmljivanja imovine u iznosu od 

719.234,18 kune i eksploataciju mineralnih sirovina 

26.535,54 kuna. 

 Godišnji prihod od ostalih nespomenutih 

prihoda ostvaren je u iznosu od 1.096.522,64 kuna 

koji se sastoji od Naknade za korištenje grobnih 

mjesta na grobljima Općine Tounj u iznosu od 

85.279,99 kuna, Prihodi po posebnim propisima u 

iznosu od 197.179,73 kuna, komunalni doprinosi i 

komunalne naknade u iznosu od 814.532,92 kune. 

 Godišnji rashodi poslovanja ostvareni su u 

iznosu od 3.203.524,64 kuna, a odnose se na Rashode 

za zaposlene u iznosu od 820.066,14 kuna, 

Materijalni rashodi u iznosu od 1.671.394,65 kuna, 
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Financijski rashodi u iznosu od 44.381,71 kuna, 

Subvencije u iznosu od 33.264,00 kune, Naknade 

građanima i kućanstvima u iznosu od 436.777,28 

kuna i Ostali rashodi u iznosu od 197.640,86 kuna. 

 Godišnji prihod od stambenih objekata 

ostvaren u iznosu od 9.727,26 kuna, a sastoji se od 

prodaje stanova. 

 Godišnji rashodi za nabavu nefinancijske 

imovine ostvareni su u iznosu od 2.162.885,76 kuna, 

a odnose se na zemljišta 218.285,68, Prostorni plan 

50.000,00 kuna, Poslovni objekti (društveni domovi) 

1.236.637,04 kune, Nerazvrstane ceste 445.774,25, 

Ostali objekti 179.970,69 kuna i Uredski namještaj i 

oprema 32.218,10 kuna. 

 Godišnji izdaci za otplatu zajmova ostvareni 

su u iznosu od 780.304,09 kuna. 

 Potraživanja na dan 31.12.2021. godine 

iznose 480.420,38 kuna. 

 Stanje obveza na dan 31.12.2021. godine 

iznose 208.262,58 kune. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

ing. Ivica Sopek 

 

 

 Na temelju članka 4. Pravilnika 

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju 

proračuna (NN 24/13, 102/17 i 01/20) Općinski 

načelnik Općine Tounj donosi 

 

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I 

STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALAZA 

RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. 

PROSINCA 2021. GODINE 

 

 Općina Tounj  se zaduživala preko HBOR-a 

za 3.634.394,73 kuna na 10 godina na rok otplate 

kredita u 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata od 

kojih prva dospijeva na naplatu 31.01.2021. godine uz 

1,70% kamate. 

- Naziv kredita: Kreditiranje EU projekta ruralnog 

razvoja, ribarstva i vinske omotnice. 

 - Naziv Projekta: Ulaganje u građenje nerazvrstanih 

cesta na području Općine Tounj. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

ing.Ivica Sopek 

 

 

 

 

 

 

 

 Na temelju članka 4. Pravilnika 

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju 

proračuna (NN 24/13, 102/17 i 01/20) Općinski 

načelnik Općine Tounj donosi 

  

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE 

ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 

DO 31. PROSINCA 2021. GODINE 

 

 Općina Tounj nije koristila proračunske 

zalihe u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 

2021. godine.  

   

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

ing.Ivica Sopek 

 

 

 Na temelju članka 4. Pravilnika 

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju 

proračuna (NN 24/13, 102/17 i 01/20) Općinski 

načelnik Općine Tounj donosi 

 

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM 

JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM 

JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01. 

SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE 

 

 Općina  Tounj  nije izdavala državna jamstva 

te nije imala izdataka po državnim jamstvima u 

razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. 

godine.  

 

Klasa:400-08/22-01/01 

Ur.broj:2133/20-01-22-2 

Tounj, 27. svibnja 2022. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

ing.Ivica Sopek 
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 Temeljem članka 18. stavak 1. Zakona o 

grobljima (»Narodne novine« broj 19/98, 50/12 i 

89/17) i   članka 30.  Statuta Općine Tounj („Glasnik 

Karlovačke Županije“ broj: 12/21, 11/22) Općinsko 

vijeće Općine  Tounj na svojoj 4. sjednici održanoj 

dana  27. svibnja 2022. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o visini naknade za korištenje mrtvačnica na 

području Općine Tounj 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se visina naknade 

za korištenje mrtvačnica na području Općine Tounj. 

 

Članak 2. 

 Naknada za korištenje mrtvačnice iznosi 

300,00 kn po korištenju mrtvačnice do maksimalno 

30 sati.  

 Svako korištenje mrtvačnice duže od 48  sati 

naplaćuje se dodano u iznosu od 5,00 kn po satu. 

 

Članak 3. 

 Naknadu za korištenje mrtvačnice plaća 

osoba koja snosi troškove ukopa u roku 8 dana od 

dana izdavanja računa.  

 

Članak 4. 

 Naknada za korištenje mrtvačnice sadržava 

troškove koje Općina Tounj kao uprava groblja ima u 

svezi održavanja mrtvačnice, a obuhvaćaju nadzor 

nad korištenjem mrtvačnice, troškove komunalnih 

usluga potrošnje vode i električne energije, troškove 

opremanja mrtvačnice i druge troškove.  

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“.  

 

KLASA: 363-01/22-01/03 

URBROJ: 2133-20-03-22-01 

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Darko Meašić 

 

 

 Na temelju članka 12,1313. Statuta Općine 

Tounj (Glasnik Karlovačke županije 12/21,11/22) 

Općinsko vijeće Općine Tounj na 04. sjednici, 

održano dana 27.05.2022. donijela je  

 

 

 

O D L U K U  

o dodjeli javnih priznanja u povodu  

Dana Općine Tounj  

 

Članak 1. 

 U povodu dana Općine Tounj dodjeljuje se 

plakete  Općine Tounj za osobite uspjehe u razvoju  

društvenih odnosa, unaprjeđenju društvenih odnosa, 

gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne 

kulture, zdravstva, socijalne skrbi značajne za Općinu 

Tounj sljedećim osobama: 

1. Mario Pribanić – za razvoj društvenih odnosa i 

unaprjeđenje vatrogastva na području  Općine 

Tounj 

2. Marino Cvitanović za razvoj društvenih odnosa i 

unaprjeđenje vatrogastva na području  Općine 

Tounj 

3. Nikola Juraić za razvoj društvenih odnosa i 

unaprjeđenje vatrogastva na području  Općine 

Tounj 

4. Ivan Juraić  za razvoj društvenih odnosa i 

unaprjeđenje vatrogastva na području  Općine 

Tounj 

5. Nikola Katić –  Za izniman doprinos u 

višegodišnjem radu u Općinskom vijeću Općine 

Tounj 

 

Članak 2. 

 U povodu dana Općine Tounj dodjeljuje se 

javno priznanje Općine Tounj za uspjehe postignute u 

razvoju  društvenih odnosa, unaprjeđenju društvenih 

odnosa, gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, 

tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi značajne za 

Općinu Tounj sljedećim osobama 

1. Matija Paher –  za razvoj društvenih odnosa i 

unaprjeđenje vatrogastva na području  Općine 

Tounj 

2. Mario Katić – za razvoj društvenih odnosa i 

unaprjeđenje vatrogastva na području  Općine 

Tounj 

3. Matija Matešković - za razvoj društvenih odnosa 

i unaprjeđenje vatrogastva na području  Općine 

Tounj 

4. Branko Rumenović- Za razvoj društvenih odnosa 

unaprijeđene kulture te aktivan rad u KUD 

,Tounjčica Tounj 

5. Josip Štefančić- Za razvoj i unaprjeđenje kulture 

na području Općine Tounj 

6. Agro Nina – Za razvoj i unaprjeđenje 

gospodarstva na području Općine Tounj 

7. Mrežnica D.D.- Za razvoj i unaprjeđenje 

gospodarstva na području Općine Tounj 
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Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon 

objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 060-01/22-01/01 

URBROJ: 2133/20-01-22-1 

Tounj, 27.05.2022. godine PREDSJEDNIK 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Darko Meašić 

 

 

 Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj: 

143/21) i te članka 30. Statuta Općine  Tounj  

(„Glasnik Karlovačke Županije“  broj:  12/21, 11/22) 

,  Općinsko vijeće Općine   Tounj  na    4.  sjednici 

održanoj dana  27. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 

KODEKS PONAŠANJA 

ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE TOUNJ 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovim se Kodeksom ponašanja članova 

Općinskog vijeća Općine Tounj (u daljnjem tekstu: 

Kodeks)  uređuje sprječavanje sukoba interesa 

između privatnog i javnog interesa u obnašanju 

dužnosti članova  Općinskog vijeća i članova radnih 

tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene 

Kodeksa, tijela  koja odlučuju o povredama Kodeksa 

te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba 

interesa. 

 

Članak 2. 

 Svrha je Kodeksa jačanje integriteta, 

objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u 

obnašanju  dužnosti članova Općinskog vijeća i 

članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje 

etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na 

temeljnim društvenim vrijednostima i široko 

prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja 

građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini. 

 Cilj je Kodeksa uspostava primjerene razine 

odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture 

dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na 

savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost,  

objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti 

članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 

Općinskog vijeća.  

 

 

 

Članak 3. 

 Odredbe ovog Kodeksa ponašanja članova 

Općinskog vijeća odnose se i na članove radnih tijela 

Općinskog vijeća. 

 Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. 

Temeljna načela djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 

10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je 

predsjednik Općinskog vijeća pozvao na sjednicu 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

 U ovome Kodeksu pojedini pojmovi imaju 

sljedeće značenje: 

1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka 

osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla 

biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge 

osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, 

nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, 

spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, 

političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog 

stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, 

rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne 

članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih 

ili društvenih poteškoća, kao i na temelju 

privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom 

Općine Tounj, 

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug 

nositelja političke dužnosti, životni partner i 

neformalni životni partner, njegovi srodnici po 

krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i 

posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim 

osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati 

interesno povezanima s nositeljem političke 

dužnosti, 

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj 

nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, 

najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore 

za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, 

stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje 

prava iz programa javnih potreba i druge potpore 

koje se isplaćuju iz proračuna Općine, 

4. potencijalni sukob interesa je situacija kada 

privatni interes nositelja političkih dužnosti može 

utjecati na nepristranost nositelja političke 

dužnosti u obavljanju njegove dužnosti, 

5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni 

interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se  

osnovano može smatrati da je utjecao na 

nepristranost nositelja političke dužnosti u 

obavljanju njegove dužnosti, 

6. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje 

prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja 

stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, 

ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, 

verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili 

pridonošenje stvaranju neugodnih ili 



BROJ 28/2022 GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 78 

 

  

neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje 

drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, 

kao i pritisak na osobu koja je odbila 

uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je 

prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. 

 Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a 

imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

Članak 5. 

 Nositelji političkih dužnosti moraju se u 

obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih 

temeljnih  načela: 

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa; 

2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i 

razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih 

dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju; 

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane 

diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 

uznemiravanja; 

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj 

postoji mogućnost sukoba interesa; 

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja 

dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane 

osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u 

obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili 

primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine 

stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih 

ovlasti; 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih 

pitanja; 

7. javnosti rada i dostupnosti građanima; 

8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju 

u demokratskom društvu te aktivne i ne 

diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad 

tijela općinske vlasti; 

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina; 

10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima; 

11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, 

odnosno imenovani; 

12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su 

izabrani, odnosno imenovani; 

13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem 

donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora 

informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine; 

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te 

primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu 

uvredljivog govora; 

15. odnosa prema službenicima i namještenicima 

upravnih odjela Općine koji se temelji na propisanim 

pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, 

isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na 

upravu koji se u demokratskim društvima smatra 

neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za 

protupropisno postupanje, najava smjena slijedom 

promjene vlasti i slično); 

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i 

namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih 

informacija ili obavljanje službenih poslova, putem 

njihovih pretpostavljenih; 

17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 

 

Članak 6. 

 Od članova Općinskog vijeća Općine Tounj  

se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura 

koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih 

dužnosti. 

 (2) Od članova Općinskog vijeća Općine 

Tounj  se očekuje da odgovorno i savjesno 

ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke 

dužnosti koju obavljaju. 

 

Članak 7. 

 Građani imaju pravo biti upoznati s 

ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u 

vezi s obnašanjem javne dužnosti. 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA ČLANOVA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOUNJ 

Članak 8. 

 Članovima Općinskog vijeća Općine Tounj  

zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili 

uslugu radi predlaganja donošenja odluke na 

Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na 

sjednici Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 9. 

 Članovima Općinskog vijeća Općine Tounj  

zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši 

načelo jednakosti pred zakonom. 

 

Članak 10. 

 Članovima Općinskog vijeća Općine  Tounj 

zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog 

tijela Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća 

radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.  

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 

Članak 11. 

 Član Općinskog vijeća Općine Tounj  je 

obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju 

odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili 

poslovni interes s njim povezane osobe. 

 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE 

KODEKSA 

Članak 12. 

 Primjenu Kodeksa prati Općinsko vijeće 

Općine Tounj  i Vijeće časti. 
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 Vijeće časti čine predsjednik i dva člana, 

izabrani na mandatno razdoblje vijećnika Općinskog 

vijeća iz reda vijećnika Općinskog vijeća. 

 Na osnivanje, izbor i način rada Vijeća časti 

primjenjuju se odredbe Poslovnika Općinskog vijeća  

Općine Tounj o osnivanju i načinu rada radnih tijela 

Općinskog vijeća Općine Tounj. 

 

Članak 13. 

 Općinsko vijeće pokreće postupak na vlastitu 

inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana 

radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela 

Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, službenika 

upravnog tijela Općine ili po prijavi građana. 

 Pisana prijava sadrži ime i prezime 

prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti 

koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa uz 

navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena.  

 Općinsko vijeće ne postupa po anonimnim 

prijavama. 

 Općinsko vijeće može od podnositelja 

prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna 

pojašnjenja i očitovanja. 

 

Članak 14. 

 Jedinstveni upravni odjel obavještava člana 

Općinskog vijeća Općine Tounj  protiv kojeg je 

podnesena prijava i poziva ga da dostavi pisano 

očitovanje o iznesenim činjenicama i okolnostima u 

prijavi do iduće sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće donosi odluku po 

zaprimljenoj prijavi na sjednici većinom glasova. 

 Član protiv kojeg je prijava podnesena ne 

sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju. 

 

Članak 15. 

 Za povredu odredba Kodeksa Općinsko 

vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili 

preporuku članu Općinskog vijeća Općine Tounj  za 

otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa 

odnosno za usklađivanje načina djelovanja člana 

Općinskog vijeća Općine Tounj  s odredbama 

Kodeksa. 

 Protiv odluke Općinskog vijeća član 

Općinskog vijeća može u roku od 8 dana od dana 

primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 

 

Članak 16. 

 Vijeće časti donosi odluku na sjednici 

većinom glasova svih članova u roku od 30 dana od 

dana podnesenog prigovora. Vijeće časti može odbiti 

prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili 

uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku 

Općinskog vijeća. 

 

 

Članak 17. 

 Odluke Općinskog vijeća i Vijeća časti 

objavljuju se na mrežnoj stranici Općine Tounj.  

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 18. 

 Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke Županije “.  

 

KLASA: 565-01/22-01/01 

URBROJ: 2133-20-03-22-01 

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Darko Meašić 

 

 

 Na temelju članka 82. Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 

124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19, 108/20, 

126/19 i 108/20.)  te  članka 33. Statuta Općine Tounj 

(GKŽ 11/22, 11/22) Općinsko vijeće Općine Tounj na 

04. sjednici održanoj dana 27.05.2022. godine 

donijelo je 

 

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 

POSLOVANJA OPĆINE TOUNJ  

ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

 Stanje na osnovnim računima podskupine 

922 koja su iskazana u financijskim izvještajima za 

proračunsku 2021. godinu s danom 31.12.2021., 

utvrđena su kako slijedi: 

Broj 

računa 

Naziv računa Stanje 

31.12.2021. 

92211 Višak prihoda poslovanja 3.032.067,32 

92213 Višak primitaka od 

financijske imovine 

0,00 

92222 Manjak prihoda od 

nefinancijske imovine 

2.153.185,50 

92223 Manjak primitaka od 

financijske imovine 

780.304,09 

922 Rezultat poslovanja-

višak prihoda za prijenos 

u sljedeće razdoblje 

98.604,73 

  

Članak 2.  

Viškom prihoda poslovanja pokriva se 

manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 

2.153.158,50 kuna, dok će se preostali višak prihoda 

poslovanja prenijeti u sljedeću proračunsku godinu 
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Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

objave u «Glasniku karlovačke županije». 
 

KLASA:  400-08/22-01/01 

URBROJ: 2133/20-03-22-4 

Tounj,  27.05.2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
 

 

 Na temelju članka 412. Zakona o trgovačkim 

društvima  društvu (“Narodne novine” br.   111/93, 

34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 

125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22), 

članka 68. Zakona o gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“ broj:   84/21   i članka 30.  Statuta 

Općine Tounj („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 

12/21, 11/22) Općinsko vijeće Općine  Tounj na 

svojoj 4.  sjednici održanoj dana  27. svibnja 2022.  

donijelo je  

 

ODLUKU 

o kupnji 1% poslovnog udjela u temeljnom 

kapitalu trgovačkog društva  

Vojnić Komunalac  d.o.o. 

 

Članak 1. 

 Općina Tounj, Linije 3b, Tounj  OIB: 

55680038973,  pružanje javnih usluga prikupljanja 

mješovitog komunalnog otpada i prikupljanje 

razgradivog komunalnog otpada; odvojeno 

prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 

tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, 

i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu 

tog otpada, kao i druge poslove vezane uz postupanje 

sa otpadom obavljat će putem trgovačkog društva 

VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o. sa sjedištem u 

Vojniću, Andrije Hebranga 9, OIB: 34803293727, 

upisanog pod MBS: 020034953.  i to zajednički sa  

Općinom Vojnić temeljem pismeno sklopljenog 

Sporazuma. 

 

Članak 2. 

 U cilju realizacije ove Odluke, Općina Tounj  

od Općine Vojnić, koja ima poslovne udjele u 

trgovačkom društvu VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o. 

preuzima 1% poslovnog udjela upisanog temeljnog 

kapitala Vojnić Komunalac d.o.o., a što iznosi  

400,00 kuna.  

 Općina Tounj za preuzimanje udjela 

sukladno stavku 1. ove točke platit će naknadu Općini 

Vojnić u iznosu od 400,00 kuna, a što predstavlja 1% 

vrijednosti temeljnog kapitala  

 

Članak 3. 

 Općinski načelnik Općine Tounj  kao 

izvršno tijelo Općine Tounj  i  Općinski načelnik 

Općine Vojnić te direktor trgovačkog društva Vojnić 

Komunalac d.o.o. nastavit će sa aktivnostima u cilju 

realizacije ove Odluke, te o tijeku postupka 

kontinuirano informirati Općinsko vijeće. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“. 

 

KLASA: 025-01/22-01/01  

URBROJ: 2133-20-03-22-02 

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
 

 

 Na temelju članka 30. Statuta Općine Tounj 

(„Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 12/21, 11/22) 

Općinsko vijeće Općine  Tounj na svojoj 4. sjednici 

održanoj dana  27. svibnja 2022.  donijelo je  

 

ODLUKU 

o prihvaćanju prijedloga Sporazuma 

o načinu pružanja usluga sakupljanja i odvoza 

komunalnog otpada na području Općine Tounj  

 

Članak 1. 

 Prihvaća se prijedlog Sporazuma o načinu 

pružanja usluga sakupljanja i odvoza komunalnog 

otpada na području Općine Tounj. 

 

Članak 2. 

 Zadužuje se Općinski načelnik da potpiše 

Sporazum i  obavi sve potrebne aktivnosti  u cilju 

realizacije  Sporazuma. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“  

 

KLASA: 025-01/22-01/01  

URBROJ: 2133-20-03-22-01 

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
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 Temeljem članku 39. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ 20/18, 115/18, 98/19)  i  članka 30. 

Statuta Općine  Tounj  („Glasnik Karlovačke Županije“  broj:  12/21, 11/22),  Općinsko vijeće Općine   Tounj  na   4.  

sjednici održanoj dana 27. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

O PRIHVAĆANJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM  U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU TOUNJ 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske izrađen od 

Upravnog  odjela za gospodarstvo Karlovačke Županije ,KLASA: 320-01/19-01/31, URBROJ: 2133/1-05/03-20-02 

od 5.5.2020. godine, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/19-01/18, URBROJ: 

525-07/0172-19-4 od 25. svibnja 2020  godine. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana od  dana  objave u „Glasniku Karlovačke Županije“. 

 

KLASA: 320-01/22-01/03 

URBROJ: 2133-20-03-22-01   

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 

 

 

ŽUPANIJA: KARLOVAČKA 

 

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

ZA OPĆINU TOUNJ 

 

 

NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne samouprave): 

 

Detaljna razrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Tounj dostavlja se u 

nastavku. 

Ciljevi Programa 

Ciljevi zemljišne politike su određeni zakonskim propisima, pa je tako osnovno načelo raspolaganja državnim 

zemljištem na području općine Tounj zaštita poljoprivrednog zemljišta. 

Sukladno tom načelu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske treba biti u funkciji poljoprivredne 

proizvodnje. 

 

 

DETALJNA RAZRADA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU TOUNJ 

 

1. ZEMLJOPISNI PODACI O OPĆINI TOUNJ 

Općina Tounj prostire se na površini od 96,477641 km2 i sastoji se od 8 naselja: Potok Tounjski, Gerovo Tounjsko, 

Tounj, Zdenac, Rebrovići, kamenica Skradnička, Tržić Tounjski prikazanih na slici 1. 
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Slika 1. Naselja općina Tounj, Izvor: Državna geodetska uprava - obrada autora 

 

Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za općinu Tounj nalazi se u PRILOGU 1. 

Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih cestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sa 

podlogom digitalne ortofoto karte općine Tounj izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne 

geodetske uprave za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU KKP-1 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na 

slici 2. 
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Slika 2: Državno poljoprivredno zemljište na području općine Tounj 

Izvor: Državna geodetska uprava, obrada autora 

 

Na području općine Tounj postoje područja koja se nalaze u području ekološke mreže (Natura 2000), slika 3. Popis 

katastarskih cestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po katastarskim općinama koje se nalaze u području 

Nature 2000, za koje je potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu sukladno čl. 

29 st. 13 Zakona, nalaze se u PRILOGU 1. Površina područja pod Natura 2000 iznosi 512,2183 ha. 

 

4. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP 

Maksimalna površina koja se na području općine Tounj može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 

50.00 ha. 

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog natječaja na rok od 25 godina uz 

mogućnost produljenja. 

Na području općine Tounj za zakup poljoprivrednog zemljišta određeno je 603,5319ha. 

Popis svih katastarskih cestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH određenih za davanje u zakup nalazi se u 

PRILOGU 1. 

Od sveukupne navedene površine 603,5319ha ne nalazi se pod niti jednim oblikom raspolaganja kako je prikazano 

po katastarskim općinama u tablici 3. 
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T-3 : Poljoprivredno zemljište određeno za zakup 

koje nisu pod niti jednim oblikom 

raspolaganja prema katastarskim općinama 

 

Naziv katastarske općine Površina (ha) 

SKRADNIK 47,6441 

TRŽIĆ TOUNJSKI 250,6322 

ZDENAC 191,1552 

TOUNJ 114,1004 

Ukupno 603,5319 

 

5. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT 

Prema podacima imovinsko-pravne službe Ureda 

državne uprave u Karlovačkoj županiji, nema 

podnesenih zahtjeva za naknadu odnosno povrat 

oduzete imovine temeljem članka 64. Zakonu o 

naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske 

komunističke vladavine (Narodne novine br. 92/96, 

39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01 i 

80/02), stoga ovim Programom nije rezervirano 

zemljište za povrat. 

 

6. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZA 

RIBNJAKE 

Na području općine Tounj ne postoje površine 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske određene za zakup za ribnjake. 

 

7. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP 

ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA 

Na području općine Tounj ne postoje površine 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske određene za zakup zajedničkih pašnjaka. 

 

8. POVRŠINE ODREĐENE ZA OSTALE 

NAMJENE 

Na području općine Tounj ne postoje površine 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske određene za ostale namjene. 

 

 

 Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 

20/18, 115/18 i 98/2019), Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Tounj koji je izradio Upravni 

odjel za gospodarstvo Karlovačke Županije, KLASA: 

320-01/19-01/31, URBROJ: 2133/1-05/03-20-02 od 

5.5.2020. godine, a na koji je Ministarstvo 

poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/19-

01/18, URBROJ: 525-07/0172-19-4 od 25. svibnja 

2020. g. i članka 30. Statuta Općine  Tounj  („Glasnik 

Karlovačke Županije“  broj:  12/21, 11/22) Općinsko 

vijeće Općine na  Tounj na 4. sjednici, održanoj 27. 

svibnja 2022. godine donijelo je 

ODLUKU 

o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Tounj 

 

I. 

 Raspisuje se javni natječaj za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na 

području Grada/Općine u katastarskim općinama: 

Tounj, Zdenac, Skradnik i Tržić Tounjski, koje je 

Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Grada/Općine predviđeno za zakup ili je predviđeno 

za povrat ili ostale namjene. 

 Na rok od 25 godina s mogućnošću 

produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište 

koje je navedeno u tablici 1., a koja se nalazi u 

prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

II. 

 Poljoprivredno zemljište koje je Programom 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Grad/Općinu predviđeno za 

povrat ili ostale namjene, daje se u zakup na rok do 5 

godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do 

pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom 

propisu ili do privođenja tog zemljišta namjeni 

utvrđenoj prostornim planom. 

 Na rok do 5 godina s mogućnošću 

produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište 

koje je navedeno u tablici 2., a koja se nalazi u 

prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

III. 

 Općinsko vijeće Općine Tounj  provest će 

postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih 

ponuda.  
 

IV. 

 Početna cijena u natječaju utvrđena je na 

temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske te naknade za korištenje voda radi 

obavljanja djelatnosti akvakulture ("Narodne novine", 

broj 89/2018). 
 

V. 

 Maksimalna površina za zakup po sudioniku 

natječaja iznosi 50 ha, a uključuje površine državnoga 

poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u 

zakup po natječajima provedenim od stupanja na 

snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne 

novine", broj 20/18, 115/18 i 98/2019). 
 

VI. 

 Tekst javnog natječaja objavit će se na 

oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Tounj  u 

trajanju od 30 dana.  
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 Pisane ponude se dostavljaju Općini Tounj  u 

roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči 

i mrežnoj stranici Općine Tounj. 
 

VII. 

 Tekst javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Tounj sa popisom 

čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin 

sastavni dio. 
 

VIII. 

 Odluku o izboru najpovoljnije ponude 

donosi Općinsko vijeće Općine Tounj  na prijedlog 

Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu  Tounj. 

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude 

dostavit će se na prethodno mišljenje Karlovačka 

županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 
 

IX. 

 Stručne poslove u vezi s postupkom 

provedbe javnog natječaja za zakup obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj.  
 

X. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana od  dana  objave u „Glasniku Karlovačke 

Županije“. 
 

KLASA: 320-01/22-01/03 

URBROJ: 2133-20-01-22-04 

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
 

 

 Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike 

Hrvatske („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 

98/19) i te članka 30. Statuta Općine  Tounj  

(„Glasnik Karlovačke Županije“  broj:  12/21, 11/22) 

,  Općinsko vijeće Općine   Tounj  na     4. sjednici 

održanoj dana 27. svibnja 2022. .godine, donijelo je 

 

ODLUKA 

o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Tounj 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za 

uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine 

Tounj. 

 Povjerenstvo čine tri člana: po jedan 

predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke. 

Članak 2. 

 U Povjerenstvo za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Tounj  (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo) imenuje se: 

1. Ivanka Turkalj, predstavnik pravne struke, 

2. Damir Mihaljević, predstavnik agronomske struke, 

3. Denis Salopek, predstavnik geodetske struke. 

 

Članak 3. 

 Povjerenstvo na osnovi sklopljenog Ugovora 

o zakupu, zakupnika uvodi u posjed u roku od 30 

dana od sklapanja Ugovora, odnosno po skidanju 

usjeva. 

 Povjerenstvo o uvođenju u posjed sastavlja 

zapisnik. 

 Ako uvođenje u posjed nije moguće jer 

dosadašnji posjednik odbija izaći iz posjeda ili odbija 

predati posjed, Povjerenstvo je isto dužno proslijediti, 

s prijedlog naplate i predaje u posjed poljoprivrednog 

zemljišta, nadležnom državnom odvjetništvu na 

postupanje. 

 Povjerenstvo sukladno Zakonu preuzima 

posjed od zakupnika slijedom proteka roka na koji je 

Ugovor sklopljen, odnosno svih oblika raskida 

Ugovora. 

 

Članak 4. 

 Stručne i administrativne poslove za potrebe 

Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine Tounj.  

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

Županije“. 
 

KLASA: 320-01/22-01/03 

URBROJ: 2133-20-01-22-03  

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
 

 

 Na temelju članka 31. stavka 13. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike 

Hrvatske („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19), 

članka 7. stavka 1. i 2. Pravilnika o provođenju javnog 

natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za 

ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ br. 47/19) te članka 30. Statuta Općine  Tounj  

(„Glasnik Karlovačke Županije“  broj:  12/21, 11/22) ,  

Općinsko vijeće Općine   Tounj  na   4.  sjednici održanoj 

dana 27. svibnja 2022. .godine, donijelo je 
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ODLUKU 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA 

PODRUČJU OPĆINE TOUNJ  

 

Članak 1.  

 Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske za područje Općine Tounj.  

 Povjerenstvo čini pet članova: po jedan 

predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te 

dva predstavnika Općinskog vijeća Općine Tounj.  

 

Članak 2. 

 U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Tounj (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) imenuje se: 

1. Ivanka Turkalj , predstavnik pravne struke, 

2. Denis Salopek, predstavnik geodetske struke, 

3. Damir Mihaljević, predstavnik agronomske 

struke, 

4. Željko Brletić, vijećnik Općinskog vijeća 

5. Darko Meašić, vijećnik Općinskog vijeća 

 

Članak 3.  

 Povjerenstvo je dužno provesti javno 

otvaranje ponuda dostavljenih na javnom natječaju za 

zakup i sastaviti zapisnik. 

 

Članak 4. 

 Povjerenstvo je dužno izvršiti analizu 

ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u 

roku od 60 dana od isteka  roka za dostavu ponude.  

 

Članak 5. 

 Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću 

Općine Tounj Odluku o izboru najpovoljnije ponude 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske. 

 

Članak 6. 

 Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz 

reda članova Općinskog vijeća Općine Tounj, traje do 

isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine 

Tounj.  

 

Članak 7. 

 Stručne poslove za potrebe Povjerenstva 

vezanih za provedbu postupaka javnog natječaja za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske, kao i sve ostale poslove, obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj.  

 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana od  dana  objave u „Glasniku Karlovačke 

Županije“. 
 

KLASA: 320-01/22-01/03 

URBROJ: 2133-20-03-22-02 

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

broj: 33/01, 60/01, 129/05,  109/07, 125/08,  36/09, 

150/11, 144/12,  19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 

144/20) i članka 33. Statuta Općine Tounj (Glasnik 

Karlovačke županije broj: 12/21, 11/22) Općinsko 

vijeće Općine Tounj na 04. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Tounj dana 27.05.2022. godine donijelo je 

 

ODLUKU  

o primanju u službu namještenika 

u Vlastiti pogon JUO Općine Tounj  

 

Članak 1. 

 Odobrava se zapošljavanje namještenika -  

građevinskog majstora, u Vlastiti pogon Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Tounj.  
 

Članak 2. 

 Zadužuje se Općinski načelnik i Jedinstveni 

upravni odjel da provedu sve potrebne aktivnosti 

vezano za provedbu ove Odluke.  
 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

objave u «Glasniku Karlovačke Županije». 
 

KLASA: 112-01/22-01/ 04 

URBROJ: 2133-20-03-22-1 

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

broj: 33/01, 60/01, 129/05,  109/07, 125/08,  36/09, 

150/11, 144/12,  19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 

144/20) i članka 33. Statuta Općine Tounj (Glasnik 

Karlovačke županije broj: 12/21, 11/22) Općinsko 

vijeće Općine Tounj na 04. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Tounj dana 27.05.2022. godine donijelo je 
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O D L U K U  

o sufinanciranju monografije povijesti školstva na 

području Općine Tounj osnovane 1773. godine 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom pristupa se izradi i  

sufinanciranju  monografija o  povijesti školstva na 

području Općine Tounj  od  1773. godine. 

 

Članak 2. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Tounj 

za provedbu svih aktivnosti i radnji vezano za 

provedbu ove Odluke. 

 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana 

nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 
 

KLASA: 610-01/22-01/ 01 

URBROJ: 2133-20-03-22-01 

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

broj: 33/01, 60/01, 129/05,  109/07, 125/08,  36/09, 

150/11, 144/12,  19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 

144/20) i članka 33. Statuta Općine Tounj (Glasnik 

Karlovačke županije broj: 12/21, 11/22) Općinsko 

vijeće Općine Tounj na 04. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Tounj dana 27.05.2022. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o imenovanju Odbora za organiziranje proslave 

povodom obilježavanja 250 godina povijesti 

školstva na području Općine Tounj 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom imenuje se odbor za 

organiziranje proslave povodom obilježavanja 250 

godina povijesti školstva na području Općine Tounj. 

 

Članak 2. 

 Odbor iz članka 1. ove Odluke sastavljen je 

od  četiri predstavnik PŠ Lucija Capan, Tounj, jednog 

predstavnika KUD-a Tounjčica, jednog predstavnika 

Općine Tounj i  autora monografije. 

 

Članak 3. 

 U Odbor za organiziranje proslave povodom 

obilježavanja 250 godina povijesti školstva na 

području Općine Tounj imenuju se: 

- Anđelina Božičević - predsjednica Odobra, 

predstavnik PŠ Lucija Capan, Tounj 
- Ivica Sopek - zamjenik predsjednice Odbora, 

predstavnik Općine Tounj 
- Branko Rumenović - član, predstavnik KUD-a 

Tounjčica 
- Josip Šibarić - član, pisac monografije 
- Ankica Cazin  - član, predstavnik PŠ Lucija 

Capan, Tounj 
- Katarina Cakić - član Predstavnik PŠ Lucija 

Capan, Tounj 
- Dražen Valentin - član, Predstavnik PŠ Lucija 

Capan, Tounj 
 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“. 
 

KLASA: 610-01/22-01/ 01 

URBROJ: 2133-20-03-22-2 

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
 

 

 Na temelju članka 30. Statuta Općine  Tounj  

(„Glasnik Karlovačke Županije“  broj:  12/21, 11/22)  

Općinsko vijeće Općine Tounj na 4. sjednici održanoj 

dana 27. svibnja 2022. donijelo je 

 

ODLUKU 

O PROGRAMU MJERA ZA POTICANJE 

RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE  TOUNJ  

 

 Ovim Programom mjera za poticanje 

rješavanja stambenog pitanja na području općine 

Tounj (u daljnjem tekstu: Program) Općina Tounj 

namjerava pomoći svom stanovništvu u rješavanju 

stambene problematike koja je jedan od najvećih 

problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima, 

ali i radi sve većeg iseljavanja, za boljim uvjetima 

života. Imajući u vidu sve veće migracije na području 

Općine Tounj, kao osnovni cilj i prioritet budućeg 

razvoja Općine nameće se zadržavanje postojećih i 

privlačenje novih stanovnika. Za realizaciju tog cilja 

potrebno je omogućiti i izgradnju stambenih objekata 

kao i drugih javnih građevina koje prate opće potrebe 

stanovnika.  

 Razvoj naselja i prostor za nesmetani razvoj 

na području Općine Tounj su vrlo povoljni. Ne 

postoje prostorna ograničenja koja bi usporavala ili 

ograničavala razvoj.  

 Prednost je i činjenica da je Općina Tounj 

područje u kojem mlade obitelji ostvaruju pravo na 
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stameno zbrinjavanje iz državnog proračuna 

darovanjem građevinskog materijala, davanjem u 

najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, 

darovanjem građevinskog zemljišta u državnom 

vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju 

obiteljske kuće, darovanjem građevnog materijala za 

obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje 

obiteljske kuće u vlasništvu korisnika, darovanjem 

građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na 

građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika, 

darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom 

vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu 

ili rekonstrukciju. 

 

I. CILJ I KORISNICI PROGRAMA 

 Glavni cilj koji se želi postići ovim 

Programom je uspostaviti učinkovit, efikasan i 

operativan sustav mjera i aktivnosti koji će rezultirati 

poticanjem povratka, ostanka i naseljavanja 

stanovništva na području Općine Tounj, a sve u svrhu 

demografske revitalizacije. 

 Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa 

su mladi. 

 Mladom osobom u smislu ovog Programa, 

smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i 

djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da: 

a. podnositelj nije navršio 40 godina života prije 

nego je raspisan javni poziv ili 

b. da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 

40 godina života. 

 Za potrebe ovog Programa izrazi koji imaju 

rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 

rod. 

 

II. MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA 

STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI 

Mjera 1. Povrat poreza na nekretnine uplaćenog 

Općini  Tounj  pri kupnji nekretnine na području 

Općine u 100 % iznosu 

 Povrat poreza na nekretnine uplaćenog 

Općini može odobriti podnositelju zahtjeva, koji kupi 

stambeni objekt (kuću, stan ili dio kuće ili stana 

(etažno vlasništvo) koji se nalazi na području Općine 

Tounj i to isključivo radi kupnje nekretnine 

stjecanjem vlasništva nad istom. 

 Podnositelj zahtjeva, koji je kupio ili ima 

namjeru kupiti stambeni objekt na području Općine 

Tounj, odnosno kupovinom je postao vlasnikom i to 

od 01. siječnja 2023. godine, odnosno od dana objave 

''Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području općine Tounj'' 

može ostvariti Povrat poreza na nekretnine uplaćenog 

Općini u 100 % iznosu na temelju valjano 

zaključenog kupoprodajnog ugovora i plaćenog 

poreza na nekretnine radi stjecanja nekretnine na 

području Općine Tounj.  

 Navedeni iznos subvencije će se isplaćivati 

na račun podnositelja zahtjeva uz predočenje 

ovjerenog kupoprodajnog ugovora od strane javnog 

bilježnika iz kojeg je vidljivo da je kupoprodajna 

cijena isplaćena i Rješenja Porezne uprave uz dokaz 

da je podmiren porez na promet nekretnina. 

 Subvencija se neće isplaćivati za kupovinu 

stambenog objekta za ugovor koji je zaključen s 

članovima obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u 

pobočnoj do četvrtog stupnja). 

 Pravo iz ovog Programa ne mogu ostvariti 

korisnici koji ostvaruju subvenciju države za kupnju 

kuće. 

 Valjanim prijaviteljem smatra se i 

podnositelj koji je ili će kupovinom stambenog 

objekta postati suvlasnikom na kupljenoj nekretnini 

zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim 

suvlasničkim udjelima. 

 Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti 

izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa 

podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. 

 Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom 

cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do 

iskorištenja sredstava planiranih u jednoj 

proračunskoj godini. 

 Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena 

financijska pomoć/subvencija za kupnju stambenog 

objekta na području Općine Tounj  i time postao 

Korisnikom ovog Programa, dužan je sebe i članove 

svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog 

objekta u roku 6 mjeseci od zaključenja 

kupoprodajnog ugovora te zadržati to prebivalište 10 

godina od zaključenja Ugovora o financijskoj 

pomoći. 

 Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta 

mogu imati djeca korisnika ukoliko se u 

međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji. 

 Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog 

Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene 

potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove 

svoje obitelji u Općinu Tounj. 

 Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene 

nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne 

smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati 

kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio 

financijsku subvenciju u roku od 10 godina od dana 

zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći. 

 Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu 

iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor za 

dodjelu financijske subvencije smatrat će se 

raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat 

dodijeljene financijske subvencije u cjelokupnom 

iznosu Općini Tounj. 

 Općina Tounj će po sklapanju Ugovora sa 

Korisnikom, ishoditi zabilježbu nad nekretninom za 
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koju je isplaćena subvencija, te će ista biti upisana u 

teretovnici u zemljišno-knjižnom izvatku iste. 

 Korisnik ovog Programa mjera dužan je 

prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske 

subvencije dostaviti i instrument osiguranja u obliku 

ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos 

odobrene financijske subvencije u korist Općine 

Tounj.  

 Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: 

1) da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne 

prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova 

svoje obitelji u propisanom roku, 

2) ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za 

dodjelu financijske subvencije, 

3) ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku 

određenom ovim Programom, 

4) ukoliko podnositelj postupa protivno smislu 

Javnog poziva koji će se raspisati po ovom 

Programu, 

5) ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje 

nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku 

subvenciju, u roku određenom ovim Programom, 

te 

6) ukoliko bilo kojom svojom radnjom koja se tiče 

bilo kojeg oblika raspolaganja utječe na to da 

drugi raspolaže navedenom nekretninom 

(uključujući pravo građenja, zaloga, zakupa i svih 

ostalih prava koja djeluju opterećujući na 

nekretninu). 

 Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena 

kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10 

godina od dana od kada je Korisnik sa Općinom 

zaključio Ugovor o financiranju za čiju kupovinu je 

primio financijsku subvenciju i pod uvjetom urednog 

ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa. 

 Bjanko zadužnica će se vratiti i u slučaju 

kada Korisnik vrati iznos subvencije Općini  Tounj.  

 U tom slučaju će Općina Tounj izdati 

Korisniku potvrdu kojom se potvrđuje da je Korisnik 

u cijelosti vratio subvencionirani iznos, te će ishoditi 

u zemljišnim knjigama brisanje zabilježbe sa 

navedene nekretnine. 

 

Mjera 2.  Financijska pomoć / subvencija pri kupnji 

nekretnine na području Općine u 100 % iznosu 

 Financijska može odobriti podnositelju 

zahtjeva, koji kupi stambeni objekt (kuću, stan ili dio 

kuće ili stan (etažno vlasništvo) koji se nalazi na 

području Općine Tounj i to isključivo radi kupnje 

nekretnine stjecanjem vlasništva nad istom. 

 Podnositelj zahtjeva, koji je kupio ili ima 

namjeru kupiti stambeni objekt na području Općine 

Tounj, odnosno kupovinom je postao vlasnikom i to 

od 01. siječnja 2023. godine, odnosno od dana objave 

''Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području općine Tounj'' 

može ostvariti pravo na financijsku pomoć/subvenciju 

u iznosu od 10.000,00 kn  na temelju valjano 

zaključenog kupoprodajnog ugovora radi stjecanja 

nekretnine na području Općine Tounj.  

 Navedeni iznos subvencije će se isplatit će se 

na račun podnositelja zahtjeva uz predočenje 

ovjerenog kupoprodajnog ugovora od strane javnog 

bilježnika   i uz dokaz  iz kojeg je vidljivo da je 

kupoprodajna cijena isplaćena.  

 Subvencija se neće isplaćivati za kupovinu 

stambenog objekta za ugovor koji je zaključen s 

članovima obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u 

pobočnoj do četvrtog stupnja). 

 Pravo iz ovog Programa ne mogu ostvariti 

korisnici koji ostvaruju subvenciju države za kupnju 

kuće ili stana.  

 Valjanim prijaviteljem smatra se i 

podnositelj koji je ili će kupovinom stambenog 

objekta postati suvlasnikom na kupljenoj nekretnini 

zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim 

suvlasničkim udjelima. 

 Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti 

izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa 

podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. 

 Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom 

cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do 

iskorištenja sredstava planiranih u jednoj 

proračunskoj godini. 

 Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena 

financijska pomoć/subvencija za kupnju stambenog 

objekta na području Općine Tounj  i time postao 

Korisnikom ovog Programa, dužan je sebe i članove 

svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog 

objekta u roku 6 mjeseci od zaključenja 

kupoprodajnog ugovora te zadržati to prebivalište 10 

godina od zaključenja Ugovora o financijskoj 

pomoći. 

 Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta 

mogu imati djeca korisnika ukoliko se u 

međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji. 

 Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog 

Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene 

potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove 

svoje obitelji u Općinu Tounj. 

 Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene 

nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne 

smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati 

kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio 

financijsku subvenciju u roku od 10 godina od dana 

zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći. 

 Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu 

iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor za 

dodjelu financijske subvencije smatrat će se 

raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat 

dodijeljene financijske subvencije u cjelokupnom 

iznosu Općini Tounj. 
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 Općina Tounj će po sklapanju Ugovora sa 

Korisnikom, ishoditi zabilježbu nad nekretninom za 

koju je isplaćena subvencija, te će ista biti upisana u 

teretovnici u zemljišno-knjižnom izvatku iste. 

 Korisnik ovog Programa mjera dužan je 

prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske 

subvencije dostaviti i instrument osiguranja u obliku 

ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos 

odobrene financijske subvencije u korist Općine 

Tounj. 

 Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: 

1) da podnositelj zahtjeva odnosno 

korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i 

prebivalište članova svoje obitelji u propisanom roku, 

2) ne izvršava ili ne izvrši obveze iz 

Ugovora za dodjelu financijske subvencije, 

3) ukoliko podnositelj ne zadrži 

prebivalište u roku određenom ovim Programom, 

4) ukoliko podnositelj postupa 

protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po 

ovom Programu, 

5) ukoliko podnositelj otuđi, proda ili 

daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio 

financijsku subvenciju, u roku određenom ovim 

Programom, te 

6) ukoliko bilo kojom svojom radnjom 

koja se tiče bilo kojeg oblika raspolaganja utječe na to 

da drugi raspolaže navedenom nekretninom 

(uključujući pravo građenja, zaloga, zakupa i svih 

ostalih prava koja djeluju opterećujući na nekretninu). 

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao 

instrument osiguranja vraća se po proteku 10 godina 

od dana od kada je Korisnik sa Općinom zaključio 

Ugovor o financiranju za čiju kupovinu je primio 

financijsku subvenciju i pod uvjetom urednog 

ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa. 

 Bjanko zadužnica će se vratiti i u slučaju 

kada Korisnik vrati iznos subvencije Općini Tounj.  

 U tom slučaju će Općina Tounj  izdati 

Korisniku potvrdu kojom se potvrđuje da je Korisnik 

u cijelosti vratio subvencionirani iznos, te će ishoditi 

u zemljišnim knjigama brisanje zabilježbe sa 

navedene nekretnine. 

 

Mjera 3.: Financijska subvencija za gradnju  

obiteljske kuće (stambenog  objekta) na području 

Općine Tounj  

 Podnositelj zahtjeva, koji gradi obiteljsku 

kuću (stambeni objekt) na području Općine Tounj od 

dana objave ''Javnog poziva za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine 

Tounj'' može ostvariti subvenciju u iznosu 10.000,00 

kn za gradnju obiteljske kuće pod uvjetom da gradnja 

iste nije započeta prije 01.01.2023.godine. Valjanim 

prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik 

na nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u 

jednakim suvlasničkim udjelima. 

 Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti 

izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa 

podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. Prijava 

na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je 

raspisan javni poziv ili do iskorištenja sredstava 

planiranih u jednoj proračunskoj godini. 

 Pravo iz ovog Programa ne mogu ostvariti 

korisnici koji ostvaruju subvenciju države za 

izgradnju obiteljske kuće. 

 Iznos subvencije bit će isplaćen  na račun 

podnositelja zahtjeva.  

 Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena 

financijska  pomoć / subvencija za gradnju  obiteljske 

kuće i koji je time postao Korisnikom ovog Programa 

mjera, dužan u roku 2  godine od zaključenja ugovora 

o financiranju završiti građevinu te sebe i članove 

svoje obitelji prijaviti na adresi novonastale obiteljske 

kuće i zadržati to prebivalište slijedećih 10 godina. 

 Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta 

mogu imati djeca korisnika ukoliko se u 

međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji. 

 Za suvlasnički dio bračni drug mora uz 

prijavu priložiti i izjavu kojom potvrđuje da je 

suglasan sa predloženim radovima te da je upoznat sa 

podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. 

 Prijava za ovu mjeru se može podnositi po 

raspisanom javnom pozivu tijekom tekuće godine ili 

do iskorištenja predviđenih sredstava za tu 

proračunsku godinu. Podnositelj zahtjeva odnosno 

Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, 

dostaviti tražena uvjerenja o prebivalištu za sebe i 

članove svoje obitelji u Općinu Tounj. 

 Općina Tounj  zadržava pravo provjere i 

uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije 

odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o 

financiranju. Korisnik ovog Programa dužan je 

prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske 

pomoći dostaviti instrument osiguranja u obliku 

ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos 

odobrene financijske pomoći, u korist Općine Tounj. 

 Općina Tounj će po sklapanju Ugovora sa 

Korisnikom, ishoditi zabilježbu nad nekretninom za 

koju je isplaćena subvencija, te će ista biti upisana u 

teretovnici u zemljišno-knjižnom izvatku iste. 

 U Ugovoru će se navesti da je Korisnik 

dužan dopustiti upis zabilježbe na nekretnini za koju 

je iznos subvencije isplaćen. 

 Korisnik Programa koji je vlasnik ili 

suvlasnik nekretnine koja se gradi sa svojim bračnim 

drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili 

darovati izgrađenu nekretninu za čiju gradnju je 

primio financijsku subvenciju u roku od 10 godina od 

dana od dana zaključenja Ugovora o financijskoj 

pomoći. 
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 Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu 

iz svog vlasništva u gore navedenom roku, 

 Ugovor za dodjelu financijske subvencije 

smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi 

izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći u 

cjelokupnom iznosu Općini Tounj. 

 Općina Tounj će po sklapanju Ugovora sa 

Korisnikom, ishoditi zabilježbu nad nekretninom za 

koju je isplaćena subvencija, te će ista biti upisana u 

teretovnici u zemljišno-knjižnom izvatku iste. 

 Korisnik ovog Programa mjera dužan je 

prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske 

pomoći dostaviti i instrument osiguranja u obliku 

ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos 

odobrene financijske pomoći u korist Općine  

 Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: 

1) da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne 

prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova 

svoje obitelji u propisanim rokovima, 

2) ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za 

dodjelu financijske pomoći/subvencije, 

3) ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku 

određenom ovim Programom, 

4) ukoliko podnositelj postupa protivno smislu 

Javnog poziva koji će se raspisati po ovom 

Programu, 

5) ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje 

nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku 

subvenciju, u roku određenom ovim Programom, 

6) ukoliko bilo kojom svojom radnjom koja se tiče 

bilo kojeg oblika raspolaganja utječe na to da 

drugi raspolaže navedenom nekretninom 

(uključujući pravo građenja, zaloga, zakupa i svih 

ostalih prava koja djeluju opterećujući na 

nekretninu). 

 Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena 

kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10 

godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio 

svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji 

na adresi nekretnine za čije građenje je primio 

financijsku subvenciju i pod uvjetom urednog 

ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa. 

 Bjanko zadužnica će se vratiti i u slučaju 

kada Korisnik vrati iznos subvencije Općini Tounj. 

 U tom slučaju će Općina Tounj  izdati 

Korisniku potvrdu kojom se potvrđuje da je Korisnik 

u cijelosti vratio subvencionirani iznos, te će ishoditi 

u zemljišnim knjigama brisanje zabilježbe sa 

navedene nekretnine. 

 

Mjera 4. Financijska subvencija za podmirenje 

troškova priključenja obiteljske kuće (stambenog 

objekta) na vodovodnu mrežu. 

 Podnositelj zahtjeva, koji gradi obiteljsku 

kuću (stambeni objekt) na području Općine Tounj od 

dana objave ''Javnog poziva za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine 

Tounj'' može ostvariti subvenciju za podmirenje 

troškova priključenja obiteljske kuće na vodovodnu 

mrežu  pod uvjetom da gradnja iste nije započeta prije 

01.01.2023.godine. Valjanim prijaviteljem smatra se i 

podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini zajedno sa 

svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim 

udjelima. 

 Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti 

izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa 

podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. Prijava 

na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je 

raspisan javni poziv ili do iskorištenja sredstava 

planiranih u jednoj proračunskoj godini. 

 Pravo iz ovog Programa ne mogu ostvariti 

korisnici koji ostvaruju subvenciju države za 

izgradnju obiteljske kuće. 

 Iznos subvencije u ovom slučaju bit će 

isplaćen na račun isporučitelja usluge, te uz 

predočenje  ponude isporučitelja usluge. Iznimno, bit 

će isplaćen na račun podnositelja zahtjeva, ako uslugu 

platio vlastitim sredstvima. 

 Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena 

financijska  pomoć / subvencija za podmirenje 

troškove  i koji je time postao Korisnikom ovog 

Programa mjera, dužan u roku 1 godine od 

zaključenja ugovora o financiranju završiti građevinu 

te sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi 

novonastale obiteljske kuće i zadržati to prebivalište 

slijedećih 10 godina. 

 Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta 

mogu imati djeca korisnika ukoliko se u 

međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji. 

 Za suvlasnički dio bračni drug mora uz 

prijavu priložiti i izjavu kojom potvrđuje da je 

suglasan sa predloženim radovima te da je upoznat sa 

podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. 

 Prijava za ovu mjeru se može podnositi po 

raspisanom javnom pozivu tijekom tekuće godine ili 

do iskorištenja predviđenih sredstava za tu 

proračunsku godinu. Podnositelj zahtjeva odnosno 

Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, 

dostaviti tražena uvjerenja o prebivalištu za sebe i 

članove svoje obitelji u Općinu Tounj. 

 Općina Tounj zadržava pravo provjere i 

uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije 

odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o 

financiranju. Korisnik ovog Programa dužan je 

prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske 

pomoći dostaviti instrument osiguranja u obliku 

ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos 

odobrene financijske pomoći, u korist Općine Tounj. 

 Općina Tounj će po sklapanju Ugovora sa 

Korisnikom, ishoditi zabilježbu nad nekretninom za 

koju je isplaćena subvencija, te će ista biti upisana u 

teretovnici u zemljišno-knjižnom izvatku iste. 
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 U Ugovoru će se navesti da je Korisnik 

dužan dopustiti upis zabilježbe na nekretnini za koju 

je iznos subvencije isplaćen. 

 Korisnik Programa koji je vlasnik ili 

suvlasnik nekretnine koja se gradi sa svojim bračnim 

drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili 

darovati izgrađenu nekretninu za čiju gradnju je 

primio financijsku subvenciju u roku od 10 godina od 

dana od dana zaključenja Ugovora o financijskoj 

pomoći. 

 Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu 

iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor za 

dodjelu financijske subvencije smatrat će se 

raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat 

dodijeljene financijske pomoći u cjelokupnom iznosu 

Općini Tounj. 

 Općina Tounj će po sklapanju Ugovora sa 

Korisnikom, ishoditi zabilježbu nad nekretninom za 

koju je isplaćena subvencija, te će ista biti upisana u 

teretovnici u zemljišno-knjižnom izvatku iste. 

 Korisnik ovog Programa mjera dužan je 

prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske 

pomoći dostaviti i instrument osiguranja u obliku 

ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos 

odobrene financijske pomoći u korist Općine  

 Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: 

1. da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne 

prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova 

svoje obitelji u propisanim rokovima, 

2. ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za 

dodjelu financijske pomoći/subvencije, 

3. ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku 

određenom ovim Programom, 

4. ukoliko podnositelj postupa protivno smislu 

Javnog poziva koji će se raspisati po ovom 

Programu, 

5. ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje 

nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku 

subvenciju, u roku određenom ovim Programom, 

6. ukoliko bilo kojom svojom radnjom koja se tiče 

bilo kojeg oblika raspolaganja utječe na to da 

drugi raspolaže navedenom nekretninom 

(uključujući pravo građenja, zaloga, zakupa i svih 

ostalih prava koja djeluju opterećujući na 

nekretninu). 

 Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena 

kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10 

godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio 

svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji 

na adresi nekretnine za čije građenje je primio 

financijsku subvenciju i pod uvjetom urednog 

ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa. 

 Bjanko zadužnica će se vratiti i u slučaju 

kada Korisnik vrati iznos subvencije Općini Tounj. 

 U tom slučaju će Općina Tounj  izdati 

Korisniku potvrdu kojom se potvrđuje da je Korisnik 

u cijelosti vratio subvencionirani iznos, te će ishoditi 

u zemljišnim knjigama brisanje zabilježbe sa 

navedene nekretnine. 

 

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA 

 Javni poziv mladim obiteljima za dostavu 

prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju 

stambenog pitanja na području općine Tounj  

objavljuje se, za svaku proračunsku godinu (od 01.01. 

tekuće godine) i vrijedi do kraja tekuće godine ili do 

iskorištenja sredstava za tu proračunsku godinu te se i 

prijava može podnijeti tijekom tog razdoblja. 

 Također, zahtjevi prijavitelja koji nisu 

usvojeni, a koji su kupili nekretninu i platili porez na 

promet nekretnina ili podmirili troškove priključenja 

stambenog objekta na vodovodnu mrežu, imaju pravo 

podnošenja ponovnog zahtjeva i u sljedećoj godini, 

pod uvjetom da su troškovi plaćeni unazad 6 mjeseci 

od dana objave Javnog poziva za tu kalendarsku 

godinu. 

 Javni poziv mora sadržavati: 

a) popis dokumentacije koju prijavitelji moraju 

dostaviti za korištenje, 

b) uvjete koje podnositelj mora zadovoljavati da bi 

bio korisnik mjere. 

 Javni poziv se objavljuje na stranicama 

općine www.tounj.hr i na oglasnoj ploči Općine 

Tounj. 

 Postupak objave javnog poziva, zaprimanja i 

pregleda prijava provodi Povjerenstvo za dodjelu 

financijske pomoći imenovano od strane Općinskog 

vijeća. 

 Povjerenstvo razmatra prijave te ukoliko ista 

udovoljava uvjetima javnog poziva predlaže 

Općinskom načelniku donošenje Odluke o 

prihvatljivosti. 

 O svakom zahtjevu Odlukom odlučuje 

Općinski Načelnik. 

 Ugovor o dodjeli financijske subvencije 

sklapa općinski Načelnik i Korisnik mjere iz ovog 

Programa odnosno Podnositelj zahtjeva. 

 Prijave i zahtjevi za isplatu sredstava koji 

sadrže potpunu traženu dokumentaciju i udovoljavaju 

propisanim kriterijima, odobravaju se i isplaćuju 

sukladno ovom Programu. 

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže 

zahtjevu za Mjeru 1. i 2.: 

1. prijava za Mjeru 1. ili Mjeru 2. 

2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog 

druga, 

3. preslika kartice tekućeg računa 

4. potvrda bračnog statusa 

5. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o 

ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu 

prebivališta), 
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6. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema 

u vlasništvu nekretninu (prema mjestu 

prebivališta), 

7. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu 

nekretnina za sebe i bračnog druga, 

8. izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt 

koji je predmet zahtjeva, 

9. izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo), 

10. izjava podnositelja i njegovog bračnog druga, da 

se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja 

zahtjeva i njegovog bračnog druga te da 

podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nije 

prodao, ili na drugi način otuđio nekretninu iz 

svog vlasništva ili suvlasništva, a na području RH 

(izjava ovjerena kod javnog bilježnika ), 

11. ovjerenu  preslika ugovora o kupoprodaji 

stambenog objekta, 

12. Rješenje porezne uprave i dokaz o podmirenim 

troškovima poreza na nekretnine 

13. dokaz da je podnositelj zahtjeva ili bračni odnosno 

izvanbračni drug u radnom odnosu ukoliko se radi 

o osobama koje nemaju prebivalište na području 

Općine (preslika ugovora o radu, potvrda o 

mirovinskom stažu) 

14. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko 

zadužnicu, 

15. izjava o promjeni prebivališta, 

16. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba 

dostavljanja. 

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže 

zahtjevu za Mjeru 3. 

1. prijava za Mjeru 3. 

2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog 

druga, 

3. preslika kartice tekućeg računa 

4. potvrda bračnog statusa, 

5. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o 

ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu 

prebivališta), 

6. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema 

u vlasništvu nekretninu (prema mjestu 

prebivališta) 

7. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu 

nekretnina za sebe i bračnog druga 

8. izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinskog 

zemljište na kojem se gradi obiteljska kuća koje je 

predmet prijave na mjeru 

9. preslika građevinske dozvole, 

10. izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo) 

11. izjava podnositelja i njegovog bračnog druga, da 

se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja 

zahtjeva i njegovog bračnog druga te da 

podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nije 

prodao ili na drugi način otuđio nekretninu iz svog 

vlasništva ili suvlasništva, a na području RH 

(izjava ovjerena kod javnog bilježnika) 

12. dokaz da je podnositelj zahtjeva ili bračni odnosno 

izvanbračni drug u radnom odnosu ukoliko se radi 

o osobama koje nemaju prebivalište na području 

Općine (preslika ugovora o radu, potvrda o 

mirovinskom stažu) 

13. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko 

zadužnicu 

14. izjava o zadržavanju prebivališta, 

15. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba 

dostavljanja. 

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže 

zahtjevu za Mjeru 4. 

1. prijava za Mjeru 4., 

2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog 

druga, 

3. preslika kartice tekućeg računa, 

4. presliku računa za podmirenje troškova 

priključenja stambenog objekta na vodovodnu 

mrežu,  

5. potvrda bračnog statusa, 

6. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o 

ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu 

prebivališta), 

7. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema 

u vlasništvu nekretninu (prema mjestu 

prebivališta), 

8. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu 

nekretnina za sebe i bračnog druga 

9. izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinskog 

zemljište na kojem se gradi obiteljska kuća koje je 

predmet prijave na mjeru 

10. preslika građevinske dozvole, 

11. izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo) 

12. izjava podnositelja i njegovog bračnog druga, da 

se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja 

zahtjeva i njegovog bračnog druga te da 

podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nije 

prodao ili na drugi način otuđio nekretninu iz svog 

vlasništva ili suvlasništva, a na području RH 

(izjava ovjerena kod javnog bilježnika) 

13. dokaz da je podnositelj zahtjeva ili bračni odnosno 

izvanbračni drug u radnom odnosu ukoliko se radi 

o osobama koje nemaju prebivalište na području 

Općine (preslika ugovora o radu, potvrda o 

mirovinskom stažu) 

14. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko 

zadužnicu 

15. izjava o zadržavanju prebivališta, 

16. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba 

dostavljanja. 

 

IV. OSTALE ODREDBE 

 Stambeni objekti koji su kupljeni, odnosno 

na građevinskim zemljištima na kojima gradi 

stambeni objekt, moraju biti bez tereta (hipotekarnih 
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tražbina, zabilježbi uzdržavanja ili bilo kojih drugih 

tereta koji utječu na slobodno raspolaganje istim). 

 Korisnici sufinanciranja ne smiju biti niti 

pod jednim oblikom blokade u pogledu novčanih 

ovrha. 

 Ukoliko Korisnici nakon potpisivanja 

Ugovora o sufinanciranju postanu ovršeni bilo na 

novčanim sredstvima ili postupak ovrhe bude 

zabilježen na nekretnini u odnosu na koju su postali 

korisnikom sufinanciranja, dužni su o postupku ovrhe 

obavijestiti Općinu Tounj. 

 Korisnicima mjera se sredstva mogu isplatiti 

ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi  

prema Općini Tounj  u posljednje 2 godine od dana 

objave Javnog poziva. 

 Ukoliko prijava nije potpuna, može se 

podnositelja prijave pozvati da u određenom roku 

dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji 

nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne 

otkloni nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u 

obzir. Sredstva se dodjeljuju redoslijedom zaprimanja 

(sat i datum primitka zahtjeva) zahtjeva do 

iskorištenja svih sredstva osiguranih u Proračunu za 

tu stavku. 

 

V. POSLJEDICE KOJE ĆE OVAJ PROGRAM 

PROIZVESTI 

 Mjerom financijske subvencije korisnika 

koji nemaju druge imovine pridonijet će se ostanku i 

naseljavanju stanovništva mladih i novonastalih 

obitelji koji svoj stambeni status mogu riješiti 

povoljnije. Mjerom propisanom ovim Programom 

utjecat će se dugoročno na uravnoteženje dobne 

strukture i održanje prostorne ravnoteže stanovništva 

u smjeru povećanja udjela mlađeg stanovništva što bi 

za posljedicu imalo revitalizaciju Općine Tounj.  

 

VI. PRIMJENA 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u ''Glasniku Karlovačke Županije“, a 

primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.  
 

KLASA: 565-01/22-01/01 

URBROJ: 2133-20-03-22-01  

Tounj, 27.  svibnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
 

  

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12,  19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 

144/20) i članka 33. Statuta Općine Tounj (Glasnik 

Karlovačke županije broj: 12/21, 11/22) Općinsko 

vijeće Općine Tounj na 04. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Tounj dana 27.05.2022. godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK  

o odbijanju prijedloga za video prijenos sjednica 

uživo 

 

Članak 1. 

 Odbija se prijedlog Kandidacijske liste 

nositelja Antonia Pribanića za video prijenos sjednica 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa osmog dana od dana 

objave u „Glasniku Karlovačke Županije“. 
 

KLASA: 008-01/22-01/ 01 

URBROJ: 2133-20-03-22-01 

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 

144/20) i članka 33. Statuta Općine Tounj (Glasnik 

Karlovačke županije broj: 12/21, 11/22) Općinsko 

vijeće Općine Tounj na 04. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Tounj dana 27.05.2022. godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK  

o odbijanju prijedloga za odricanje prava na 

naknadu za sudjelovanje na sjednicama 

Općinskom vijeća  

 

Članak 1. 

 Odbija se prijedlog Kandidacijske liste 

nositelja Antonia Pribanića  za odricanje prava na 

naknadu za sudjelovanje na sjednicama Općinskog 

vijeća.  

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa osmog dana od dana 

objave u „Glasniku Karlovačke Županije“. 
 

KLASA: 081-01/22-01/ 01 

URBROJ: 2133-20-03-22-01 

Tounj, 27. svibnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
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 Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 12/21, 11/22) 

Općinsko vijeće Općine Tounj na 04. sjednici 

održanoj dana  27.05.2021. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o dodjeli financijske potpore Marijanu Pribaniću 

za pomoć kod liječenja djeteta sina Erika 

 

Članak 1. 

 Marijanu Pribaniću iz Tounja, Filipovići 45 

dodjeljuje se mjesečna financijska potpora u iznosu 

od 500.00 kuna za pomoć kod liječenja djeteta sina 

Erika. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 
 

KLASA:  551-01/22-01/02 

URBROJ: 2133/20-03-22-1 

Tounj,  27.05. 2022. 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Darko Meašić 
 

 

IV   UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I 

OKOLIŠ 

 

 Karlovačka županija, OIB: 65050537368, 

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za 

prostorno uređenje i graditeljstvo, temeljem čl. 96. st. 

1. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne 

novine”, broj: 47/09), u svezi sa čl. 39. st. 1. naprijed 

navedenog Zakona, i čl. 8. st. 2. Zakona o postupanju 

s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne 

novine“, broj: 86/12, 143/13, 65/17, 14/19), 

rješavajući po zahtjevu Kovačić Mirka, OIB: 

82402733082, Kupljensko 131, 47220 Vojnić, za 

donošenje rješenja o izvedenom stanju, donosi 

 

R J E Š E N J E   

 

 Obustavlja se postupak izdavanja rješenja o 

izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine 

na kč. br. 1501/2 k.o. Vojnić, pokrenut po zahtjevu 

Kovačić Mirka, OIB: 82402733082, Kupljensko 131, 

47220 Vojnić 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 Investitor Kovačić Mirko, OIB: 

82402733082, Kupljensko 131, 47220 Vojnić, obratio 

se ovom Upravnom odjelu dana 30.6.2013. g., sa 

zahtjevom za izdavanje rješenja o izvedenom stanju 

za nezakonite izgrađene građevine na kč. br. 1501/2 

k.o. Vojnić, sukladno Zakonu o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama.  

 Pregledom zaprimljenog zahtjeva utvrđeno 

je da istome nije priložena dokumentacija propisana 

odredbama Zakona o postupanju s nezakonito 

izgrađenim zgradama, zbog čega je Kovačić Mirku 

sukladno čl. 47. st. 3. Zakona o općem upravnom 

postupku upućen zaključak KLASA gornja, 

URBROJ. 2133-07-02/01-22-2 od 27.04.2022. g., 

kojim joj je dodijeljen rok od 60 dana za dostavu 

potrebne dokumentacije. Budući se upućeni zaključak 

vratio dana 10.05.2022. g., s naznakom da je 

primatelj preminuo, sukladno čl. 95. Zakona o općem 

upravnom postupku, zaključak je objavljen na 

oglasnoj ploči ovog upravnog tijela u razdoblju od 

20.05.2022. g. do 31.05.2022. g. 

 Uvidom u spis predmeta, utvrđeno je da 

podnositelj zahtjeva Kovačić Mirko, kao ni njegov 

eventualni nasljednici, o kojima ovaj Upravni odjel 

nema saznanja, nisu dostavili dokumentaciju potrebnu 

za postupanje po podnesenom zahtjevu u za to 

ostavljenom roku, kao ni do dana donošenja ovoga 

Rješenja. 

 Odredbom članka 39. st. 1. Zakona o općem 

upravnom postupku  propisano je da se, ako u tijeku 

postupka stranka umre ili pravna osoba prestane 

postojati, postupak može obustaviti ili nastaviti, 

ovisno o naravi upravne stvari koja je predmet 

postupka. 

 Odredbom članka 39. st. 2. Zakona o općem 

upravnom postupku  propisano je da se o obustavi 

postupka donosi rješenje koje se dostavlja 

nasljednicima, odnosno pravnim sljednicima, a kad 

nasljednici, odnosno pravni sljednici nisu poznati, 

rješenje će se javno objaviti u službenom glasilu. 

 Člankom 95. Zakona o općem upravnom 

postupku propisano je da se dostava javnom objavom 

obavlja, kad je to propisano ili su drugi oblici dostave 

nemogući ili neprikladni, stavljanjem pismena na 

oglasnu ploču javnopravnog tijela, objavom pismena 

u dnevnim novinama, na internetskoj stranici 

javnopravnog tijela ili na drugi prikladan način, kao i 

da se dostava smatra obavljenom istekom osmoga 

dana od dana javne objave. 

 Slijedom iznesenog, riješeno je kao u izreci.  

 Upravna pristojba na zahtjev za donošenje 

ovoga rješenja i njegovo donošenje plaćena je u 

ukupnom iznosu od 70,00 kn u cijelosti u državnim 

biljezima, sukladno Zakonu o upravnim pristojbama 

(„Narodne novine“, broj: 115/16)  i Tarifnom broju 1. 

i 2. Tarife upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj: 

8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19). 
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba 

Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i 

državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. 

Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt 

neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili 

se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća 

pristojba u iznosu 50,00 kn prema tarifnom broju 3. 

Uredbe o tarifi upravnih pristojbi. Stranka ima pravo 

odreći se prava na žalbu od dana primitka 

prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za 

izjavljivanje žalbe. 

 

KLASA: UP/I-361-03/22-08/238 

URBROJ: 2133-07-02/01-22-5 

Karlovac, 01. lipnja 2022. godine 

 

IZRADILA:      

Lana Trupković, mag.ing.aedif. 

 

VODITELJ ODSJEKA 

 

Goran Grba, dipl.iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasnik Karlovačke županije 

Izdavač – Karlovačka županija 

Uredništvo – Ured župana Karlovačke županije, 

A. Vraniczanya br. 2, Karlovac 

 

telefon: 047/666-130, 666-133 

e-mail. tajnistvo@kazup.hr  

 

 

Urednik – Bruno Bajac, mag. iur. 

Izlazi prema potrebi 

Godišnja pretplata – 1.000,00 kuna 
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