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I   ŽUPAN 

  

Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke 

županije (Glasnik Karlovačke županije br. 23/20) 

Župan Karlovačke županije donio je 21. prosinca 

2020. godine slijedeću 

 

ODLUKU 

 

Članak 1. 

Raspisuje se Natječaj Programa za dodjelu 

financijskih sredstava za usluge pomoći u kući koju 

pružaju licencirani pružatelji u razdoblju 2021. - 

2023. godine. 

Cilj Natječaja jest odabrati najkvalitetnije 

prijedloge programa pružatelja usluga pomoći u kući 

i financirati njihovo provođenje u razdoblju 2021. do 

2023. godine. 

 

Članak 2. 

Tekst Natječaja iz clanka 1. biti ce 

objavljen na web stranici Karlovačke županije 

www.kazup.hr dana 21. prosinca 2020.g. do 20. 

sijecnja 2021.g. 

Administrativne poslove za potrebe ovog 

Natjecaja obavljati ce Upravni odjel za hrvatske 

branitelje i zdravstvo. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donosenja. 

KLASA: 020-01/20-01/608 

URBROJ: 2133/1-03/04-20-01 

Karlovac, 21. prosinac 2020. Godine 

 

 

ZAMJENICA ŽUPANA KOJA OBNAŠA 

DUŽNOST ŽUPANA 

 

Martina Furdek - Hajdin, dipl.ing.arh. 

 

Na temelju, čl.  95. Zakona o prostornom 

uređenju ( NN 153/13, 65/17, 114/18,39/19 i 98/19), 

čl. 70. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 

78/15, 12/18 i 118/18), čl. 23. Uredbe o strateškoj 

procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš (NN 3/17) i čl. 12., 16. i  17. Uredbe o 

informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 

javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, 

broj 64/08)  zamjenica župana koja obnaša dužnost 

župana donosi 

 

ODLUKU 

o upućivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Karlovačke županije i 

Strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana Karlovačke županije 

na javnu raspravu 

 

I. 

Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Karlovačke županije utvrđen Zaključkom, 

KLASA: 020-01/20-01/609, URBROJ: 2133/1-07-

01/04-20121, od 22.12.2020. godine i Strateška 

studija utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Karlovačke županije za javnu 

raspravu, upućuju se na javnu raspravu, koja 

uključuje objavu na internetskim stranicama, javni 

uvid i javno izlaganje.  

 

II. 

Javnu raspravu o Strateškoj studiji utjecaja 

na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Karlovačke županije i Prijedlogu VI. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana Karlovačke županije za 

javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za 

graditeljstvo i okoliša (u nastavku: Nositelj izrade). 

 

III. 

U svrhu provedbe javne rasprave i 

sudjelovanja javnosti nositelj izrade objavit će 

najkasnije osam dana prije datuma određenog za 

početak javne rasprave obavijest o provođenju javne 

rasprave na svojoj mrežnoj stranici, informacijskom 

sustavu Ministarstva prostornog uređenja, 

graditeljstva i državne imovine i u dnevnom tisku. 

Obavijest sadrži: 

- Datum početka i završetka javne rasprave 

- Datum početka, završetka te mjesta i vremena 

javnog uvida 

- Mjesto, datum i vrijeme održavanja javnog 

izlaganja 

- Rok i način na koji će javnost i zainteresirana 

javnost moći dostavljati pisane prijedloge i 

primjedbe o predmetu javne rasprave 

 

IV. 

Javna rasprava iz točke I. trajat će 30 dana 

i održat će se od 04.01.2021. godine do 03.02.2021. 

godine. 

 

V. 

Javni uvid u Prijedlog VI. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Karlovačke županije i Stratešku 

studiju za javnu raspravu može se izvršiti od 

04.01.2021. do 03.02.2021. godine, radnim danom 

od 09.00 do 14.00 sati na sljedećim mjestima:   

1. Karlovac, Križanićeva 11, u Upravnom odjelu 

za graditeljstvo i okoliš KŽ. 

2. Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, prostorije Grada 

Duge Rese. 

3. Ogulin, B. Frankopana 11, prostorije Grada 

Ogulina. 

4. Ozalj, Kurilovac 1, prostorije Grada Ozlja. 

5. Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, prostorije 

Grada Slunja. 

 

Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Karlovačke županije za javnu raspravu, 
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Sažetak za javnu raspravu i Obrazloženje Prijedloga 

VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke 

županije za javnu raspravu, Strateška studija i Ne-

tehnički sažetak, bit će za uvid javnosti dostupni s 

danom početka javne rasprave i na internetskim 

stranicama Karlovačke županije. 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe upisivati će se u 

knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida, davanjem 

prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog 

izlaganja, upućivanjem prijedloga, mišljenja i 

primjedbi u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel 

za graditeljstvo i okoliš, Križanićeva 11, 47000 

Karlovac, te na e-mail adresu: 

graditeljstvo.okolis@kazup.hr zaključno s danom 

završetka javne rasprave.  

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti 

napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu 

i potpis podnositelja. 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne 

budu dostavljeni u roku i čitko napisani i potpisani 

neće se uzeti u razmatranje. 

 

VI. 

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i 

Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Karlovačke županije za javnu raspravu održat će se 

putem livestream servisa u:  

1.  Karlovcu, Banjavčićeva 9, dana 18.01.2021. 

godine, s početkom u 12.00 sati, Vijećnica grada 

Karlovca. 

2. Ozlju, Kurilovac 1, dana 19.01.2021. godine u 

12.00 sati. 

3. Slunju, Trg Franje Tuđmana 12, dana 20.01.2021. 

godine u 10.00 sati. 

4. Dugoj Resi, Trg sv. Jurja 1, dana 20.01.2021. 

godine u 12.00 sati  

5. Ogulinu, B. Frankopana 11, dana 19.01.2021. 

godine u 10.00 sati 

 

Livestream servisu moguće je pristupiti 

koristeći link koji će se objaviti na službenim 

stranicama Karlovačke županije ( www.kazup.hr)  

Na javnom izlaganju osigurat će se 

nazočnost i sudjelovanje predstavnika nositelja 

izrade, predstavnika izrađivača VI. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Karlovačke županije te 

predstavnika ovlaštenika za izradu Strateške studije. 

          

VII. 

Istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, 

nositelj izrade će Stratešku studiju i Prijedlog VI. ID 

PPKŽ dostaviti na mišljenja tijelima i osobama, 

sukladno čl. 23. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, te 

sukladno čl. 97. Zakona o prostornom uređenju 

dostaviti će posebnu pisanu obavijest o javnoj 

raspravi javnopravnim tijelima određenim posebnim 

propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za 

izradu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana. 

 

KLASA: 020-01/20-01/610 

URBROJ: 2133/1-07-01/04-20-1 

Karlovac, 22. prosinca 2020. 

 

 

ZAMJENICA ŽUPANA KOJA OBNAŠA 

DUŽNOST ŽUPANA 

 

Martina Furdek - Hajdin, dipl.ing.arh. 

 

Na temelju članka 95. st. 1. Zakona o 

prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19 i 98/19) i članka 35. Statuta Karlovačke 

županije (Službeni glasnik Karlovačke županije broj 

23/20) zamjenica župana koja obnaša dužnost 

župana Karlovačke županije dana 22. prosinca 2020. 

godine, donosi 

  

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana Karlovačke 

županije za javnu raspravu 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se Prijedlog VI. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Karlovačke županije (dalje u 

tekstu: Prijedlog VI. ID PPKŽ) za javnu raspravu, 

koja će se provesti kao jedinstven postupak s javnom 

raspravom o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš VI. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke 

županije (dalje u tekstu: Strateška studija). 

Prijedlog VI. ID PPKŽ utvrđuje se na 

temelju Nacrta prijedloga VI. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Karlovačke županije usklađenog s 

cjelovitom i stručno utemeljenom Strateškom 

studijom. 

Prijedlog VI. ID PPKŽ koji se utvrđuje za 

javnu raspravu sadrži tekstualni i grafički dio, te 

njegovo Obrazloženje i Sažetak za javnost.  

 

Članak 2. 

Jedinstven postupak javne rasprave provodi 

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, kao nositelj 

izrade VI. ID PPKŽ i kao nadležno tijelo za 

provođenje postupka strateške procjene utjecaja na 

okoliš VI. ID PP KŽ u razdoblju od 04.01.2021. do 

03.02.2021. godine. 

 

Članak 3. 

Sukladno čl. 96. st. 3. Zakona o prostornom 

uređenju, podaci o javnoj raspravi objaviti će se 

najmanje osam (8) dana prije početka javne rasprave 

u Glasniku Karlovačke županije, na mrežnim 

stranicama Ministarstva prostornog  uređenja, 

graditeljstva i državne imovine, mrežnim stranicama 

Karlovačke županije i u dnevnom tisku. 

 

 

 

 

mailto:graditeljstvo.okolis@kazup.hr
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Članak 4. 

Prijedlog VI. ID PPKŽ  i Strateška studija 

u tiskanom obliku stavit će se s prvim danom 

početka javne rasprave na javni uvid na sljedećim 

mjestima:   

1. Karlovac, Križanićeva 11, u Upravnom odjelu za 

graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije. 

2. Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, prostorije Grada 

Duge Rese. 

3. Ogulin, B. Frankopana 11, prostorije Grada 

Ogulina. 

4. Ozalj, Kurilovac 1, u prostorijama Grada Ozlja. 

5. Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, u prostorijama 

Grada Slunja. 

 

Članak 5. 

Temeljem Naputka Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: 350-

01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-3, od 20. 

ožujka 2020. godine a vezano uz COVID-19, javna 

izlaganja će se održati putem livestream servisa u: 

Gradu Karlovcu, Gradu Slunju, Gradu Duga Resa, 

Gradu Ozlju i Gradu Ogulinu. 

Livestream servisu moguće je pristupiti 

koristeći link koji će se objaviti na službenim 

stranicama Karlovačke županije www.kazup.hr  

Svi sudionici javne rasprave dužni su 

primjenjivati propisane mjera zaštite vezano za 

COVID-19, sukladno uputi Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite 

Karlovačke županije. 

 

Članak 6. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja. 

 

KLASA: 020-01/20-01/609 

URBROJ: 2133/1-07-01/04-20-2 

Karlovac, 22. prosinca 2020. 

 

 

ZAMJENICA ŽUPANA KOJA OBNAŠA 

DUŽNOST ŽUPANA 

 

Martina Furdek - Hajdin, dipl.ing.arh. 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 58. 

Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 

35/08, 127/19) i članka 35. Statuta Karlovačke 

županije (Glasnik Karlovačke županije 23/20), 

župan Karlovačke županije donosi  

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Eugena 

Kvaternika Rakovica za prodaju nekretnine 

putem javnog natječaja 

 

Članak 1. 

Ravnateljica Osnovne škole Eugena 

Kvaternika Rakovica uputila je Karlovačkoj županiji 

zahtjev za dobivanje suglasnosti osnivača za prodaju 

nekretnine putem javnog natječaja sukladno Odluci 

Školskog odbora KLASA: 003-06/20-01/01, 

URBROJ: 2133-38-20-4 od 5. ožujka 2020. godine. 

 

Članak 2. 

Nekretnina koja je predmet prodaje za koju se 

traži suglasnost osnivača upisana je kod Općinskog 

suda u Karlovcu – Zemljišnoknjižni odjel Slunj i 

označena je kao: 

- k.o. Sadilovac, zk.ul. broj 3, kč.br. 6/K, 

ŠKOLSKO DVORIŠTE ŠKOLA, površine 1525 

m2 

- k.o. Sadilovac, zk.ul. broj 3, kč.br. 24, DVORIŠTE 

ŠKOLA, površine  1205 m2 

Procijenjena vrijednost nekretnine iz stavka 

1. ovog članka utvrđena je Procjembenim 

elaboratom broj: 01_12_2019 od 16.01.2020. godine 

izrađenim od strane Vesne Salopek-Košutić, 

dipl.ing.građ., stalne sudske vještakinje za 

graditeljstvo i procjene nekretnina, te iznosi 

163.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 

Karlovačka županija kao osnivač Osnovne 

škole Eugena Kvaternika Rakovica, daje suglasnost 

na Odluku o prodaji nekretnine KLASA: 003-06/20-

01/01, URBROJ: 2133-38-20-4, koju je donio 

Školski odbor Osnovne škole Eugena Kvaternika 

Rakovica na sjednici održanoj dana 5. ožujka 2020. 

godine (nacrt ugovora o kupoprodaji nalazi se u 

prilogu i čini sastavni dio ove Odluke). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke 

županije. 

 

KLASA: 020-01/20-01/613 

URBROJ: 2133/1-01/03-20-02 

Karlovac, 23.12.2020. godine 

 

 

ZAMJENICA ŽUPANA KOJA OBNAŠA 

DUŽNOST ŽUPANA 

 

Martina Furdek - Hajdin, dipl.ing.arh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kazup.hr/
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II   OPĆINA PLAŠKI

 

              Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 

32/20) i članka 34. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20), Općinsko vijeće Općine 

Plaški na 25. sjednici održanoj 23.12.2020. godine donijelo je 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE OPĆINE PLAŠKI ZA 2020. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim Programom se utvrđuje : 

 

1. Opis, opseg i vremenski rok izvođenja  poslova održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti utvrđene 

člankom 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava prema 

izvorima financiranja. 

 

Članak 2. 

Tabela 1. 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 

 

 
Izvori financiranja za ostvarivanje programa su  prihodi proračuna Općine Plaški za 2020. g. u iznosu od  

843.400,00 kn su: komunalna naknada u iznosu od 234.000,00 kn , šumski doprinos, pomoći županije i države te 

ostali izvori prihoda u iznosu od 609.400,00 kn.      

Ostvarenje programa zavisiti će od priliva planiranih sredstava.    

          

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave, a odnosi se na  2020. godinu i objaviti će se u 

˝Glasniku Karlovačke županije“ i na web stranici Općine Plaški www.plaski.hr . 

 

KLASA: 021-05/20-01/27                

URBROJ:2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. 12. 2020. 

http://www.plaski.hr/
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

              Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 

32/20)  i članka 34. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20), Općinsko vijeće Općine 

Plaški na 25. sjednici održanoj 23. 12. 2020. godine  donijelo je 

 

I. IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA 

I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE PLAŠKI  ZA 2020. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim Programom se utvrđuje : 

 

1. Opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku 

opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebitih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja 

po djelatnostima, a sve sukladno članku 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 

Članak 2. 

 

Tabela 1. 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA 

I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE OPĆINE PLAŠKI ZA 2020. GODINU 

 

 

 
 

Članak 3. 

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave,  a odnose se na 2020. godinu 

i  objaviti će se  u ˝Glasniku Karlovačke županije” i na web stranici Općine Plaški www.plaski.hr.  

 

KLASA: 021-05/20-01/28                  

URBROJ:2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. 12. 2020. 

http://www.plaski.hr/
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

Temeljem članka 16., 39. i 40. Zakona o Proračunu  (Narodne novine  br. 87/08., 136/12. i 15./15.) i 

članka 104. i 111. Statuta općine Plaški (Glasnik Karlovačke županije  br. 14/20.),  Općinsko vijeće Općine Plaški 

na svojoj  25. sjednici održanoj 23.12.2020. godine donijelo je 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2020. godinu 

 

OPĆI DIO 

Članak 1. 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Plaški za 2020. godinu  ( Glasnik Karlovačke županije 55/19. ) 

glase:

 
 

Članak 2. 

Prihodi primici i rashodi i izdaci  iskazani u Računu  prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020. 

godinu  po programima , aktivnostima, projektima i korisnicima mijenjaju se kako slijedi:  
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KLASA: 400-08/20-01/09 

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23.12.2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08;136/12 i 15/15) i članka 104. i 

111. Statuta Općine Plaški (Glasnik Karlovačke županije 14/20.),  Općinsko vijeće Općine Plaški na  25. sjednici 

održanoj dana 23.12.2020. godine donijelo je 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLAŠKI ZA 2020. GODINU 

 

Članak 1. 

Ove Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Plaški za 2020. godinu sadrže ciljeve i 

prioritete razvoja Općine Plaški povezane s programskom i organizacijskom i funkcijskom klasifikacijom 

proračuna. 

Svi planirani programi i aktivnosti Općine Plaški s iskazanim troškovima prikazani su u Tablici 1. 
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Članak 2. 

Ove Izmjene i dopune Plana razvojnih programa sastavni je dio Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Plaški za 2020. godinu. 

Članak 3. 

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Plaški za 2020. godinu objaviti će se u Glasniku 

Karlovačke županije, stupaju na snagu 8 dana od dana objave, a primjenjuje se od 01.01.2020. g. 

 

KLASA:400-08/20-01/09 

URBROJ: 2133/14-01/01-20-2  

Plaški, 23.12.2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 
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OBRAZLOŽENJE 

uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Plaški za 2020. godinu   

 

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Plaški za 

2020. godinu , koji je sačinjen u skladu sa odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine broj: 87/08.,136/12. i 

15/15.) i upućuje se na raspravu nadležnim tijelima Općine. 

Proračun Općine Plaški za 2020 godinu usvojen  je na 20. sjednici Općinskog vijeća dana 13.12.2019. 

godine.  

Kako bismo u Proračunu za 2020. godinu iskazali što realnije planirane prihode i rashode po određenim  

aktivnostima, pristupili smo izmjenama i dopunama istih. Pokušali smo prikazati što realnije prihode/primitke te 

rashode/izdatke na bazi ostvarenja prihoda tekuće godine,  

          

U Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plaški za 2020. godinu usklađeni su svi prihodi/ primici 

i rashodi/izdaci po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj, i lokacijskoj klasifikaciji. Posebnom 

klasifikacijom prihodi i primici, rashodi i izdaci razvrstani su po izvorima financiranja. 

         Slijedi pregled strukture planiranih prihoda Proračuna te prijedlog njihove korekcije: 

 
 

U prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu , prihodi su planirani u iznosu od  9.162.156,30 

kn  što pokazuje smanjenje Proračuna za  -2.940.457,90 kn, odnosno 75,70% u odnosu na prethodni plan. 

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 4.444.189,60 kn, odnosno 109,90% u odnosu na prethodni 

plan. 

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države  planirani su u iznosu od 

3.611.455,50  kn, odnosno  58,18 % u odnosu na prethodni plan.   

U Izmjenama i dopunama Proračunu Općine Plaški za 2020. godinu predvidjeli smo smanjenje ukupnih 

rashoda za -2.940.457,90 kn ,a preraspodjela rashoda po programima i aktivnostima te korisnicima i potanjim 

namjenama izvršena je kako slijedi: 
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Temeljem članka 7.Zakona o Proračunu  („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 104. i 

111. Statuta općine Plaški  (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 14/20), Općinsko vijeće općine Plaški  na svojoj 

25. sjednici održanoj dana 23.12.2020. godine donijelo je 
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ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  

o izvršenju Proračuna općine Plaški za 2020. godinu  

 

Članak 1. 

Članak 16. mijenja se i glasi: 

 Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna izvršavati će se preko proračuna ili preko posebnih 

računa korisnika i to . 

U Razdjelu 001  Općinska predstavnička i izvršna tijela  preko proračuna 

     Glava 01 Općinsko vijeće i Općinski načelnik  ( Pozicije 01. – 21. ) 

     Glava 02 Vijeće manjinske samouprave ( Pozicije 22. – 40. ) 

 U razdjelu 002 Jedinstveni upravni odjel 

     Glava 01 Upravni odjel ( Pozicije (41. – 53. ) 

     Glava 02 Gospodarstvo i infrastruktura ( Pozicije 54. – 110. ) 

     Glava 03 Društvene djelatnosti  ( Pozicija 111. – 127 ) 

     Glava 04. Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica Plaški ( Pozicija 131. – 143. ) 

 Općina Plaški  ima dva Proračunska korisnika i to Knjižnica i čitaonica, Plaški i Općinsko vijeće srpske 

nacionalne manjine Plaški. 

Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica, Plaški ostvaruje prihode od članarina, korištenja kompjutora, 

printera i interneta. Naplaćene prihode Knjižnica i čitaonica  u cijelosti će  uplaćivati  u Proračun. Ista sredstva 

koristiti će se za pokriće troškova redovitog poslovanja. 

Isti  prihod planiran je u Proračunu Općine Plaški 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka  ima se objaviti u Glasniku Karlovačke županije stupa na snagu 8 dana od dana donošenja. 

 

KLASA:400-08/20-01/10                                                                                     

URBROJ:2133/14-01/01-20-1                                                                                                                                                  

Plaški, 23.12.2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

  

              Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 

32/20)  i članka 34. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20), Općinsko vijeće Općine 

Plaški na 25. sjednici održanoj 23. 12. 2020.  godine  donijelo je 

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE PLAŠKI  ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim Programom se utvrđuje : 

1. Opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku 

opreme. 

2. Iskaz financijskih sredstava potrebitih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po 

djelatnostima. 

 

Članak 2. 

 

Tabela 1. 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE 

OPĆINE PLAŠKI ZA 2021. GODINU 
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Članak 3. 

Ovaj Program ima se objaviti u „Glasniku Karlovačke županije“ i  stupa na snagu 8 dana od dana objave, 

a primjenjivati će se u 2021. godini. 

Isti Program objaviti će se objaviti i na web stranici Općine Plaški www.plaski.hr. 

 

KLASA: 021-05/20-01/29               

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. 12. 2020.                                                                                                                   

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

              Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 

32/20) i članka 34. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20), Općinsko vijeće Općine 

Plaški na 25. sjednici održanoj 23. 12. 2020. godine donijelo je 

 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE OPĆINE PLAŠKI ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim Programom se utvrđuje : 

1. Opis, opseg i vremenski rok izvođenja  poslova održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti utvrđene 

člankom 73.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20) s procjenom 

troškova i iskazom financijskih sredstava prema izvorima financiranja. 

 

http://www.plaski.hr/
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Članak 2. 

 

Tabela 1. 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

 
 

Izvori financiranja za ostvarivanje programa su  prihodi proračuna Općine Plaški za 2021. g. u iznosu od  

1.120.800,00 kn.         

Komunalna naknada u iznosu od 333.950,00 kn, šumski doprinos,  pomoći iz  županijskog i državnog proračuna  

te razlika iz ostalih izvora prihoda Općine u iznosu od 786.850,00 kn  

Ostvarenje programa zavisiti će od priliva planiranih sredstava.     

    

Članak 3. 

Ovaj Program ima se objaviti u „Glasnik Karlovačke županije“ i  stupa na snagu 8 dana od dana objave, 

a primjenjivati će se u 2021. godini. 

Isti Program objaviti će se objaviti i na web stranici Općine Plaški www.plaski.hr. 

 

KLASA: 021-05/20-01/30               

URBROJ:2133/14-01/01-20-1 
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Plaški, 23.12.2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

              Na temelju članka 100. i 117. st. 1. Zakona 

o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i  

članka 37. Statuta Općine Plaški (“Glasnik 

karlovačke županije”, broj 14/20), Općinsko vijeće 

Općine Plaški  na  svojoj redovitoj 25. sjednici 

održanoj  23. prosinac 2020. godine donosi slijedeći: 

 

SOCIJALNI PROGRAM  

OPĆINE PLAŠKI ZA 2021. GODINU 

 

I. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA 

NA OBLIKE POMOĆI 

 

1. Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na 

pojedine oblike pomoći utvrđenih Socijalnim 

programom: 

- državljanstvo Republike Hrvatske, 

- prebivalište na području općine Plaški. 

 

2. Status: 

- korisnici pomoći zajamčene mjesečne naknade 

nadležnog Centra za socijalnu skrb, 

- povratnici, do i za vrijeme ostvarivanja novčane 

naknade po osnovi statusa povratnika,  

- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi 

njegove obitelji, 

- obitelji gdje oba roditelja ili samohrani roditelj 

nisu u radnom odnosu, nezaposleni su i ne 

ostvaruju nikakve mjesečne prihode od 

samostalnog rada. 

 

II. OBLICI POMOĆI SOCIJALNOG 

PROGRAMA OPĆINE PLAŠKI ZA 2021. 

GODINU 

1. Subvencija troškova prehrane učenica i učenika 

u Osnovnoj školi PLAŠKI iz Plaškog, 

2. Subvencija troškova prijevoza učenica i učenika 

srednjih škola, 

3. Subvencija troškova nabavke drva za ogrijev. 

 

1. subvencija troškova prehrane učenica i učenika 

u Osnovnoj školi PLAŠKI iz Plaškog 

Pravo na sufinanciranje prehrane u 

Osnovnoj školi PLAŠKI iz Plaškog imaju učenice i 

učenici čije obitelji ispunjavaju uvjete iz poglavlja I. 

točka 1. i 2. ovog Programa. 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava 

podnositelj zahtjeva je dužan predočiti odgovarajuće 

Rješenje, Uvjerenje ili Potvrdu u izvorniku da je: 

- korisnik pomoći zajamčene mjesečne naknade 

nadležnog Centra za socijalnu skrb, 

- osoba/e sa statusom povratnika, 

- hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili član 

njegove obitelji, 

- u statusu nezaposlene osobe, izvan radnog odnosa 

ili ne ostvaruju nikakve mjesečne prihode od 

nesamostalnog rada.    

Pravo na sufinanciranje prehrane u 

Osnovnoj školi PLAŠKI iz Plaškog ostvaruje se 

podnošenjem zahtjeva i utvrđivanjem prava u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plaški koji 

će na ime učenice/učenika izdati odgovarajuću 

potvrdu o utvrđenom pravu. 

Vrijednost dnevnog obroka po 

učenici/učeniku iznosi 5,50 kn za 2021. godinu 

temeljem kojeg iznosa će škola Općini mjesečno 

fakturirati troškove prehrane. 

Pravo na sufinanciranje prehrane utvrđuje 

se za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 15. lipnja 

2021. i od          01. rujna 2021. do 31. prosinca 2021. 

godine. 

Općinski načelnik se obvezuje regulirati 

način podmirenja troškova prehrane za pojedina 

razdoblja gore narečena i to u okvirima pravila 

utvrđenih ovim Socijalnim programom. 

 

2. subvencija troškova prijevoza učenica i učenika 

srednjih škola 

Troškove prijevoza učenica i učenika 

srednjih škola za razdoblje proračunske 2021. 

godine (od siječanj do lipanj 2021. i od rujan do 

prosinac 2021., odnosno sukladno odlukama o 

školskom kalendaru za škol. god. 2020/21. i 

2021/22.), Općina će sufinancirati sa 12,50% po 

učenici/učeniku.  

Za gore narečenu subvenciju koristit će se 

slijedeći prijevoznici: 

- HRVATSKE ŽELJEZNICE, putnički prijevoz 

d.o.o. Zagreb, 

- AUTOTRANS d.o.o. Rijeka, 

- AUTOTRANSPORT d.o.o. Karlovac, 

- ostali prijevoznici sukladno važećim propisima za 

tekuće razdoblje. 

 

3. subvencija troškova nabavke drva za ogrijev 

Troškove subvencije nabavke drva za 

ogrijev Općina će organizirati i provoditi sukladno 

izravnoj suradnji Općine s nadležnom službom 

socijalne skrbi iz Ogulina i nadležnom službom u 

Karlovačkoj županiji, a sve primjereno odnosnim 

zakonskim propisima. 

 

 

 

 

 



BROJ 74/2020. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 35 

 

  

III.POTREBNA SREDSTVA 

 
   

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

1. Općina Plaški, pojedine institucije i trgovačka 

društva po potrebi će ugovorom utvrditi međusobna 

prava, obveze i odgovornosti sa svrhom provođenja 

pojedinih oblika pomoći iz ovog Programa. 

2. Protiv rješenja JUO Općine Plaški o pravima 

korištenja pojedinih oblika pomoći utvrđenih ovim 

Socijalnim programom, podnositelj zahtjeva, 

korisnik može izjaviti žalbu nadležnom upravnom 

tijelu Karlovačke županije. 

3. Troškovi provođenja Socijalnog programa 

osiguravaju se Proračunom Općine Plaški i terete isti 

Proračun. 

4. Općinski načelnik ovlašten je dio neutrošenih 

sredstava predviđenih za pojedine oblike pomoći 

rasporediti na druge oblike pomoći za koje unaprijed 

nije bilo moguće predvidjeti iznos potrebitih 

sredstava. 

5. Primarni financijski izvor za realizaciju 

Socijalnog programa je uredno, redovito, potpuno i 

pravodobno izvršenje obveza građana općine Plaški 

prema Općini.   

6. Ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći 

temeljem ovog Programa može se uskladiti s 

nadležnim županijskim službama Karlovačke 

županije Karlovac i putem centra za socijalnu skrb 

Karlovac, Podružnica Ogulin, a sve sukladno 

odnosnim propisima i po odlukama općinskog 

načelnika. 

7. Socijalni program za svaku kalendarsku godinu 

donosi Općinsko vijeće Općine Plaški, a ima se 

objaviti u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/31 

URBROJ : 2133/14-01/01-20-1                                                                               

Plaški, 23. prosinac 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

              Na temelju članka 7. i 10. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 

i referenduma  („Narodne novine“, broj 29/19, 

98/19) i članka 37. Statuta Općine Plaški („Glasnik 

karlovačke županije“, broj 14/20), Općinsko vijeće 

Općine Plaški na svojoj 25. redovitoj sjednici 

održanoj 23. 12. 2020. godine donosi  slijedeću: 

 

 

 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine 

Plaški za financiranje političkih stranaka 

Općinskog vijeća Općine Plaški za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Plaški (u daljnjem tekstu: 

Vijeća) koja su osigurana u Proračunu Općine Plaški 

za 2021. godinu. 

 

Članak 2. 

Za svakog člana/icu Vijeća utvrđuje se 

jednak godišnji iznos sredstava tako da svakoj 

političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju 

njenih članova/ica u Vijeću u momentu 

konstituiranja istog. 

Za svakog izabranog člana/icu Vijeća 

podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci 

pripada i pravo na naknadu razmjernu broju 

izabranih članova/ica Vijeća podzastupljenog spola. 

 

Članak 3. 

Za svakog člana/icu Vijeća utvrđuje se 

godišnji iznos sredstava od 500,00 kn. 

Za svakog člana/icu Vijeća 

podzastupljenog spola utvrđuje se godišnji iznos od 

550,00 kn 

 

Članak 4. 

Političkim strankama zastupljenim u Vijeću 

raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu 

Općine Plaški za 2021. godinu na način utvrđen 

člankom 2. i 3. ove Odluke u godišnjem iznosu kako 

slijedi: 

 

 
 

Članak 5. 

Ukupna sredstva iz članka 4. ove Odluke 

isplaćuju se u 3 (tri) jednaka dijela/obroka. Prva 2 

(dva) dijela/obroka dospijevaju na isplatu najkasnije 

do 30. rujna 2021. godine, a treći dio/obrok 

najkasnije do 31. prosinca 2021. godine. 

Političke stranke iz članka 4. ove Odluke 

dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu 

ove Odluke dostaviti podatke o žiro računu na koji 

se isplaćuju sredstva iz članka 4. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka ima se objaviti u „Glasniku 

Karlovačke županije“ i stupa na snagu 8 dana od 

dana objave, a primjenjivat će se za razdoblje 2021. 

godine. 
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Ista Odluka će se objaviti i na službenoj 

web stranici Općine Plaški, www.plaski.hr.  

 

KLASA: 021-05/20-01/32 

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. prosinac 2020. godine    

   

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

Na temelju članka 19. st. 1. alineja 4. 

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), članka 23. st. 2. 

alineja 1. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 

94/13, 98/19), članka 1. st. 2. Pravilnika o sadržaju i 

trajanju programa predškole („Narodne novine“, 

broj 107/14) i članka 37. Statuta Općine Plaški 

(„Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20), 

Općinsko vijeće Općine Plaški na svojoj redovitoj 

25. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020.  godine 

donosi slijedeću: 

 

O D L U K U 

o sufinanciranju programa predškole u Općini 

Plaški za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza 

sufinanciranja Programa predškole za svu djecu u 

2021-oj  godini s područja općine Plaški koji nisu 

polaznici dječjeg vrtića, a prije polaska djece u 

osnovnu školu. 

       

Članak 2. 

Ukupni mjesečni iznos sufinanciranja 

predškole odnosi se na: 

A. plaću učitelja/ice u mjesečnom bruto iznosu od 

2.832,78 kn, (slovima: 

dvijetisućeosamstotridesetdvije kune i 

sedamdesetosam lipa), 

 

B. godišnje osiguranje djece, cjelodnevno, kroz 24 

sata u iznosu do 800,00 kn , (slovima: osamsto 

kuna i ništa lipa)  ili 40 kn (slovima: četrdeset 

kuna i ništa lipa) po djetetu. 

 

Članak 3. 

Sukladno ovoj Odluci i Programu 

predškole, Osnovna škola Plaški iz Plaškog provodit 

će u cijelosti predškolski program u razdoblju od 

01.01. do 31.12.2021. godine s obzirom na činjenicu 

da škola ima: 

- Suglasnost nadležnog Ministarstva za ovaj program 

u trajanju do 3 sata dnevno, odnosno do 250 sati 

godišnje, 

- Rješenje nadležnog Ureda Karlovačke županije 

kojim se odobrava školi provođenje ovog programa 

s predškolskim uzrastom koji nije obuhvaćen 

predškolskim odgojem u dječjem vrtiću na području 

općine Plaški. 

 

Članak 4. 

Iznos iz članka 2/A uplaćivat će se 

Osnovnoj školi Plaški iz Plaškog na IBAN 

HR1923900011100022791 kod Hrvatske poštanske 

banke d.d. 

Iznos iz članka 2/B uplaćivat će se Croatia 

osiguranju d.d., poslovnica Rijeka na IBAN 

HR9123400091400555110. 

 

Članak 5. 

Programom se potiče, usmjerava i 

unapređuje djetetov osobni potencijal, njegove 

tjelesne, emocionalne, socijalne, komunikacijske, 

stvaralačke i spoznajne mogućnosti do optimalnog 

razvoja, a sve kroz djetetov interaktivni odnos u 

obitelji, s vršnjacima, odgojiteljima te neposrednom 

prirodnom i društvenom okolinom. 

 

Članak 6. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine 

Plaški da s Osnovnom školom PLAŠKI iz Plaškog 

zaključi odgovarajući Ugovor o provođenju 

Programa predškole za 2021-u godinu. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka ima se objaviti u „Glasniku 

Karlovačke županije“, a stupa na snagu 8 dana od 

dana objave, a primjenjivat će se za cijelo razdoblje 

2021. godine. 

Ista Odluka objavit će se i na službenoj web 

stranici Općine Plaški, www.plaski.hr.  

 

KLASA: 021-05/220-01/33 

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. prosinac 2020. godine    

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

Na temelju članka 69. st. 2. i 4. Zakona o 

šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 

98/19, 32/20) i članka 37. Statuta Općine Plaški 

(„Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20) 

Općinsko vijeće Općine Plaški na svojoj redovitoj 

25. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020.  godine 

donosi  slijedeći: 

 

P  R  O  G  R  A  M 

o namjeni korištenju novčanih sredstava 

šumskog doprinosa za 2021. godinu 

 

 

http://www.plaski.hr/
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Članak 1. 

Programom utroška novčanih sredstava 

šumskog doprinosa u Općini Plaški za 2021. godinu, 

/potpomognuto područje/, utvrđuje se namjena 

korištenja sredstava šumskog doprinosa kojeg 

plaćaju pravne i fizičke osobe što obavljaju prodaju 

proizvoda iskorištavanja šuma /drvni sortimenti/ u 

visini  10%  od prodajne cijene proizvoda „na 

panju“. 

  

Članak 2. 

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na 

žiro račun Proračuna Općine Plaški. 

 

Članak 3. 

U Proračunu Općine Plaški za 2021-u 

godinu planirana su sredstva šumskog doprinosa u 

iznosu od 250.000,00 kn.  

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka 

utrošit će se isključivo za: 

 

A. izgradnju komunalne infrastrukture na području 

Općine Plaški u 2021. godini 

 

A. 1.izgradnja javne rasvjete na području Općine 

Plaški. 

 

Članak 4. 

Ovaj Program ima se objaviti u „Glasniku 

Karlovačke županije“, stupa na snagu osmog dana 

od dana objave, a primjenjuje se od 01. siječnja do 

31. prosinca 2021. godine. 

Isti Program će se objaviti i na službenoj 

web stranici Općine Plaški, www.plaski.hr.  

 

KLASA: 021-05/20-01/34 

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. prosinac 2020. godine    

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

   

            Na temelju članka 33. st. 1. Zakona o 

stambenom zbrinjavanju na potpomognutim 

područjima („Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19) 

i članka 34. Statuta Općine Plaški („Glasnik 

karlovačke županije“, broj 14/20), općinsko vijeće 

Općine Plaški na svojoj redovitoj 25. sjednici 

održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donosi 

slijedeći: 

 

P  R  O  G  R  A  M 

O KORIŠTENJU NOVČANIH SREDSTAVA 

OD PRODAJE OBITELJSKIH 

KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM 

VLASNIŠTVU U OPĆINI PLAŠKI ZA 2021. 

GODINU 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se namjena 

korištenja novčanih sredstava od prodaje kuća i 

stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom 

području za Općinu Plaški u 2021. godini.  

 

Članak 2. 

Novčana sredstva od prodaje kuća i stanova 

iz članka 1. ovog Programa uplaćuju se na IBAN 

Proračuna Općine Plaški.  

U Programu Općine Plaški u 2021. godini 

planiraju se sredstva od prodaje kuća i stanova  kao 

prihod Općine Plaški u iznosu od 50.000,00 kn 

(slovima: pedesettisuća kuna i ništa lipa) i to na 

poziciji Proračuna P 016. 

 

Članak 3. 

Uplaćena, odnosno prihodovana sredstva 

koristit će se isključivo: 

A. za izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture 

u cjelovitom iznosu od 100% 

1. modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete, 

2. izgradnja novog groblja u k. o. Međeđak, Općina 

Plaški, 

3. obnova i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 

pojačanim održavanjem.  

 

Članak 4. 

Planirani iznos sredstava naknade iz članka 

2. koristit će se za financiranje Proračunom 

utvrđenog Programa i to: 

RAZDJEL      002 Jedinstveni upravni odjel 

GLAVA          02  Gospodarstvo i infrastruktura 

  

Članak 5. 

Ovaj Program ima se objaviti u „Glasniku 

karlovačke županije“ i stupa na snagu osmog dana 

od dana objave, a primjenjuje se od 01. siječnja do 

31.12.2021. godine. 

Ista Odluka će se objaviti i na službenoj 

web stranici Općine Plaški, www.plaski.hr.  

 

KLASA: 021-05/20-01/35  

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. prosinac 2020. godine  

   

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

            Na temelju članka 31. Zakona o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne 

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

37. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke 

županije“, broj 14/20), Općinsko vijeće Općine 

Plaški na svojoj redovitoj 25. sjednici održanoj dana 

23. prosinca 2020. godine donosi slijedeću: 

 

 

http://www.plaski.hr/
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O D L U K U 
O KORIŠTENJU SREDSTAVA NAKNADE ZA 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO 

IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 

2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se namjensko 

korištenje 30% sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. 

godinu, a koji su prihod Proračuna Općine Plaški na 

čijem se području nezakonito izgrađene zgrade i 

nalaze. 

 

Članak 2. 

Iznos dijela od 30% naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru, a koji su prihod Općine Plaški za 2021. 

godinu planira se u iznosu do 15.000,00 kn na 

poziciji Proračuna P 008-4. 

 

Članak 3. 

Planirani iznos sredstava naknade iz članka 

2. koristit će se za financiranje Proračunom 

utvrđenog programa A033000. 

 

 
 

Članak 4. 

Ova Odluka ima se objaviti u „Glasniku 

Karlovačke županije“ i stupa na snagu osmog dana 

od dana objave, a primjenjuje se od 01. siječnja do 

31. prosinca 2021. godine. 

Ista Odluka će se objaviti i na službenoj 

web stranici Općine Plaški, www.plaski.hr.    

 

KLASA: 021-05/20-01/36   

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. prosinac 2020. godine   

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

Na temelju članka 2. Zakona o financiranju 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine“, broj 127/17), članka 35. st. 1. 

točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 

129/05, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19) i članka 37. Statuta Općine Plaški 

(„Glasnik karlovačke županije“, broj 14/20) 

Općinsko vijeće Općine Plaški na redovitoj 25. 

sjednici održanoj dana 23.12.2020.  godine donosi 

slijedeću: 

 

O D L U K U 

o financijskoj jednokratnoj pripomoći 

roditeljima za novorođenče u 2021. godini u 

Općini Plaški 

 

Članak 1. 

Ovom Odlikom utvrđuju se opći i posebni 

uvjeti kao i postupak za ostvarivanja prava te visina 

iznosa jednokratne novčane pripomoći roditeljima 

za novorođenče za područje Općine Plaški u 2021. 

godini. 

 

Članak 2. 

Iznos financijske jednokratne pripomoći 

roditeljima za novorođenče određuje se u visini od  

9.000,00 kn (slovima: devettisuća kuna i ništa lipa). 

 

Članak 3. 

Pravo na pripomoć za novorođenče 

ostvaruju roditelji novorođenog djeteta/djece rođene 

od 01. siječanj 2021. godine do 31. prosinac 2021. 

godine. 

Pravo na utvrđenu pripomoć ostvaruju 

roditelji novorođenog djeteta ukoliko su 

kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti: 

 

- hrvatsko državljanstvo novorođenog djeteta/djece 

i prebivalište istog/istih na području Općine Plaški 

u kontinuitetu od rođenja, 

- najmanje jedan od roditelja novorođenog djeteta 

ima hrvatsko državljanstvo i ima prijavljeno 

prebivalište na području Općine Plaški minimalno 

2 /dvije/ godine u kontinuitetu računajući od dana 

podnošenja zahtjeva. 

Ako drugi roditelj nema prijavljeno 

prebivalište na području Općine Plaški dužan je i u 

obvezi do dana podnošenja zahtjeva na jednokratnu 

financijsku pripomoć dostaviti potvrdu iz koje je 

razvidno kako nije ostvario pravo na novčanu pomoć 

za novorođeno dijete/djecu u općini, odnosno gradu 

gdje ima prijavljeno prebivalište.  

 

Članak 4. 

Pravo na jednokratnu financijsku pripomoć 

koja je utvrđena ovom Odlukom ostvaruje se na 

temelju Zahtjeva roditelja.  

Gore narečeni zahtjev podnosi se Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Plaški u roku od 3 /tri/ 

mjeseca od dana rođenja djeteta uz obvezno 

prilaganje slijedećih dokaza: 

- ispunjen obrazac Zahtjeva /izvornik/, 

- rodni list novorođenog djeteta /preslika/, 

- Domovnica,dokaz o državljanstvu za novorođeno 

dijete/djecu i oba roditelja /preslika/, 

- Uvjerenje o prebivalištu za dijete/djecu i oba 

roditelja, 

- dokaz o skrbništvu, posvojenju ukoliko zahtjev 

podnosi skrbnik ili posvojitelj, 

http://www.plaski.hr/


BROJ 74/2020. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 39 

 

  

- potpisana i ovjerena javnobilježnička izjava 

samohranog roditelja ukoliko zahtjev podnosi 

samohrani roditelj 

- broj tekućeg računa ili broj štedne knjižice 

podnositelja zahtjeva radi možebitne uplate 

jednokratne financijske pripomoći. 

Obrazac zahtjeva kojim se ostvaruje pravo 

na isplatu jednokratne financijske pripomoći za 

novorođenčad u 2021 godini kao i obrazac izjave 

samohranog roditelja što se ovjerava kod Javnog 

bilježnika sastavni je dio ove Odluke. 

Na Zahtjev kojim se traži ostvarenje prava 

na jednokratnu financijsku pripomoć za 

novorođenčad ne podliježe plaćanju upravne 

pristojbe. 

 

Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje 

kojim se odlučuje o ostvarivanju prava na utvrđenu 

pripomoć u roku od 30 dana od dana podnošenja 

zahtjeva. 

Po podnesenom zahtjevu i utvrđenom 

pravu na pripomoć iznos iz članka 2. ove Odluke ima 

se isplatiti tražitelju putem računa korisnika 

(podnositelja zahtjeva) koji se vodi kod jedne od 

banaka u Republici Hrvatskoj, a iz sredstava 

Proračuna Općine Plaški i to: 

 

 
 

Članak 6. 

Ova Odluka o ostvarivanju prava na 

jednokratnu financijsku pripomoć ostaje na snazi do 

31. ožujak 2022. godine radi možebitnih zahtjeva 

koji se odnose na djecu rođenu u 2021. godini. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka ima se objaviti u „Glasniku 

Karlovačke županije“ i stupa na snagu 8 dana od 

dana objave. 

Ista Odluka objavit će se i na službenoj web stranici 

Općine Plaški, www.plaski.hr.  

 

KLASA: 021-05/20-01/37 

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. prosinac 2020. godine 

  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

Na temelju članka 2. Zakona o financiranju 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine“, broj 127/17) članka 35. st. 1. 

točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 37.  Statuta 

Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 

14/20), OPĆINSKO VIJEĆE Općine Plaški na 

redovitoj 25. sjednici održanoj dana 23. 12. 2020.  

godine donosi slijedeću: 

 

O D L U K U 

o sufinanciranju troškova umjetnog 

osjemenjivanja krava i junica u 2021. godini u 

Općini Plaški 

 

Članak 1. 

Ovom  Odlukom utvrđuje se visina i način 

sufinanciranja troškova umjetnog osjemenjivanja 

krava i junica na području Općine Plaški u 2021. 

godini. 

 

Članak 2. 

Općina Plaški će sufinancirati troškove 

umjetnog osjemenjivanja krava i junica na svom 

području u visini od 300,00 kn (slovima: tristo kuna 

i ništa lipa) po jednom izvršenom umjetnom 

osjemenjivanju i priznat će se samo jedno 

osjemenjivanje  u razdoblju 2021. godine po grlu. 

 

Članak 3. 

Troškovi umjetnog osjemenjivanja bit će 

priznati i plaćeni samo onim uzgajivačima s 

područja Općine Plaški čija su gospodarstva pod 

selekcijskom kontrolom Hrvatskog stočarskog 

centra. 

 

Članak 4. 

Sufinanciranje će se provoditi na način da 

će uzgajivač uslugu umjetnog osjemenjivanja platiti 

u cijelosti ovlaštenoj veterinarskoj ustanovi koja vrši 

umjetno osjemenjivanje na području Općine Plaški 

te će uz predočenje računa o plateži ostvariti pravo 

na isplatu utvrđenu člankom 2. ove Odluke putem 

računa korisnika, uzgajivača koji se vodi kod jedne 

od banaka u Republici Hrvatskoj. 

Plaćanje će se vršiti iz Proračuna Općine 

Plaški za 2021. godinu u roku od 15 dana od dana 

izdavanja pisanog odobrenja na isplatu i to: 

 

 
 

Članak 5. 

Ova Odluka se sadržajno i provedbeno 

odnosi samo na one uzgajivače u Općini Plaški koji 

su uredno upisani u Upisnike poljoprivrednog 

gospodarstva i nalaze se na službenom popisu 

selekcijske kontrole Hrvatskog stočarskog centra o 

čemu su dužni uz račun za plaćeno osjemenjivanje 

priložiti i potvrdu Stočarske službe o broju grla pod 

selekcijskom kontrolom na dan podnošenja zahtjeva 

za isplatu sufinanciranog iznosa.  

http://www.plaski.hr/
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Članak 6. 

Ova Odluka ima se objaviti u „Glasniku 

karlovačke županije i stupa na snagu 8 dana od dana 

objave, a primjenjivat će se za cijelo razdoblje 2021. 

godine. 

Ista Odluka objavit će se i na službenoj web 

stranici Općine Plaški, www.plaski.hr. 

 

KLASA: 021-05/20-01/38 

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. prosinac 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Temeljem članka 6., 39. i 40. Zakona o Proračunu  (Narodne novine  broj 87/08., 136/12. i 15./15.) i 

članka  104. Statuta općine Plaški (Glasnik Karlovačke županije  br. 14/20.),  Općinsko vijeće Općine Plaški na 

svojoj  25. sjednici održanoj 23.12.2020. godine donijelo je 

 

PRORAČUN OPĆINE PLAŠKI ZA 2021. g. i projekcija za 2022-2023. g 

 

OPĆI DIO 

Članak 1. 

          Proračun Općine Plaški za 2021. godinu te Projekcija za 2022-2023. g. ( Glasnik Karlovačke županije 

___/20. ) glasi:          

 

 
 

Članak 2. 

        Prihodi primici. te rashodi i izdaci proračuna iskazani u Računu  prihoda i rashoda i Računu financiranja 

za 2021. godinu  po programima , aktivnostima, projektima i korisnicima raspoređeni su kako slijedi: 

http://www.plaski.hr/
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Članak 4. 

       Proračun Općine Plaški za 2021. godinu  i projekcije Proračuna za 2022-2023 g.ima se objaviti u Glasniku 

Karlovačke županije i stupa na snagu 8 dana od dana objave. 

 

KLASA:400-08/20-01/ 11   

URBROJ:2133/14-01/1-20-1                                                                                                                                                                          

Plaški, 23.12.2020.           

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08;136/12 i 15/15) i članka 104. 

Statuta Općine Plaški (Glasnik Karlovačke županije 14/20.) Općinsko vijeće Općine Plaški na 25. sjednici 

održanoj dana 23.12.2020. godine donijelo je        

  

I. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLAŠKI ZA 2021. TE PROJEKCIJU ZA 2022. I 2023. 

GODINU 

 

Članak 1. 

Ovaj Plan razvojnih programa Općine Plaški za 2021. te projekcije za 2022. i 2023 godinu sadrže ciljeve 

i prioritete razvoja Općine Plaški povezane s programskom i organizacijskom i funkcijskom klasifikacijom 

proračuna. 

Svi planirani programi i aktivnosti Općine Plaški s iskazanim troškovima prikazani su  u Tablici  1. 
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Članak 2. 

Ovaj Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Općine Plaški za 2021. i projekcija za 2022. i 

2023. godinu.        

Članak 3. 

Plan razvojnih programa Općine Plaški za 2021. te projekcije za 2022. i 20223  godinu objaviti će se u 

Glasniku Karlovačke županije, stupa na snagu 8 dana od dana objave, a primjenjuje se od 01.01.2021. g. 

       

KLASA: 400-08/20-01/11   

URBROJ: 2133/14-01/1-20-2   

Plaški, 23.12.2020.   

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 
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 Temeljem članka 39. Zakona o Proračunu  ( 

„Narodne novin“, broj 87/08, 36/12 i 15/15) i članka 

104. Statuta Općine Plaški  (“Glasnik Karlovačke 

županije”, broj 14/20), Općinsko vijeće Općine 

Plaški  na svojoj 25. sjednici održanoj dana 

23.12.2020. godine donijelo je 

 

ODLUKU  

o izvršenju Proračuna  Općine Plaški za 2021. 

godinu  

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuje se način 

izvršavanja Proračuna općine Plaški za 2021. godinu 

(u daljnjem tekstu: Proračun ), upravljanje 

prihodima i rashodima Proračuna, opseg zaduživanja 

i jamstva te prava i obveze korisnika proračunskih 

sredstava . 

  

Članak 2. 

 Opći dio Proračuna sastoji se od Računa 

prihoda i rashoda i Računa financiranja, a Posebni 

dio sadrži raspored rashoda prema organizacijskoj, 

programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji 

te prema izvorima financiranja 

 

Članak 3. 

 Proračunska sredstva koriste se za namjene 

utvrđene posebnim zakonima i odlukama Općinskog 

vijeća. 

 

Članak 4. 

 Proračun se izvršava u skladu sa 

ostvarenom dinamikom priliva sredstava. Ako 

prihodi Proračuna tijekom godine ne pritječu u 

predviđenoj visini , da bi se održala uravnoteženost 

Proračuna, privremeno se mogu smanjiti svote 

sredstava koje su u posebnom dijelu Proračuna 

predviđene za posebne namjene, ako se time bitno ne 

ugrožava obavljanje poslova za koje su sredstva 

planirana.  

 

Članak 5. 

 Postupak nabave nefinancijske imovine , 

provođenje investicijskog održavanja , te usluga 

provodi se u skladu s propisima o postupku nabave 

roba i usluga. U provođenju postupka kod korisnika 

koji se financiraju iz Općinskog proračuna , Općina 

će u stručno tijelo imenovati svog predstavnika.  

 

Članak 6. 

 Proračunski korisnici mogu preuzeti 

obaveze na teret Općinskog proračuna samo za 

namjene i do visine utvrđene Proračunom Općine 

Plaški ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim 

propisima utvrđeni uvjeti. 

 

Članak 7. 

 U skladu sa člankom 53. Zakona o 

proračunu ( „Narodne novine“, broj 87/09, 136/12 i 

15/15) plaćanje predujma moguće je iznimno,  na 

temelju suglasnosti Načelnika, a najviše u iznosu od 

20.000,00 kn. 

 

Članak 8. 

 Po ukazanoj potrebi moguće je 

preraspodijeliti sredstva između pojedinih stavaka i 

između pojedinih korisnika , u okviru odredbi 

Zakona o proračunu. Općinski načelnik donosi 

odluku o preraspodjeli sredstava i to u visini do 5% 

iznosa pozicije koja se umanjuje o čemu mora 

izvijestiti Općinsko vijeće u polugodišnjem i 

godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.  

 

Članak 9. 

 U okviru svog  djelokruga i ovlasti, 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran 

je za provedbu propisa koji se odnose na Proračun. 

 

Članak 10. 

 Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je 

Načelnik. 

 

Članak 11. 

 Za financijske odnose radi zaduživanja i 

pozajmljivanja sredstava Općine ovlašten je 

Načelnik na osnovu Odluke Općinskog vijeća. 

 

Članak 12. 

 Za nepredviđene - nedovoljno predviđene 

poslove  koji se financiraju iz Proračuna, koristiti će 

se sredstva proračunske zalihe. 

 Za podmirenje rashoda i izdataka  koji 

nastanu zbog izvanrednih okolnosti, kao što su 

poplava, požar, potres i druge prirodne nepogode, 

ekološke nesreće, suzbijanje zaraza, suzbijanje 

stočnih zaraza, biljnih štetočina i izvanredne 

djelatnosti tijela zaštite, koristiti će se sredstva 

proračunske zalihe. 

 Korištenje sredstava proračunske zalihe 

odobrava u cijelosti Odlukom  Načelnik  o čemu je 

obavezan izvijestiti Općinsko vijeće.   

 

Članak 14. 

 Izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Plaški u 2021. godini obveza je podnijeti u rokovima 

utvrđenim Zakonom o proračunu. 

 

Članak 15.              

 Korisnici smiju proračunska sredstva 

koristiti samo za utvrđene namjene, štedljivo i u 

skladu s propisima o korištenju , odnosno 

raspolaganju tim sredstvima. 

 Korisnici koriste proračunska sredstva u 

skladu sa  svojim godišnjim financijskim planom, a 

prema mjesečnim zahtjevima za dodjelom sredstava. 
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Članak 16. 

 Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu 

Proračuna izvršavati će se preko proračuna ili preko 

posebnih računa korisnika i to: 

U Razdjelu 001  Općinska predstavnička i izvršna 

tijela  preko proračuna 

Glava 01 Općinsko vijeće i Općinski načelnik  ( 

Pozicije 01. – 21-5. ) 

Glava 02 Vijeće manjinske samouprave ( Pozicije 

22. – 40. ) 

U razdjelu 002 Jedinstveni upravni odjel 

Glava 01 Upravni odjel ( Pozicije 41. – 53. ) 

Glava 02 Gospodarstvo i infrastruktura ( Pozicije 54. 

– 110. ) 

Glava 03 Društvene djelatnosti  ( Pozicija 111. – 127 

) 

Glava 04. Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica 

Plaški ( Pozicija 131. – 143. ) 

 Općina Plaški  ima dva Proračunska 

korisnika i to Knjižnica i čitaonica, Plaški i Općinsko 

vijeće srpske nacionalne manjine Plaški. 

Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica, 

Plaški ostvaruje prihode od članarina, korištenja 

kompjutora, printera i interneta..Naplaćene prihode 

Knjižnica i čitaonica  u cijelosti će  uplaćivati  u 

Proračun. Ista sredstva koristiti će se za pokriće 

troškova redovitog poslovanja. 

Isti  prihod planiran je u Proračunu Općine 

Plaški 

 

Članak 17. 

 Isplata plaća u Jedinstvenom upravnom 

odjelu vršiti će se u skladu s Odlukama Općinskog 

vijeća, temeljenih na važećim propisima. 

 

Članak 18. 

 Isplata sredstava za materijalna prava vršiti 

će se prema aktima temeljenih na važećim 

propisima za korisnike koji se financiraju iz 

Proračuna. 

 

Članak 19. 

 Jedinstveni upravni odjel općine Plaški ima 

pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i 

računovodstvenim poslovanjem proračunskih 

korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom 

uporabom proračunskih sredstava. 

 Proračunski korisnici su obavezni dati sve 

potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih 

traže. 

 

Članak 20. 

  Ova Odluka ima se objaviti u Glasniku 

Karlovačke županije i stupa na snagu 8 dana od dana 

objave, a primjenjivati će se od 01.siječnja 2021. 

godine.  

 

KLASA: 400-08/20-01/12                                                                                        

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1                                                                                  

Plaški, 23.12.2020. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o 

zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10) i 

članka 34. Statuta Općine Plaški („Glasnik 

Karlovačke županije“, broj 14/20), Općinsko vijeće 

Općine Plaški na svojoj redovitoj 25. sjednici 

održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donosi 

slijedeće: 

 

IZVJEŠĆE 

o stanju zaštite od požara na području općine 

Plaški u razdoblju od 01.01.2020. do 30.11.2020. 

godine 

 

Sukladno članku 135. Ustava Republike 

Hrvatske (“Narodne novine”, broj 56/90, 135/97, 

8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 

85/10 i 05/14) protupožarna zaštita predana je u 

nadležnost jedinica lokalne samouprave koje 

organiziraju zaštitu od požara na svom području kao 

javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara 

sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara ( 

“Narodne novine”, broj 92/10), općim aktima i 

drugim odlukama, kao i priznatim pravilima 

tehničke prakse.  

Odgovorna osoba za provođenje zaštite od 

požara na području općine Plaški je općinski 

načelnik.  

Prema važećem Planu zaštite od požara 

područje općine Plaški čini jedno područje 

odgovornosti. Trenutno na području općine djeluje 

jedno predviđeno središnje društvo odnosno DVD 

Plaški.   

Općina Plaški se nalazi u Karlovačkoj 

županiji na području od 157 km2 gdje živi 2076 

stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2011. 

godine) i to u 8 naselja: Janja Gora, Jezero, Lapat, 

Plaški, Međeđak, Kunić, Latin, Pothum Plaščanski.   

Općina Plaški je pretežno poljoprivredno stočarski 

kraj i obrasla šumom. Kroz općinu Plaški prolazi 

državna cesta D42 koja vodi prema Plitvičkim 

jezerima. Zbog svega narečenog vidljivo je da 

postoji velika potreba za kvalitetnom organizacijom 

službe za spašavanje i protupožarne zaštite.  

 

I. OPERATIVNO-PREVENTIVNA 

DJELOVANJA   

Operativno i preventivno djelovanje su u 

uskoj i neraskidivoj vezi pa je ponekad teško povući 

vidljivu granicu gdje prestaje, a gdje počinje 

pojedina djelatnost. 

Bitno je naglasiti da svaki veći incident 

(požar, tehnička intervencija) nosi financijske i 

druge troškove, a samo se pomnom analizom može 

doći do saznanja da su uložena financijska sredstva 

u preventivu i operativu samo mali dio vrijednosti u 

odnosu na štete koje nastaju štetnim događajem.  
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Činjenica je da nema savršene preventive 

koja bi mogla u potpunosti isključiti postojanje 

operative. 

Operativno preventivna djelovanja 

podrazumijevaju sve one aktivnosti koje 

dobrovoljna vatrogasna društva (DVD) i 

profesionalne postrojbe (JVP) moraju ispunjavati 

sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od 

požara, Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije i Planu zaštite od požara jedinica lokalne 

samouprave, Zakonu o udrugama (za DVD) i 

Zakonu o ustanovama (JVP) te ostalih podzakonskih 

akata s ciljem da bi svoju operativnu spremnost 

zadržali na nivou koji se propisuje.  

 

II. VATROGASNA INFRASTRUKTURA 

Trenutno na području općine Plaški prema važećem 

Planu zaštite od požara izrađivača Zaštita projekt 

d.o.o., Vladimira Nazora 8, Karlovac iz 2004. godine  

djeluje dovoljan broj vatrogasnih postrojbi točnije 

jedno dobrovoljno vatrogasno društvo i to DVD 

Plaški. To je središnje društvo koje pokriva cijelo 

područje odgovornosti. DVD Plaški ima 

organiziranu vatrogasnu postrojbu od 20 

dobrovoljnih vatrogasaca što je utvrđeno 

inspekcijskim nadzorom rada navedenog DVD-a. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Plaški u 4. mjesecu 

2016. godine kupilo je navalno vozilo uz kapitalnu 

pomoć Općine Plaški u iznosu od 19.000,00 kn. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Samobor, 

Stražnička 5, Samobor darovalo je Dobrovoljnom 

vatrogasnom društvo Plaški motorno vozilo Fiat 

Ducato. Radi se o M1 – osobnom automobilu iz 

1994. godine čija je snaga motora 55 kW, a koji će 

služiti za vatrogasne potrebe.  

Tako da sada DVD Plaški raspolaže s četiri vozila i 

to: cisterna TAM 190 15 B, malo šumsko vozilo 

TAM75, navalno vozilo i osobni automobil marke 

Fiat Ducato.  

 Tijekom 2019. dobili smo jednu donaciju 

Američkog veleposlanstva i izvršili dopunu 

vatrogasne opreme po vatrogasnom minimumu.  

Kako je trenutna opremljenost DVD-a 

Plaški nedostajuća u odnosu na minimume koji su 

propisani važećim podzakonskim aktima, u 

Proračunu Općine Plaški za 2020. godinu planirana 

su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za opremanje, 

pozicija R014-1 3821 Kapitalne donacije za DVD 

Plaški, te 120.000,00 kn, pozicija R014 3811 Tekuće 

donacije u novcu za vatrogastvo.  

Kako je već ranije narečeno DVD Plaški 

raspolaže sa 20 operativaca koji imaju sljedeća 

vatrogasna zvanja: dočasnik I. klase, vatrogasac I. 

klase i vatrogasac.  

 

III. FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA 

Općina Plaški sukladno članku 45. Zakona 

o vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 106/99, 

117/01, 36/02, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 

174/07, 38/09 i 80/10) financira redovnu djelatnost 

vatrogastva te opremanje sustava vatrogastva, a 

sredstva osigurava u svom proračunu.  

Općina Plaški je tijekom 2020. godine vršila 

doznake za vatrogasnu djelatnost i to: Tekuće 

donacije u novcu za vatrogastvo, Kapitalne donacije 

za vatrogastvo i obveze za DVD Plaški. 

 U 2020. godini ukupno je doznačeno 

60.000,00 kn tekućih donacija i 145.000,00 kn 

kapitalnih donacija.  

Također, Općina Plaški je 2020. posudila 

1.200.000,00 kn DVD Plaški. 

U 2019. godini ukupno je doznačeno 141.000,00 kn 

tekućih donacija i 103.602,50 kn kapitalnih donacija.  

 U 2018. godini ukupno je doznačeno 

89.000,00 kn tekućih donacija i 121.333,04 kn 

kapitalnih donacija.  

Tijekom 2017. godine dug od 28.896,93 kn iz 2016. 

godine isplaćen je DVD-u Plaški u potpunosti.  

Općina Plaški je u svom Proračunu za 2021. godinu 

planira financijska sredstva u iznosu od 120.000,00 

kn za Tekuće donacije u novcu za vatrogastvo, a za 

Kapitalne donacije za DVD Plaški planirano je 

150.000,00 kn.  

Također je bitno istaknuti da Općina Plaški 

financijska sredstva namijenjena za rad DVD-a 

Plaški uplaćuje na žiro račun PVZ Ogulin sukladno 

članku 45. stavak 4. Zakona o vatrogastvu koja zatim 

uplaćena sredstva doznakama uplaćuje na žiro račun 

DVD-a Plaški.  

Da bi osigurala što bolje funkcioniranje 

vatrogasne djelatnosti Općina Plaški je DVD-u 

Plaški u 2014. godini ustupila prostor na korištenje 

bez naknade te im je donirala određenu opremu 

(računala, radne stolove i stolice) tako da sada imaju 

svoj vlastiti poslovni prostor.  

 U tijeku je revizija Procjene ugroženosti te 

revizija Plana zaštite od požara sukladno odredbama 

članka 13. stavak 7. Zakona o zaštiti od požara 

(„Narodne novine“, broj 92/10). Do usvajanja nove 

Procjene i Plana na snazi je važeća Procjena te Plan 

ZOP-a iz 2004. godine. 

 

IV.  VATROGASNE INTERVENCIJE  

Poznato je kako je preventivno djelovanje 

od iznimne važnosti jer su analize pokazale da 

uložena financijska sredstva u preventivu su samo 

mali dio vrijednosti u odnosu na štete koje nastaju 

štetnim događajem.  

   S obzirom na narečeno poduzeli smo 

preventivne mjere kako bi potreba za vatrogasnim 

intervencijama bila što manja.  

DVD Plaški obavijestio je stanovništvo 

općine Plaški putem pisanih obavijesti o mjerama za 

sprječavanje nastajanja požara na otvorenom 

prostoru gdje je istaknuto sljedeće: 

- tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na 

dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, 

javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih 

postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata i 

površina koje bi vatra ili dim mogli ugroziti 
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- oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti 

sigurnosni pojas u širini najmanje 3 metra 

-ovisno o količini tvari i veličini površine koja se 

spaljuje potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog 

broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje 

požara, 

-uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati 

odgovarajuću opremu i priručna sredstva za gašenje 

požara (lopate, metle, voda) 

-spaljivanje obavljati samo danju i za mirna vremena 

-osobe koje su obavljale spaljivanje dužne su mjesto 

spaljivanja pregledati, ostatke vatre i žara u 

potpunosti pogasiti i tek nakon toga napustiti mjesto 

spaljivanja 

Stanovnici općine Plaški su bili dužni svako 

spaljivanje suhe trave, korova, raslinja i biljnog 

otpada usmeno ili pismeno prijaviti nadležnoj 

vatrogasnoj postrojbi najkasnije 5 dana prije 

planiranog termina spaljivanja.  

DVD Plaški je u izvještajnom razdoblju tj. 

od 01.01.2019. do 30.11. 2019. imao je 38 

intervencija, tijekom 2018. godine imao je 25 

intervencija, tijekom 2017. godine imao je 40 

intervencija, tijekom 2016. godine imao 15 

vatrogasnih intervencija, dok je u 2015. godini broj 

intervencija bio 13, a u 2014. godini radilo se o 38  

intervencija, od čega se najviše odnosilo na požar 

trave i niskog raslinja.  

Podatci o broju i vrsti intervencija preuzeti 

su iz izvještaja DVD-a Plaški iz navedenih godina. 

Tijekom 2020. godine DVD Plaški imao je 

95 intervencija, i to: 

 Požar otvorenog prostora (niskog raslinja i trave)                  

                                                                               24      

 Požar na kući                                                       2 

 Požar dimnjaka                                                    3             

 Prijevoz vode                                                               25   

 Ostale operativne aktivnosti (ophodnja covid19)                 

                                                                               41             

(Podatci o broju i vrsti intervencija preuzeti su iz 

izvještaja DVD-a Plaški za 2020. godinu.) 

 

V.  ZAKLJUČAK 

Kroz nadolazeće vremensko razdoblje, 

sukladno financijskim mogućnostima, potrebno je 

sljedeće:   

 sustavno treba raditi na nabavci neophodne i 

nedostajuće vatrogasne opreme 

 i dalje iz proračuna izdvajati financijska sredstva 

sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu te     

planirati dodatna sredstva (preko propisanih 5%) za 

financiranje rada i financiranje opremanja DVD-a 

Plaški  

 po završetku revizije Procjene ugroženosti i Plana 

zaštite od požara tražiti mišljenje MUP RH-PU 

Karlovačke vezano za članak 13. stavak 1. Zakona o 

zaštiti od požara te potom Općinsko vijeće Općine 

Plaški donijeti Odluku o prihvaćanju nove Procjene 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i 

novog Plana zaštite od požara 

 uključivati što veći broj mladih osoba u 

vatrogasnu organizaciju te im omogućiti stručno 

osposobljavanje   

 

KLASA: 021-05/20-01/39  

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1  

Plaški, 23. prosinca 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o 

zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10), te 

članka 34. Statuta Općine Plaški („Glasnik 

Karlovačke županije“, broj 14/20), Općinsko vijeće 

Općine Plaški na svojoj 25. sjednici održanoj dana 

23. prosinca 2020. godine donosi:   

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara za područje 

općine Plaški za 2021. godinu 

 

Općinsko vijeće Općine Plaški donijelo je 

Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od 

požara koji su temelj za donošenje Godišnjeg 

provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara 

za područje Općine Plaški za 2021. godinu (u 

daljnjem tekstu: Godišnji provedbeni plan). 

 

I. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na 

području općine Plaški, Općinsko vijeće Općine 

Plaški donosi Godišnji provedbeni plan.  

 

II. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Plaški potrebno je u 2021. godini 

provesti sljedeće organizacijske, tehničke i 

urbanističke mjere: 

 

1. Organizacijske mjere  

1.1. Vatrogasne postrojbe  

a) Za područje općine Plaški važeći Plan zaštite od 

požara predviđa djelovanje jednog središnjeg 

društva. 

Prema važećem Planu zaštite od požara, područje 

općine Plaški, čini jedno područje odgovornosti. 

Trenutno na području općine djeluje jedno 

predviđeno središnje društvo odnosno DVD Plaški 

koji ima vatrogasnu postrojbu od 20 dobrovoljnih 

vatrogasaca. 

Izvršitelj zadatka: DVD Plaški  

 

b) Vrijeme najveće opasnosti od požara na području 

općine Plaški je razdoblje u kojem stanovnici vrše 

spaljivanje korova (15.03. - 15.05.) u najtoplijim 

mjesecima (srpanj i kolovoz) te u ranu jesen (15.09. 

- 15.11.).  
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Tijekom tog razdoblja potrebno je osigurati 

motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora. 

Također je potrebno osigurati motrenje, čuvanje i 

ophodnju šumskih područja u vlasništvu RH koje 

provode Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Saborsko-

Plaški i Josipdol.   

Izvršitelj zadatka: DVD “Plaški”, Šumarija 

Saborsko-Plaški i Josipdol 

 

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara  

a) Dana 19. srpnja 2017. Općinsko vijeće Plaški 

Općine Plaški usvojilo je Plan zaštite od požara 

Općine Plaški i Procjenu od ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije Općine Plaški. Plan zaštite od 

požara Općine Plaški i Procjena od ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije Općine Plaški 

izrađene su od zakonom ovlaštene tvrtke ZAŠITA 

PROJEKT d.o.o. iz Karlovca i na njih je ishođeno 

pozitivno mišljenje Područne vatrogasne zajednice 

Ogulin i Ministarstva unutarnjih poslova Policijske 

uprave Karlovačke, Službe upravnih i inspekcijskih 

poslova. 

Izvršitelj zadatka: Općina Plaški, Općinsko 

vijeće Općine Plaški 

 

b) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 

otvorenog prostora. 

Izvršitelj zadatka: Općina Plaški  

 

2. Tehničke mjere 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika  

Sukladno Procjeni ugroženosti od požara u 2021. 

godini potrebno je nabaviti, u skladu s financijskim 

mogućnostima, komplet osobne zaštitne opreme za 

vatrogasce kako bi se postigla minimalna 

opremljenost za 20 dobrovoljnih vatrogasaca.  

Kako je trenutna opremljenost DVD-a Plaški 

nedostajuća u odnosu na minimume koji su propisani 

važećim podzakonskim aktima, u proračunu Općine 

Plaški za 2021. godinu planirana su ukupna sredstva 

za protupožarnu zaštitu u iznosu od 270.000,00 kn 

(120.000,00 kn za Tekuće donacije u novcu za 

vatrogastvo stavka R014, a za Kapitalne donacije za 

DVD Plaški stavka R014-1 planirano je 150.000,00 

kn). 

Kako od 2016. godine DVD Plaški posjeduje 4 

vozila i to: cisterna TAM 190 15 B, malo šumsko 

vozilo TAM75, navalno vozilo i osobni automobil 

marke Fiat Ducat potrebno je izvršiti pregled istih te 

opreme koju posjeduju kako bi se otklonili 

eventualni nedostaci na vozilima i opremi te kako bi 

u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.  

Izvršitelj zadatka: DVD Plaški  

 

3. Urbanističke mjere 

a) Općina Plaški ima izrađen Prostorni plan uređenja 

Općine. U postupku donošenja prostorno-planske 

dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o 

razini prostornih planova obavezno je primijeniti 

mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.  

Izvršitelj zadatka: Općina Plaški  

 

b) U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere 

kako bi prometnice i javne površine bile uvijek 

prohodne u svrhu nesmetane intervencije. Pravne 

osobe moraju osigurati stalnu prohodnost 

vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 

Izvršitelj zadatka: Općina Plaški, pravne osobe 

 

4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite 

od požara 

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju 

zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je 

urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, 

posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Plaški 

 

b) Putem sredstava javnog priopćavanja kao što su 

letci i plakati sustavno i redovito obavještavati i 

upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja 

preventivnih mjera zaštite od požara.  

Potrebno je obavijestiti stanovništvo općine Plaški 

putem pisanih obavijesti o mjerama za sprječavanje 

nastajanja požara na otvorenom prostoru gdje je 

potrebno istaknuti da su dužni svako spaljivanje suhe 

trave, korova, raslinja i biljnog otpada usmeno ili 

pismeno prijaviti u određenom roku nadležnoj 

vatrogasnoj postrojbi (DVD-u Plaški).   

Izvršitelj zadatka: DVD Plaški, Općina Plaški 

 

c) Na području općine izvedena je vodovodna mreža 

s hidrantima, prostor oko hidranata mora biti stalno 

dostupan. Ostale prirodne pričuve vode koje se mogu 

koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru 

moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za 

vatrogasna vozila održavati prohodnima.  

Izvršitelj zadatka: Općina Plaški, pravne i fizičke 

osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem  se 

nalaze pričuve vode za gašenje  

 

d) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim, 

lokalnim i nerazvrstanim cestama, te zemljišnim 

pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti 

čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i 

zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara po 

njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa 

uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari 

koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno 

olakšati njegovo širenje.  

Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste 

Karlovačke županije, Općina Plaški   

 

5. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada 

a) Otpad se, sukladno Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 

94/13) smije skladištiti, uporabljivati i/ili zbrinjavati 

samo u građevinama i uređajima određenim za tu 

namjenu na propisan način (pravilnici), shodno o 

kojoj se vrsti otpada radi. Sva odlagališta otpada koja 

ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o 
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načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama 

i uvjetima rada na odlagališta otpada (“Narodne 

novine”, broj 117/07, 111/11, 17/13 i 62/13) 

potrebno je sanirati i zatvoriti. Odlagalištu otpada 

potrebno je osigurati odgovarajući vatrogasni 

pristup.  

Izvršitelj zadatka: Općina Plaški, Plaški KOM - 

pravna osoba koja upravlja odlagalištem 

  

III.  

Ovaj Godišnji provedbeni plan ima se 

objaviti u „Glasniku Karlovačke županije“ i stupa na 

snagu 8 dana od dana objave a primjenjivat će se od 

1. siječnja 2021. godine.  

 

KLASA: 021-05/20-01/40 

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. prosinca 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 

82/15), te članka 34. Statuta Općine Plaški („Glasnik 

Karlovačke županije“, broj 14/20), Općinsko vijeće 

Općine Plaški na svojoj 25. sjednici održanoj dana 

23. prosinca 2020. godine donosi 

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PLAŠKI U 

2020. GODINI 

 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik 

pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 

spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike 

nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja 

operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, 

reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih 

uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, u okviru svojih prava i obveza 

utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, 

organiziraju, financiraju i provode zaštitu i 

spašavanje. 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) 

propisano je da predstavničko tijelo na prijedlog 

izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, u postupku donošenja 

proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 

godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 

smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se 

razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  

 

 

 

1. SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1.1 Stožer zaštite i spašavanja 

Na temelju članka 21. i 23. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 

82/15) i članaka 2. i 6. Pravilnika o sastavu Stožera, 

načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite 

(„Narodne novine“, broj 37/16) te članka 50. Statuta 

Općine Plaški Općinski načelnik je 9. lipnja 2017. 

godine donio Odluku o osnivanju i imenovanju 

Stožera civilne zaštite Općine Plaški (u daljnjem 

tekstu Stožer). 

Operativnim snagama sustava civilne 

zaštite na razini Općine Plaški rukovodi i koordinira 

općinski načelnik, uz stručnu pomoć Stožera Općine 

Plaški. 

Načelnik Stožera Općine Plaški je po funkciji i na 

temelju posebnih propisa zamjenik općinskog 

načelnika.  

Stožer je stručno, operativno i 

koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i 

pripremu akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se 

kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, 

katastrofe i velike nesreće.  

Tijekom 2020. godine Stožer za zaštitu i 

spašavanje Općine Plaški se sastajao više puta 

prvenstveno zbog pandemije covida-19, a prvi put 

već u ožujku. Sastanci su održavani zbog 

epidemioloških mjera telefonski ili video pozivom. 

Također načelnik Stožera Općine Plaški, na poziv, 

više je puta sudjelovao na sastancima Stožera civilne 

zaštite Karlovačke županije.   

 

Postrojbe i druge organizirane snage civilne 

zaštite 

Sukladno Procjeni ugroženosti civilnog 

stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša 

od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i 

velikih nesreća na području Općine Plaški ne 

preporuča se osnivanje postrojbi civilne zaštite 

obzirom na analizu činjeničnog stanja područja 

općine, odnosno broj stanovnika, stanova, kuća, 

kuća za odmor, izgrađenu infrastrukturu, 

konfiguraciju terena, moguće ugroze, a uzimajući u 

obzir i postojeće dobrovoljno vatrogasno društvo.  

 

2. VATROGASTVO 

Na području Općine Plaški djeluje jedno 

dobrovoljno vatrogasno društvo i to DVD Plaški. 

Na području općine Plaški u 2020. godini 

nisu zabilježeni požari većih razmjera. Radi se 

uglavnom o požarima otvorenog prostora te 

požarima trave i niskog raslinja zbog nemara 

pučanstva prilikom čišćenja zemljišta od korova.  

Također je u 2020. godini DVD Plaški 

obavljao prijevoz vode domaćinstvima do kojih nije 

izgrađena vodovodna mreža. Radi se o 

domaćinstvima u zaseocima Kunić, Lisac i Bunjevci. 
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3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI  

3.1. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo 

Crveni križ Ogulin 

Kao humanitarna organizacija djeluje 

sukladno Planu i programu Hrvatskog crvenog križa 

kroz sljedeće programe: 

Program Dnevni boravak – kroz koji se 

pruža pomoć starijim osobama da kvalitetno provode 

vrijeme družeći se sa drugima stjecanjem novih 

znanja i vještina uz pomoć domaćice dnevnog 

boravka. 

Program Pomoć u kući starijim osobama – 

kroz koji se pruža njega i pomoć starijim osobama u 

okruženju njihovog doma pomaganjem u održavanju 

osobne higijene, nabavke osnovnih živežnih 

namirnica, pospremanje i obavljanje drugih poslova 

u kući.  

Dobrovoljno darivanje krvi – program kroz 

koji se organiziraju dobrovoljni darivatelji krvi, 

održava se u koordinaciji s Hrvatskim Crvenim 

križem a godišnje se redovito održavaju akcije.  

Prva pomoć – pružanje prve pomoć obavljaju ekipe, 

te program koji se licenciranim liječnicima 

predavačima vrši na održavanju tečaju 

osposobljavanja iz prve pomoći za vozače. 

Djelatnost mladeži – provodi se edukacija 

prve pomoći za volontere, članove mladeži i 

podmlatka crvenog križa.  

 

3.2. Dom zdravlja Ogulin – Ambulanta Plaški 

Ambulanta Plaški organizirana je u sklopu 

mreže HZZO kao tim primarne zdravstvene zaštite. 

Isto tako sudjeluje u pružanju hitne medicinske 

pomoći za vrijeme radnog vremena.  

 

3.3. Hrvatska gorska služba spašavanja 

Općina Plaški nema sklopljen Ugovor o 

sufinanciranju programskih aktivnosti u 2020. 

godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja. U 

2020. godini nije bilo potrebe za angažmanom 

Hrvatske gorske službe spašavanja na području 

općine Plaški.  

 

3.4. Ostale pravne osobe 

Na području Općine Plaški djeluju fizičke i 

pravne osobe koje se bave prijevozničkom, 

građevinskom, turističkom ali i nekim drugim 

djelatnostima od interesa za civilnu zaštitu koje se u 

slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim 

nadležnim službama, mogu aktivirati sa svojim 

zaposlenicima, strojevima i alatima, poslovnim 

prostorima kako bi pomogli žrtvama većih nesreća i 

katastrofa. U 2020. godini nije bilo potrebe za 

takvim aktivnostima.  

Također je bitno za istaknuti da na području 

općine Plaški, s obzirom na velik broj socijalno 

ugroženog stanovništva, djeluje i Centar za socijalnu 

skrb Ogulin osiguravajući uvjete za život socijalno 

ugroženim stanovnicima. U tijeku 2020. godine 

također smo izdvajali sredstva za zdravstveno 

veterinarske usluge točnije za uklanjanje i 

zbrinjavanje životinja.  

 

ZAKLJUČAK  

Općina Plaški je tijekom 2020. godine 

poduzimala određene aktivnosti te je u skladu sa 

svojim financijskim mogućnostima financirala 

razvoj sustava zaštite i spašavanja odnosno sustava 

civilne zaštite. Općenito možemo reći da  su u 

odnosu na prijašnje godine poboljšana financijska 

izdavanja, ali se u narednom periodu treba 

kontinuirano raditi na razvoju sustava zaštite i 

spašavanja.   

Pregled financijskih sredstava koje je 

Općina Plaški planirala te pregled financijskih 

sredstava koje je Općina Plaški izdvojila za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2020. 

godini dan je u Tablici 1.  

 

Tablica 1. Planirana i ostvarena financijska 

sredstva Općine Plaški za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite u 2020. godini 

  

 
 

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite 

na području općine Plaški u 2020. godini ima se 

objaviti u Glasniku Karlovačke županije. 

  

KLASA: 021-05/20-01/41 

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. prosinca 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

Na temelju članka 182, 183. i 233. Zakona 

o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 

63/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 

33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19) i članka 37. Statuta Općine 

Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20), 

Općinsko vijeće Općine Plaški na svojoj redovitoj 

25. sjednici održanoj dana 23. prosinac 2020. godine 

donosi slijedeću: 
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O D L U K U 

o sufinanciranju poslova osnivanja zemljišnih 

knjiga za katastarske općine K. O. MEĐEĐAK, 

K. O. POTHUM i K. O. KUNIĆ  u općini Plaški 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza 

sufinanciranja poslova osnivanja zemljišnih knjiga 

za katastarske općine k. o. Međeđak, k. o. Pothum i 

k. o. Kunić u općini Plaški. 

       

Članak 2. 

Sufinanciranje se odnosi na financiranje: 

- informatičkih troškova koje će pripremiti i 

osigurati Ministarstvo pravosuđa i uprave Zagreb 

temeljem Odluka o osnivanju zamljišne knjige za 

k. o. Međeđak, k. o. Pothum i  k. o. Kunić, sve u 

Općini Plaški. 

- svih nužnih i korisnih materijalnih troškova 

(fotokopirni papir, toneri, registratori, ostali 

uredski materijal, preuzimanje i dostava 

dokumenata, poštarina u tuzemstvu i inozemstvu 

kao i ostali možebitni troškovi koji se unaprijed ne 

mogu predmnijevati      u provođenju poslova 

osnivanja gore narečenih zemljišnih knjiga u visini 

do 60.000,00 kn /slovima: šezdesettisuća kuna i 

ništa lipa/, a pripremit će ih i osigurati Općina 

Plaški. 

 

Članak 3. 

Sukladno ovoj Odluci, Odlukama o 

osnivanju zemljišnih knjiga za k. o. Međeđak, k. o. 

Pothum i k. o. Kunić Ministarstva pravosuđa i 

uprave Zagreb i Sporazuma o sufinanciranju poslova 

osnivanja zemljišnih knjiga za k. o. Međeđak, k. o. 

Pothum i k. o. Kunić između Ministarstva pravosuđa 

i uprave Republike Hrvatske, Zagreb, Općinskog 

suda u Karlovcu, i Općine Plaški provodit će se u 

cijelosti postupak osnivanja narečenih zemljišnih 

knjiga u Općini Plaški. 

 

Članak 4. 

Kako se Općina Plaški obvezuje sve nužne 

i korisne materijalne troškove u postupku osnivanja 

predmetnih zemljišnih knjiga snositi u cijelosti za 

potrebe zemljišnoknjižnog povjerenstva, isti 

materijal će na primjeren, pravodoban i efikasan 

način dostavljati nadležnom zemljišnoknjižnom 

odjelu na uporabu i korištenje.   

 

Članak 5. 

Općina Plaški je u Proračun za 2021. u 

godinu uvrstila i osigurala sredstva za sufinanciranje 

poslova osnivanja zemljišnih knjiga za katastarske 

općine, k. o. Međeđak, k. o. Pothum i k. o. Kunić u 

iznosu utvrđenom člankom 2. ove Odluke i to na 

slijedećim pozicijama Proračuna: 

 

 

Članak 6. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine 

Plaški da sukladno ovoj Odluci i ostalim važećim 

zakonskim i podzakonskim aktima pristupi 

realizaciji poslova osnivanja zemljišnih knjiga za 

slijedeće katastarske općine: 

k. o. Međeđak, k. o. Pothum i k. o. Kunić.  

 

Članak 7. 

Ova Odluka ima se objaviti u „Glasniku 

Karlovačke županije“, a stupa na snagu 8 dana od 

dana objave. 

Ista Odluka objavit će se i na 

www.plaski.hr službenoj web stranici Općine Plaški. 

 

KLASA: 021-05/20-01/42 

URBROJ: 2133/14-01/01-20-1 

Plaški, 23. prosinac 2020. godine    

  

  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. theol. 

 

III   OPĆINA SABORSKO 

 

Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 I 15/15) i članka 31. Statuta 

Općine Saborsko (GKŽ 17/13, 4/18 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Saborsko na svojoj 22. redovnoj sjednici 

održanoj 18.prosinca  2020. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o IV. izmjenama i dopunama  Proračuna za 2020. g. 

 

I 

Općinsko vijeće prihvaća IV. izmjene i dopune Proračuna za 2020. g. 

 

II 

IV. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. g. prilog su ove Odluke. 

http://www.plaski.hr/
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III 

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA:  021-05/20-01/6 

URBROJ:  2133/15-01-20-3 

Saborsko, 18.prosinca  2020. g.  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 
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Na temelju članka 39.stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15), te članka 31. 

Statuta općine Saborsko (GKŽ 17/13, 4/18 i 12/18 ) Općinsko vijeće Općine Saborsko, na prijedlog načelnika,  na 

svojoj  22. redovnoj sjednici održanoj dana 18.prosinca 2020. godine donijelo je 

    

O D L U K U 

o prihvaćanju Plana proračuna Općine Saborsko za 2021.godinu i Projekcija proračuna za  2022. I 

2023.godinu  

 

I 

Općinsko vijeće donosi Odluku o prihvaćanju  Plana Proračuna za 2021. godinu i Projekcija proračuna 

za 2022. i 2023.godinu. 

II 

Plan proračuna za 2021.g. i Projekcije proračuna za 2022. i 2023.g. čine sastavni dio ove Odluke. 
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III 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 021-05/20-01/6                

URBROJ: 2133/15-01-20-4 

Saborsko, 18.prosinca 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 
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Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i  15/15) i 

članka 31. Statuta Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 17/13, 4/18 i 12/18), Općinsko vijeće Općine 

Saborsko na 22.redovnoj  sjednici održanoj 18.prosinca 2020. godine, na prijedlog Načelnika donosi 

 

Odluku o prihvaćanju Plana razvojnih programa Općine Saborsko   

za razdoblje 2021.-2023.godine 

 

Članak 1. 

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Saborsko povezani s 

programskom i organizacijskom klasifikacijom.  

 

Članak 2. 

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana 

sredstva u okviru pojedinih Programa. 
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Članak 3. 

Plan razvojnih programa usklađuje se svake godine, a obuhvaća programe koji doprinose razvoju Općine 

Saborsko, povećanju ili održavanju imovine, imaju karakter dugoročnog ulaganja i izvedivi su po određenoj 

dinamici. 

 

Članak  4. 

Plan razvojnih programa Općine Saborsko  za razdoblje 2021.-2023.godine čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 021-05/20-01/6  

URBROJ: 2133/15-01-20-5  

Saborsko, 18.prosinca 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 
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 Na temelju članka 28., 30. i 34. Ustavnog 

zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne 

novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), članka 3. 

Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad 

članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih 

manjina („Narodne novine“ broj 24/06) i članka 31. 

Statuta Općine Saborsko(„Glasnik Karlovačke 

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

Općine Saborsko na 22.redovnoj sjednici 

18.prosinca 2020. godine, na prijedlog Načelnika, 

donijelo je 

 

ODLUKU 

o načinu financiranja Vijeća nacionalnih 

manjina u Općini Saborsko za 2021.g. 

 

Članak 1. 

 Ovom odlukom uređuje se način financiranja 

rada i programa vijeća  nacionalnih manjina, te 

utvrđivanje kriterija za određivanje visine sredstava 

u Proračunu Općine Saborsko za financiranje 

njihovog rada i programa u 2021.g. 

 

Članak 2. 

 Vijeću  nacionalne manjine osiguravaju se u 

Proračunu Općine Saborsko sredstva za 

sufinanciranje provođenja aktivnosti utvrđenih 

programom rada Vijeća nacionalne manjine. 

 

Članak 3. 

Vijeću srpske nacionalne manjine 

osigurana su sredstva za rashode u iznosu od 

15.000,00 kuna. 

 

Članak 4. 

 Članovi vijeća srpske nacionalne manjine 

ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu najviše do 

visine  50% od iznosa naknade koju ostvaruju 

članovi predstavničkog tijela Općine Saborsko 

odnosno vijećnici Općinskog vijeća Općine 

Saborsko  u iznosu od 160,00 kuna neto po sjednici. 

 

Članak 5. 

Sredstva za rashode iz članka 3. isplaćivat 

će se iz Proračuna na račun Vijeća srpske nacionalne 

manjine sukladno zahtjevu za isplatu. 

 

Članak 6. 

Vijeća nacionalnih manjina dužna su 

dostaviti detaljno izvješće o namjenskom utrošku 

dobivenih sredstava i presliku računa kojima se 

dokazuje obveza plaćanja najkasnije do 31. siječnja 

2022.g. 

 

Članak 7. 

 Vijeće nacionalne manjine dužno je dostaviti 

program rada i financijski plan Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Saborsko najkasnije do 15. 

listopada 2021. za 2022.godinu. 

 

Članak 8. 

 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/15-01-20-15 

Saborsko, 18.prosinca 2020.  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine 

Saborsko ("Glasnik Karlovačke županije br. 17/13 

4/18 I 12/18) i članka 2. Pravilnika o jednostavnim i 

drugim građevinama i radovima (Narodne novine br. 

112/17), Općinsko vijeće na svojoj 22. redovnoj 

sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020. godine d o 

n i j e l o  j e  

 

ODLUKU 

o izgradnji spomen obilježja poginulim i 

nestalim hrvatskim braniteljima  

iz Domovinskog rata 

 

I. 

Ovom Odlukom definira se izgradnja i 

postavljanje spomen obilježja poginulim i nestalim 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. 

 

II. 

        Spomen obilježje će se postaviti  iznad 

masovne grobnice u Saborskom , k.č.br.: 1552 , K.O. 

Saborsko. 

 

IV. 

         Financijska sredstva za izgradnju spomen 

obilježja u iznosu od 70.000,00 kuna osigurana su u 

Proračunu Općine Saborsko za 2021. godinu, 

pozicija R239. 

 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

             

KLASA: 021-05/20-01/6  

URBROJ: 2133/15-01-20-21  
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Saborsko, 18.prosinca 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Na temelju  članka 31. Statuta Općine 

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

i 12/18),  a u vezi s Odlukom Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim 

mjerama kojim se ograničavaju okupljanja i uvode 

druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi 

sprječavanja prijenosa bolesti COVID -19 putem 

okupljanja („Narodne novine“ broj  131/20), 

Općinsko vijeće Općine Saborsko na 22. redovnoj 

sjednici  18. prosinca 2020. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni 

prostor u vlasništvu Općine Saborsko i odvoza 

komunalnog otpada 

 

Članak 1. 

Zakupnici u poslovnim prostorima u 

vlasništvu Općine Saborsko te poslovni subjekti  koji 

obavljaju djelatnosti čije je obavljanje obustavljeno 

sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske navedenoj u pravnom temelju, oslobađaju 

se u cijelosti od plaćanja zakupnine i odvoza 

komunalnog otpada za razdoblje od 28. studenog 

2020. do konačnog ukidanja  mjera. 

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od 

dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA:021-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/15-01-20-22 

Saborsko, 18.prosinca 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Temeljem članka 10.stavka 3. Zakona o 

financiranju  političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe  i referenduma („Narodne novine“ broj 

29/19 i 98/19) i članka 31.Statuta Općine Saborsko 

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

12/18), Općinsko vijeće Općine Saborsko, na 

prijedlog Načelnika,  na svojoj            22.redovnoj 

sjednici održanoj                18.prosinca             2020. 

godine donosi slijedeću 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine 

Saborsko za redovito financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Saborsko za 

2021. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za 

redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Saborsko za 2021. 

godinu (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2021. 

godinu, a  koja su osigurana u Proračunu Općine 

Saborsko za 2021. godinu. 

 

Članak 2. 

 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje 

se jednaki godišnji iznos sredstava tako da pojedinoj 

političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju 

njenih članova Općinskog vijeća u trenutku 

konstituiranja Općinskog vijeća Općine Saborsko. 

Za svakog izabranog člana Općinskog 

vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj 

stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju 

izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog 

spola. 

            

Članak 3. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje 

se godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kuna.                      

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog 

spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 

100,00 kn. 

 

Članak 4. 

Političkim strankama zastupljenim u 

Općinskom vijeću Općine Saborsko raspoređuju se 

sredstva, za period do konstituiranja Općinskog 

vijeća po provedenim izborima u svibnju 2021.g.,  na 

način utvrđen u članku 2. Ove Odluke u iznosima 

kako slijedi: 

• HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-

HDZ…………………………………..1.500,00 kn 

• HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-

HSS…………………………………...1.550,00 kn 

• SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA 

STRANKA-SDSS……………………1.000,00 kn 

• DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA -

DSS…………………...….......................500,00 kn 

 

Članak 5. 

 Obračun i isplatu sredstava za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u 

Općinskom vijeću, vrši Jedinstveni upravni odjel 

Općine Saborsko tromjesečno u jednakim iznosima, 

a  na temelju izvješća Mandatne komisije sa 

konstituirajuće sjednice o rezultatima provedenih 

izbora za Općinsko vijeće. 

 Sredstva za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

doznačuju se na žiro-račun političke stranke 

razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću 
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u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća, a o broju 

žiro-računa za doznaku sredstava, nadležno tijelo 

političke stranke dužno je pisano obavijestiti 

Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko.   

         

Članak 6. 

Ova odluka  stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/6                                                               

URBROJ:2133/15-01-20-14 

Saborsko,  18.prosinca 2020. 
 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 

107/07, 94/13 i 98/19), te članka 31. Statuta Općine 

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

i 12/18), Općinsko vijeće Općine Saborsko na svojoj 

22. redovnoj sjednici održanoj dana 18. prosinca 

2020. godine, donosi 

 

ODLUKU 

 O MJERILIMA ZA FINANCIRANJE 

DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 

OBRAZOVANJA NA PODRUČJU OPĆINE 

SABORSKO  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila 

temeljem kojih se  osiguravaju sredstava za rad 

dječjeg vrtića na području Općine  Saborsko. 

 

Članak 2. 

U dječjem vrtiću ostvaruju se slijedeći 

redoviti programi:  

- redoviti 10 satni program za djecu u dobi od 3-7 

godina (cjelodnevni boravak) i 

- program predškole obvezan za svu djecu u godini 

prije polaska u osnovnu školu. 

 

Članak 3. 

Ukoliko kapaciteti dječjeg vrtića 

dozvoljavaju, usluge vrtića mogu koristiti i roditelji 

koji imaju prebivalište na području druge jedinice 

lokalne samouprave. 

 

Članak 4. 

Sredstva za programe Dječjeg vrtića 

osiguravaju se:  

- iz Proračuna Općine Saborsko,  

- sudjelovanjem roditelja u financiranju dijela 

ekonomske cijene programa,  

- sufinanciranjem iz Državnog proračuna, 

- iz proračuna drugih jedinica lokalne samouprave, 

za djecu koja pohađaju dječji vrtić, a imaju 

prebivalište na njihovom području 

- iz drugih Zakonom dopuštenih izvora. 

 

Članak 5. 

Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava 

za djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe djece 

predškolske dobi u Dječjem vrtiću utvrđuje se na 

osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog 

prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga 

programa Dječjeg vrtića za pedagošku godinu.  

Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovog 

članka obuhvaćaju troškove smještaja djece 

utvrđene Državnim pedagoškim standardima 

predškolskog odgoja i naobrazbe i to: izdatke za 

zaposlenike (bruto plaće, naknade i materijalna 

prava radnika), prehranu djece, uvjete boravka djece 

(materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće 

održavanje objekata i opreme), nabavu namještaj i 

opreme, nabavu sitnog inventara, a ne obuhvaćaju 

troškove izgradnje i adaptacije objekta. 

 

Članak 6. 

Iznos sudjelovanja roditelja- korisnika 

usluga djece s prebivalištem na području Općine 

Saborsko u ekonomskoj cijeni redovnih programa 

mjesečno je:  

1. redoviti 10 satni program za djecu u dobi od 3-7 

godina, (cjelodnevni 

boravak)…………………300,00 kuna, po djetetu,  

Preostali iznos do pune ekonomske cijene 

za roditelje- korisnike usluga djece s prebivalištem 

na području Općine Saborsko financira Općina 

Saborsko  iz svog proračuna.  

Razliku sredstava između stvarne 

ekonomske cijene redovitog programa i učešća 

roditelja – korisnika usluga u ekonomskoj cijeni 

redovitog programa za dijete koje nema prebivalište 

na području Općine, podmiruje jedinica lokalne 

samouprave u kojoj dijete ima prebivalište.  

 

Članak 7. 

Program predškole za roditelja/skrbnika 

korisnika usluga dječjeg vrtića s područja Općine 

Saborsko je besplatan.  

 

Članak 8. 

U mjesecu u kojem dijete ne koristi usluge 

Dječjeg vrtića zbog korištenja godišnjeg odmora 

roditelja/skrbnika, uz uvjet da roditelj/skrbnik 

pismeno obavijesti dječji vrtić 10 dana prije 

korištenja godišnjeg odmora uz predočenje potvrde 

o korištenju godišnjeg odmora, roditelji/skrbnici 

plaćaju cijenu usluge umanjenu za 50% . 

Roditeljima čije dijete zbog opravdanih 

razloga (bolesti, oporavka) ne koristi usluge dječjeg 

vrtića kontinuirano 30 dana tijekom tekućeg mjeseca 

za koji se vrši obračun, umanjuje se iznos učešća  za 

trošak hrane po danu izostanka uz predočenje 
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liječničke potvrde ili druge odgovarajuće 

dokumentacije. 

 

Članak 9. 

Dječji vrtić kao Ustanova koristit će 

kolektivni godišnji odmor. Za taj period 

roditelji/skrbnici djece – korisnika usluga plaćaju 

30% utvrđenog iznosa cijene usluge i to za 

podmirenje tekućih troškova dječjeg vrtića. 

 

Članak 10. 

Za financiranje djelatnosti dječjeg vrtića, a 

u cilju poboljšanja standarda predškolskog odgoja i 

kvalitetnijem zadovoljavanju dječjih  potreba 

Općina Saborsko može iz svog proračuna izdvajati 

sredstva i iznad mjerila utvrđenih ovom Odlukom. 

 

Članak 11. 

S roditeljem korisnikom usluge Dječji vrtić 

zaključuje Ugovor o pružanju usluga u kojem se 

definiraju prava i obveze ugovornih strana, a 

naročito iznos mjesečnog iznosa cijene usluge i 

rokovi plaćanja, te druga prava i obveze ugovornih 

strana.  

Cijena usluge prihod je Osnovne škole 

Plaški i uplaćuje se na žiro račun istog, najkasnije do 

15. dana u mjesecu, za tekući mjesec.  

Neplaćanje usluga u roku iz stavka 2. ovoga 

članka, odnosno zakašnjenje plaćanja usluge u roku 

dužem od 30 dana povlači raskid ugovora o 

korištenju usluga za sljedeći mjesec te naplatu 

dugovanja sudskim putem. 

 

Članak 12. 

Prestanak korištenja usluga Dječjeg vrtića 

roditelj/skrbnik djece – korisnika usluga, obvezan je 

pismeno najaviti najmanje 15 dana ranije. 

 

Članak 13. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 021-05/20-01/6  

URBROJ: 2133/15-01-20-20 

Saborsko, 18.prosinca 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Temeljem  članka 17. stavka 1.Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

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

Statuta  Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke 

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

Saborsko na svojoj 22.redovnoj sjednici održanoj 

18.prosinca 2020.godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Plana djelovanja  općine Saborsko u 

području prirodnih nepogoda za 2021.g. 

 

I 

Usvaja se  Plan djelovanja  općine Saborsko 

u području prirodnih nepogoda za 2021.g. 

  

II  

Plan djelovanja  općine Saborsko u 

području prirodnih nepogoda za 2021.g. čini sastavni 

dio ovog Zaključka i objavit će se na web stranici 

Općine Saborsko- www.saborsko.hr. 

 

III 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u  Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 021-05/20-01/6  

URBROJ: 2133/15-01-20-19  

Saborsko, 18.prosinca 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Na temelju članka 67. stavka. 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 

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

Općine Saborsko  (GKŽ 17/13, 4/18 i 12/18) 

Općinsko vijeće Općine Saborsko na svojoj 22. 

redovnoj sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020. 

g., na prijedlog Načelnika donijelo je: 

 

    PROGRAM GRADNJE OBJEKATA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. 

GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim Programom određuje se gradnja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na 

području općine Saborsko za 2021. godinu za: 

1. Javna rasvjeta 

2. Nerazvrstane ceste, 

3. Općinski dom kulture i vatrogastva, 

4. Vodovod i kanalizacija 

5. Nogostup u naselju Saborsko 

6. Mobilno reciklažno dvorište  

7. Parking oko groblja  

8. Popločavanje groblja 

Financiranje objekata i uređaja iz ovog 

Programa vršit će se iz: 

- komunalnog doprinosa     

- šumski doprinos         

- ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine           

- vodni doprinos  

- pomoći državnog proračuna 

- proračuna jedinice lokalne samouprave 

- drugih izvora propisanih posebnim zakonom
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Članak 2.                       

Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture temelji se na prostorno 

planskoj dokumentaciji Općine Saborsko, razvojnoj 

politici Općine, ukazanim potrebama za izgradnjom 

određenih objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture po pojedinim lokacijama, te 

raspoloživim financijskim sredstvima.  

 

Članak 3. 

I  IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

Namjena i cilj građenja i rekonstrukcije 

objekata javne rasvjete je da se osvijetle lokaliteti na 

području općine Saborsko koji nemaju javnu 

rasvjetu ili postava štednih žarulja što bi dovelo do 

normalnog funkcioniranja općine glede sigurnosti 

zaštite građana i imovine kao i implementaciju 

sustava za uštedu električne energije. 

Sredstva su 50.000,00 kuna, a osigurat će se 

iz sredstava komunalnog doprinosa i ostale naknade 

za korištenje nefinancijske imovine. 

                                       

II. NERAZVRSTANE CESTE 

Ove aktivnosti obuhvaćaju izgradnju cesta 

i putova kao i njihovo uređenje na području općine 

Saborsko, kako bi se poboljšala prometna 

povezanost naselja a sve u cilju podizanja 

komunalnog standarda općine Saborsko. Općina 

Saborsko osigurat će iz  sredstava šumskog 

doprinosa 200.000,00 kuna, dok bi se ostali iznos od 

100.000,00 osigurao iz Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja. 

 

III. OPĆINSKI DOM KULTURE I 

VATROGASTVA 

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju osigurat će 50% iznosa 

projekta. Vrijednost projekta planirana za 2021. 

godinu  je u iznosu od 3.285.000,00 kuna.  

Općina Saborsko u 2021. godini osigurava 

470.000,00 kuna za dio zgrade koje će koristiti 

komunalno poduzeće te za opremanje iz sredstava 

prihoda za posebne namjene (naknade za korištenje 

nefinancijske imovine – naknade zbog zaštićenih 

prirodnih područja).  

 

IV. VODOVOD I KANALIZACIJA 

Namjena i cilj je rekonstrukcija 

vodovodnog sustava, te uvođenje sustava 

kanalizacije. 

Sredstva su 250.000,00 kuna, a osigurat će 

se iz sredstava  ostale naknade za korištenje 

nefinancijske imovine i vodnog doprinosa. 

 

V. NOGOSTUP U NASELJU SABORSKO 

Namjena je izgradnja nogostupa na 

području Općine Saborsko, kako bi se pružila 

sigurnost stanovništvu i poboljšali uvjeti kolnog i 

pješačkog prometa uz državnu cestu D-42.  

Cilj je unapređenje kvalitete života 

područja Općine Saborsko kroz razvoj prometne 

infrastrukture.  

Građenje ove infrastrukture financirat će se 

od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije, iz naknada za korištenje 

nefinancijske imovine, šumskog doprinosa, vlastitih 

prihoda, tj. prihoda zakupa i iznajmljivanja, i ostalih 

prihoda.  

 

VI. MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

Cilj je smanjiti količini otpada koji završi u 

prirodi, kao i potaknuti stanovništvo na odvojeno 

razdvajanje otpada i ekološku osviještenost.  

Sredstva se financiraju iz prihoda proračuna jedinice 

lokalne samouprave.   

 

VII. PARKING OKO GROBLJA 

Namjena je da se ovim projektom uredi 

parking kod groblja, ojača komunalna infrastruktura, 

te olakša stanovništvu prilaz mjesnom groblju, i 

osigura parking vozila posjetitelja i zaposlenika. 

Izgradnja parkinga pridonijeti će kvalitetnijem 

obavljanju poslova održavanja koji obuhvaćaju 

poslove održavanje zelenih površina, zbrinjavanje 

otpada, održavanje čistoće na groblju, te 

organiziranja i prikupljanja kompletnih pogrebnih 

usluga.  

Projekt će se financirati sredstvima 

Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju, a dio iz naknada za korištenje 

nefinancijske imovine.  

 

VII. POPLOČAVANJE GROBLJA  

Ovim projektom želi se omogućiti lakši 

prilaz stanovništvu groblju.  

Financira se iz proračuna Općine Saborsko.  

 

Članak 4. 

Utvrđuje se ukupan iznos sredstava 

potrebnih za izvršenje ovog Programa u visini od 

7.425.000,0 kn. 

 

Članak 5. 

Vrijednost pojedinih radova iz Programa 

utvrđena je na temelju približnih potreba i količina i 

prosječne cijene građenja uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine. Konačna 

vrijednost svakog pojedinog objekta i uređaja utvrdit 

će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji 

obuhvaćaju i ostale troškove, počevši od rješavanja 

imovinsko pravnih odnosa, projektiranja, provedbe 

javne nabave, nadzora, te izvođenja radova. Opseg 

poslova na gradnji objekata i uređaja mogu se 

mijenjati ili pak nadopunjavati u skladu s odlukom 

Načelnika i Općinskog vijeća, a prema priljevu 

financijskih sredstava predviđenih kao izvor 

financiranja. 
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Članak 6. 

Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 

dana od objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 021-05/20-01/6  

URBROJ: 2133/15-01-20-6  

Saborsko, 18.prosinca 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Na temelju članka 72. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

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

Saborsko (GKŽ 17/13, 4/18 i 12/18)  Općinsko 

vijeće Općine Saborsko na 22. redovnoj sjednici 

održanoj dana  18.prosinca 2020.godine, na 

prijedlog Načelnika donosi 

 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture u 2021. 

godini 

 

I.  Opće odredbe         

Članak 1. 

Ovim Programom određuje se održavanje 

komunalne infrastrukture u 2021. godini na području 

Općine Saborsko za slijedeće komunalne djelatnosti: 

• održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina 

• održavanje javnih površina 

• održavanje nerazvrstanih cesta 

• održavanje groblja 

• održavanje javne rasvjete 

 

Programom iz stavka 1. ovog članka 

utvrđuju se: 

▪ opis i opseg poslova održavanja s procjenom 

pojedinih troškova po djelatnostima, 

▪ iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

ostvarivanje programa, s naznakom izvora 

financiranja. 

 

II.  Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina 

Članak 2. 

▪ pražnjenje kanti za otpatke jednom tjedno  

▪ čišćenje nogostupa ulica od pijeska nakon zimske 

službe u travnju mjesecu, 

▪ pranje ulica i nogostupa nakon završetka zimske 

službe u mjesecu travnju  

▪ pometanje autobusnog stajališta, parkirališta, 

nogostupa  

▪ u zimskim uvjetima čišćenje snijega sa parkirališta 

i nogostupa 

▪ nabavka novih košarica za smeće, 

▪ košnja javnih zelenih površina u mjestu  

▪ održavanje odlagališta otpada, 

 

Sredstva za izvršenje navedenih radova planiraju se 

u iznosu od…………… 120.000,00 kn 

 

III. Održavanje nerazvrstanih cesta 

Članak 3. 

- Održavanje nerazvrstanih cesta ……100.000,00 kn 

- zimska služba ……………………….50.000,00 kn 

_________________________________________ 

   UKUPNO:                                        150.000,00 kn 

IV. Održavanje i upravljanje grobljima 

Članak 4. 

- Usluge tekućeg odražavanja groblja…20.000,00 kn 

_________________________________________ 

UKUPNO:                                             20.000,00 kn 

Izvor financiranja: komunalna naknada 

 

V. Javna rasvjeta 

Članak 5. 

- Redovno održavanje javne rasvjete…50.000,00 kn                                                                                                        

 -Utrošak električne energije za javnu 

rasvjetu………………………………..70.000,00 kn 

_________________________________________ 

UKUPNO:                                           120.000,00 kn 

 

 VI. Ostale usluge održavanja 

Članak 6. 

- Usluga deratizacije…………………...6.500,00 kn           

_________________________________________

UKUPNO:                                             6.500,00 kn                                                                                                     

Izvor financiranja: opći prihodi i primici,  

komunalna naknada, prihod od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta,  pomoći iz proračuna i 

EU fondova. 

    

VII.  Završne odredbe 

Članak 7. 

Ostvarenje ovog Programa ovisit će o 

priljevu financijskih sredstava u Općinskom 

Proračunu. 

 

Članak 8. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije’’. 

 

KLASA: 021-05/20-01/6  

URBROJ: 2133/15-01-20-7  

Saborsko, 18.prosinca 2020. 

           

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Na temelju članka 2. 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 I 12/18) Općinsko vijeće općine 
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Saborsko na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj  

18.prosinca 2020., na prijedlog načelnika,  donosi 

 

P R O G R A M  JAVNIH POTREBA U 

KULTURINA PODRUČJU OPĆINE 

SABORSKO U 2021. GODINI 

 

Članak 1. 

Programom javnih potreba u kulturi Općine 

Saborsko za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: 

Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti 

u kulturi od značenja za općinu Saborsko. 

   

Članak 2. 

Ovim programom stvaraju se uvjeti za 

zadovoljavanje potreba u glazbenoj, glazbeno-

scenskoj djelatnosti, održavanje objekata kulturne 

baštine i sl.   

 

Članak 3. 

Javne potrebe u kulturi na području Općine 

Saborsko ostvarivati će se: - djelovanjem udruga u 

kulturi te pomaganjem i promicanjem kulturnog i 

umjetničkog stvaranja temeljem utvrđenih kriterija, 

- akcijama i manifestacijama u kulturi koje će 

pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, - 

održavanjem i nabavom nove opreme za obavljanje 

stručnog rada u kulturi, - investicijskim održavanjem 

objekata od značaja za kulturne djelatnosti, 

adaptacijom objekata kulture i sakralnih spomenika 

kulture 

 

Članak 4. 

Sredstva za provedbu Programa planirana 

su u Proračunu Općine Saborsko  za 2021. godinu i 

iznose 37.500,00 kuna.  

 

Članak 5. 

Raspored sredstava za aktivnosti iz članka 

4. ovog Programa provest će se putem javnog poziva, 

a samo u iznimnim slučajevima izravno, sukladno 

važećim propisima, o čemu će se sa korisnicima 

financijskih sredstava sklopiti Ugovor. 

 

Članak 6. 

Program stupa na snagu osmi dan od objave 

u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 021-05/20-01/6  

URBROJ: 2133/15-01-20-10  

Saborsko, 18.prosinca 2020. 

  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Temeljem članka 76. Zakona o sportu 

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

124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i čl. 31. Statuta 

općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 

17/13, 4/18 i 12/18) Općinsko vijeće općine 

Saborsko na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj 

18.prosinca 2020. na prijedlog Načelnika donosi: 

 

P R O G R A M 

JAVNIH POTREBA U SPORTU   

NA PODRUČJU OPĆINE SABORSKO   

ZA 2021. GODINU  

  

Članak 1.  

Javne potrebe u sportu su aktivnosti, 

poslovi i djelatnosti koje su od općinskog značaja, a 

to su:  

1. poticanje i promicanje sporta,  

2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i 

studenata,  

3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica 

i saveza,  

4. sportska priprema, domaća i međunarodna 

natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita 

sportaša,  

5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih 

poslova u sportu,  

6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,  

7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju 

i osoba s invaliditetom,  

8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje 

sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne 

samouprave  

9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih 

projekata elaborata i studija u funkciji razvoja 

sporta.  

  

Članak 2.  

Sukladno Zakonu sredstva za 

zadovoljavanje javnih potreba u sportu izdvajaju se 

iz Proračuna Općine na račun sportskih udruga u 

općini.  

  

Članak 3.  

  Zadovoljavanje javnih potreba mora se 

uskladiti sa realnim materijalnim mogućnostima 

općine.  

Usmjerenost razvoja treba definirati prema 

slijedećim polazištima:  

1. Selektivna podrška sportova i udruga na osnovi 

kvalitete  

2. Posebna skrb o aktivnostima invalida 

Domovinskog rata i drugih osoba oštećenog 

zdravlja  

3. Očuvanje i zaštita sportskih objekata od značaja 

za sport u općini Saborsko  

4. Afirmacija općine Saborsko u području sporta  

  

Članak 4.  

Sukladno značenju poslova, zadaća i 

funkcija koje su zakonom stavljene u djelokrug 

sportskih udruga osigurava se ukupno njihovo 
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djelovanje, kroz financijsku potporu za natjecanja na 

županijskoj i općinskoj razini.  

 

Članak 5. 

Općina Saborsko voditi će posebnu skrb o 

aktivnostima u sportu rekreaciji invalida 

Domovinskog rata i drugim osobama oštećenog 

zdravlja u okviru svojih financijskih mogućnosti.  

 

Članak 6. 

Općina Saborsko pružiti će financijsku 

potporu sportskim udrugama u održavanju 

neophodne infrastrukture, sufinanciranju izgradnje i 

uređenja sportskih objekata na području Općine, te 

nabavi opreme.  

 

Članak 7. 

Za realizaciju ovog Programa u  Proračunu 

općine Saborsko za 2021.godinu osiguravaju se 

sredstva u ukupnom iznosu 20.000,00 kn i to: 

 
 

Članak 8. 

Korisnik sredstava iz članka 7.ovog 

Programa, dužan je dostaviti godišnje Izvješće o 

utrošenim sredstvima . 

 

Članak 9. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u «Glasniku Karlovačke županije». 

 

KLASA: 021-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/15-01-20-9 

Saborsko, 18.prosinca 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u 

svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 117. 

Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 

157/13, 152/14, 99/15 ,52/16, 16/17 i 130/17) i 

članka 31. Statuta Općine Saborsko („Glasnik 

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

vijeće Općine  Saborsko na svojoj 22. redovnoj 

sjednici održanoj 18. prosinca 2020.godine, na 

prijedlog Načelnika,  donijelo je: 

 

Program socijalnih potreba Općine Saborsko za 

2021. godinu 

 

 

 

Članak 1. 

Programom socijalnih potreba  Općine 

Saborsko za 2021. godinu utvrđuju se prava 

korisnika na oblike pomoći iz djelatnosti socijalne 

skrbi koju osigurava Općina Saborsko iz svog 

Proračuna za 2021.godinu. 

 

Članak 2. 

Pod korisnicima prava podrazumijevaju se 

osobe – samci ili obitelji koje nemaju dovoljno 

sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, 

a nisu ih u mogućnosti osigurati svojim radom ili 

prihodom od imovine ili iz drugih izvora 

 

Članak 3. 

Kriteriji za ostvarivanje prava na oblike pomoći: 

a) socijalni uvjet- ispunjava ga korisnik koji 

ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu 

naknadu 

b) uvjet prihoda-ispunjava korisnik s mjesečnim 

prihodom i to:  

-samac                                     do 800,00 kn 

-dvočlano kućanstvo                  do 1.000,00 kn 

-tročlano kućanstvo                 do 1.200,00 kn 

-četveročlano kućanstvo                      do 1.500,00 kn 

Ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus 

prihoda iz prethodnog stavka za svakog daljnjeg 

člana kućanstva povećava se za 300,00 kn. 

c) posebni uvjet-ispunjava korisnik : 

-roditelj, skrbnik ili udomitelj djeteta poginulog, 

umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja 

Domovinskog rata,  

-udomitelj djeteta ili udomitelj odrasle osobe 

temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, 

-dijete ili odrasla osoba s prebivalištem na području 

Općine, kojoj je osigurana skrb u udomiteljskoj 

obitelji izvan Općine, pod uvjetom da udomiteljska 

obitelj ne ostvaruje prava u jedinici lokalne 

samouprave u kojoj udomitelj ima prebivalište,  

-odrasla osoba i dijete žrtva obiteljskog nasilja koji 

su bili primorani napustiti obitelj. 

d) ostale uvjeti.“ 

 

Članak 4. 

Oblici pomoći Socijalnog programa 

Općine Saborsko za 2019.godinu: 

1. Pravo na troškove ogrjeva  

2. Troškovi prehrane i stanovanja učenika 

3. Naknada pogrebnih troškova 

4. Novčana pomoć za opremanje novorođenčadi 

5. Pravo na naknadu za troškove stanovanja 

6. Potpore i pomoći studentima 

7. Pomoć udrugama osoba s invaliditetom 

8. Jednokratna novčana pomoć 

 

1. Pravo na troškove ogrjeva  

Korisniku koji ispunjava socijalni uvjet i 

grije se na drva, priznaje se pravo na troškove 

ogrijeva na način da mu se jednom godišnje osigura 

3m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog 
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troška u visini koju odlukom odredi Karlovačka 

županija.“ 

 

2. Troškovi prehrane i stanovanja  

Pravo na naknadu troškova prehrane i 

stanovanja ostvaruju svi učenici sa prebivalištem i 

boravištem  na području općine Saborsko. 

 

3. Naknada pogrebnih troškova 

Pravo na naknadu pogrebnih troškova može 

se ostvariti za: 

-Osobe koje pravo na pogrebne troškove ne 

ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi 

-Osobe nepoznatog prebivališta i bez prihoda 

-Osobe koje nemaju članova uže obitelji (roditelji, 

supružnik, djeca), a živjele su same i ispunjavaju 

uvjete iz članka 3. ovog Programa 

Za   ostvarivanje   prava   na   naknadu  

pogrebnih  troškova, zahtjev   i  svu  potrebitu,  

odnosno raspoloživu dokumentaciju, u Jedinstveni 

upravni odjel općine mogu podnijeti članovi obitelji 

ili domaćinstva, kao i institucije socijalne skrbi. 

Pravo na naknadu pogrebnih troškova ne 

može se ostvariti za umrle osobe koje imaju članove 

uže obitelji (roditelji, supružnik, djeca) iako nisu s 

njima živjeli u domaćinstvu, osim ako svi članovi 

uže obitelji sa svojim domaćinstvima ispunjavaju 

uvjete iz kriterija prihoda svih članova domaćinstva 

iz članka 3. ovog Programa. 

Utvrđuje se iznos do 1.000,00 kuna za 

nabavu opreme i obavljanje usluga sahrane osobama 

koje udovoljavaju kriterijima navedenim u ovom 

Programu. Rješenje o pravu na naknadu pogrebnih 

troškova izdaje Jedinstveni upravni odjel općine. U 

pogrebne troškove priznati će se samo nužna 

osnovna oprema i usluge. 

 

4. Novčana pomoć za opremanje novorođenčadi 

Novčana pomoć za opremanje 

novorođenog djeteta u iznosu od 2.500,00 kn 

ostvariti će roditelji svakog novorođenog djeteta koji 

imaju prebivalište na području Općine Saborsko. 

Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći za 

opremanje novorođenog djeteta predaje se u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko koji 

izdaje rješenja o pravu na ovakav oblik pomoći. 

 

5. Pravo na naknadu za troškove stanovanja 

Troškovi stanovanja odnose se na 

podmirenje dijela troškova stanovanja za potrošnju 

električne energije, plina, vode i odvodnje, 

najamnine i komunalne naknade i druge troškove 

stanovanja u skladu s posebnim propisom. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja 

priznaje se samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene 

minimalne naknade. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja 

priznaje se u visini do polovice iznosa zajamčene 

minimalne naknade priznate samcu odnosno 

kućanstvu utvrđene rješenjem nadležnog Centra za 

socijalnu skrb. 

 

6. Potpore i pomoći studentima 

Svim redovnim studentima koji  imaju  

prebivalište na  području  Općine Saborsko, na  

njihov zahtjev, može se osigurati jednokratna 

novčana pomoć u 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. 

 

7. Pomoć udrugama osoba s invaliditetom 

Udrugama s članovima s posebnim 

potrebama   s   područja Općine Saborsko Općinski 

načelnik može na temelju njihovog zahtjeva odobriti 

pomoć. 

 

8. Jednokratna novčana pomoć 

Jednokratna novčana  pomoć  u  visini  od  

500,00  do  1.500,00 kuna isplaćivati  će se 

najugroženijima u određenim situacijama (troškovi 

liječenja, nesreća, iznenadne bolesti, neki račun i 

slično), te u određene blagdane (Sv. Nikola, Božić, 

Nova Godina i slično). 

Jednokratna novčana pomoć odobrava se 

na temelju pismenog zahtjeva koji se podnosi 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Saborsko 

koji izdaje rješenje o dodjeli jednokratne novčane 

pomoći. Jednokratna novčana pomoć može se 

odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da 

Općina djelomično ili u potpunosti plati račun za 

robu ili uslugu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi. 

Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti 

sredstava u Proračunu Općinski načelnik Općine 

Saborsko donijeti će odluku o visini jednokratne 

novčane pomoći. 

Jednokratna novčana pomoć može se u 

pravilu ostvariti jedanput godišnje. U izuzetnim 

teškim slučajevima jednokratna novčana pomoć 

može se ostvariti i više puta godišnje o čemu 

odlučuje Općinsko vijeće. 

 

Članak 5. 

Potrebna novčana sredstva za 

2021.godinu 

1. Troškovi smještaja- učenički dom    70.000,00 kn  

2. Prehrana učenika                    15.000,00 kn 

3. Troškovi ogrijeva                    12.600,00 kn 
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4. Novčana pomoć za opremanje novorođenčadi

                                                   7.500,00 kn  

5. Potpore i pomoći studentima (stipendije)                   

                                                48.000,00 kn  

6. Jednokratne novčane pomoći      15.000,00 kn  

7. Škola u prirodi                       2.650,00 kn 

8. Sufinanciranje prijevoza                   24.000,00 kn 

9. Troškovi stanovanja 

U K U P N O      196.750,00 kn 

 

Članak 6. 

O zahtjevima za ostvarivanje prava odlučiti 

će, na temelju uredno podnesenog pisanog zahtjeva, 

Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko 

rješenjem , uz izuzetak zahtjeva kojim se utvrđuje 

pravo na troškove ogrijeva o kojem odlučuje 

Karlovačka županija. 

O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog 

upravnog odjela odlučuje nadležni odjel Karlovačke 

županije.  

Korisnik je dužan prijaviti svaku promjenu 

okolnosti ili uvjeta temeljem kojih ostvaruje neki od 

oblika pomoći i potpora predviđenih ovim 

Programom, u roku 15 dana od dana nastanka istih. 

 

Članak 7. 

  Program socijalnih potreba Općine 

Saborsko stupa na snagu osmi dan od objave u 

Glasniku Karlovačke županije. 

 
KLASA:  021-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/15-01-20-8 

Saborsko,  18. prosinca 2020.  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Na temelju članka 36. Zakona o 

poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18), 

članka 7. Pravilnika o državnim potporama 

poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ 

broj 72/17), te članka 31. Statuta Općine Saborsko 

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

Općinsko vijeće Općine Saborsko na 22. redovnoj 

sjednici  18.prosinca  2020. godine, donosi 

 

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI 

OPĆINE SABORSKO ZA RAZDOBLJE OD 

2021.-2027. GODINE 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

1) Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u 

poljoprivredi za koje će Općine Saborsko u 

razdoblju od 2021.-2027.godine dodjeljivati 

potpore male vrijednosti u poljoprivredi te 

kriteriji i postupak dodjele.  

2) Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih 

novčanih sredstava planiranih iz Proračuna 

Općine Saborsko. 

 

Članak 2. 

Potpore male vrijednosti u poljoprivredi 

dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju 

državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju 

propisanim Uredbom Komisije (EZ) broj 1408/2013 

od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore 

de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 

24.prosinac 2013.) i  Uredbe Komisije (EU) 

2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe 

(EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore 

de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u 

tekstu: Uredba de minimis). 

 

1) Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se 

Program primjenjuje na potpore dodijeljene 

poljoprivrednim gospodarstvima (u daljnjem 

tekstu: Korisnici) u sektoru primarne 

poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili 

količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest 

potpora koje su izravno vezane uz izvezene 

količine, potpora za osnivanje i upravljanje 

distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 

troškove vezane uz izvoznu djelatnost,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih 

umjesto uvoznih proizvoda. 

 

2) Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 

pod pojmom ʺjedan poduzetnikʺ obuhvaćena su 

sva poduzeća koja su u najmanje jednom od 

sljedećih međusobnih odnosa:  

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava 

dioničara ili članova u drugom poduzeću;  

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti 

većinu članova upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela drugog poduzeća;  

 

 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući 

utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi 

statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;  

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u 

drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 

dogovorom s drugim dioničarima ili članovima 

tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara 

ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.  

 

4) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa 

navedenih u prvom podstavku točkama (a) do 

(d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se 

tako smatraju jednim poduzetnikom.  
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Članak 3. 

1) Korisnici mjera iz ovog Programa su 

poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem 

odnosno prebivalištem na području Općine 

Saborsko, a koji imaju poljoprivrednu površinu, 

stoku ili poljoprivrednu proizvodnju za koju 

traže subvenciju primarno na području Općine 

Saborsko, te upisanu u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava. 

2) Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-

gospodarska jedinica koja se bavi 

poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo 

koje je pretežito u privatnom vlasništvu, obrt ili 

zadruga ako je registrirana za obavljanje 

poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko 

gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo, a upisano je u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava. 

3) Korisnici mjera ne mogu koristit mjeru iz 

Programa za troškove i aktivnosti za koje su već 

koristili mjere iz Programa Općine Saborsko ili 

nekog drugog izvora, odnosno ne smiju doći do 

duplog financiranja. 

4) Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim 

uvjetima propisanim po pojedinim mjerama. 

 

II. POTPORE U POLJOPRIVREDI 

Članak 4. 

1) Mjere potpora su:  

- Mjera 1: Potpora za umjetno osjemenjivanje 

krava i krmača 

- Mjera 2: Potpora proizvodnji meda,  

- Mjera 3: Potpora za početnike u primarnim 

poljoprivrednim djelatnostima 

- Mjera 4: Potpore za nabavu voćnih sadnica,  

- Mjera 5: Potpora za nabavu izvornih i zaštićenih 

pasmina koza i ovaca 

- Mjera 6. Sufinanciranje uzgoja krava, konja i 

magaraca 

 

2) Ovlašćuje se općinski načelnik da u slučaju 

potrebe, tijekom godine može donijeti odluku o 

preraspodjeli sredstava unutar mjera 1-6, s tim 

da ukupan iznos sredstava za potpore ne prelazi 

iznos planiran proračunom za tekuću godinu. 

 

MJERA 1. Potpora za umjetno osjemenjivanje 

krava i krmača 

Uvjet za dodjelu potpore:  

Poljoprivredno gospodarstvo koje za svoje 

krave i krmače koristi uslugu umjetnog 

osjemenjivanja. 

Potpora se odobrava u visini do 50% 

dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 

5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu. 

 

MJERA 2 : Potpora proizvodnji meda 

Uvjeti za dodjelu potpore:  

- Potpora se dodjeljuje fizičkoj ili pravnoj osobi 

koja se bavi proizvodnjom meda, a ima 

prebivalište ili sjedište na području Općine 

Saborsko , te ima najmanje 10 košnica. 

- Korisnik potpore za iste prihvatljive troškove za 

koje je dobio potporu po ovom programu ne 

može zatražiti niti dobiti potporu iz Nacionalnog 

pčelarskog programa. 

- Iznos potpore iznosi 60,00 kuna po košnici. 

Potpora će se odobriti korisniku za nabavku 

opreme za proizvodnju meda i sredstava za prehranu 

pčela (5 kg šećerno-medne pogače ili konzumnog 

šećera po košnici). 

Maksimalan iznos sredstava potpore po 

jednom korisniku iznosi do 90 % od ukupne 

vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 6.000,00 

kn po korisniku godišnje. 

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o 

upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i dokaz o 

broju pčelinjih zajednica u uzgoju. 

 

MJERA 3: Potpora za početnike u primarnim 

poljoprivrednim djelatnostima 

Uvjeti za dodjelu potpore:  

- Korisnik potpore po prvi puta započinje sa 

samostalnom poljoprivrednom djelatnošću u 

godini za koju se potpora dodjeljuje 

- Sjedište djelatnosti mora biti na području Općine 

Saborsko.  

Potpora se ne odobrava korisniku ukoliko 

se radi samo o promjeni nositelja OPG-a ( 

prebacivanje OPG-a s dosadašnjeg nositelja na 

drugu osobu pod istim MIPG brojem). 

Potpora će se odobriti korisniku za nabavku 

opreme, strojeva ili drugih potreba za početak 

obavljanja djelatnosti.  

Maksimalan iznos sredstava potpore po 

jednom korisniku iznosi do 90 % od ukupne 

vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 

10.000,00 kn po korisniku godišnje. 

 

MJERA 4. Potpore za nabavu voćnih sadnica  

Uvjet za dodjelu potpore:  

Poljoprivredno gospodarstvo koje nabavi i 

posadi voćne sadnice preporučenih sorti za područje 

Općine Saborsko na najmanjoj površini od 0,5 ha. 

Potpora se odobrava u visini do 50% dokumentiranih 

troškova, a najviše u iznosu od 5.000,00 kuna  po 

poljoprivrednom gospodarstvu. 

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o 

vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta, 

kopija katastarskog plana i deklaracija za nabavljene 

sadnice. 

Potpora se isplaćuje nakon provedene 

sadnje i izvršenog očevida. 

 

MJERA 5: Potpora za nabavu izvornih i zaštićenih 

pasmina koza i ovaca 

Uvjet za dodjelu potpore: 
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Poljoprivredno gospodarstvo koje nabavi 

minimalno 5 grla koza ili ovaca. 

Iznos potpore iznosi 300,00 kuna po grlu. 

Najveći iznos potpore po korisniku je 

3.000,00 kuna godišnje. 

Uz zahtjev za potporu dostavlja se potvrda 

HPA da je nabavljeno grlo izvorna i zaštićena 

pasmina domaćih životinja. 

 

MJERA 6. Sufinanciranje uzgoja krava, konja i 

magaraca 

Potpora će se odobriti korisniku za: 

Uzgoj i držanje rasplodnih krava, konja i 

magaraca. 

Iznos potpore iznosi  300,00 kn po grlu. 

Najveći iznos potpore po korisniku je 

5.000,00 kuna godišnje. 

 

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA I 

POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Članak 5. 

1) Potpore iz ovog Programa dodjeljuju se putem 

natječaja. 

2) Tekst natječaja bit će objavljen na web stranici 

Općine Saborsko www.opcina saborsko.hr i 

oglasnoj ploči Općine.  

3) Odluku o raspisivanju natječaja donosi općinski 

načelnik za svaku proračunsku godinu. 

 

Članak 6. 

1) Potpore se dodjeljuju na temelju provedenog 

natječajnog postupka i kriterija propisanih ovim 

Programom za svaku pojedinu mjeru.  

2) Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima 

koje će za natječaj pripremiti Jedinstveni 

upravni odjel Općine Saborsko.  

3) Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi predani izvan 

rokova propisanim natječajem neće se 

razmatrati.  

4) Potrebna dokumentacija uz prijavu na natječaj 

bit će specificirana u samom tekstu natječaja.  

5) Općina Saborsko može od prijavitelja na 

natječaj zatražiti dodatnu dokumentaciju radi 

provjere dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja 

za dodjelu potpore iz ovog Programa.  

6) Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a 

troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje 

potpore. 

 

Članak 7. 

1) Postupak obrade podnesenih zahtjeva provodi 

Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi koga 

čine predsjednik i dva člana koje imenuje 

općinski načelnik.  

2) Povjerenstvo se sastaje svaki drugi mjesec 

počevši od dana objave natječaja. Nakon 

provjere pristiglih zahtjeva na natječaj, 

Povjerenstvo sastavlja listu prijedloga za 

dodjelu potpora. Temeljem sastavljene liste 

prijedloga za dodjelu potpora, općinski načelnik 

donosi odluku o isplati potpora. 

3) Po donošenju odluke o isplati odobrenih 

potpora, sudionicima će ista biti dostavljena, te 

će biti objavljena na oglasnoj ploči i web 

stranici Općine Saborsko 

www.opcinasaborsko.hr.  

4) Ugovor s Korisnicima kojima je potpora 

odobrena u ime Općine Saborsko potpisuje 

općinski načelnik. 

5) Odobrena potpora isplaćuje se na IBAN  

korisnika potpore.  

 

Članak 8. 

1) Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan 

iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen 

jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 

20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri 

fiskalne godine, te se ta gornja granica 

primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu 

potpore.  

2) Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, 

podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu 

priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora 

male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz 

drugih izvora.  

3) Davatelj državne potpore dužan je korisniku 

potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 

1408/2013.  

 

IV. KONTROLA PRIMATELJA POTPORA 

Članak 9. 

1) Korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva 

podložan je nadzoru Općine Saborsko u cilju 

dodatne provjere istinitosti podataka i 

usklađenosti zahtjeva i stanja na terenu.  

2) Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj 

zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili 

prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne 

odgovara njegovom stvarnom stanju na terenu, 

od korisnika potpore će se zatražiti povrat 

dobivenih sredstava u proračun, a zahtjev će mu 

biti odbijen. 

 

IV. POVRAT SREDSTAVA 

Članak 10. 

1) Ako korisnik potpore uslijed okolnosti 

propisanih člankom 9. ovoga Programa ne izvrši 

povrat sredstava u zadanom roku, pokrenut će se 

postupak prisilne naplate sa računa korisnika 

potpore.  

2) Osim toga podnositelj zahtjeva odnosno 

korisnik potpore bit će isključen iz postupaka 

dodjele svih općinskih potpora u poljoprivredi u 

sljedećih pet (5) godina.  
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Članak 11. 

Najviši iznos potpore koje jedno 

poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti u godini 

po svim mjerama iz ovog Programa iznosi 7.000,00 

kuna. 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

Financijska sredstva za potpore u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine 

Saborsko za 2021. godinu osiguravaju se u 

Proračunu Općine Saborsko sukladno financijskim 

mogućnostima i likvidnosti Proračuna. 

 

Članak 13. 

Korisnik potpore male vrijednosti mora 

davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima 

dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru 

poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi 

deminimis. 

 

Članak 14. 

Ovaj Program će se objaviti u Glasniku 

Karlovačke županije. 

 

KLASA:021-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/15-01-20-11 

Saborsko, 18.prosinca 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

                                                                                                                                                                                                                                          

 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(„Narodne novine broj 86/12,143/13- pročišćeni 

tekst) i čl. 31. Statuta općine Saborsko (Glasnik 

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

vijeće općine Saborsko na svojoj 22. redovnoj 

sjednici održanoj 18. prosinca 2020., na prijedlog 

Načelnika  donosi 

  

P R O G R A M  

UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE   

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U 

PROSTORU ZA 2021. GODINU  

  

Članak 1.   

Prihod od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u  

Proračunu općine Saborsko za 2021. godinu.   

  

Članak 2.  

Sredstva naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, planiraju se 

u 2021. godini u iznosu od 2.000,00 kuna.  

  

 

 

Članak 3.  

Sredstva iz članka 2. ovog Programa 

utrošiti će se za sufinanciranje prostornih planova na 

području Općine Saborsko u 2021. godini 

  

Članak 4. 

Ovaj Program izvršavat će se ovisno o 

prilivu sredstava u Proračun Općine Saborsko, te se 

tijekom godine može mijenjati i dopunjavati ovisno 

o raspoloživim sredstvima.  

Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je 

Općinski načelnik u cijelosti. 

 

Članak 5. 

O izvršenju ovog Programa Općinski 

načelnik podnijeti će izvješće Općinskom vijeću u 

prvom tromjesečju nakon isteka godine na koju se 

ovaj Program odnosi.  

 

Članak 6. 

Program stupa na snagu osmi dan od objave 

u Glasniku Karlovačke županije.  

 

KLASA: 021-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/15-01-20-13 

Saborsko, 18.prosinca 2020. 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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 članka 31. 

Statuta općine Saborsko (Glasnik Karlovačke 

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

Općine Saborsko na svojoj 22. redovnoj sjednici 

održanoj 18. prosinca 2020. godine na prijedlog  

Načelnika donosi 

 

P R O G R A M   

UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA  ZA 

2021. GODINU 

  

Članak 1.  

Programom utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2021. godinu utvrđuje se namjena 

korištenja sredstava šumskog doprinosa kojeg 

plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju 

proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u 

visini 5 % od prodajne cijene proizvoda na panju.  

  

Članak 2.  

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se u 

Proračun Općine Saborsko.  
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Članak 3.  

U Proračunu Općine Saborsko za 2021. 

godinu planirana su sredstva šumskog doprinosa u 

iznosu od  750.000,00 kn.  

 

Članak 4. 

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka 

koristiti će se za utrošit će se za kapitalna ulaganja u 

komunalnu infrastrukturu; za financiranje izgradnje 

komunalne infrastrukture za slijedeće namjene: - 

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u vlasništvu Općine 

Saborsko. 

 

Članak 5.  

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana objave u 

„Glasniku Karlovačke županije“. 

  

KLASA: 021-05/20-01/6  

URBROJ: 2133/15-01-20-12  

Saborsko, 18.prosinca 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 

82/15, 118/18, 31/20), članka 59. Pravilnika o 

nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja 

javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne 

Novine“ broj 49/17) te članka 31. Statuta Općine 

Saborsko ( „Glasnik Karlovačke županije“ broj 

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

Saborsko na svojoj 22. sjednici, održanoj 

18.prosinca 2020. godine,na prijedlog Načelnika 

donosi 

 

PLAN RAZVOJA  

sustava civilne zaštite na području Općine 

Saborsko za 2021. godinu s trogodišnjim 

financijskim učincima 

 

1. UVOD 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 

118/18, 31/20) definirano je da predstavničko tijelo 

na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave u postupku 

donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju 

Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne 

zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri 

godine.  

Na temelju Analize o stanju sustava civilne 

zaštite na području Općine Saborsko za 2020. godinu 

te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite Općine Saborsko za razdoblje 2020. do 

2023.god., donosi se Plan razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine Saborsko za 2021. godinu 

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u 

daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). 

 

2. PLANSKI DOKUMENTI 

  U tabeli 1. navedeni su dokumenti iz 

područja civilne zaštite koje je potrebno izraditi u 

2021. godini. 

 

Tablica 1: Popis dokumenata iz područja civilne 

zaštite koje je Općina Saborsko u potrebi izraditi u 

2021.god. 

 
 

2.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE 

PODATAKA O PRIPADNICIMA, 

SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA 

OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE 

Općina Saborsko osigurava uvjete za 

vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, 

sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava 

civilne zaštite (Pravilnik o vođenju evidencije 

pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(„Narodne Novine“ broj 75/16). 

Evidencija se ustrojava za: 

• za članove Stožera civilne zaštite, 

• za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne 

zaštite, 

• za koordinatore na lokaciji 

• pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. 

Općina Saborsko dužna je podatke o 

vrstama i broju pripadnika operativnih snaga 

zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke 

koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti 

Karlovačkoj županiji te u MUP – Ravnateljstvo 

civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka 

– Služba civilne zaštite Karlovac, sukladno 

Pravilniku o vođenju  evidencija pripadnika 

operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne 

Novine“ broj 75/16). Kontakt podatke (adrese, fiksni 

i mobilni telefonski brojevi) u planskim 

dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati. 

NOSITELJ: Općina Saborsko 

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel 

ROK: 30. prosinca 2021. godine 
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3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE 

3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

• Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 

2021.god. 

NOSITELJ: Općina Saborsko, Stožer civilne zaštite 

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera 

civilne zaštite 

ROK: prosinac 2021.god. 

 

• Upoznati Stožer s Planom djelovanja civilne 

zaštite, 2021.god. 

NOSITELJ: Općina Saborsko, Stožer civilne zaštite 

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera 

civilne zaštite 

ROK: prosinac 2021.god. 

 

• Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga 

sustava civilne zaštite 

NOSITELJ: Općina Saborsko 

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka 

skupina i operativne snage sustava civilne zaštite. 

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne 

zaštite 

 

• Evidencija Stožera civilne zaštite, ažuriranje 

osobnih podataka 

NOSITELJ: Općina Saborsko 

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel 

ROK: kontinuirano tijekom godine 

 

3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

U cilju spremnosti i brzog djelovanja 

operativnih snaga vatrogastva za 2021.god. u planu 

su sljedeće aktivnosti:  

Tablica 2: Prikaz planiranih aktivnosti i opreme koja 

nedostaje – DVD Saborsko 

 
NOSITELJ: Operativne snage vatrogastva Općine 

Saborsko 

IZVRŠITELJ: Operativne snage vatrogastva Općine 

Saborsko 

ROK: 2021.god. 

 

3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko 

društvo Crvenog križa Ogulin 

Tablica 3: Prikaz planiranih aktivnosti i opreme koja 

nedostaje – GDCK Ogulin 

 
Gradsko društvo Crvenog križa Grada 

Ogulina sudjelovati će u vježbi civilne zaštite 

Općine Saborsko.   

NOSITELJ: Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin 

IZVRŠITELJ: Gradsko društvo Crvenog križa 

Ogulin 

ROK: 2021.god. 

 

3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA 

SPAŠAVANJA (HGSS) – Stanica Ogulin 

Tablica 1: Prikaz planiranih aktivnosti i opreme koja 

nedostaje – HGSS Stanica Ogulin 

 
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – 

Stanica Ogulin sudjelovati će u vježbi civilne zaštite 

Općine Saborsko.   

NOSITELJ: Hrvatska gorska služba spašavanja – 

Stanica Ogulin 

IZVRŠITELJ: Hrvatska gorska služba spašavanja – 

Stanica Ogulin 

ROK: 2021.god. 

 

3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I 

NJIHOVI ZAMJENICI 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi 

zamjenici imenovani su kako slijedi:  

• Za grupu naselja: Begovac, Blata i Lička 

Jesenica (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika 

na ukupno 170 stanovnika) 

• Za naselje Saborsko (2 povjerenika i 2 zamjenika 

povjerenika na ukupno 462 stanovnika) 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi 

zamjenici: 

• sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i 

uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera 

osobne i uzajamne zaštitite  

• daju obavijesti građanima o pravodobnom 

poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne 

zaštite 

• sudjeluju u organiziranju i provođenju 

evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 

mjera civilne zaštite 

• organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika 

ranjivih skupina 

• provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima 

za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 

području svoje nadležnosti i o propustima 

obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

 

• Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 

2021.god. 

NOSITELJ: Općina Saborsko, Stožer civilne zaštite 

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera 

civilne zaštite 

ROK: prosinac 2021.god. 

 

• Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 

2021.god. 

NOSITELJ: Općina Saborsko, Stožer civilne zaštite 

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera 

civilne zaštite 

ROK: prosinac 2021.god. 

 

• Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i 

njihovih zamjenika 
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NOSITELJ: Općina Saborsko 

IZVRŠITELJ: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite 

ROK: kontinuirano tijekom godine  

 

 

• Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, 

ažuriranje osobnih podataka 

NOSITELJ: Općina Saborsko 

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel 

ROK: kontinuirano tijekom godine 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici 

sudjeluju u vježbi civilne zaštite Općine Saborsko. 

 

3.6. KOORDINATORI NA LOKACIJI 

Sukladno članku 26. Pravilnika o 

mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih 

snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 

69/16), Općina Saborsko u Planu djelovanja civilne 

zaštite i u suradnji s operativnim snagama sustava 

civilne zaštite utvrđuje popis potencijalnih 

koordinatora na lokaciji s kojeg, ovisno o 

specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik 

Stožera civilne zaštite Saborsko, određuje 

koordinatora i upućuje ga na lokaciju sa zadaćom 

koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga 

sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom 

tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na 

otklanjanju posljedica izvanrednog događaja, a u 

pravilu iz sastava operativne snage sustava civilne 

zaštite koja ima vodeću ulogu u provedbi 

intervencije.  

Koordinatora na lokaciji Stožer civilne 

zaštite Općine nakon zaprimanja obavijesti o velikoj 

nesreći ili katastrofi, mobilizira odmah po saznanju, 

upućuje na mjesto incidenta prije dolaska 

operativnih snaga. 

 

• Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 

2021.god. 

NOSITELJ: Općina Saborsko, Stožer civilne zaštite 

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera 

civilne zaštite 

ROK: prosinac 2021.god. 

 

• Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 

2021.god. 

NOSITELJ: Općina Saborsko, Stožer civilne zaštite 

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera 

civilne zaštite 

ROK: prosinac 2021.god. 

 

• Evidencija koordinatora na lokaciji, ažuriranje 

osobnih podataka 

NOSITELJ: Općina Saborsko 

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel 

ROK: kontinuirano tijekom godine 

 

Koordinatori na lokaciji sudjeluju u vježbi 

civilne zaštite Općine Saborsko.  

3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA 

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Pravna osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Općine Saborsko je: 

• SABKOM d.o.o. 

Po izradi Procjene rizika od velikih nesreća 

Općine Saborsko 2021., a sukladno potrebama i 

zahtjevima za provođenje mjera i aktivnosti koje će 

proizaći iz rezultata Procjene rizika od velikih 

nesreća Općine Saborsko 2021., Općinsko vijeće 

Općine Saborsko odrediti će pravne osobe od 

interesa za sustav civilne zaštite uz prethodnu 

suglasnost MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – 

Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne 

zaštite Karlovac.   

NOSITELJ: Općina Saborsko, Općinsko vijeće 

IZVRŠITELJ: Općinsko vijeće, Predsjednik 

Općinskog vijeća 

ROK: ožujak 2021.god. 

 

Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju 

i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 

zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku 

njihovog donošenja  („Narodne Novine“ broj 49/17) 

pravne osobe koje su odlukom Općinskog vijeća 

određene od interesa za sustav civilne zaštite dužne 

su izraditi operativni plan civilne zaštite. 

Pravne osobe operativni plan izrađuju na temelju 

dobivene odluke Općinskog načelnika. 

Pravne osobe operativnim planom razrađuju tko će 

provesti zadaće, kada, prije, za vrijeme ili 

neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s 

kojim resursima te tko je za organiziranje snaga i 

provođenja zadaća odgovoran.  

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Saborsko sudjeluju s ljudskim snagama i 

materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti 

u sustavu civilne zaštite. 

Općina Saborsko podmiriti će pravnim 

osobama od interesa za sustav civilne zaštite stvarno 

nastale troškove djelovanja ljudskih snaga i 

materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite, a isto će se regulirati 

sporazumom.   

Sukladno potrebi pretpostavljenog 

izvanrednog događaja, pravne osobe od interesa za 

sustav civilne zaštite Općine Saborsko sudjeluju u 

vježbi civilne zaštite Općine Saborsko.  

 

• Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 

2021.god. 

NOSITELJ: Općina Saborsko, Stožer civilne zaštite 

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera 

civilne zaštite 

ROK: prosinac 2021.god. 

 

• Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 

2021.god. 

NOSITELJ: Općina Saborsko, Stožer civilne zaštite 
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IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera 

civilne zaštite 

ROK: prosinac 2021.god. 

 

• Evidencija pravnih osoba od interesa za sustava 

civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka 

NOSITELJ: Općina Saborsko 

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel 

ROK: kontinuirano tijekom godine 

 

3.9. UDRUGE GRAĐANA 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od 

interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio 

operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je 

osposobljen za provođenje pojedinih mjera i 

aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim 

sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih 

operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih 

postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. 

Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i 

navode u Planu djelovanja civilne zaštite Općine 

Saborsko. 

Operativni članovi udruga ne mogu se 

istodobno raspoređivati u više operativnih snaga 

sustava civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja 

sustava. 

Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih 

troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna 

Općine Saborsko. 

Općina Saborsko međusobne odnose s 

udrugama regulira sporazumima kojima se utvrđuju 

zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod 

kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava 

civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) 

namijenjena jačanju sposobnosti udruga za 

provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Radi osposobljavanja za sudjelovanje u 

sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode 

osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u 

osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim 

snagama sustava civilne zaštite Općine Saborsko. 

 

4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U 

organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored 

ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, 

odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao 

se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava 

zaštite i spašavanja, stoga je potrebno: 

• nastaviti rad na unaprjeđenju sustava 

uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih 

nesreća i katastrofa 

• provjeriti čujnost sirena na području Općine 

Saborsko. 

 

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim 

tvarima), MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – 

Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne 

zaštite Karlovac, operativne snage vatrogastva i 

Općina Saborsko. 

 

5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE U 2021.GOD. 

• Operativne snage vatrogastva – DVD Saborsko – 

60.000,00 kuna 

• Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin – 

10.000,00 kuna 

• Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica 

Ogulin- 5.000,00 kuna 

 

6. ZAKLJUČAK 

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite 

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

zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika 

provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine 

Saborsko. 

U 2020. godini pokazuje se potrebnim 

nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju 

sustava civilne zaštite Općine Saborsko i to posebice 

sljedećim aktivnostima: 

• ažuriranje postojećih planskih dokumenata, 

• osposobljavanjem i opremanjem operativnih 

snaga sustava civilne zaštite, 

• ažuriranjem podataka o operativnim snagama u 

sustavu civilne zaštite, 

• osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva 

za organizaciju i razvoj sustava    civilne zaštite. 

 

KLASA:021-05/20-01/6 

URBROJ:2133/15-01-20-18 

Saborsko, 18.prosinca 2020.g. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 

82/15, 118/18, 31/20), članka 58. Pravilnika o 

nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja 

javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne 

Novine“ broj 49/17) te članka 31. Statuta Općine 

Saborsko („ Glasnik Karlovačke županije“ broj 

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

Saborsko na svojoj 22.  sjednici održanoj 

18.prosinca 2020. godine, na prijedlog Načelnika 

donosi 

 

ANALIZU STANJA 

sustava civilne  zaštite na području Općine 

Saborsko za 2020. godinu 



BROJ 74/2020. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 104 

 

  

1. UVOD 

Civilna zaštita je sustav organiziranja 

sudionika, operativnih snaga i građana za 

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim 

nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica 

terorizma i ratnih razaranja. 

Općina Saborsko obavezna je organizirati 

poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se 

odnose na planiranje, razvoj, učinkovito 

funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne 

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

31/20) definirano je da predstavničko tijelo na 

prijedlog izvršnog tijela  jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u postupku donošenja 

proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja 

i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se 

razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

 

Općinsko vijeće Općine Saborsko donijelo 

je: 

• Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite Općine Saborsko za razdoblje od 2020. do 

2023.god. (KLASA: 021-05/20-01/1, URBROJ: 

2133/15-01-20-5, od 21. veljače 2020.god.),  

• Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Saborsko za 2020. godinu s trogodišnjim 

financijskim učincima (KLASA: 021-05/20-

01/1, URBROJ: 2133/15-01-20-6, 21. veljače 

2020.god.)  

• Analiza stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Saborsko za 2019. godinu (KLASA: 021-

05/20-01/1, URBROJ: 2133/15-01-20-4, od 21. 

veljače 2020.god.). 

• Odluka o postupku izrade Procjene rizika od 

velikih nesreća za Općinu Saborsko i osnivanju 

Radne skupine za izradu Procjene rizika od 

velikih nesreća za Općinu Saborsko (KLASA: 

022-05/20-02/1, URBROJ: 2133/15-02-20-31, 

od 29.09.2020.god.).  

 

Na području Općine Saborsko mjere i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće 

operativne snage sustava civilne zaštite: 

• Stožer civilne zaštite Općine, 

• Operativne snage vatrogastva – DVD Saborsko, 

• Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin, 

• Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica 

Ogulin, 

• Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, 

• Koordinatori na lokaciji, 

• Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

– SABKOM d.o.o. 

 

 

 

2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE 

• Procjena rizika od velikih nesreća Općine 

Saborsko 

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 

82/15) i članka 31. Statuta Općine Saborsko 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 17/13), 

Općinsko vijeće Općine Saborsko na 2. redovnoj 

sjednici održanoj dana 22.09.2017.god. donijelo je 

Zaključak o prihvaćanju Procjene rizika od velikih 

nesreća za Općinu Saborsko (KLASA: 021-05/17-

01/6, URBROJ: 2133/15-01-17-18). 

Procjenu rizika od velikih nesreća za 

Općinu Saborsko izradila je Radna skupina 

osnovana Odlukom o postupku izrade Procjene 

rizika od velikih nesreća za Općinu Saborsko i 

osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika 

od velikih nesreća za Općinu Saborsko (KLASA: 

022-05/17-02/1, URBROJ: 2133/15-02-17-41 

Saborsko, 17.08.2017. god.). 

Procjena rizika od velikih nesreća izrađena 

je sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika 

od velikih nesreća za područje Karlovačke županije 

(KLASA: 010-01/17-01/32, URBROJ: 2133/1-

05/06-17-02, Karlovac, 19.01.2017.god.) 

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Saborsko 

ažurirana je Odlukom o izmjenama i dopunama 

Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Saborsko (KLASA: 021-05/19-01/3, URBROJ: 

2133/15-01-19-3, od 24.05.2019.god.).  

Procjena rizika od velikih nesreća temelj je 

izrade Plana djelovanja civilne. 

Sukladno članku 8., stavku 2. Pravilnika o 

smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa 

i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne Novine“ broj 65/16), procjene rizika od 

velikih nesreća za područja jedinica lokalne 

samouprave izrađuju se najmanje jednom u tri 

godine te se njihovo usklađivanje i usvajanje mora 

provesti do kraja mjeseca ožujka, a županijskih do 

početka rujna u svakom trogodišnjim ciklusu. S 

obzirom na navedeno, načelnik Općine Saborsko 

donosi Odluku o postupku izrade Procjene rizika od 

velikih nesreća za Općinu Saborsko i osnivanju 

Radne skupine za izradu Procjene rizika  od velikih 

nesreća za Općinu Saborsko (KLASA: 022-05/20-

02/1, URBROJ: 2133/15-02-20-31, od 

09.09.2020.god. Nacrt Procjene rizika od velikih 

nesreća 2021.god. je izrađen.  

 

2.1. PLANSKI DOKUMENTI 

• Plan djelovanja civilne zaštite Općine 

Saborsko 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. 

Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne Novine“ 

broj 82/15, 118/18), načelnik Općine Saborsko donio 

je Plan djelovanja civilne zaštite Općine Saborsko, 

koji će na temelju čl. 67. Pravilnika o nositeljima, 
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sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 

civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u 

postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ 

broj 49/2017) izradila Ustanova za obrazovanje 

odraslih za poslove zaštite osoba i imovine 

„Defensor“, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin.  

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Saborsko 

ažuriran je Odlukom o izmjenama i dopunama Plana 

djelovanja civilne zaštite Općine Saborsko 

(KLASA: 22-05/19-2/1, URBROJ: 2133/15-02-19-

7, od 20.03.2019.god.).   

 

2.2. EVIDENCIJA OPERATIVNIH SNAGA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

• Vođenje evidencije pripadnika operativnih 

snaga sustava civilne zaštite 

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija 

pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(„Narodne Novine” broj 75/16) ustrojena je 

evidencija vlastitih pripadnika za operativne snage 

sustava civilne zaštite Općine Saborsko za: 

• Članove Stožera civilne zaštite 

• Povjerenike i zamjenike povjerenika 

civilne zaštite 

• Pravne osobe od interesa za sustav civilne 

zaštite 

• Koordinatore na lokaciji 

Podaci o pripadnicima operativnih snaga 

kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 

 

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 

SABORSKO 

3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite Općine Saborsko 

osnovan je Odlukom načelnika Općine Saborsko 

(KLASA: 022-05/16-02/1, URBROJ: 2133/15-02-

16-17, Saborsko, 05.12.2017.god.). Izmjene i 

dopune Stožera civilne zaštite Općine Saborsko 

izvršene su Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o 

imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Saborsko 

(KLASA: 022-05/17-02/1, URBROJ: 2133/15-

02/17-45, Saborsko, 22.09.2017.god.). Stožer 

civilne zaštite Općine Saborsko sastoji se od 

načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 10 

članova Stožera.   

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno 

i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće 

koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija 

ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike 

nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava 

civilne zaštite na svom području, upravlja 

reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove 

informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o 

prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite. Radom Stožera civilne zaštite Općine 

Saborsko rukovodi načelnik Stožera, a kada se 

proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima 

općinski načelnik Općine Saborsko. Stožer civilne 

zaštite Općine Saborsko upoznat je sa Zakonom o 

sustavu civilne zaštite te drugim zakonskim aktima, 

načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima 

sustava civilne zaštite te sl. Većina članova Stožera 

civilne zaštite Općine Saborsko osposobljena je za 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite. Temeljem članka 6. st. 2. Pravilnika o 

mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih 

snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 

69/16), u slučaju velike nesreće, Stožer civilne 

zaštite Općine Saborsko može predložiti 

organiziranje volontera i način njihovog 

uključivanja u provođenje određenih mjera i 

aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u 

suradnji sa središnjim tijelom državne uprave 

nadležnim za organiziranje volontera. Način rada 

Stožera uređen je Poslovnikom koji donosi općinski 

načelnik (KLASA: 022-05/18-02/1, URBROJ: 

2133/15-02-18-5, od 05.03.2018.god.). Dio članova 

Stožera civilne zaštite Općine Saborsko završilo je 

osposobljavanje, sukladno Zakonu o sustavu civilne 

zaštite, koje je provodila Državna uprava prema 

programu osposobljavanja članova stožera civilne 

zaštite koji je donosio čelnik Državne uprave. 

 

3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

Na području Općine djeluje dobrovoljno 

vatrogasno društvo Saborsko. Broj operativnih 

vatrogasaca zadovoljava. U narednom periodu 

trebalo bi pristupiti permanentnom obučavaju 

postojećeg broja vatrogasaca, kao i nabavi nove 

opreme. Nastavnim tabelarnim prikazom predočeni 

su osnovni podaci o opremljenosti DVD-a.  

 

Tablica 1: Prikaz spremnosti operativnih snaga 

vatrogastva DVD-a Saborsko 
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3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko 

društvo Crvenog križa Ogulin 

Prva pomoć tradicionalna je djelatnost 

Hrvatskog Crvenog križa. Hrvatski Crveni križ 

oblikuje doktrinu prve pomoći, brine se o njezinom 

unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama 

te primjeni u svim programima edukacije na području 

Republike Hrvatske. 

Usto, Hrvatski Crveni križ sudjeluje u 

provedbi nacionalnog programa prve pomoći za 

građane, obavlja osposobljavanje i obnovu znanja 

volontera Hrvatskog Crvenog križa i građana za 

pružanje prve pomoći kod ozljeda i nesreća koje se 

mogu dogoditi u svakodnevnom životu. 

Služba traženja jedna je od najstarijih 

djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Služba traženja 

ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza 

predstavljaju opći pojam koji obuhvaća niz radnji čiji 

je cilj sprečavanje razdvajanja i nestanka osoba, 

održavanje kontakata između članova obitelji te 

rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao 

nestale. Rad Službe traženja temelji se na Ženevskim 

konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, 

rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog 

križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, 

Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog 

pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. 

- 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom 

križu („Narodne Novine“ broj 71/2010), te Pravilniku 

o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa („Narodne 

Novine“ broj 52/07). Zadaća Službe traženja je 

izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba i provođenje 

postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje 

uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim 

članovima obitelji. 

 

Tablica 2: Prikaz podataka Gradskog društva 

Crvenog križa Grada Ogulin za 2020.god. 

 

 
3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA 

SPAŠAVANJA – Stanica Ogulin (Pozivanje 

putem centra 112) 

 

Tablica 3: Prikaz aktivnosti i opreme HGSS - Stanice 

Ogulin u 2020.god. 

 
 

 
 

3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I 

NJIHOVI ZAMJENICI 

Temeljem odredbe članka 34. stavak 1. 

Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ 

broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene 

rizika od velikih nesreća za Općinu Saborsko 

(KLASA: 021-05/17-01/6, URBROJ: 2133/15-01-

17-18, od 22.09.2017.god.) Općinski načelnik 

Općine Saborsko  donosi Odluku o imenovanju 

povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za 

područje Općine Saborsko (KLASA: 810-01/18-

01/3, URBROJ: 2133/15-02-18-4, Saborsko, 

16.08.2018.god.).  

Povjerenici civilne zaštite i njihovi 

zamjenici imenuju se za ulicu, naselje ili grupe 

naselje Općine Saborsko, a sukladno kriteriju 1 

povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 

300 stanovnika. 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi 

zamjenici imenovani su kako slijedi:  

• Za grupu naselja: Begovac, Blata i Lička 

Jesenica (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika 

na ukupno 170 stanovnika) 

• Za naselje Saborsko (2 povjerenika i 2 zamjenika 

povjerenika na ukupno 462 stanovnika). 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi 

zamjenici: 

• sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i 

uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera 

osobne i uzajamne zaštitite  

• daju obavijesti građanima o pravodobnom 

poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne 

zaštite 

• sudjeluju u organiziranju i provođenju 

evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 

mjera civilne zaštite 

https://www.hck.hr/UserDocsImages/dokumenti/HCK%20glavni%20dokumenti/Zakon_o_Hrvatskom_Crvenom_krizu.pdf
https://www.hck.hr/UserDocsImages/dokumenti/HCK%20glavni%20dokumenti/Zakon_o_Hrvatskom_Crvenom_krizu.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_05_52_1703.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_05_52_1703.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_05_52_1703.html
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• organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika 

ranjivih skupina 

• provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima 

za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 

području svoje nadležnosti i o propustima 

obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

 

3.6. KOORDINATORI NA LOKACIJI 

Sukladno specifičnostima izvanrednog 

događaja, načelnik Stožera civilne zaštite određuje 

koordinatora na lokaciji. Koordinator na lokaciji 

procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na 

terenu te u suradnji s nadležnim Stožerom civilne 

zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga 

sustava civilne zaštite, poradi poduzimanja mjera i 

aktivnosti za otklanjanje posljedice izvanrednog 

događaja, temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o 

mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih 

snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 

69/16).  

Na temelju članka 35. Zakona o sustavu 

civilne zaštite  („Narodne Novine“ broj 82/15), a 

sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od 

velikih nesreća za Općinu Saborsko (KLASA: 021-

05/17-01/6, URBROJ: 2133/15-01-17-18, Saborsko, 

22.09.2017.god.) načelnik Stožera civilne zaštite 

Općine Saborsko donosi Odluku o imenovanju 

koordinatora na lokaciji Općine Saborsko (KLASA: 

810-01/18-01/3, URBROJ: 2133/15-04-18-3, 

Saborsko, 16.08.2018.god.). 

Koordinator na lokaciji u slučaju velike 

nesreće i katastrofe je osoba koja koordinira 

aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite 

na mjestu intervencije. Za područje Općine Saborsko 

imenovano je 6 koordinatora na lokaciji i to za 

sljedeće rizike: 

• Potres 

• Poplave; Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih 

vodenih tijela 

• Ekstremne vremenske pojave; Ekstremne 

temperature 

• Epidemije i pandemije 

• Požar otvorenog tipa 

• Opasnost od mina. 

 

3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA 

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. 

podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne Novine“ broj 82/15), a sukladno 

Zaključku o prihvaćanju donošenja Procjene rizika 

od velikih nesreća za Općinu Saborsko (KLASA: 

021-05/17-01/6, URBROJ: 2133/15-01-17-18, od 

22. rujna 2017. godine) te Suglasnosti Državne 

uprave za zaštitu i spašavanja – Područnog ureda za 

zaštitu i spašavanje Karlovac (KLASA: 810-01/17-

01/01, URBROJ: 543-06-01-17-7, Karlovac, 

24.01.2017.god.) Općinsko vijeće Općine Saborsko 

dana 30.04.2018. donosi Odluku o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Saborsko (KLASA: 021-05/19-01/3, 

URBROJ: 2133/15-01/18-4).  

Za pravnu osobu od interesa za sustav 

civilne zaštite navedeno je brojčano stanje ljudskih i 

materijalno – tehničkih. 

Pravna osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Općine Saborsko je: 

➢ SABKOM d.o.o. 

Za pravnu osobu od interesa za sustav 

civilne zaštite Općine Saborsko izrađen je izvod iz 

Plana djelovanja civilne zaštite Općine Saborsko 

kojim su utvrđene konkretne zadaće pravne osobe od 

interesa za sustav civilne zaštite. 

Pravna osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Saborsko raspolaže sa svim 

potrebnim materijalno – tehničkim sredstvima za 

otklanjanje posljedica velikih nesreća ili katastrofa 

na području Općine Saborsko.  

 

3.8. UDRUGE GRAĐANA 

Zakonom o sustavu civilne zaštite 

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

članak 20. Udruge su određene kao operativne snage 

sustava civilne zaštite. Udruge koje nemaju javne 

ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, 

pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne 

zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim 

sposobnostima nadopunjavaju sposobnosti temeljnih 

operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih 

postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.  

Udruge samostalno provode osposobljavanje 

svojih članova i sudjeluje u osposobljavanju i 

vježbama s drugim operativnim snagama sustav 

civilne zaštite. 

 

4. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE 

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim 

analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te 

operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica 

prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne 

osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim 

planovima, odnosno:  

• MUP - Policijska uprava Karlovačka - Policijska 

postaja Ogulin  

• Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz 

ruševina  

• Centar za socijalnu skrb Karlovačke županije  

• Caritas Karlovačke županije  

• Hrvatske šume - Uprava šuma Podružnica 

Ogulin – Šumarija Saborsko, Plaški  

• Hrvatski Telekom d.d. Zagreb  

• Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping 

Zagreb  

• Veterinarska stanica Ogulin  

• HEP ODS d.o.o „Elektra“ Karlovac  

• Županijska uprava za ceste Karlovačke županije  

• Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije  
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• Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije  

• Dom zdravlja Karlovačke županije  

• Dom zdravlja Ogulin  

• Opća bolnica Karlovac 

• Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za 

mali sliv Kupe 

• MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni 

ured civilne zaštite Rijeka – Služba cilivne zaštite 

Karlovac 

• Hrvatska poljoprivredno - šumarska 

savjetodavna služba – Savjetodavna služba 

Karlovačke županije  

 

5. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI 

OBJEKTI ZA SKLANJANJE 

Na području Općine nema kapaciteta za 

osnovno sklanjanje. U slučaju potrebe koristiti i 

skloništa dopunske namjene (podrumi i što niže 

etaže zgrada gdje je potrebno izvršiti brtvljenje 

prostora za sklanjanje). 

 

Tablica 4: Pregled smještajnih kapaciteta i 

lokacija na kojima će se organizirati zbrinjavanje 

stanovništva te nabava i priprema hrane 

 
 

6. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE U 2020. GODINI 

• Operativne snage vatrogastva – DVD Saborsko – 

100.000,00 kuna 

• Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin – 

10.000,00 kuna  

• Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica 

Ogulin – 5.000,00 kuna 

 

7. ZAKLJUČAK 

Zakonom o sustavu civilne zaštite 

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

uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite kao i 

obaveze jedinica lokalne samouprave u sustavu. 

Razmatrajući stanje sustava civilne zaštite 

na području Općine Saborsko uvažavajući navedeno 

stanje operativnih snaga, može se konstatirati: 

• Općinsko vijeće Općine Saborsko usvojilo je 

Procjenu rizika od velikih nesreća, 

• Načelnik Općine Saborsko donio je Plan 

djelovanja civilne zaštite, 

• Na području Općine Saborsko ustrojen je Stožer 

civilne zaštite, koji pravodobno obavlja sve svoje 

zadaće, razmatra problematiku te vrši prirpemu 

za moguće prijetnje na području Općine 

Saborsko, 

• Operativne snage vatrogastva Općine Saborsko 

odgovaraju na sve zadaće u protupožarnoj zaštiti, 

ali i ostalim ugrozama te se kao gotova snaga 

uvijek spremni uključiti u zaštitu i spašavanje 

stanovništva i imovine, a s ciljem podizanja 

operativne spremnosti pripadnika vatrogasne 

postrojbe potrebno je kontinuirano provoditi 

osposobljavanje i usavršavanje istih te pristupiti 

nabavci nove opreme i sredstava kao i 

održavanju postojeće 

• Crveni križ je respektabilan subjekt koji 

osigurava trajnu i dobru pripremljenost svojih 

članova za djelovanje u slučaju katastrofa, da bi 

njihova aktivnost i spremnost bila na još većoj 

razini potrebno je sustavno nastaviti s ulaganjem 

u pripremu i opremanje ekipa za brzo reagiranje 

na katastrofe i otklanjanje posljedica katastrofe. 

• Hrvatska gorska služba spašavanja svojim 

aktivnostima spašavanja, kao i preventivnim i 

edukacijskim programima doprinosi sigurnosti 

ljudi i imovine, takvi programi, ali i oprema 

zahtijevaju stalno ulaganje, kako bi se razina 

spremnosti povećala. 

• Općinski načelnik Općine Saborsko imenovao je 

povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, 

• Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Saborsko 

imenovao je koordinatore na lokaciji, 

• Općinsko vijeće Općine Saborsko odredilo je 

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu mogu 

se angažirati u situacijama koje su opasne po 

sigurnost stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša, a svojom opremom i 

osposobljenošću kadrova mogu adekvatno 

odgovoriti na potencijalno opasne situacije te kao 

kapaciteti za zbrinjavanje unesrećenih,  

• U Proračunu Općine Saborsko osiguravaju su 

financijska sredstva koja omogućavaju 

ravnomjerni razvoj sustava civilne zaštite. 

Slijedom navedenog, može se zaključiti da 

trenutno ustrojeni sustav civilne zaštite na području 

Općine Saborsko omogućava izvršavanje zadaća u 

sustavu civilne zaštite. 

 

KLASA:021-05/20-01/6 

URBROJ:2133/15-01-20-17 

Saborsko, 18.prosinca 2020.god. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zvonko Conjar 

 

IV   UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO 

I OKOLIŠ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

       

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš 

Karlovačke županije, na temelju čl. 96. Zakona o 

prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19 i 98/19), čl. 16., 17., 18., 19. Uredbe o 

informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 

javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) te 

Zaključka župana KLASA: 020-02/20-01/609, 

URBROJ: 2133/1-07-01/04-20-2, od 22.prosinca 

2020., daje 

 

O B A V I J E S T o provođenju 
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JAVNE RASPRAVE 

o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji o 

utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Karlovačke županije 

 

I. 

Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (dalje 

u tekstu: Prijedlog VI.IDPP) i Strateškoj studiji o 

utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Karlovačke županije (dalje u tekstu: Strateška 

studija) održat će se od 04. siječnja 2021. godine do 

03. veljače 2021. godine. 

 

II. 

U okviru javne rasprave Javni uvid u 

Prijedlog VI. ID PP i Stratešku studiju moći će se 

izvršiti od 04.01.2021. do 03.02.2021. godine 

svakim radnim danom od 09.00 do 14.00 sati u 

prostorijama: 

- Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, 

Križanićeva 11, Karlovac 

- Grada Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, Duga Resa 

- Grada Ogulina, B. Frankopana 11, Ogulin 

- Grada Ozalj, Kurilovac 1, Ozalj 

- Grada Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, Slunj. 

Prijedlog VI. IDPP i Strateška studija biti će 

s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i 

na internetskim stranicama Karlovačke županije 

(www.kazup.hr). 

 

III.  

U okviru javne rasprave Javno izlaganje o 

Prijedlogu VI. IDPP i Strateškoj studiji održati će 

putem livestream servisa se u:  

1. Karlovcu, Banjavčićeva 9, dana 18.01.2021. 

godine, s početkom u 12.00 sati, Vijećnica grada 

Karlovca. 

2. Ogulinu, B. Frankopana 11, dana 19.01.2021. 

godine u 10.00 sati.  

3. Ozlju, Kurilovac 1, dana 19.01.2021. godine u 

12.00 sati. 

4. Slunju, Trg dr. Franje Tuđmana 12, dana 

20.01.2021. godine u 10.00 sati. 

5. Dugoj Resi, Trg sv. Jurja 1, dana 20.01.2021. 

godine u 12.00 sati  

 

IV. 

Pozivaju se svi zainteresirani na 

sudjelovanje u javnoj raspravi. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave javnost i 

zainteresirana javnost mogu sudjelovati u javnoj 

raspravi na način da svoje prijedloge, mišljenja i 

primjedbe na Prijedlog VI.IDPP i Stratešku studiju 

dostavljaju do 03. veljače 2021. godine. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave javnost i 

zainteresirana javnost može sudjelovati u javnoj 

raspravi, na slijedeći način: 

- ima pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog 

VI.IDPP i Stratešku studiju, 

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja 

usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevima 

sudionika javne rasprave,  

- upisivanjem u knjige primjedbi koje će biti 

izložene na mjestima javnog uvida, 

- davanjem prijedloga, mišljenja i primjedbi u 

zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 

- upućivanjem prijedloga, mišljenja i primjedbi u 

pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za 

graditeljstvo i okoliš, Križanićeva 11, 47000 

Karlovac te na e-mail adresu: 

graditeljstvo.okolis@kazup.hr zaključno s danom 

završetka javne rasprave.  

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti 

napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu 

i potpis podnositelja. 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne 

budu dostavljeni u roku i čitko napisani i potpisani 

neće se uzeti u razmatranje niti biti dio izvješća s 

javne rasprave. 

Javnopravna tijela koja su dala, odnosno 

trebala dati zahtjeve za izradu VI. IDPP i mišljenje o 

sadržaju Strateške studije pozivaju se na 

sudjelovanje u javnoj raspravi temeljem posebnih 

obavijesti davanjem mišljenja, suglasnosti, 

odobrenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno o 

primjeni posebnih propisa i/ili dokumenata koji su 

od utjecaja na VI. IDPP, a u skladu s čl. 101. Zakona 

o prostornom uređenju, te čl. 23. st.4. Uredbe o 

strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 

programa na okoliš. 

Ako javnopravno tijelo ne dostavi 

mišljenje, suglasnost ili odobrenje u utvrđenom 

roku, smatrat će se da je mišljenje, suglasnost, 

odobrenje dano i da je Prijedlog VI. IDPP izrađen u 

skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim 

propisima i/ili dokumentima koji su od utjecaja na 

prostorni plan. 

 

V. 

Ova obavijest objavit će se u Glasniku 

Karlovačke županije, na mrežnim stranicama 

Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine, Večernjem listu, mrežnim 

stranicama Karlovačke županije i na oglasnim 

pločama gradova u kojima se održava javni uvid i 

javno izlaganje. 

 

KLASA: 350-02/20-01/01 

URBROJ: 2133/1-07-01/04-20-123 

Karlovac, 23. prosinac 2020. 

 

 

PROČELNICA 

 

Marina Jarnjević, mag.iur. 
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