
             

 

 

                
   R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-05/14-01/01 

URBROJ: 2197/04-01-15-19 

Sveti Križ Začretje, 08.12. 2015. 

P O Z I V 

NA 19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
 

Sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Sveti Križ Začretje, koja će se održati: 

 

u ponedjeljak,  14.12.2015. godine u 19.00 sati 

Sjednica će se održati u zgradi Općine Sveti Križ Začretje 

 Trg hrvatske kraljice Jelene 1 
 

D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća održane 19.10.2015. godine; 

2. Vijećnička pitanja 

3. Donošenje: 

a) Odluke o 2. izmjeni proračuna za 2015. godinu 

b) Odluke o 2. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

c) Odluke o 2. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. 

godinu 

d) Odluke o 2. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godinu 

e) Odluke o 1. izmjeni Programa javnih potreba u športu Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godinu 

f) Odluke o 1. izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za subvencije u poljoprivredi za 2015. godinu 

g) Odluke o 1. izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova za 2015. godinu 

h) Odluke o 2. izmjeni Socijalnog programa Općine Sveti Križ Začretje za 2015. godinu 

4. Donošenje: 

a) Odluke o proračunu Općine Sveti Križ Začretje  za 2016. godinu  

b) Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu 

c) Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu 

d) Programa javnih potreba u športu Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu 

e) Odluke o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2016. godini 

f) Socijalnog programa za 2016. godinu 

g) Programa utroška sredstava od prodaje stanova za 2016. godinu 

h) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu 

i) Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru na području Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu 

5. Donošenje: 

a) Analize stanja sustava civilne zaštite za 2015. godinu  

b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Križ  Začretje za 2016. godinu  

c) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2016.-2019. godine 

6. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Sveti Križ Začretje  

7. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti  

8. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Napomena: 

 Molimo Vas da se zbog važnosti odazovete ovoj sjednici, a u slučaju eventualne spriječenosti javite na 

broj telefona 049/227-764. 
   

 

      Za točnost otpravka                                                                       PREDSJEDNIK  

     v.d. PROČELNIKA                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA  

         Jasminka Lasić                                                        Stjepan Ciglenečki v.r. 
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Dostaviti: 

1. Stjepan Ciglenečki, Ciglenica Zagorska 24 D 

2. Josip Majsec, Štrucljevo 16 a 

3. Mirko Šivalec, Temovec 41 

4. Senka Vorih, Ulica Ljudevita Gaja 9, Sveti Križ Začretje 

5. Nenad Veček, Švaljkovec 7/A 

6. Vinko Švigir, Galovec Začretski 43 a 

7. Josip Mišak, Kozjak Začretski 38 

8. Ratko Mušica, Školska ulica 14, Sveti Križ Začretje 

9. Dražen Čvek, Vrankovec 5/b 

10. Siniša Belanović, Ulica Ivice Lovrenčića 8, Sveti Križ Začretje  

11. Ivan Kuhar, Vrankovec 84 

12. Ivan Majsec, Štrucljevo 58 

13. Ivan Mlinarić, Dukovec 26 

14. Stjepan Vukić,  Ciglenica Zagorska 1 

15. Darko Mišak, M. J. Zagorke 9, Sveti Križ Začretje 

 

16. Marko Kos,ovdje 

17. Ivica Roginić, ovdje 

18. Jasminka Lasić, ovdje 

19. Lidija Lisjak, ovdje, 

20. Radio  Zabok, M. Gupca 74, 

21. Radio Krapina, Šetalište hrv. nar. preporoda 13 

22. Radio Stubica, Toplička cesta 5 

23. Radio “Kaj”, Frana Galovića bb, Krapina, 

24. Dopisništvo Večernjeg lista, Krapina, 

25. Zagorski list,  

26. Pismohrana,ovdje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z A P I S N I K 

 s 18. sjednice Općinskog vijeća Sveti Križ Začretje održane dana 19. listopada 2015. godine 

u vijećnici Općine Sveti Križ Začretje, s početkom u 18,00 sati 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 Stjepan Ciglenečki, Josip Majsec, Mirko Šivalec, Nenad Veček, Vinko Švigir, Ivan Kuhar,  

Ivan Majsec (prisutan do 19,10 sati), Ivan Mlinarić i Darko Mišak (prisutan od 19,25 sati). 

SJEDNICI NISU NAZOČANI: Senka Vorih (op), Josip Mišak (op), Ratko Mušica (op), Dražen 

Čvek, Siniša Belanović (op) i  Stjepan Vukić. 

SJEDNICI SU JOŠ NAZOČNI: 

1. Marko Kos, dipl.oec., Općinski načelnik, 

2. Jasminka Lasić, oec, v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  

3. Natalija Jerneić, referent za razrez i naplatu općinskih poreza, 

4. Lidija Lisjak, zapisničar 

5. Tatjana Vorih, predsjednica Savjeta mladih Općine Sveti Križ Začretje, 

6. Tomislav Rajić, direktor Zagorskog metalca d.o.o., 

7. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije:  

- Dubravko Kolar, dipl. ing. građ., pomoćnik ravnatelja, stručni savjetnik za 

infrastrukturne sustave i promet i 

- Željko Kapelac, dipl. ing. arh., viši stručni savjetnik za prostorno uređenje   

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da je 

sjednici prisutna većina vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

Predlaže da se točke zamijene na način da točka 2. predloženog dnevnog reda postane točka 

7., a točka 7. točka 2. u dnevnom redu iz Poziva na sjednicu te se slijedom toga sve ostale točke 

pomakne.    

Temeljem navedenog bez rasprave, jednoglasno usvaja se slijedeći dnevni red : 

D n e v n i   r e d 

1. Donošenje Odluke o IV. izmjenama  Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje, 
2. Informacija o Planu podjele društva Zagorski metalac d.o.o., 
3. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 01.09.2015. godine, 
4. Vijećnička pitanja, 
5. Donošenje Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima 

srednjih škola i studentima s područja Općine Sveti Križ Začretje, 
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 

Sveti Križ Začretje, 
7. Program rada Savjeta mladih Općine Sveti Križ Začretje 

a) za 2015. godinu  
b) za 2016. godinu 

       8.   Pitanja i prijedlozi.   
 

Točka 1. 
Donošenje Odluke o IV. Izmjenama Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje 

 
Općinski načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Željko Kapelac daje obrazloženje predloženih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Sveti Križ Začretje. Ističe da je plan izrađen na nivou županije te je s istim u 
suglasnosti. Dalje ističe da je Općina Sveti Križ Začretje jedina jedinica lokalne samouprave koja je 
uspjela u svojim namjerama da se koridor novog magistralnog plinovoda, na njezinom području, u 
potpunosti prilagodi njezinim zahtjevima.  

Vijećnik Josip Majsec postavlja pitanje kuda trasa koridora magistralnog plinovoda prolazi 
na području Općine.  

Općinski načelnik odgovara da trasa novog plinovoda prolazi pokraj trase postojećeg 
magistralnog plinovoda. Dalje napominje da su predložene izmjene i dopune usklađene s 
prostornim planovima Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije te da se one donose 
isključivo radi trase magistralnog plinovoda. Dalje ističe da će se nakon ovih ciljanih izmjena i 
dopuna pristupiti postupku izmjena cjelokupnog Prostornog plana.  



Vijećnik Josip Majsec navodi da nije zadovoljan definicijom članka 14. Odluke. Ističe da je za 
vrijeme svih većih količina padalina veći dio naselja Štrucljevo pod vodom, te da su  područja tog 
naselja koja su učestalo pod vodom u Prostornom planu općine svrstana u kategoriju 
poljoprivrednog tla što nije moguće te da ih je nužno svrstati u drugu kategoriju.  

Željko Kapelec ističe da navedeno nije predmet ovih izmjena te da na te odredbe izrađivač 
nije mogao utjecati budući da su iste preuzete iz drugih važećih dokumenata Općine.  

Općinski načelnik odgovara da sadašnjim odredbama Prostornog plana nisu predviđena 
plavna područja te da je isti rađen bez analiza prostora te da će se za slijedeće izmjene prostornog 
plana one svakako izraditi.  

Vijećnik Josip Majsec navodi da kada se je krenulo s postupkom četvrtih izmjena i dopuna 
Prostornog plana na sjednici vijeća bilo je dogovoreno da će se istima obuhvati problem naselja 
Štrucljevo što nije učinjeno te apelira da se navedeno riješi u doglednog vrijeme.  
 
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  
 
„ZA“- 5 (pet) 
„PROTIV“- 2 (dva) 
„SUZDRŽANI“-1 (jedan) donosi  
 

Odluka o IV. Izmjenama Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje 
u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 2. 
Informacija o Planu podjele društva Zagorski metalac d.o.o. 

 
Općinski načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 
Jasminka Lasić daje obrazloženje promjena izvršenih u planu podjele društva zadobivenim 

neposredno prije početka sjednice u odnosu na plan koji su vijećnici zaprimili u u materijalima za 
sjednicu Općinskog vijeća. 

Tomislav Rajić daje obrazloženje predmetnog Plana podjele.  
Predsjednik vijeća navodi da  nakon podjele društva Općina zadržava jednake udjele i prava 

u starom i novom društvu.  
Vijećnik Ivan Masjec postavlja pitanje što općina dobiva, a što gubi podjelom društva.  
Tomislav Rajić odgovara da planom podjele društva za općinu neće biti promjena budući da 

postotak njezinog udjela u društvu ostaje isti.  
Vijećnik Ivan Majsec postavlja pitanje što ukoliko se suglasnost ne izda.  
Tomislav Rajić odgovara da se u tom slučaju ne osniva novo društvo.  

 
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  
 
„ZA“- 7 (sedam) 
„PROTIV“- 1 (jedan)  
„SUZDRŽANI“- 0 (nema) donosi  
 

ZAKLJUČAK 

 

1. Prihvaća se informacija o Planu podjele društva Zagorski metalac d.o.o. 

  

2. Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje svih akata potrebnih u postupku podjele 

društva iz točke 1. ovog Zaključka 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Općine 

Sveti Križ Začretje.  

 

Točka 3. 
Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 01.09.2015. godine 

 

Bez rasprave sa  



 

„ZA“- 7 (sedam)  

„PROTIV“- 0 (nema) 

„SUZDRŽAN“ – 1  (jedan) donosi  

 

ZAKLJUČAK 

Verificira se zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane  01. rujna 2015. godine  

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 4. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećnik Josip Majsec postavlja slijedeća pitanja:  

- da li je općina zaprimila planove aktivnosti mjesnih odbora za 2016 godinu  

- navodi da posjeduje slike ceste u naselju Štrucljevu koje je za vrijeme obilnih količina 

padalina dva dana bilo pod vodom, dio ceste do obitelji Štehec prema Zaboku, a za istu je 

obećano da će se riješiti zajedno s izgradnjom nogostupa od tvrtke Crodux do Zaboka, na 

način da će se postaviti cijevi, kanali za odvodnju oborinskih voda te da će se u tom dijelu 

postaviti rubnjaci za nogostup, apelira da se pismeno upozori Županijska uprave za ceste da 

riješi taj dio ceste jer je ista pod njihovim upravljanjem 

- što je sa izgradnjom nogostupa od tvrtke Crodux kroz naselje  Štrucljevo budući da je rečeno 

da će isti ovu godinu biti izgrađen 

- asfaltiranje ceste od Beloševića, odnosno Merkaša u naselju Štrucljevo bilo je u planu za  

2015. godinu zašto nije odrađeno  

- tko je nadležan za plavljenje poljoprivrednih tla tj. uništavanje poljoprivrednih kultura što se 

događa  u naselju Štrucljevo  i to od prijelaza preko potoka do ceste za Mirkovec-Brezovu, a 

sve iz razloga neadekvatno napravljenih odvodnih kanala u tom dijelu te postavlja pitanje u 

čijoj su oni nadležnosti 

- da li vodoprivreda treba sanirati cijelu rijeku Krapinicu od Začretja do Zaboka budući da se 

oborinske vode  slijevaju iz cijelog Puhakovca i okolnih brda te kroz polje te one dolaze do 

prvih kuća u Štrucljevu koje tada plavaju, a odvodni kanal ispod pruge zbog neregulacije 

nije u mogućnosti „gutati“ svu tu vodu koja se slijeva 

Općinski načelnik odgovara da je zbog velikih količina padalina u proteklih nekoliko dana 

veći dio zemlje bio pod vodom. Dalje navodi da  što se tiče aktivnosti Hrvatskih voda da se nakon 

trideset godina krenulo u čišćenje vodotoka na području općine. Ističe da se prvotno krenulo sa 

regulacijom potoka Šemnica u dijelu u kojem je za vrijeme padalina dolazilo do plavljenja 

kućanstva te stvaranja štete unutar njih, a za vrijeme zadnjih velikih količina padalina zbog izvršene 

regulacije ta kućanstva više nisu bila ugrožena. Napominje da bi u tom dijelu bilo reglirano i više  

od 1,5 km potoka da nije došlo do zaustavljanja radova od strane građana, no ipak proteklog je 

tjedna napravljen obilazak prostora općine od strane stručnih službi Hrvatskih voda i strojevi za 

čišćenje vraćaju na njezino područje. Navodi da su također regulirani odvodni kanali ispod crkve te 

da je i  regulacija potoka Vrbno  u planu Hrvatskih voda. Dalje odgovara da su se izgradnjom 

prometnice, spojne ceste Zabok-Krapina definirali problemi plavnog područja južnog dijela 

Začretja koje je oduvijek bilo plavno, što je dokumentirano nizom fografija kroz povijest i može se 

provjeriti u monografiji Svetog Križa Začretja. Navodi da je prema rječima direktora Hrvatski voda 

čišćenje Krapinice i to od čvora gdje se Šemnica ulijeva u Krapinicu pa do Zaboka u planu za 2016. 

godinu. Ističe da je zajedno sa komunalnim djelatnikom općine te svojim zamjenikom za vrijeme 

zadnjih velikih količina padalina na području općine nadzirao stanje na terenu te da mora istaknuti 

da je prilikom obilaska naselja Štrculjevo uočeno da voda nije došla do kuće koja se nalazi u 

neposrednoj blizini željezničke stanice, a koja je uvijek za vrijeme padalina bila pod vodom, a to je 

dokaz su su pojedini odvodni kanali na spojnoj cesti Zabok-Krapina ipak dobro napravljeni. 

Napominje da je vode bilo na poljoprivednim česticama no da se ona povukla puno brže nego inače. 

Ističe da je nužno izvršiti regulaciju Krapinice i to na način da se ujedno razmišlja o planskom 

razlijevanju rijeke  koja mora imati i prirodne barijere, zavoje, ušća i slijepe rukavce te da je jednio 

riješenje raditi određene retencije tj. njezino kontroliralo izlijevanje i kontrolirano isušavanje. 

Navodi da se voda akumulira brže u doljnjem dijelu Krapinice te  da do plavljenja dolazi zbog 

vraćanja vode jer upravo  povratne vode stavaraju najveće probleme. Napominje da Hrvatske vode 

kod svake poplave kontaktiraju opcinu i nude svoju pomoć  (vreće, pijesak, ljudstvo) u ovim 

zadnjim poplavama bilo je puno manje šteta nego u prijašnjim. Dalje odgovara da je Županijska  

uprava za ceste napravila plan zacjevljenja i izgradnje nogostupa, sukladno tehničkoj dokumentaciji 

napravljenoj  od strane općine.  No nažalost prema planu Županijske uprave za ceste,  koji je 



dostupan na njihvoj internet stranici, zacjevljenje će biti djelomično, od  900 m dionice on će 

izvršiti zacjevljenje 1/3 do 1/2 dok će se onda ostatak dionice pokušati uz njihovu suradnju 

isfinancirati iz proračuna Općine. Navodi da se voda zadržava na svim kolnicima i zbog vremenskih 

se pojava na koje nije moguće utjecati na cestama javljaju udubljenja u kojma stoji voda, 

Županijska uprava za ceste  upozorava se na takve probleme no nije moguće sanirati sve 

odjedamput. Izgradnjom spojne sece Zabok-Krapina rješiti će se problem intnziteta prometa kroz 

Štrucljeva te će se smanjiti oštećenje ceste.  

Vijećnik Josip Majsec navodi  u tom momentu građani naselja Štrcljevo mogu zaboraviti i 

nogostup i sanaciju  plavnog dijela naselja jer će spojna cesta tada biti prioritet. 

Općinski načelnik odgovara da će cesta biti nižeg značaja nego sada, da je slično sa cestom 

koja prolazi kroz naselje Mirkovec-Brezova, a ista je također zbog izgradnje spojene ceste 

poprilično uništena. Dalje odgovara da što se tiče krpanja te asfaltiranja prometnica Općinskim  

programima bilo je predviđeno nekoliko prometnica no na niz lokacija zbog vremsnkih uvjeta došlo 

je do većih pukotina iz tog razloga došlo je do preraspodjele programa, natječaj za krpanje i 

asfaltiranje je raspisan dokumentacija je prikupljena i trenutno je ista u fazi pregledavanja nakon 

čega će se započeti s radovima. 

Vijećnik Jospi Majsec navodi da nije zadovoljan, problemi ostaju i dalje, osobito što se tiče 

vodoprivrede.  

Općinski načelnik odgovara da svatko tko se provozi po dionici nove ceste može uočiti da je 

kroz naselje Štrucljevo  90% poljoprivrednih čestica koje plavaju zapušteno i to ne iz razloga 

izgradnje ceste.  

Vijećnik Josip Majsec navodi da je on spominjao samo dio od željezničke stanice do kuće 

gosp. Semenskog  koji ne može biti drugo nego močvarno tlo.  

Vijećnik Ivan Majsec daje prigovor na rok u koje su dostavljeni materijali za sjednicu jer 

smatra da vijećnici nisu profesionalci da materijale mogu izučiti u tako kratkom roku te da smatra 

da je za adekvatno izučavanje potrebna dostava barem sedam dana prije sjednice. Dalje traži da se 

pozove netko  iz policijske postaje  da informira Općinsko vijeće o mjerama koje se poduzimaju po 

pitanju zaštite građana budući da se na području naselja Štrucljeva u posljednje vrijeme dogodilo 

nekoliko provala prilikom čega su građanima otuđene stvari. Dalje navodi da kada će se spojna 

cesta Zabok-Krapina pustiti u promet da je nužno predvidjeti adekvate signale na svim prilaznim 

putevima na cestu zbog sigurnosti građana.  

Općinski načelnik odgovara da cesta još nije gotova, ali da je obećano da će se napraviti 

kvalitetni spojevi prilaznih puteva.   Dalje odgovara da će se za slijedeću sjednicu pozvati djelatnik 

poslicijske postaje da informira Općinskog vijeće o sigurnosti građana Općine. Odgovara da su 

materijali za sjedncu vijeća dostavljeni u propisanom roku od  pet dana te da je to dovoljno vrijeme 

za njihovo izučavanje te da su ujedno stručne službe općine tu da daju odgovore na sva pitanja i 

nejasnoće vezane uz pojedinu točku dnevnog reda.  

Vijećnik Ivan Majsec navodi da materijali nisu dostavljeni pet dana prije sjednice.  

 

Vijećnik Ivan Majsec nezadovoljan odgovorima na postavljena pitanja napušta sjednicu u 19,10 

sati kod točke Vijećnička pitanja. Vijećnik Darko Mišak dolazi na sjednicu u 19,25 sati kod točke 

Vijećnička pitanja. Za vrijeme odsutnosti vijećnika Ivana Majseca te do dolaska vijećnika Darka 

Mišaka nije bilo rasprave  niti su se donosile Odluke sa dnevnog reda sjednice.   

 

Predsjednik vijeća čita mail koji je zaprimio od ravnatelja Osnovne škole, a isti se odnosi na 

zapošljavanje čistačice dječjeg vrtića na puno radno vrijeme. 

Općinski načelnik odgovara da će se sredstva za zapošljavanje čistačice osigurati 

proračunom  općine za 2016. godinu.  

Vijećnik Nenad Veček apelira da se zatraže izvješća mjesnih obora te da se pokuša naplati 

kazna za neobrađena zemljišta.  

Općinski načelnik odgovara da će se zaražiti izvješća.  

Vijećnik Josip Majsec također navodi da neka se također zatraže izvješća o njihovom 

raspolaganju imovinom mjesnog odbora.  

   

Točka 5.  

Donošenje Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima 

srednjih škola i studentima s područja Općine Sveti Križ Začretje 
  

Predsjednik vijeća daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  



Vijećnik Ivan Kuhar navodi da je pomno pročitao predloženi pravilnik te da je zadovoljan 

prijedlogom ističe da je nužno što prije isti usvojiti da se može pokrenuti postupak dodjeljivanja 

stipendija. 

Vijećnik Nenad Veček ističe da je prijedlog pravilnika rezultat izrade brojnih simulacija. 

Dalje ističe da se pokušao izraditi prijedlog pravilnika kojim bi se stipendije dodjeljivale na temelju 

dva kriterija, na kriteriju izvrsnosti te socijalnom kriteriju no nažalost takav se prijedlog ispostavio 

manjkavim. Dalje ističe da da je dosadašnji pravilnik dorađen na način da bude transprarentniji ali 

da svaka sugestija može biti dobrodošla.  

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  
 
„ZA“- 8 (osam) 
„PROTIV“- 0 (nema) 
„SUZDRŽANI“- 0 (nema) donosi  
 

Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i 
studentima s područja Općine Sveti Križ Začretje 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 
 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sveti 

Križ Začretje 
 

Općinski načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 
Vijećnik Ivica Mlinarić navodi kod kojih je dionica nerazvrstanih cesta u naselju Dukovec u 

popisu pogrešno iskazano činjenično stanje cesta.   
Vijećnik Mirko Šivalec navodi da u popisu nerazvrstanih cesta fali odvojak Pristušeki dužine 

oko 100 m. 
Jasminka Lasić odgovara  da će se u popisu izvršit navedene  izmjene. 
Vijećnik Nenad Veček postavlja pitanje kako definiraju nerazvrstane ceste te tko im 

dodjeljuje oznake.  
Jasminka Lasić odgovara da je definicija nerazvrstanih cesta definirana Zakonom o cestama. 

Dalje ističe da ministarstvo teba donijeti pravilnik o izradi jedinstvene baze podataka nerazvrstanih 
cesta kojim će biti propisan njezin sadržaj. Navodi   da je Općina pokrenula postupak evidentiranja 
nerazvrstanih cesta na svojem području te da je ova odluka jedna od preduvjeta za njihovo 
evidentiranja, jer da bi cesta bila evidentirana nužno joj je dodijeliti oznaku, da je to popis koji je 
svakako podložan promjenama te da bi isti bio u potpunosti točan potrebno je izraditi evidenciju 
nerazvratnih cesta na način da se ona sastoji od kartografskog prikaza svih cesti na kojem će biti  
moguće adekvatno praćenje njihovih stanja. 

Vijećnik Josip Majsec postavlja pitanje tko je nadležan za održavanje nerazvrstanih cesta. 
Općinski načelnik odgovara da je održavanje cesta u nadležnosti Općine te da će se za 

održavanje pojedinih nerazvrstanih cesta pokušati povući sredstva iz najavljivanih EU fondova.  
 
Nakon toga predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  
 
„ZA“- 8 (osam) 
„PROTIV“- 0 (nema) 
„SUZDRŽANI“- 0 (nema) donosi  
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sveti Križ 
Začretje 

U tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 
 
 

Točka 7. 
Program rada Savjeta mladih Općine Sveti Križ Začretje 

a) za 2015. godinu  



b) za 2016. godinu 
 
 

Tatjana Vorih daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Vijećnik Ivan Kuhar navodi da je veliki plus što se Savjet mladih uspio oformiti te da smatra 

da bi savjetu mladih dobro došli i pojedini stariji koji bi mogli dati odgovore u nekim područjima u 

kojima mladi nemaju iskustva.  

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

  

„ZA“- 8 (osam) 
„PROTIV“- 0 (nema) 
„SUZDRŽANI“- 0 (nema) donosi  

 
Program rada Savjeta mladih Općine Sveti Križ Začretje 

a) za 2015. godinu 
b) za 2016. godinu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 
 

Točka 8. 
Pitanja i prijedlozi 

 

Vijećnik Vinko Švigir postavlja pitanje kakva je situacija sa izgradnjom spojne ceste Zabok-

Krapina, budući da on raspolaže informacijama da je došlo do problema  u rješavanju imovinsko-

pravnih odnosa na području Začretja. 

Općinski načelnik odgovara da nema saznanja o predmetnim problemima, ali će isto 

provjeriti kod Ureda državne uprave koji je nadležan za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za 

izgradnju spojne ceste. 

Vijećnik Ivan Kuhar postavlja pitanje tko će riješiti problem ograda i zgrada koje su 

izgrađene na trasi ceste.  

Općinski načelnik odgovara da kada će se doći do tih objekata koji se u sagrađeni na trasi 

ceste da će se naći adekvatno rješenje. Dalje obavještava vijećnike da je LAG Zagorje-Sutla od 

Europskog poljoprivrednog fond za ruralni razvoj dobio financijska sredstva u iznos od 482.922,10 

kuna, dalje obrazlaže za koju svrhu i na koji način će se ista utrošiti.  

 

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zaključuje sjednicu u 20,05 sati. 

 

 

Zapisničar        Predsjednik Općinskog vijeća  

Lidija Lisjak                 Stjepan Ciglenečki  
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ANALIZA STANJA SUSTAVA  

CIVILNE ZAŠTITE ZA 2015. GODINU  

                   
1. Pravna osnova za donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite  

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/2015) propisano je da  

predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja 

proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na svojem području. 

Sukladno iznijetom, Općinski načelnik utvrdio je Analizu stanja sustava civilne zaštite za 

2015. godinu. 

 

2. Općenito o sustavu civilne zaštite  

 

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. 

Člankom 16. Zakona o sustavu civilne zaštite propisane su obveze jedinica lokalne i 

područne (regionalne samouprave). Tako je propisano da je Općina dužna: 

- organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, 

učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite 

- jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na 

svojem području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne 

zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne može odgovoriti na posljedice utvrđene 

procjenom rizika, dužna je osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. 

- za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organizira sudjelovanje 

volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama 

Zakona o sustavu civilne zaštite i posebnih propisa. 

- u slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite organizira volontere u provođenju određenih 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama  Zakona i posebnih propisa. 

 

 

Tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i operativne snage sustava civilne zaštite dužna su voditi i ažurirati bazu podataka o 

pripadnicima, sposobnostima i resursima svojih operativnih snaga te navedene podatke jednom 

godišnje, najkasnije do ožujka sljedeće godine, dostaviti Državnoj upravi. 

 

 

 

3. Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja 

 

 03.05.2012. godine Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje donijelo je Plan zaštite i spašavanja 

i Plan civilne zaštite. 

 Općina Sveti Križ Začretje pokrenula je postupak usklađenja navedenih dokumenata u 

skladu sa novim Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i plana zaštite i 

spašavanja ("Narodne novine" br. 30/14, 67/14.), a trenutno smo u fazi ishođenja suglasnosti 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje na predloženi dokument. 



 Po donošenju propisa iz nadležnosti Vlade RH u obvezi smo izraditi Plan djelovanja civilne 

zaštite, a po potrebi i Procjenu rizika od velikih nesreća i u skladu sa člankom 97. Zakona o sustavu 

civilne zaštite. 

  

4. Stožer zaštite i spašavanja 

 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 

pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik Općine Sveti Križ Začretje, a 

aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Područni ured za 

zaštitu i spašavanje Krapina, sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete tijekom 

katastrofe i velike nesreće, dužan je Stožeru pružati stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u 

kojem je aktiviran. 

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 

174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 5., 6. i 8. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08) i članka 32. Statuta Općine Sveti 

Križ Začretje („Službeni glasnik“ Krapinsko-zagorske županije broj 5/13), Općinsko vijeće Općine 

Sveti Križ Začretje na 2. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine donijelo je Odluku o imenovanju 

Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Križ Začretje.  

 U Stožer zaštite i spašavanja imenovani su:  

1. Ivica Roginić, Švaljkovec 63,zamjenik načelnika-za predsjednika  

2. Miljenko Šoštarić, Sveti Križ Začretje, Ulica I. Lovrenčića 10, predsjednik Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje, za člana, 

3. Dragutin Junković,  Sveti Križ Začretje, Brezova 56, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Brezova, za člana  

4. Juraj Bradać, dipl. ing. strojarstva, Zabok, J. J. Strossmayera 26-rukovoditelj tehničkog 

sektora Zagorski metalac d.o.o., za člana 

5. Miljenko Fruk, načelnik policijske postaje, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Zagreb, 

Perjavica br. 13, za člana  

6. Damir Valec, Matije Gupca 238 b, Zabok, rukovoditelj za stambene poslove Komunalno-

Zabok d.o.o, za člana  

7. Ivan Črnjević, Brezova 60, Sveti Križ Začretje, koordinator poslova Elektra Zabok 

8. Hrvoje Petriček, dipl. ing. strojarstva, Hum Zabočki 89, Zabok, stručnjak zaštite na radu i 

zaštite od požara Zagorski vodovod d.o.o., za člana  

9. Vladimir Zrinski, mag. pol., Ljube Babića 22, Oroslavje, voditelj Odjela za preventivne i 

planske poslove Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina, za člana  

10. Ivica Balagović, dr. med., spec.urologije, Kumrovečka 2, Zabok, Opća bolnica Zabok, za 

člana.  

 

  U 2015. godini (do trenutka sastavljanja ovog dokumenta) nije bilo potrebe za sazivanjem 

ovog tijela. 

 

 

 

 

 

5. Operativne snage vatrogastva 

 

Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage 

vatrogastva određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. 

 

5.1.1. Zagorska javna vatrogasna postrojba 

 

2004. godine odlukom o osnivanju («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 

12/04.)  osnovana je Zagorska javna vatrogasna postrojba koja pokriva 23 jedinice lokalne 

samouprave na području Krapinsko-zagorske županije. 

U 2015. godini na području Općine Sveti Križ Začretje javna vatrogasna postrojba imala je 9  

intervencija kako slijedi: 

- požar na objektu: 3 

- požar otvorenog prostora: 2 

- tehničke intervencije na objektu: 2 

- tehničke intervencije na otvorenom: 2 



- tehničke intervencije na prometnicama: kao tehnička ispomoć sudjelovali su prilikom jedne 

premetne nesreće  

- tehničke intervencije na autocesti: 0 

- ostale intervencije: osiguranje pri istjecanju plina u  tvrtki „Crodux“ 

 

5.1.2. Dobrovoljna vatrogasna društva 

 

Na području Općine Sveti Križ Začretje djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva:  

1. DVD Sveti Križ Začretje 

 

Ovo dobrovoljno vatrogasno društvo raspolaže sa:   

- 1 x vatrogasna cisterna 7500 litara marke FAP proizvedena 1983. godine, 

- 1 x kombi vozilo za prijevoz ljudstva 8+1 marke RENAULT proizveden 

2006. godine, 

- osnovna vatrogasna oprema (usisni vod,vatrogasne cijevi,razne mlaznice, 

agregat…). 

- novo je nabavljeno 8 tlačnih cijevi, 2 ublaživača mlaza, jedna potopna i 

dvije samousisne crpke. 

 

 

2. DVD Brezova 

Ovo dobrovoljno vatrogasno društvo raspolaže sa: 

- Terensko vozilo marke „Nissan“ (2005. godine) 

- Kombi vozilo za prijevoz ljudstva 8 + 1 (2014. godine) 

- Ostala vatrogasna oprema: 3 pumpe za ispumpavanje, 1  

izolacijski aparat, 2 halogena reflektora za rad noću, motorna pila, 

auto prikolica, 20 odijela za prilaz vatri, 6 kombinezona za šumske 

požare, 40 vatrogasnih kaciga i ostala oprema 

 

U 2015. godini dobrovoljna vatrogasna društva uključivala su se u obranu od požara 

na području naše Općine. 

 

 

 

 

6. Operativne snage Hrvatskog crvenog križa 

 

Iz proračuna Općine Sveti Križ Začretje redovito se financira rad Gradskog društva Crvenog križa 

Zabok koje aktivno sudjeluje u osnovnim djelatnostima od kojih su za oblast zaštite i spašavanja 

najvažnije:  

 Osposobljavanje za pružanje prve pomoći; 

 Dobrovoljno darivanje krvi; 

 Služba traženja;  

 Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja; 

 Ostale aktivnosti. 

 

Do trenutka sastavljanja ove analize nije bilo potrebe za aktiviranjem operativnih snaga Crvenog 

križa budući na području Općine Sveti Križ Začretje nisu evidentirane velike nesreće ili katastrofe. 

7. Udruge i organizacije u zaštiti i spašavanju   
   

 Na području Općine Sveti Križ Začretje djeluje Lovačko društvo „Zajec“ te Ribolovno 

društvo „Krap“   koji u cilju zaštite okoliša uz redovne aktivnosti organiziraju akcije čišćenja i 

očuvanja okoliša, a što sve doprinosi protupožarnoj zaštiti. 

 

7.1.Postrojbe i povjerenici civilne zaštite i pravne osobe 

 u sustavu civilne zaštite 

 

U 2015. godini, do trenutka sastavljanja ove analize  nije bilo potrebe za 

aktiviranjem postrojbe i povjerenika civilne zaštite kao niti pravnih osoba u sustavu civilne zaštite. 



 

7.2. Obavljanje sustavne deratizacije, higijeničarske službe i obavljanje  

 komunalne djelatnosti zimske  
 

Općina Sveti Križ Začretje je u 2015. godini za obavljanje sustavne 

deratizacije za područje  (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) imala sklopljen ugovor sa 

tvrtkom Veterinarska stanica Zlatar Bistrica, dok je stručni nadzor na provedbom istog provodio 

je Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Obavljanje poslova deratizacije 

financirala je Općina. Mjere sustavne deratizacije provedene su 1 puta godišnje – u jesen. 

Ujedno su izderatizirana revizijskih okana sustava oborinske odvodnje.  

Vezano uz obavljanje higijeničarske službe - skupljanje i zbrinjavanje napuštenih i 

izgubljenih životinja, te uklanjanje lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda, a sve sukladno 

Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o zaštiti životinja Općina Sveti Križ Začretje  je za obavljanje ovih 

poslova sklopila ugovor sa Veterinarskom stanicom Zlatar Bistrica d.o.o. 

Obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja nerazvrstanih cesta i putova – zimska služba na 

području Općine Sveti Križ Začretje organizirana je u skladu sa Operativnim planom obavljanja 

zimske službe.    

 

7.3.Gorska služba spašavanja 

 

U 2015. godini Općina Sveti Križ Začretje  sa Gorskom službom spašavanja 

sklopila je sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske  službe spašavanja 

Stanice Krapina na prostoru  Općine Sveti Križ Začretje, poglavito na nepristupačnim  prostorima 

izvan  naselja i javnih prometnica. Predmetnim sporazumom, a  sukladno  članku 4. stavak 2.,  te 

članku 25. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja  HGSS Stanica Krapina i Općina  utvrdili 

su zajednički  interes djelovanja HGSS stanice Krapina na području Općine Sveti Križ Začretje,  u 

cilju zaštite života i imovine u brdsko-planinskim   i drugim  nepristupačnim   prostorima, te  pri 

elementarnim  nepogodama, kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koji se koriste 

u gorskom spašavanju. 

 U 2015. godini, do trenutka sastavljanja ove analize nije bilo potrebe za intervencijom 

gorske službe spašavanja na području Općine (izuzev dežurstva prilikom sportske treeking utrke). 

 

8. Elementarne nepogode 

 

U 2015. godini, do trenutka sastavljanja ove analize nije bila proglašena 

elementarna nepogoda.  

 

9. Zaključak 

  

Temeljem navedene Analize može se zaključiti: 

1. Da  postoji veći broj sudionika zaštite i spašavanja, sa razrađenim    planovima i 

postupcima za provedbu zadaća zaštite i spašavanja. 

2. Da postoji određen i trenutno dovoljan broj operativnih snaga zaštite i   spašavanja, 

prema gore navedenom. 

3. Smjernicama za razvoj zaštite i spašavanja Općine Sveti Križ Začretje treba utvrditi 

pravce djelovanja, te potrebite aktivnosti i sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja 

sustava zaštite i spašavanja. 

         

 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

           Marko Kos, dipl.oec. 
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  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

       OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 810-01/15-01/10 

URBROJ :2197/04-03-15-7 

Sveti Križ Začretje, 14.12.2015.  

 

 

 Na temelju članka 17. stavak 1. točke 1. Zakona o  sustavu civilne zaštite (Narodne novine  

broj 82/15) te članka 32. Statuta  Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije br. 5/13. i 15/14.), Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 19. sjednici održanoj 

14.12.2015. godine, donijelo je: 

 

 

 

O D L U K U 

 

 

 

 Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2015. godinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PREDSJEDNIK 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Stjepan Ciglenečki 
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  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

        OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 810-01/15-01/10 

URBROJ :2197/04-01-15-9 

Sveti Križ Začretje, 14.12.2015.  

 

 

 Na temelju članka 17. stavak 1. točke 1. Zakona o  sustavu civilne zaštite (Narodne novine  broj 

82/15) te članka 32. Statuta  Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 

5/13. i 15/14.), Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 19. sjednici održanoj 14.12.2015. godine, donijelo je: 

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2016. GODINU 

 

UVOD 

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je da  sustav civilne zaštite 

obuhvaća mjere i aktivnosti ( preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) 

kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način 

povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 

jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa  te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških 

velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Člankom 17. stavak 1. definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu 

stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.  

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Križ Začretje, a sukladno 

razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih 

dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Križ Začretje  za 2016. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan 

razvoja sustava civilne zaštite).  

Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa osiguranjem financijskih 

sredstava u proračunu Općine Sveti Križ Začretje, a namijenjena su za financiranje sustava civilne zaštite.  

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:  

1. CIVILNA ZAŠTITA 

Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja 

 

 03.05.2012. godine Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje donijelo je Plan zaštite i spašavanja i Plan 

civilne zaštite. 

 Općina Sveti Križ Začretje pokrenula je postupak usklađenja navedenih dokumenata u skladu sa 

novim Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i plana zaštite i spašavanja ("Narodne 

novine" br. 30/14, 67/14.), a trenutno smo u fazi ishođenja suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

na predloženi dokument. 

 Po donošenju propisa iz nadležnosti Vlade RH u obvezi smo izraditi Plan djelovanja civilne zaštite, a 

po potrebi i Procjenu rizika od velikih nesreća i u skladu sa člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

 

 

 

 

Stožer zaštite i spašavanja 

 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i 

priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik Općine Sveti Križ Začretje, a aktivira se kada 

se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Krapina, sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće, dužan je 

Stožeru pružati stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u kojem je aktiviran. 



Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 

174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 5., 6. i 8. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 

zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje 

(„Službeni glasnik“ Krapinsko-zagorske županije broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje na 

2. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine donijelo je Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Općine Sveti Križ Začretje.  

 Stožer zaštite i spašavanja mjerodavni će biti do osnivanja Stožera civilne zaštite, sukladno 

odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite. 

 Stožer je nužno upoznati sa novim Zakonom o sustavu civilne zaštite, odnosno sa mjerama sustava 

civilne zaštite, ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelnima sustava 

civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite te obavezama jedinica lokalne samouprave u provođenju 

zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite. 

 

 Postrojbe civilne zaštite 

  

 Tijekom prve polovice 2016. godine, a u svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju 

akcija zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti smotriranje postrojbi civilne zaštite.  

 Po provedenoj smotri potrebno je organizirati provedbu osposobljavanja postrojbi civilne zaštite te 

opremanje osnovnom osobnom opremom. 

 Smotriranje će se provesti u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područni ured za 

zaštitu i spašavanje Krapina. 

  

 Povjerenici civilne zaštite 

  

 U 2016. godini potrebno je povjerenike civilne zaštite upoznati sa novim Zakonom o sustavu civilne 

zaštite, a prije svega sa: 

-  djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima istog 

- obavezama općine u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom  

- obvezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća 

 

2. VATROGASTVO 

 Na području Općine djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva (DVD Sveti Križ Začretje i DVD Brezova). 

Područje Općine pokriva i Zagorska javna vatrogasna postrojba.  

  U 2016. godini potrebno je provesti sljedeće aktivnosti: 

- iskazati bitne odrednice (posebno na bazi materijalno tehničke opremljenosti) daljnjeg 

materijalno tehničkog razvoja, razvoja i obuhvaćanja kadrova, održavanja taktičko pokaznih 

vježbi, 

- zadati viši stupanj jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja 

na području općine Sveti Križ Začretje u 2016. godini, 

- daljnji razvoj hidrantske mreže u onim dijelovima Općine gdje je to potrebno, 

- za brdovita naselja i rijetko naseljene zone planirati nabavu suhih sredstava gašenja kao i 

osigurati cestovni pristup (u svim vremenskim uvjetima ) vatrogasnim i sličnim vozilima,  

- propagirati provođenje Odluke o spaljivanju korova, suhe trave i biljnog otpada, 

- locirati eventualne zone rizika (posebno zbog gospodarskih zona), 

- edukacija stanovništva o uzrocima nastanka požara i o osnovama gašenja požara, 

-     nastaviti suradnju sa susjednim DVD-ima i Vatrogasnom zajednicom Krapinsko –   

      zagorske županije,  

- neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca te posebnu pažnju 

posvetiti vatrogasnoj mladeži. 

 

Sredstva za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe, kao i sredstva za 

financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društva planiraju se temeljem članka 43.-45. Zakona o vatrogastvu. 

              

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 Za udruge od značaja za zaštitu i spašavanja, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim 

projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanja, utvrditi aktivnosti koje će se financirati 

iz Proračuna temeljem njihovih iskazanih potreba i mogućnosti. 

 

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 

REDOVNE DJELATNOSTI              

  U prvom redu to su službe i pravne osobe koje se u svom redovnom djelovanju bave zaštitom i 

spašavanjem (javno zdravstvo, socijalna služba, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska služba, javna 

poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture kao i pravne osobe koje se bave građevinskim, 

prijevozničkim i drugim djelatnostima za zaštitu i spašavanje).  



 Uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima u sustavu zaštite i spašavanja odnosi se 

posebno na operativne snage, službe i pravne osobe koje su određene Odlukom o utvrđivanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Križ Začretje. 

 S ciljem unaprjeđenja cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja na području Općine i u  2016. godini 

potrebno je osigurati djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja na prostoru Općine, poglavito na 

nepristupačnim prostorima izvan naselja i javnih prometnica. 

 

II. 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2016. GODINI SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. 

GODINU  

     2016.   2017.   2018. 

1.  Vatrogastvo:        

     - Sredstva za JVP       140.000,00  140.000,00 140.000,00 

     - Sredstva za DVD      293.000,00 293.000,00 293.000,00  

2. Izrada planova iz  

područja zaštite i spašavanja 10.000,00 0,00 0,00 

 

3. Sredstva za civilnu zaštitu  

       i HGSS                    5.000,00 5.000,00 5.000,00   

 

4. Higijeničarska služba             48. 000,00 48.000,00 48.000,00                                                    

5. Deratizacija i dezinsekcija    44. 000,00  44.000,00 44.000,00  

6. Crveni križ                            49. 000,00  49.000,00 49.000,00   

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     

             SVEUKUPNO :              589.000,00   579.000,00 579.000,00  

 

 

        PREDSJEDNIK 

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           
            REPUBLIKA HRVATSKA 
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
                  OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 810-01/15-01/10 
URBROJ: 2197/04-01-15-8 
Sveti Križ Začretje, 14.12.2015. 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15) te članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ broj 5/13 i 15/14), Općinsko vijeća na svojoj  19. sjednici  14.12.2015. godine  donosi   

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

za razdoblje od 2016.-2019. godine 

Točka 1. 
Zakonski pojmovi:  
- Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje 

zaštite i spašavanje ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama 
i katastrofama i otklanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

- Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i 
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i 
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi 
smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

- Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i resursi 
operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.  

Sustav civilne zaštite koji se ustrojava na području Općine Sveti Križ Začretje povezuje 

resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja 

rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te 

ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite obuhvaćaju mjere i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite koje na području Općine Sveti Križ Začretje provode slijedeće operativne 

snage:  
a) Stožeri civilne zaštite 
b) Operativne snage vatrogastva  
c) Operativne snage Hrvatskog crvenog križa  
d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja  
e) Udruge 
f) Postrojbe i povjerenici civilne zaštite 
g) Koordinatori na lokaciji  
h) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

Točka 2.  

Godina Operativne snage za 

provedbu mjera i aktivnosti 

na području Općine Sveti 

Križ Začretje 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite operativnih snaga 

 

 

 

 

2016. 

Stožeri civilne zaštite 
 
Operativne snage vatrogastva  
 
Operativne snage Hrvatskog 
crvenog križa  
 
Operativne snage Hrvatske 

Tijekom 2016. godine sukladno novim zakonskim 

odredbama, a po donošenju propisa iz nadležnosti 

Vlade RH,  općina će osnovati nove operative snage na 

svojem područje te će se donijeti svi popratni akti za 

njihovo djelovanje što se ponajprije odnosi na: 

- Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite  

- Procjenu rizika od velikih nesreća (po 



gorske službe spašavanja  
 
Udruge 
 
Postrojbe i povjerenici civilne 
zaštite 
 
Koordinatori na lokaciji  
 
Pravne osobe u sustavu civilne 
zaštite 

potrebi) 

- Plan djelovanja civilne zaštite  

- Plan vježbi civilne zaštite  

Nakon osnivanja operativnih snaga iste će upoznati sa 

dužnostima te pravima i obvezama koje će u 

zajedničkoj suradnji s općinom te međusobnom 

razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina 

adekvatno doprinositi kvalitetnom razvoju sustava 

civilne zaštite. 

Operativne snage koje su osnovane te već djeluju na 

području općine nastaviti će se vršenjem dosadašnjih 

dužnosti  

Tijekom prve polovice 2016. godine provesti će se 

smotriranje i osposobljavanje pojedinih operativnih 

snaga u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i 

spašavanje  

 

 

 

od 

2017.do 

2019.  

Stožeri civilne zaštite 
 
 
 

Provođenje odgovarajućih vježbi, osposobljavanje i 

usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja 

koje provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje  i 

druge pravne osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, 

a temeljem programa osposobljavanja istih 

Operativne snage vatrogastva  Općina će svojim proračunima osigurati sredstva za 

nabavku opreme i sredstava za rad dobrovoljnih 

vatrogasnih društva na svojem području 

Ujedno će se poticati:  

- provedba vatrogasnih vježbi te u skladu sa 

svojim mogućnostima općine sudjelovanje 

u istima 

- obuka dobrovoljnih vatrogasaca  

- uključivanje mladih u rad dobrovoljnih 

vatrogasnih društva  

Operativne snage Hrvatskog 
crvenog križa  

Područje Općine Sveti Križ Začretje pripada pod 

nadležnost Gradskog društva crvenog Križa Zabok te 

sukladno zakonskim odredbama općina će svoji 

proračunom osigurati novčana sredstva za obavljanje 

njegove redovne djelatnosti koja između ostalog 

doprinosit razvoju sustava civilne zaštite: 

Također u suradnji s istim:  

- izvršiti će se evidentiranje opreme s kojom 

isti raspolaže u provođenju mjera civilne 

zaštite    

- učestalo će se evidentirati broj adekvatnog 

ljudstva koji mogu sudjelovati u mjerama 

civilne zaštite  

Operativne snage Hrvatske 
gorske službe spašavanja 

U proračunu općine osiguravaju se sredstva za radi 

Hrvatske gorske službe spašavanja. Navedeno se 

provodi sporazumom sklopljenim  s HGSS Stanica 

Krapina gdje se utvrđuju zajednički  interes djelovanja 

HGSS Stanica Krapina na području Općine Sveti Križ 

Začretje u cilju zaštite života i imovine u brdsko-

planinskim   i drugim  nepristupačnim   prostorima, te  

pri elementarnim  nepogodama, kada treba primijeniti 

posebno znanje, opremu i kadrove koji se koriste u 

gorskom spašavanju. 



 Udruge Poticati osnivanje udruga od interesa za razvoj sustava 

civilne zaštite. 

Na području Općine Sveti Križ Začretje djeluje 

Lovačko društvo „Zajec“ te Ribolovno društvo „Krap“   

koji u cilju zaštite okoliša uz redovne aktivnosti 

organiziraju akcije čišćenja i očuvanja okoliša, a što 

sve doprinosi protupožarnoj zaštiti, njihove djelatnosti 

redovno se financiraju proračunom općine.  

Postrojbe i povjerenici civilne 
zaštite 

Organiziranje provedbe osposobljavanja postrojbi 

civilne zaštite te kontinuirano vršenje kontrole njihove 

osnovne opreme  

Koordinatori na lokaciji  Kontinuirana aktivna suradnja sa koordinatorima na 

lokaciji u slučaju izvanrednih događanja  

Pravne osobe u sustavu civilne 
zaštite 

Aktivna suradnja sa pravnim osobama u sustavu 

civilne zaštite koje su Odlukom Općinskog načelnika 

određene kao pravne osobe od interesa za sustav 

civilne zaštite  

 

Točka 3. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava navedene u tablici iz točke 2. podložne su 

promjenama, a sve sukladno novonastalim situacijama tijekom godina te donošenja novih 

zakonskih ili podzakonskih propisa.  
 
 
             
       Predsjednik Općinskog vijeća  
             
                Stjepan Ciglenečki  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                     
            REPUBLIKA HRVATSKA 

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

                  OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Klasa:  400-01/15-01/36 

Urbroj: 2197/04-01-15-6 

Sveti Križ Začretje, 14.12.2015. 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka  32. 

Statuta općine Sveti Križ Začretje («Službeni glasnik» Krapinsko-zagorske županije br.5/13.i 

15/14.), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o 

financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne 

novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne 

novine” broj 26/15), Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 19. sjednici održanoj 14.12.2015. 

godine donijelo je:  

 

 

P R A V I L N I K 

o financiranju javnih potreba Općine Sveti Križ Začretje  
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

 

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje 

sredstava proračuna Općine Sveti Križ Začretje (u daljnjem tekstu: Općina) udrugama čije 

aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih 

strateškim i planskim dokumentima Općine Sveti Križ Začretje.  

 (2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju 

i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja 

ili poziva (u nastavku teksta: natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, 

odnosno partneri. 

 (3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji 

je osnivač ili suosnivač Općina, kao niti na Ustrojstvenu jedinicu dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi 

Sveti Križ Začretje. Iznosi financiranja tih programa i projekata bit će definirani od strane Općine 

kroz proračun Općine i program javnih potreba. 

 

 

Članak 2. 

 

 Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se 

udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna Općine za: 

 provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani 

strateškim i planskim dokumentima, 

 provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom, 

 obavljanje određene javne ovlasti na području Općine povjerene posebnim zakonom, 

 pružanje socijalnih usluga na području Općine temeljem posebnog propisa, 

 sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i 

projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s 

područja Općine, 



 programe ili projekte zapošljavanja 

 podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine, 

 donacije i sponzorstva i 

 druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine. 

 

 

 

Članak 3. 

 

(1)  Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim 

će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju 

definirane troškove i resurse. 

 (2) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju 

kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i 

višegodišnji. 

(3) Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog 

društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja 

Općine općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i 

druge. 

 (4) Građanske inicijative predstavljaju skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog 

problema na dijelu ili cijelom području Općine osmisli i provodi dio građana Općine okupljenih u 

mjesni odbor, udrugu, školu i sl, u pravilu su komunalnog ili humanitarnog karaktera, a cilj im je 

podizanje razine kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje 

lokalnih potencijala. 

 

 

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA OPĆINA  
 

Definiranje prioritetnih područja financiranja 

 

Članak 4. 

 

(1) Općinski načelnik, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, na godišnjoj razini, 

za proračunsku godinu, utvrđuje prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava programima i 

projektima udruga,  sukladno mjerama iz programa, strategija, planova i drugih strateških 

dokumenata na nacionalnoj, odnosno lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini kojima se utvrđuju 

ciljevi i prioriteti u rješavanju problema vezanih uz opće dobro, javni interes ili javne potrebe, čije 

je provođenje u nadležnosti općine, a koja se provode u suradnji i partnerstvu s udrugama. 

 

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja 

 

Članak 5. 

 Zadaće Općinskog načelnika u postupku pripreme i provedbe javnog natječaja ili javnog 

poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama su: 

 Donošenje Godišnjeg plana raspisivanja natječaja 

 Utvrditi prioritetna i programska područja natječaja ili javnog poziva 

 Utvrditi kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave 

 Utvrditi natječajnu dokumentaciju 

 Objava natječaja 

 Imenovanje povjerenstva, odnosno stručnih radnih skupina za procjenu projekata 

i programa 

 Donošenje odluke o financiranju projekata i program audruga 

 Ostale aktivnosti u skladu sa ovim Pravilnikom i Uredbom 

  

 

 

Članak 6. 

 



Zadaće Jedinstvenog upravnog odjela u postupku pripreme i provedbe javnog natječaja ili 

javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama su:  

 predložiti prioritete i programska područja natječaja ili javnog poziva,  

 predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave 

 predložiti natječajnu dokumentaciju, 

 pratiti tijek javne objave i provedbe natječaja ,  

 utvrditi prijedlog sastava procjenjivačkog povjerenstva odnosno stručnih radnih 

skupina za procjenu projekata i programa,  

 razmotriti ocjene projekata i prijedloge za financiranje na temelju kriterija iz 

natječaja, 

 komunikacija sa prijaviteljima na natječaj u vezi s eventualnim dodatnim 

pojašnjenjima natječajne dokumentacije  

 utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga, 

 organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju natječaja i 

 pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge 

 ostale aktivnosti u skladu sa ovim Pravilnikom i Uredbom. 

 

 

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti za provedbu natječaja 

 

Članak 7. 

 

(1) Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu 

Općine, namijenjen za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja  udrugama, 

Općina će unaprijed predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po 

objavljenom natječaju, koji obuhvaća:  

 ukupan iznos raspoloživih sredstava,  

 iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako će se natječaji 

raspisivati za više programskih područja,  

 najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i  

 očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru 

pojedinog natječaja.  

(2) Financijski okvir iz prethodnog stavka utvrđuje općinski načelnik. 

 

Članak 8. 

 

Općina će putem Jedinstvenog upravnog odjela osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse 

za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja 

rezultata programa i projekata iz svog djelokruga. 

 

 

Članak 9. 

 

 (1) Općina će, prije objave javnog poziva ili natječaja, izraditi obrasce natječajne 

dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili projekte. 

 (2) Općina može natječajni postupak i praćenje provedbe i vrednovanja rezultata provoditi i 

putem odgovarajućeg informacijskog sustava. 

 

 

Članak 10. 

 

 Općina će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne standarde planiranja i 

provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane 

Uredbom. 

 

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE 
 

 



Članak 11. 

 

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, 

potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da: 

  su upisani u Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija, odnosno drugi 

odgovarajući registar; 

 su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha 

nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva ) 

 su se svojim statutom opredjelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet 

financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i 

zakonom; 

 program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv Općine, bude ocijenjen 

kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i 

zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, 

odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva; 

 su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 

proračuna Općine i drugih javnih izvora; 

 nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 

plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine; 

 se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja 

programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili 

kaznena djela definirana Uredbom; 

 općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te 

način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima; 

 imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu 

za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način); 

 imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa 

ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih 

usluga; 

 imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini  i 

drugim institucijama. 

 

 

Članak 12. 

 

 Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, Općina može natječajem propisati i dodatne 

uvjete koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su: 

 primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama; 

 uključenost volonterskog rada, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i 

vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u 

demokratskome društvu; 

 umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama i organizacijama iz različitih 

županija, pogotovo s udrugama koje djeluju na lokalnoj razini radi širenja i 

ravnomjerne regionane raspodjele pozitivnih učinaka provedbe programa i projekata 

te prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti organizacija koje djeluju na 

lokalnim razinama 

 ostvarivanje članstva i/ili suradnje sa srodnim međunarodnim i europskim udrugama 

sukladno mogućnostima i potrebama te usklađivanje s najboljim standardima i 

najnovijim trendovima djelovanja u određenom području, čime se poboljšava 

kvaliteta usluga korisnicima, odnosno općenito kvaliteta rada organizacije 

 održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja 

stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na lokalnoj 

razini kroz provedbu programa, odnosno projekata  

 ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i 

poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.  

 

 

Članak 13. 

 



 (1) Općina neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim 

propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju 

uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom i natječajem. 

 (2) Općina neće iz proračuna Općine financirati aktivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i 

drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga. 

 

 

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA 
 

 

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja natječaja 

 

Članak 14. 

 

(1) Općina će, u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, 

izraditi i na mrežnim  stranicama Općine objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih 

programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan  natječaja), kao najavu javnih natječaja i drugih programa 

financiranja programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.  

(2) Godišnji plan iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski načelnik. 

 (3) Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, 

nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu 

sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju 

programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke. 

  

Javni natječaj 

 

Članak 15. 

 

Financiranje programa i projekata provodi se putem  putem javnog natječaja ili javnog 

poziva za financiranje programa i projekata udruga (u daljnjem tekstu: natječaj), čime se osigurava 

transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih 

prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o 

prioritetnim područjima djelovanja. 

 

 

Članak 16. 

 

Financijska sredstva proračuna Općine dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno 

izravno, samo u iznimnim slučajevima:  

 u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju  

davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u 

kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće 

riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava, 

 kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju 

isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se 

financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna 

za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane 

aktivnosti provode,  

 kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom 

navedena kao provoditelj određene aktivnosti (HGSS, Crveni križ, dobrovoljna 

vatrogasna društva -sredstva za vatrogastvo temeljem propisa koji uređuju ovu 

djelatnost) 

 kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska 

sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti 

planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava 

iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih 

programa i projekata udruga. 



 

 

Članak 17. 

 

 (1) U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja 

ili javnog poziva, Općina i Korisnik sredstava dužni su sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava 

kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna Općine utrošiti te 

poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, 

praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje. 

  

Dokumentacija za provedbu natječaja 

 

Članak 18. 

 

(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na 

prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, utvrđuje načelnik Općine u okviru donošenja odluke o 

načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u 

određenom području provode udruge.  

            (2) Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća: 

1. temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja tekst natječaja, 

2. upute za prijavitelje, 

3. obrasce za prijavu programa ili projekta:  

3.1. obrazac opisa programa ili projekta 

3.2. obrazac proračuna programa ili projekta 

4. popis priloga koji se prilažu prijavi 

5. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta 

6. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

7. obrazac ugovora o o financiranju programa ili projekta 

8. obrasce za izvještavanje:  

8.1.obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 

8.2.obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta  

 (3) Kao prilog financijskom planu dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen 

(ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.). 

 

Članak 19. 

 

 Ovisno o vrsti natječaja, općinski načelnik može utvrditi da natječajnu dokumentaciju za 

prijavu programa ili projekta čine i: 

1. obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo 

2. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta, ako je primjenjivo 

3. obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih  izvora 

4. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih 

aktivnosti da je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, 

ako je primjenjivo. 

 
 

 

Članak 20. 

 

 (1) Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama 

Uredbe i ovoga Pravilnika. 

(2) Svi propisani obrasci trebaju biti vlastoručno potpisani i ovjereni pečatom udruge od 

strane ovlaštene osobe podnostielja zahtjeva i dostavljeni u izvorniku, u broju primjeraka koji je 

propisan uvjetima javnog natječaja. 

(3)  U slučaju kada se prijavna dokumentacija podnosi elektroničkim putem, Općini se 

obavezno dostavlja jedan tiskani potpisani i ovjereni primjerak isprave. 

(4) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se u zatvorenoj omotnici, 

preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u ured Općine), uz napomenu (npr. naziv 

natječaja), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, 

u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku. 

 



 

Objava natječaja 

 

Članak 21. 

 

  Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim  stranicama 

Općine i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade  Republike Hrvatske, a obavijest o 

objavljenom natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima, na društvenim mrežama, slanjem 

elektroničke pošte na odgovarajuće adrese ili na neki drugi način (tiskovne konferencije, radionice 

sa predstavnicima udruga i sl.). 

 

 

Tekst  natječaja 

 

Članak 22 

 

Tekst javnog natječaja sadrži: 

- osnovne podatke o području koje će se financirati 

- prihvatljive prijavitelje 

- financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju javnog natječaja, 

- podatke o rokovima i načinu prijave i mjestu na kojem su dostupne upute za prijavitelje 

- obrasce za prijavu i ostala natječajna dokumentacija. 

 

 

Rokovi za provedbu natječaja 

 

Članak 23. 

 

(1) Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren najmanje 30 dana 

od datuma objave. 

(2) Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju 

projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su  projekti ili programi 

prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 120 dana, računajući od zadnjeg dana  za 

dostavu  prijava programa ili projekta. 

 

 

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja 

 

Članak 24. 

(1) Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj Povjerenstvo za otvaranje prijava i 

provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za otvaranje 

prijava) pristupit će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a 

sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka osniva Općinskoi načelnik, a  sastoji se 

od tri člana. 

(3) Osobe koje sudjeluju u radu Povjerenstva za otvaranje prijava moraju biti upoznate s 

popisom udruga koje su se prijavile na natječaj. Nakon toga te osobe potpisuju izjavu o 

nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da se niti one niti članovi njihove obitelji ne nalaze u 

sukobu interesa. Istom izjavom osoba potvrđuje i da nema osobnih interesa kojima može utjecati na 

nepristranost rada povjerenstva čiji je član, da će u obavljanju dužnosti na koju je imenovana 

postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka i 

informacija i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja joj je povjerena od strane Općine. 

(4) U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član povjerenstva je obvezan o tome 

odmah izvijestiti ostale članove povjerenstva te se izuzeti iz postupka ocjenjivanja prijava. O 

rješavanju sukoba interesa općinski načelnik odlučuje za svaki slučaj posebno, a u slučaju kada se 

utvrdi sukob interesa općinski načelnik članu povjerenstva koji je u sukobu interesa imenovat će 

zamjenu. 

 

Članak 25. 



 

(1)    U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se: 

 je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv i u zadanome roku 

 je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili 

javnom pozivu 

 ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva 

 ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za 

prijavitelje natječaja 

 jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci 

 jesu li predložene aktivnosti prihvatljive te 

 jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja. 

(2)  Povjerenstvo će detaljnim pregledom svake prijave utvrditi one koje su zadovoljile i 

one koje nisu zadovoljile propisane uvjete natječaja. Niti jedna prijava ne smije biti odbijena iz 

razloga koji nisu navedeni u natječaju, kao što ne smije biti prihvaćena niti jedna prijava koja ne 

udovoljava svim propisanim uvjetima natječaja. 

(3)  Ne smatra se da udruga nije zadovoljila propisane uvjete natječaja ako je propustila 

dostaviti podatak, dokument ili informaciju koja je davatelju financijskih sredstava dostupna putem 

službenih javnih evidencija i baza podataka. 

 

Članak 26. 

 

Nakon izvršene ocjene ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja predsjednik/ca povjerenstva  

donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se 

odbijaju iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja. 

 

 

Članak 27. 

 

 (1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj 

činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon 

čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor Općinskom 

načelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. 

 (2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane općinskog načelnika prijava će biti upućena u 

daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena. 

 

 

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata 

 

Članak 28. 

 

(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega 

mogu sačinjavati predstavnici Općine, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i 

predstavnici organizacija civilnog društva.  

(2) Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava imenuje Općinski načelnik, a  sastoji se od 5 

članova. 

(3) Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne 

uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za 

odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte. 

(4) Osobe koje sudjeluju u radu Povjerenstva za otvaranje prijava moraju biti upoznate s 

popisom udruga koje su se prijavile na natječaj. Nakon toga te osobe potpisuju izjavu o 

nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da se niti one niti članovi njihove obitelji ne nalaze u 

sukobu interesa. Istom izjavom osoba potvrđuje i da nema osobnih interesa kojima može utjecati na 

nepristranost rada povjerenstva čiji je član, da će u obavljanju dužnosti na koju je imenovana 

postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka i 

informacija i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja joj je povjerena od strane Općine. 

(5) U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član povjerenstva je obvezan o tome 

odmah izvijestiti ostale članove povjerenstva te se izuzeti iz postupka ocjenjivanja prijava. O 



rješavanju sukoba interesa općinski načelnik odlučuje za svaki slučaj posebno, a u slučaju kada se 

utvrdi sukob interesa općinski načelnik članu povjerenstva koji je u sukobu interesa imenovat će 

zamjenu. 

 

Članak 29. 

 

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Općinski načelnik. 

 

 

Članak 30. 

 

 (1) Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska 

sredstva, Općina će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili 

projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja. Rezultati 

natječaja objavljuju se na mrežnim stranicama Općine. 

(2) Općina će, u roku od 8 radnih dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava 

obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima ne 

financiranja njihova projekta ili programa uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim 

kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili 

programa. 

 

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava 

 

Članak 31. 

 

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 

radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o  rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu 

njihovog programa ili projekta uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su 

ocjenjivale program ili projekt.  

 

Članak 32. 

 

Općina će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava 

omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja.  

  

 

Članak 33. 

 

(1) Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje 

nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za 

drugačije bodovanje. 

(2) Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih 

sredstava.  

  

 

Članak 34. 

(1) Prigovori se podnose nadležnom Upravnom odjelu Općine u pisanom obliku, u roku od 8 

radnih dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, 

uzimajući u obzir sve činjenice donosi načelnik Općine. 

(2 ) Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata  

Članak 35. 

 



(1) Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina će potpisati ugovor o 

financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju. 

(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, nadležni 

upravni odjel Općine ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta 

i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je 

potrebno  okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio 

ugovora. 

(3) Prilikom pregovaranja Općina će prioritet financiranja staviti na aktivnostima koje će 

učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Općine. 

 

Članak 36. 

 

(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog 

javnog natječaja, i posebnog dijela. 

(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih 

sredstava udrugama iz javnih izvora za program ili projekt te posebni dio ugovora uredit će se 

temeljem odredbi Uredbe i drugih pozitivnih propisa RH i Općine. 

 (3) Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 

udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, 

odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i 

opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok 

programa ili projekta, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje 

sporova, opravdani troškovi, plaćanje i kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i 

financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava, te povrat 

sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju ne vraćanja 

neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava. 

 (4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv 

programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično. 

 

 

 

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i projekata i  vrednovanje provedenih 

natječaja 

 

Članak 37. 

 

(1) Općina će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela 

transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva 

pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu 

o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 

organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.  

(2) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski odnos između davatelja financijskih 

sredstava i udruge kao provoditelja projektnih i programskih aktivnosti, a na temelju praćenja i 

vrednovanja rezultata pojedinačnih programa i projekta,  u cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i 

razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi 

potpore, Općina će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja ili javnog poziva i 

planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja. 

 

Članak 38. 

 

(1) Općina će u suradnji s korisnikom financiranja pratiti provedbu financiranih programa ili 

projekata udruga. Rezultate praćenja i vrednovanja financiranih programa ili projekata, odnosno 

natječaja Općina će koristiti za planiranje budućih natječaja i razvoj relevantnih programa i 

strategija i oblikovanje javnih politika. 

(2) Za poslove praćenja i vrednovanja Općina će osigurati stručnjake iz redova službenika 

Jedinstvenog upravnog odjela i/ili vanjskih suradnika. 

(3) Oblici praćenja provedbe aktivnosti i namjenskog trošenja sredstava iz javnih izvora u 

okviru ugovorenog programa ili projekta obuhvaćaju: 

- pregled svih izvještaja (programskih i financijskih) u odnosu na svaki potpisani ugovor na 

temelju kojih su dodijeljena financijska sredstva bez obzira na njihovu visinu i namjenu, 



- obvezni terenski posjet udruzi i partnerima radi provedbe provjere za sve programe i 

projekte čije je razdoblje provedbe najmanje godinu dana i čija vrijednost premašuje 

100.000 kuna. 

(4) Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi korisnik financiranja 

dodatnim analizama rezultata programa ili projekta. 

(5) Vrednovanje natječaja provodi Općina sukladno Uredbi. 

 

Članak 39. 

 

 Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim rokovima 

su opisno i financijsko izvješće.  

 

Članak 40. 

 

(1) Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima. 

(2) Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video 

zapisi, fotografije i dr. 

(3) U financijskom izvještaju navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili 

inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o 

nastanku troška podmirenog iz sredstava Općine (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o 

autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslik naloga o prijenosu ili 

izvoda sa žiro računa). 

  

Zabrana dvostrukog financiranja 

 

Članak 41. 

 

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Općina neće dati financijska 

sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima - kada 

je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim 

ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.  

 

V.  PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO 
SUFINANCIRANJA 
 

Članak 42. 

 

(1) Odobrena financijska sredstva finacijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za 

realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog Proračunom i Ugovorom.  

(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje 

prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom. 

(3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava. 

 

 

Prihvatljivi troškovi 

 

Članak 43. 

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve 

slijedeće kriterije: 

 nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, 

osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova 

vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne 

nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog 

razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe 

ugovora; 



 moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa, 

 nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih 

sredstava, 

 mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod 

korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih 

organizacija, 

 trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog 

upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti. 

 

 

Članak 44. 

 

U skladu s prihvatljivim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za 

poštivanje propisa o javnoj nabavi,  opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi udruge i 

njezinih partnera: 

 troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim 

izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim 

uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe; 

 putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u 

projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za 

takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna; 

 troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih)  

namijenjenih  isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su 

u skladu s tržišnim cijenama; 

 troškovi potrošne robe; 

 troškovi podugovaranja; 

 troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih 

usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, 

umnožavanje, osiguranje, itd.). 

 

 

Članak 45. 

 

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova 

kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitni inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi 

koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog 

iznosa financiranja iz proračuna Općine. 

 

 

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi 

 

Članak 46. 

 

(1) Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne 

predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru 

o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane 

udruge.   

(2) Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu ne predstavljaju doprinos u 

naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća 

korisnik ili njegovi partneri. Ukoliko opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, takvi 

se doprinosi moraju osigurati. 

 

 

 

 

Članak 47. 

 

(1) Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti 

priznat kao oblik sufinanciranja.  



(2) Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog 

rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu 

od [33] kune/sat [  

(3) Korisnik koji će na provedbi programa ili projekta angažirati volontere može odrediti 

stvarnu vrijednost volonterskog rada (npr. prema internim smjernicama organizacije koje služe za 

određivanje plaća zaposlenika) koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog iznosa, ali za 

potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa ili projekata, korisnik će izvještavati 

samo u okvirima u ovom članku navedene vrijednosti volonterskog sata. 

 

 

Neprihvatljivi troškovi 

 

Članak 48. 

 

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se: 

 dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova; 

 dospjele kamate; 

 stavke koje se već financiraju iz javnih izvora; 

 kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje 

projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere 

najkasnije po završetku projekta/programa; 

 gubitci na tečajnim razlikama; 

 zajmovi trećim stranama; 

 

Modeli plaćanja 

 

Članak 49. 

 (1) Općina će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke 

plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 

(2) U slučaju da Općini niti jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude 

prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti istaknut u javnom 

pozivu ili natječaju. 

 

Udio sufinanciranja programa ili projekta 

 

Članak 50. 

 

 Općina će svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i minimalni postotak 

sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane korisnika financiranja. 

 

 

VI. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA  
 

Članak 51. 

 

(1) Sva financijska sredstva koje Općina dodjeluje putem natječaja odnose se, u pravilu, na 

aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim  višegodišnjeg 

financiranja koje se odobrava na rok do četiri (4) godine, što će se definirati samim natječajem.  

(2) Višegodišnje financiranje iz stavka 1. ovog članka ugovara se na godišnjoj razini, s 

propisanim programskim i financijskim vrednovanjem korištenja financijske potpore Općine u 

prethodnom vremenskom razdoblju. 

(3) Korisnici kojima Općina odobri višegodišnja financijska sredstva iz stavka 1. ovog 

članka mogu tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne  prethodna višegodišnja 

potpora Općine.  

(4) Nastavak financiranja višegodišnjih programa i iznos potpore u narednoj godini ovisi o 

rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u okviru tog programa u tekućoj godini, o 

čemu odluku donosi općinski načelnik, sukladno podnesenim izvješćima, a u skladu s odredbama 

Uredbe i ovog Pravilnika. 



(5) Općina će poticati korisnike višegodišnjeg financiranja na izradu programa 

samofinanciranja koji će omogućiti njihovu održivost i razvoj. 

 

 

Članak 52. 

 

Korisnici višegodišnjeg financiranja Općine mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti 

na druge natječaje i pozive Općine isključivo kroz predlaganje drugih projekata, inicijativa i 

manifestacija u tom i ostalim programskim područjima. 

 

 

VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ISPLATA 
ODOBRENIH SREDSTAVA 
 

Članak 53. 

 

Visina sredstava koje će svaki korisnik financijskih sredstava ostvariti iz proračuna Općine 

bit će definirana kroz proceduru propisanu ovim Pravilnikom, u skladu s Kriterijima za svako 

pojedino područje raspisano Javnim pozivom ili natječajem.  

 

 

VIII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI , 
KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA 
 

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja 

 

Članak 54. 

 

(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz 

provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno o 

propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.  

(2) Svi dokumenti vezani uz program ili projekt moraju biti lako doostupni i 

arhivirani na način koji omogućuje jednostavan pregled, a korisnik financiranja je dužan obavijestiti 

davatelja financijskih sredstava o njihovoj točnoj lokaciji. 

 

Članak 55. 

 

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima 

proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere 

sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, 

provođenje projekta ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za 

račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta ili 

programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.  

 

 

 

 

 

Članak 56. 

 

Korisnik financiranja je obvezan dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim 

revizorima koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s 

postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od 

prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili 

predstavnicima davatelja financijskih sredstava, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim 

revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi 

program ili projekt, uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama 



podataka vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje projektom/programom te poduzeti sve 

mjere da olakša njihov rad.  

 

 

Članak 57. 

 

Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja 

dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju: 

 popis članova i podatke o uplaćenim članarinama; 

 računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog 

sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i 

obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka; 

 dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika 

natječaja i izvještaja o procjenama; 

 dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata; 

 dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, 

prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na 

seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i 

dobivene materijale, potvrde,), itd.; 

 dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača; 

 dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika; 

 dokaze o kupnji, poput računa i priznanica, 

 dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, 

dokaze o plaćanju podugovarača, 

 za  troškove goriva  sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva 

korištenih vozila, troškove goriva i održavanja; 

 evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih 

lista, a za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno 

vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po 

stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, 

osiguranje i neto primanja 

 ostala dokumentacija.  

 

 

Konačan iznos financiranja od strane Općine  

 

Članak 58. 

 

(1) Konačan iznos sredstava koji Općina treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti 

veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj 

opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa 

ili projekta. 

(2) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe i 

ovog Pravilnika, davatelj financijskih sredstava će, temeljem obrazložene odluke ako se projekt ili 

program ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna 

sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta ili programa pod 

uvjetima sadržanim u ugovoru. 

  

 

Povrat sredstava 

 

Članak 59. 

 

Općina će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu 

odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:  

 nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom, 

 nije utrošio sva odobrena sredstva, 

 sredstva nije koristio namjenski, 

 iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku. 

 



 

Članak 60. 

 

(1) Korisnik financiranja će Općinu, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, 

sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini vratiti sve iznose uplaćene preko 

utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva. 

(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio Općina, Općina će povećati 

dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate. 

(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim 

potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Općini. To neće utjecati na pravo ugovornih 

stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.  

 

Članak 61. 

 

(1) U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama Uredbe i 

ovog Pravilnika, Općina će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koje je korisnik financiranja 

sukladno uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja ugovora.  

(2) Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana, vraćaju se se korisniku 

financiranja nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi programa ili projekta. 

 

 

Članak 62. 

 

(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Općini, Općina će donijeti odluku 

da prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u 

razmatranje.   

(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju. 

 

IX.   ZAVRŠNE ODREDBE 

  

Članak 63. 

 

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, 

koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti 

prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve 

vrijeme trajanja ugovora. 

 

Članak 64. 

 

 Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Uredbe i drugih 

odgovarajućih propisa. 

 

 

Članak 65. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije. 

 

 

PREDSJEDNIK 

 OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                  
           REPUBLIKA HRVATSKA                                                                     

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

             OPĆINSKO VIJEĆE       

 

KLASA: 335-01/15-01/01 

URBROJ: 2197/04-01-15-2 

Sveti Križ Začretje, 14.12.2015. 

 

 

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 14. stavka 1. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj 

djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15)  te članka  32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije br. 5/13 i 15/14) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 19. sjednici, održanoj 

14.12.2015. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o ugostiteljskoj djelatnosti 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Općine Sveti Križ 

Začretje, mjerila za utvrđivanje ranijeg završetka radnog vremena, produljenje radnog vremena te prostori na 

kojima mogu biti objekti jednostavnih ugostiteljskih usluga. 

 

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  

 

Članak 2. 

Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“  

obavezno rade od 0.00 do 24.00 sati svaki dan.  

Ostali ugostiteljski objekti mogu raditi u sljedećem radnom vremenu: 

1. iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ od 6.00 do 24.00 sata, 

2. iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima samo u 

zatvorenim prostorima, od 21.00 do 6.00 sati, 

3. iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 

sata, 

4. u zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima i sl. u radnom vremenu 

objekata u kojem se nalaze 

5. ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“ od 06.00 do 24.00 

sata. 

6. radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se 
mogu pružati ugostiteljske usluge određuje vlasnik obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva uz uvjet da je u okvirima radnog vremena ugostiteljskih objekata iz 
skupine „Restorani“ i „Barovi“ utvrđenog ovom Odlukom. 
 

 

  



 

Članak 3. 

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na otvorenom prostoru (terase) počinje i završava u vremenu 

rada ugostiteljskog objekata.  

 

Članak 4. 

Uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje 

ugostiteljske djelatnosti dopuštena je najdulje do 24.00 sata. Općinski načelnik može odlukom odrediti 

drugačije vrijeme uporabe tih uređaja. 

Buka elektroakustičnih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima iz prethodnog stavka 

ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene 

razine buke na otvorenom prostoru. 

 

Članak 5. 

Ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja 

naselja smatraju se ugostiteljski objekti koji se nalaze na udaljenosti većoj od 100 m od najbližeg stambenog 

objekta. 

 

Članka 6. 

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i  „Barovi“ mogu vikendom (petak, subota)  i dan pred 

praznik/blagdan raditi dulje od vremena propisanog člankom 2. stavkom 2. točke 1., odnosno do 03.00 sata 

slijedećeg dana uz uvjet da se pridržavaju svih zakonskih odredbi vezanih uz remećenje javnog reda i mira.  

 

Članka 7. 

Općinski načelnik može: 

- na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. i 5. ove Odluke, 

rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, 

svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) ili drugih priredbi koje upotpunjuju i unapređuju 

turističku ponudu Općine Sveti Križ Začretje. 

- za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. i 5.  ove Odluke za vrijeme održavanja 

manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno 

vrijeme.  

Pisani zahtjev za produženje radnog vremena podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti 

Križ Začretje najkasnije 3 dana prije održavanja prigodne proslave.  

 

Članak 8 . 

U slučaju učestalog remećenja javnog reda i mira i noćnog odmora, Općinski načelnik može po 

službenoj dužnosti rješenjem ugostiteljskom objektu odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog 

vremena propisanog člankom 2. stavkom 2. točkom 1.  te člankom 6. ove odluke, najduže za dva sata.  

 

Članak 9. 

Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično) 

izvan svog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge sukladno već ishođenom rješenju nadležnog 

ureda, odnosno nadležnog Ministarstva, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine.  

Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira Općina Sveti Križ 

Začretje ili drugi organizator uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine mogu na tim događanjima 

pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka. Sudionici proslava i manifestacija, 

pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i 

fizičke osobe - obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja 

čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu. 

  



Članak 10. 

Obavijest o radnom vremenu i radnim danima, odnosno neradnim danima ugostiteljskog objekta, 

ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt i pridržavati se istog.  

 

II. PROSTORI NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, 

NEPOKRETNOM VOZILU I PRIKLJUČNOM VOZILU, ŠATORU, NA KLUPI, KOLICIMA I 

SLIČNIM NAPRAVAMA 

 

Članak 11. 

Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, 

šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga ne mogu biti na 

udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine, 

ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacija, 

sajmova, prigodnih priredbi i sl.  

 

Članak 12. 

Ugostiteljski objekti iz članka 11. ove Odluke mogu se postavljati na javnim i privatnim površinama, 

ali uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine kojim se propisuju sve bitne odredbe za postavljanje 

istih. 

 

III. KAMPIRANJE IZVAN KAMPOVA  

 

Članak 13. 

Pravne i fizičke osobe dužne su zatražiti suglasnost Općinskog načelnika za kampiranje izvan 

kampova prilikom održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te 

organiziranih putovanjima biciklima i sl.  

Suglasnošću se utvrđuju svi uvjeti kampiranja (prostor za kampiranje, uvjete koje taj prostor mora 

ispunjavati, vrijeme trajanja kampiranja). Za izdavanje suglasnosti uz zahtjev je potrebno priložiti suglasnost 

vlasnika zemljišta za koje se traži kampiranje. 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih 

pravnih i fizičkih osoba provode nadležni  inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnom 

propisu.  

 

Članak 15. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/13) 

 

Članak 16. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije“. 

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                     Stjepan Ciglenečki  
 

 


