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I ŽUPAN
Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke
županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 23/20) i
članka 26. Zakona o prostornom uređenju (NN
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te čl. 54
Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08) a u vezi sa čl. 7. Odluke o osnivanju Javne
ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke
županije i čl. 13. Statuta Javne ustanove Zavod za
prostorno uređenje Karlovačke županije, župan
Karlovačke županije donosi
ODLUKU
I
Daje se suglasnost na izmjene i dopune
Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima
zaposlenika Javne ustanove Zavod za prostorno
uređenje Karlovačke županije, koje je donijelo
Upravno vijeće na svojoj 20. sjednici držanoj
20.08.2020.godine.
II
Ova Odluka će se objaviti u Glasniku
Karlovačke županije, a stupa na snagu drugi dan od
dana objave u istom.
KLASA: 020-01/21-02/158
URBROJ: 2133/1-07-01/05-21-02
Karlovac, 18. ožujak 2021.
ZAMJENICA ŽUPANA
KOJA OBNAŠA DUŽNOST ŽUPANA
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.
Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke
županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 23/20) i
članka 26. Zakona o prostornom uređenju (NN
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te čl. 54
Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08) a u vezi sa čl. 7. Odluke o osnivanju Javne
ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke
županije i čl. 13. Statuta Javne ustanove Zavod za
prostorno uređenje Karlovačke županije, župan
Karlovačke županije donosi
ODLUKU
I
Daje se suglasnost na izmjene i dopune
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje
Karlovačke županije, koje je donijelo Upravno vijeće
na svojoj 20. sjednici držanoj 20.08.2020.godine.
II
Ova Odluka će se objaviti u Glasniku
Karlovačke županije, a stupa na snagu drugi dan od
dana objave u istom.
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KLASA: 020-01/21-02/159
URBROJ: 2133/1-07-01/05-21-02
Karlovac, 18. ožujak 2021.
ZAMJENICA ŽUPANA
KOJA OBNAŠA DUŽNOST ŽUPANA
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.

II GRAD OGULIN
Na temelju odredbi članka 4. Pravilnika o
prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta ("Narodne
novine", br. 86/12 i 10/221) i članka 42. Statuta Grada
Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije", br. 10/18,
22/19, 28/19 - pročišćeni tekst i 30/20) a na traženje
Županijske uprave za ceste, Barilović, Belajske
Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Duga Resa,
Gradonačelnik Grada Ogulina donosi
ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje
postupka prijenosa javnih cesta i nerazvrstanih
cesta na području Grada Ogulina
I.
U Povjerenstvo za provođenje postupka
prijenosa javnih cesta i nerazvrstanih cesta kao
predstavnici Grada Ogulina imenuju se sljedeći
službenici:
1. Zdravko Salopek, dipl. ing., voditelj Odsjeka za
razvoj, imovinsko pravne poslove i javnu nabavu,
2. Zdravko Božičević, dipl. ing., voditelj Odsjeka za
komunalni sustav i prostorno uređenje,
3. Vjekoslav Bitunjac, dipl. iur., viši savjetnik za
imovinsko pravne poslove
II.
Imenovani članovi Povjerenstva navedeni u
točki I. dužni su postupati u skladu s odredbama
Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih
cesta i važećim propisima kojima se uređuje
gospodarenje javnim cestama i nerazvrstanim
cestama.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i biti će objavljena u Glasniku Karlovačke
županije.
KLASA: 022-01/21-01/9
URBROJ: 2133/02-01/1-21-1
Ogulin; 19.03.2021.
GRADONAČELNIK
Dalibor Domitrović, ing.
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Na temelju članka 108. st. 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 15/15), i članka
32. Statuta Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" broj 11/21) Općinsko vijeće Općine Cetingrad na 39.
sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana razvojnih programa
u 2020. godini
Članak 1.
NAZIV
CILJA

NAZIV
MJERE

PROGRAM/
AKTIVNOST

NAZIV
PROGRAMA/
AKTIVNOSTI

PLAN ZA 2020

OSTVARENO
2020

P1001

Program
održavanja kom
infrastrukture
Održavanje javne
rasvjete
Održavanje
nerazvrstabih
cesta
Zimska služba

1.090.000,00 kn

926.857,00 kn

300.000,00 kn

260.976,00 kn

1.1.1

170.000,00 kn

166.011,00 kn

1.1.2

100.000,00 kn

58.972,00 kn

1.1.3

A10004

Održavanje javnih
površina

75.000,00 kn

65.003,00 kn

1.1.4

A10005

Održavanje
vodovoda
Održavanje ostale
kom. infr.
Izgradnja
kom.
infrastrukture
Izgradnja
i
asfaltiranje cesta
Izgradnja
vodovodne mreže

120.000,00 kn

112.184,00 kn

1.1.5

325.000,00 kn

263.711,00 kn

3.755.000,00 kn

3.224.549,00 kn

950.000,00 kn

MJERA 1.1 Jačanje komunalne infrastrukture

A10002

A10003

A10006
P1002
A20001
A20002

A20003

MJERA 1.2 Razvoj malog i
srednjeg poduzetništva

P1003

MJERA 1.3. Razvoj institucionalnih
kapaciteta u JLS

CILJ 1. RAZVOJ KONKURETNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

A10001

P1001
A10001

A10002
A10003

A10004
P1001

A10001

A10002

P1002
A20001
A20002

POKAZATELJ
REZULTATA

POLAZNA
VRIJEDNO
ST 2019

OSTVARENA
VRIJEDNOST
2020

ODGOVORN
OST
ZA
PROVEDBU
MJERE
(ORG
KLASIFIKA
CIJA)

Broj rasvjetnih
tijela
% održavanih
dionica

480

561

001

75

100

001

%
očišćenih
cesta
%
nerazvrstanih
površina

100

100

001

100

100

001

1.1.6

% održavanja

90

90

001

790.230,00 kn

1.1.7

54

57

001

200.000,00 kn

7.000,00 kn

1.1.8

km asfaltiranih
cesta
% pokrivenosti
vodoopskrbnim
sustavom

70

70

001

Ostali
objekti
kom. infr. (DVD
Zgrada i dr.)
Sanacija
građevinskih
objekata

2.605.000,00 kn

2.427.319,00 kn

1.1.9

15.000,00 kn

2.064,00 kn

1.1.10

% obnovljenih
zgrada

60

70

001

Poticanje razvoja
gospodarstva
Poticanje
poljoprivredne
proizvodnje
Razvoj turizma

1.092.000,00 kn

1.004.948,00 kn

41.000,00 kn

15.025,00 kn

1.2.1

Br. odobrenih
poticaja

6

0

001

740.000,00 kn

681.936,00 kn

1.2.2

8

10

001

Zaštita
i
spašavanje ljudi i
imovine
Razvojna agencija
Donošenje akata
iz
djelokruga
predst. i izvrš.
tijela
Predstavničko
i
izvršno
tijelo
redovna djelatnost
Djelatnost vijeća
nacionalnih
manjina
Javna
uprava
administracija
Redovna
djelatnost
Nabava opreme

311.000,00 kn

307.987,00 kn

1.2.3

Turističke
aktivnosti
Broj
intervencija

20

25

001

170.000,00 kn

122.562,00 kn

160.000,00 kn

15

001

95 u 4 dana

001

100

001

1.2.4

Broj projekata

117.562,00 kn

1.3.1

Propisi vezani
za
gosp.
djelatnost

10

10.000,00 kn

5.000,00 kn

1.3.2

1.251.000,00 kn

1.201.657,00 kn

1.174.000,00 kn

1.138.374,00 kn

1.3.3

77.000,00 kn

63.283,00 kn

1.3.4

%
rješavanja
predmeta
Računalna
obrada pod. %

90 u
dana
100

3

MJERA 3.1 Poticanje
MJERA 2.2
MJERA 4.1 Poboljšanje stupnja MJERA 3.4 Unapređenje MJERA 3.3 Poboljšanje
MJERA 3.2 Očuvanje obnova i zaštita zdravijeg načina života i Poticanje rasta
uključenosti, motiviranosti i
zaštite ljudskih prava i
kvalitete života
prirodne i kulturne baštine
unapređenje
broja
svjesti lokalne zajednice
prava pojedinaca
najugroženijih sjupina
zdravstvene zaštite
stanovnika

CILJ 4. STVARANJE
PARTNERSKIH ODNOSA

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

MJERA 2.1 Unapređenje
postojećeg obrazovnog sustava
iusklađivanje sa tržišnim
potrebama općine
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Tekuće donacije
školstvu
Sufinanciranje
prijevoza
srednjoškolaca
Sufinanciranje
dječjeg vrtića

40.000,00 kn

46.437,00 kn

2.1.2

Broj korisnika

140

114

001

25.000,00 kn

23.608,00 kn

2.1.3

Broj korisnika

60

34

001

220.000,00 kn

208.169,00 kn

2.1.4

Broj korisnika

6

9

001

P1001

Pomoć soscijalno
ugruženom
stanovništvu

220.000,00 kn

194.219,00 kn

2.2.1

Zaprimljeni
zahtjevi

80

88

001

P1001

Udruga civilnog
društva
Javne potrebe u
sportu

126.000,00 kn

126.000,00 kn

126.000,00 kn

126.000,00 kn

3.1.1

Uključiti
veći
mladih

70

70

001

A10002

Tekuće donacije
zdravstvenim
ustanovama

0

0

3.1.2

P1001

Udruga civilnog
društva
Manifestacije
u
kulturi potpore

40.000,00

32.470,00 kn

40.000,00

32.470,00 kn

Program kulturne
djelatnosti
Obnova
starog
grada Cetina

607.500,00 kn

365.247,00 kn

600.000,00 kn

Dodatna ulaganja
u Hrvatski dom
Udruga civilnog
društva
Humanitarna
djelatnost cevenog
križa
Tekuća donacija
udrugama građana

P1001
P1002

P10003

A10001

A10001

P1002
A20001

A20002
P1001
A10001

A10002

P1001
A10001

P1001

A10001

što
broj

3.2.1

Broj
manifestacija
tijekom godine

4

6

001

357.747,00 kn

3.2.2

7

30

001

7.500,00 kn

7500

3.2.3

Povećanje
broja
jednodnevnih
turističkih
dolazaka
obnova

60

60

001

105.000,00 kn

99.100,00 kn

44.000,00 kn

43.100,00 kn

3.3.1

Broj korisnika

100

60

001

61.000,00 kn

56.000,00 kn

3.3.2

Postotak
povećanja
članova

15

20

001

Udruga civilnog
društva
Tekuće donacije
vjerskim
zajednicama

107.000,00 kn

107.000,00 kn

107.000,00 kn

107.000,00 kn

3.4.1

Broj vjerskih
zajednica

3

3

001

Donošenje akata i
mjera
iz
djelokruga predst.
i izvrš. tijela
Aktivnost
političkih stranaka

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

4.1.1

Broj vijećnika

11

11

001

8.883.500,00 kn

7.704.887,00 kn
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Članak 2.
Izvješće o provedbi Plana razvojnih
programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u
"Glasniku Karlovačke županije".
KLASA: 021-05/21-01/06
URBROJ: 2133/07-01/21-01
Cetingrad, 23. ožujak 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i
144/20) i članka 30. Statuta Općine Cetingrad
("Glasnik Karlovačke županije" broj 11/21) Općinsko
vijeće Općine Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23.
ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća općinske načelnice
Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinske načelnice za
razdoblje od 01.07.2020. – 31.12.2020. godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u
prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dana od
dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".
KLASA: 021-05/21-01/07
URBROJ: 2133/07-03/21-06
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan

Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i
144/20) i članku 49. Statuta Općine Cetingrad
(''Glasnik Karlovačke županije" br. 11/21) općinska
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načelnica Općine Cetingrad podnosi Općinskom
vijeću Općine Cetingrad
IZVIJEŠĆE O RADU
OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE
CETINGRAD ZA RAZDOBLJE 01.07.2020. –
31.12.2020.
UVODNI DIO
Člankom 35.b. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeno je da
općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom
tijelu jedinice lokalne samouprave.
Provedbu zakonom i Statutom Općine
Cetingrad određenih poslova općinska načelnica kao
izvršno tijelo Općine Cetingrad obavljala je
prisustvom brojnim sastancima, konzultacijama i
dogovorima, kroz vlastite aktivnosti i aktivnosti
njenih zamjenika, kroz rad Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Cetingrad, tj. službenika i namještenika
Općine, te kroz rad Vlastitog komunalnog pogona
Općine Cetingrad i djelatnika koji su putem
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obavljali poslove
na javnim radovima.
KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA,
ODŽRAVANJE
OBJEKATA
I
JAVNIH
POVRŠINA
Općinske nerazvrstane ceste
U izvještajnom razdoblju izvršena je
modernizacija kolnika općinskih nerazvrstanih cesta
koja je sufinancirana iz 2 (dva) programa
ministarstava. Jedan je program Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU – Program
održivog razvoja lokalne zajednice za koji je općini
prvotno odobreno 300.000,00 kn. Drugi je istog
ministarstva namijenjen za projekte nacionalnih
manjina u iznosu 200.000,00 kn. Iz ovih programa
izvršeni su radovi asfaltiranja 1.350 m općinske
nerazvrstane ceste u Sadikovcu u iznosu 428.203,13
kn i 770 m u naseljima Buhača i Bogovolja u iznosu
244.236,00 kn.
Ishodovana je građevinska dozvola za
projekt ceste Trnovi te je projekt apliciran na fondove
EU, mjera 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu.
Potpisan je ugovor sa Središnjim državnim
uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje, za
sufinanciranje modernizacije kolnika općinskih
nerazvrstanih cesta u iznosu 180.922,00 kn.
Redovito su održavane ostale općinske
nerazvrstane ceste.
Vodovod
Potpisan je ugovor sa Hrvatskim vodama za
financiranje I. faze vodovoda Furjan – Bogovolja.
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Ugovor je za radove potpisao Komunalac Slunj koji
će za biti naručitelj radova za Općinu Cetingrad.
Završen je postupak javne nabave i odabran izvođač.
Javna rasvjeta
Sredstvima Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja, iz programa za uređenje
komunalne infrastrukture i sredstvima općine
izvršena je modernizacija javne rasvjete Općine
Cetingrad – faza 3. u ukupnom iznosu 372.315,00 kn,
od čega su sredstva ministarstva 168.000,00 kn.
Okončanjem ove faze 60% javne rasvjete na području
cijele općine je zamijenjeno energetski učinkovitom
javnom rasvjetom čime su ostvarene značajne uštede,
a i ekološka prihvatljivost.
Na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, Program Pametni gradovi
aplicirana je iduća faza, odnosno nastavak
modernizacije javne rasvjete na području Općine
Cetingrad.
Stari grad Cetin
Obnova starog grada Cetina nastavljena je u
listopadu i studenom 2020. godine a sufinancirana je
sredstvima Ministarstva kulture, program zaštite
nepokretnih kulturnih dobara u iznosu 250.000,00 kn
i sredstvima općine.
Usvojen je i Krovni interpretacijski plan
Dodir civilizacija s planom upravljanja na čijoj izradi
je Općina Cetingrad aktivno sudjelovala na radnim
sastancima.
Poučno pješačka staza
Radovi na izgradnji poučno pješačke staze
započeli su u srpnju i najveći dio posla je završen do
kraja godine. Projekt je 100% financiran sredstvima
fondova EU, mjera 8.5.2.
Groblje Cetingrad
Potpisan je ugovor sa Agencijom za
poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj za projekt
rekonstrukcije groblja u Cetingradu koji se provodi
preko LAG Frankopan, tip operacije 2.2.1. Projekt je
vrijedan 460.000,00 kn, a sufinancira se EU
sredstvima u iznosu 371.975,00 kn.
Podnesen zahtjev za produženje građevinske
dozvole projekta izgradnje mrtvačnice i novih
grobnih mjesta.
Odlagalište neopasnog otpada Glavica
Nastavljene su aktivnosti na vezane uz
sanaciju odlagališta neopasnog otpada Glavica.
Izrađen je idejni projekt i ishođena lokacijska
dozvola. Izrađen je i parcelacijski elaborat.
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OSTALE AKTIVNOSTI
Usvojene su I. izmjene i dopune Prostornog
plana Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem.
Proveden
je
natječaj
za
zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Cetingrad, pribavljena
je suglasnost Karlovačke županije ali ne i
Ministarstva poljoprivrede. Nakon toga pristupilo se
izmjeni javnog natječaja i pripremama za ponavljanje
javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Cetingrad.
Svečano je otvorena novoizgrađena zgrada
dobrovoljnog vatrogasnog društva financirana
sredstvima fondova EU.
Obilježen je Dan Oluje i Dan Općine
Cetingrad u sklopu kojeg je održana svečana sjednica
općinskog vijeća i tradicionalni malonogometni turnir
u organizaciji NK Cetingrad.
Održana je četvrta Cetingradska biciklijada u
suradnji s udrugom Pedala Laganini u listopadu 2020.
godine.
U suradnji sa Planinarskim društvom Crvene
stijene organizirano je planinarenje stazom Crvene
stijene u Gnojnicama, te su dogovorene aktivnosti
uređenja i obilježavanja staze i održavanja
planinarske škole u Gnojnicama.
Sufinancirani su radovi na projektu uređenja
okoliša crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u
Cetingradu. Radovi su sufinancirani sredstvima
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te
sredstvima Općine Cetingrad. Tijekom cijelog
trajanja provedbe projekta Općina je pružala potporu
u provedbi projekta.
Financirana je izrada idejnog projekta
uređenja prostora u OŠ Cetingrad za potrebe
provedbe programa predškolskog odgoja za djecu od
3 godine do polaska u školu. Program je započeo sa
radom u rujnu 2020. godine a općina redovno
sufinancira program.
Započete su aktivnosti za izgradnju školske
sportske dvorane u Cetingradu. Održan je niz
sastanaka na kojoj je pored predstavnika Općine bila
prisutna ravnateljica OŠ Cetingrad, ispred Karlovačke
županije zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar.
Izrađen je idejni projekt koji je financiran sredstvima
Općine, održana je prezentacija za javnost nakon čega
se pristupilo izradi glavnog projekta koji financirana
Karlovačka županija.
Održani su višebrojni sastanci za županicom
Martinom Furdek Hajdin na temu izgradnje
poduzetničke zone Batnoga. Prethodno je održano
više sastanaka i individualnih anketiranja OPG-ovaca
sa područja Općine kako bi se ispitale stvarne potrebe
koje su prezentirane tehnologu i projektantu.
Dogovorena je izrada idejnog projekta koji će biti
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prezentiran zainteresiranim poduzetnicima i OPGovcima sa područja općine i susjednih općina i svoj
zainteresiranoj
javnosti.
Izradu
projektne
dokumentacije u cijelosti će financirati Karlovačka
županija.
Proveden je natječaj za prodaju vozila u
vlasništvu Općine Cetingrad te je prodan kamion
Komunalnom društvu Lipa Slunj.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja objekata
komunalne infrastrukture u 2020. godini
Članak 1.
R/
B
1.

KLASA: 022-05/21-01/18
URBROJ: 2133/07-01/21-01
Cetingrad, 02.03.2021. godine
OPĆINA CETINGRAD
OPĆINSKA NAČELNICA

2.

Marina Kalić
Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i
32/20) i članka 30. Statuta Općine Cetingrad
("Glasnik Karlovačke županije" broj 11/21) Općinsko
vijeće Općine Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23.
ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
građenja objekata komunalne infrastrukture u
2020. godini
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u
prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".
KLASA: 021-05/21-01/08
URBROJ: 2133/07-03/21-07
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
Na temelju članka 71. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj
68/18 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine
Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj
11/21), općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi
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3.

Opis poslova

Planirano

Izvršeno

Index

Asfaltiranje općinskih
nerazvrstanih cesta i poučno
pješačka staza
- izvori financiranja
1. MRRFEU
2. Šumski doprinosi
3. Komunalna naknada
4. Komunalni doprinosi

1.200.000,00 kn 1.149.466,00 kn 96%
250.000,00 kn
250.000,00 kn 100%
150.000,00 kn
40.230,00 kn 27%
50.000,00 kn
0,00 kn
/

Izgradnja i opremanje
građevine javne namjene –
DVD-a Cetingrad
- izvori financiranja
1. Sredstva fondova EU-e

2.000.000,00 kn 1.996.379,00 kn 100%

Sanacija i obnova starog grada
„Certin-a“
- izvori financiranja
1. Proračun Općine Cetingrad
2. Ministarstvo kulture i medija
RH

130.000,00 kn
250.000,00 kn

4.

Izgradnje vodoopskrbne mreže
- izvori financiranja
1. Proračun Općine Cetingrad

200.000,00 kn

7.000,00 kn

4%

5.

Sanacija odlagališta
komunalnog otpada „Glavica“
- izvori financiranja
1. Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

170.000,00 kn

43.750,00 kn

26%

U K U P N O : 4.400.000,00 kn 3.796.375,00 kn

86%

59.550,00 kn 46%
250.000,00 kn 100%

Članak 2.
U 2020. godini za modernizaciju općinskih
nerazvrstanih cesta ukupno je utrošeno 790.230,00 kn
koja je sufinancirana iz dva programa Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU. Iz Programa
održivog razvoja lokalne zajednice sufinancirani su
radovi asfaltiranja 1.350 m općinske nerazvrstane
ceste u Sadikovcu, ukupan iznos radova je 428.203,00
kn, a Ministarstvo je kroz program odobrilo iznos od
300.000,00 kn. Iz Programa koji je namijenjen za
projekte u mjestima koja su naseljena nacionalnim
manjinama sufinancirani su radovi asfaltiranja 770 m
općinskih nerazvrstanih cesta u naselju Buhača i
Bogovolja, ukupan iznos radova je 244.236,00 kn, a
Ministarstvo je kroz ovaj Program odobrilo
200.000,00 kn. Preostali iznos od 117.791,00 utrošen
je na rekonstrukciju postojećih prometnica.
Radovi na izgradnji poučno pješačke staze
započeli su u srpnju, a dovršeni su krajem godine.
Projekt je 100% financiran sredstvima iz fondova EU
kroj mjeru 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza,
vidikovaca i ostale manje infrastrukture u iznosu od
649.466,00 kn.
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U prvoj polovici 2020. godine završeni su
radovi na zgradi dobrovoljnog vatrogasnog društva
Cetingrad. Završni radovi odnosno zadnje dvije
ispostavljene situacije iznosile su 1.996.379,00 kn. U
srpnju je svečano otvorena novoizgrađena zgrada.
Nastavljeni su radovi i na sanaciji starog
grada Cetina, uglavnom sredstvima Ministarstva
kulture te sredstvima Općine Cetingrad. Izvedeni su
slijedeći radovi od strane poduzeća „GV- Prom“,
Jastrebarsko: pripremni radovi, iskopi i otkopi,
zidarsko-kamenarski
radovi,
konsolidacijsko
injektiranje zidova, završni i ostali radovi. Vrijednost
radova iznosila je 309.550,00 kn. Ministarstvo kulture
radove je sufinanciralo sa 250.000,00 kn, a preostali
iznos od 59.550,00 kn sufinancirala je Općina
Cetingrad. Temeljem objavljenog poziva od strane
Ministarstva kulture, Općina Cetingrad kandidirala je
projekt i za 2021. godinu.
U suradnji s Komunalcem d.o.o. iz Slunja
provedena je javna nabavi i odabrani su izvođači
radova dijela magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda
Furjan - Bogovolja. U 2020. godini nije bilo
značajnijih troškova osim 7.000,00 kn za izradu
tender troškovnika vodovoda Furjen – Bogovolja.
Za sanaciju odlagališta „Glavica“ plaćena je
izrada dijela projekta u iznosu od 43.750,00 kn.
KLASA: 363-01/21-01/03
URBROJ:2133/07-01/21-01
Cetingrad, 17. ožujak 2021. godine
OPĆINA CETINGRAD
OPĆINSKA NAČELNICA

2020. godini,
Ukupan iznos utrošenih sredstava po pojedinoj
vrsti posla i u odnosu na Plan.

-

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".
KLASA: 021-05/21-01/09
URBROJ: 2133/07-03/21-07
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan

Na temelju članka 74. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj
68/18, 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine
Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj
11/21), općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2020. godini
Članak 1.
R/
B
1.

Marina Kalić
Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i
32/20) i članka 30. Statuta Općine Cetingrad
("Glasnik Karlovačke županije" broj 11/21) Općinsko
vijeće Općine Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23.
ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2020.
godini
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

-

Članak 2.
Izvješćem se utvrđuje:
Opis i opseg poslova koji su izvršeni na
održavanju objekata komunalne infrastrukture u
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2.

3.

4.

Opis poslova

Planirano

Izvršeno

Index

Održavanje nerazvrstanih
cesta, sanacija oštećenog
asfaltnog sloja, asfaltiranje
općinskih cesta, izrada
projektne dokumentacije,
zimska služba.

270.000,00 kn

224.983,00 kn

83%

Održavanje javne rasvjete
(redovito servisiranje uređaja
javne rasvjete, zamjena
neispravnih rasvjetnih tijela,
postavljanje novih rasvjetnih
tijela, elektroenergetske
suglasnosti)

685.000,00 kn

641.916,00 kn

94%

60.000,00 kn

52.992,00 kn

88%

100.000,00 kn

97.506,00 kn

98%

U K U P N O: 1.115.000,00 kn 1.017.397,00 kn

91%

Održavanje javnih površina
(redovita košnja trave sa javnih
površina i groblja, uklanjanje
smeća sa javnih površina,
hortikulturno uređenje javnih
površina, održavanje
spomenika kulture i dr.)
Održavanje vodoopskrbnih
objekata i opreme

Članak 2.
U 2020. godini za redovno održavanje
općinskih nerazvrstanih cesta utrošeno je 166.011,00
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kn iz općinskog proračuna i to: 77.186,00 kn za
nabavu materijala (kameni agregat) i 88.825,00 kn za
usluge održavanja. Za zimsku službu (čišćenje
prometnica od snijega, posipanje sa soli i kamenim
agregatom) utrošeno je 58.972,00 kn, za realizaciju
ovih aktivnosti podnesen je zahtjev Hrvatskim
cestama za sufinancirale kao i prethodne godine.
Pored redovnog održavanja javne rasvjete u
2020. godini sredstvima Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja i sredstvima Općine izvršena je
modernizacija javne rasvjete Općine Cetingrad – faza
3 u naseljima Buhača, Pašin Potok u ukupnom iznosu
od 372.315,00 kn. Instaliranjem energetski učinkovite
javne rasvjete značajno je manja potrošnja električne
energije, smanjena je misija CO2 u atmosferu,
smanjeno svjetlosno i toplinsko zagađenje.
Za održavanje postojeće vodoopskrbne
mreže u 2020. godini utrošeno je ukupno 97.506,00
kn za materijal.
Uređenje i održavanje javnih površina u
2020. godini dijelom je izvršeno kroz javne radove u
suradnji sa HZZ-om.

-

Ukupan iznos utrošenih sredstava po pojedinoj
vrsti pomoći, odnosno nositelju u odnosu na Plan.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".
KLASA: 021-05/21-01/10
URBROJ: 2133/07-03/21-07
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan

Temeljem članka 44. Zakona o Socijalnoj
skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka
47. Statuta Općine Cetingrad (Glasnik Karlovačke
županije broj 11/21) općinska načelnica Općine
Cetingrad podnosi

KLASA: 363-01/21-01/04
URBROJ: 2133/07-01/21-01
Cetingrad, 17. ožujak 2021. godine
OPĆINA CETINGRAD
OPĆINSKA NAČELNICA
Marina Kalić

IZVJEŠĆE
o izvršenju Socijalnog programa za
2020. godini
Članak 1.
U 2020. godini iz Socijalnog programa
realizirani su slijedeći oblici pomoći:
R/
B

Temeljem članka 44. Zakona o Socijalnoj
skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka
30. Statuta Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke
županije" broj 11/21) Općinsko vijeće Općine
Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23. ožujka 2021.
godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog
programa na području Općine Cetingrad u 2020.
godini
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Socijalnog
programa na području Općine Cetingrad u 2020.
godini.
Članak 2.
Izvješćem koje je sastavni dio ove Odluke
utvrđuju se:
- Vrste pomoći iz Socijalnog programa za 2020.
godinu sa nositeljima,
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Socijalni program

Planirano

Izvršeno

Index

1

Subvencioniranje prijevoza
učenika srednjih škola

25.000,00 kn

23.608,00 kn

94%

2.

Jednokratne novčane pomoći

15.000,00 kn

14.500,00 kn

97%

3.

Pomoć u sufinanciranju
nabave ogrjevnog drva

45.000,00 kn

39.900,00 kn

89%

4.

Sufinanciranje programa
Crvenog križa Slunj

44.000,00 kn

43.100,00 kn

98%

5.

Novčana pomoć za opremanje
novorođenčeta

50.000,00 kn

31.000,00 kn

62%

U K U P N O:

179.000,00 kn

152.108,00 kn

85%

1. Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih
škola
Sukladno Odluci Općinskog vijeća iz
proračuna Općine Cetingrad za subvencioniranje
troškova prijevoza učenika srednjih škola utrošeno je
23.608,00 kn. U odnosu na 2019. godinu iznos je
manji iz razloga što su dio godine učenici nastavu
pohađali po modelu C.
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2. Jednokratne novčane pomoći
Jednokratne novčane pomoći isplaćene su
petnaest obitelji lošije financijske situacije u
ukupnom iznosu od 14.500,00 kn.

-

3. Sufinanciranje nabavke ogrjeva
Nabavka ogrjeva sufinancirana je za 38
korisnika zajamčene minimalne naknade u ukupnom
iznosu od 39.900,00 kn. U usporedbi sa 2019.
godinom u 2020. godini ovu vrstu pomoći koristilo je
3 korisnika više.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

4. Sufinanciranje programa Crvenog križa
Programske aktivnosti Crvenog križa
sufinancirane su u iznosu 43.100,00 kn, a uglavnom
se odnosi na sufinanciranje Projekta "Zaželi" čiji je i
Općina Cetingrad potpisnik te sufinanciranje nabave
zaštitne
medicinske
opreme
zbog
nastale
epidemiološke situacije.
5. Opremanje novorođenčadi
Sukladno usvojenom Socijalnom programu
Općine Cetingrad za 2020. godinu, novčana pomoć za
opremanje novorođenčadi isplaćena je u ukupnom
iznosu od 31.000,00 kn (za 13 novorođenčadi: 6
zahtjeva za prvo dijete, 5 zahtjeva za drugo dijete, 2
zahtjev za treće dijete i 1 zahtjev za sedmo dijete).
KLASA: 550-05/21-01/01
URBROJ:2133/07-01/21-01
Cetingrad, 17. ožujak 2021. godine
OPĆINA CETINGRAD
OPĆINSKA NAČELNICA
Marina Kalić

Opis kulturnih djelatnosti i nositelji njihove
provedbe,
Ukupan iznos utrošenih sredstava po pojedinoj
djelatnosti, odnosno nositelju u odnosu na Plan.

-

KLASA: 021-05/21-01/11
URBROJ: 2133/07-03/21-07
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj
47/90, 27/93, 38/09) i članka 47. Statuta Općine
Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" broj
11/21), općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Cetingrad u 2020. godini
Članak 1.
U 2020. godini iz Programa javnih potreba u
kulturi realizirane su slijedeće kulturne djelatnosti:
R/
B
1.

Program javnih potreba u
kulturi
Sanacija i uređenje starog
grada Cetina i igrališta kod
škole

Planirano

Izvršeno

600.000,00 kn 357.747,00 kn

Index

60%

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" broj 11/21)
Općinsko vijeće Općine Cetingrad na 39. sjednici
održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi

2.

KUD " Cetingradska
tamburica"

15.000,00 kn

15.000,00 kn

100%

3.

Osnovna škola Cetingrad

40.000,00 kn

46.437,00 kn

116%

4.

Obilježavanje prigodnih
datuma

40.000,00 kn

32.470,00 kn

81%

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi na području Općine Cetingrad
za 2020. godini

5.

Udruga "Cetin" 1527

10.000,00 kn

5.000,00 kn

50%

6.

Vjerske zajednice

107.000,00 kn 107.000,00 kn

100%

812.000,00 kn 563.654,00 kn

69%

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi na području Općine
Cetingrad za 2020. godini.
Članak 2.
Izvješćem koje je sastavni dio ove Odluke se
utvrđuje:

U K U P N O:

1. Sanacija i uređenje starog grada Cetina i
igrališta kod škole
U 2020. godini nastavljeni su radovi na
sanaciji starog grada Cetina, uglavnom sredstvima
Ministarstva kulture te sredstvima Općine Cetingrad.
Kako je stari grad u vlasništvu Republike Hrvatske
Ministarstvo državne imovine i Općina Cetingrad
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09.01.2019. godine su potpisali Ugovor o davanju na
uporabu starog grada Cetina na neodređeno vrijeme
bez naknade u svrhu sklapanja ugovora s
Ministarstvom kulture i provođenja projekta "Dodir
civilizacija".
Izvedeni su slijedeći radovi od strane poduzeća „GVProm“, Jastrebarsko: pripremni radovi, iskopi i
otkopi, zidarsko-kamenarski radovi, konsolidacijsko
injektiranje zidova, završni i ostali radovi. Vrijednost
radova iznosila je 309.550,00 kn. Ministarstvo kulture
radove je sufinanciralo sa 250.000,00 kn, a preostali
iznos od 59.550,00 kn sufinancirala je Općina
Cetingrad.
Nadzor nad radovima vršio je "Geoexpert projekt"
d.o.o. Zagreb.
Temeljem objavljenog poziva od strane Ministarstva
kulture, Općina Cetingrad kandidirala je projekt i za
2021. godinu.
Za potrebe vrtića ustrojenog pri Osnovnoj školi
Cetingrad općina je s 48.197,00 kn financirala
uređenje dječjeg igralište i okoliša kod škole.
2. KUD "Cetingradska tamburica"
KUD je tijekom protekle godine promovirao
kulturnu baštinu Općine i sudjelovao u obilježavanju
prigodnih datuma u Općini Cetingrad.
3. Osnovna škola Cetingrad
Općina je sufinancirala školu u prirodi,
predškolski odgoj, darove za djecu i druge aktivnosti.
financirana je izrada idejnog projekta uređenja
prostora u OŠ Cetongrad za potrebe provedbe
programa predškolskog odgoja za djecu od 3 godine
do polaska u školu. Program je započeo s radom u
rujnu 2020. godine, a općina redovito sufinancira
program.
4. Obilježavanje prigodnih datuma
Kroz obilježavanje prigodnih datuma (Dan
Općine Cetingrad 07.08., Velika Gospa 15.08. i druge
prigodne datume) do izražaja su došle sve kulturno povijesne znamenitosti Općine Cetingrad. U 2020.
godini su obilježavanja bila znatno skromnija zbog
poznate epidemiološke situacije.
5. Udruga "Cetin - 1527"
Udruga "Cetin - 1527" najznačajniji doprinos
dala je prilikom uređenja povijesne baštine Starog
grada i promicanja važnosti održavanja hrvatskog
sabora 01.01.1527. godine na Cetinu.
6. Vjerske zajednice
Sukladno proračunskim mogućnostima
Općina potpomaže i rad vjerskih zajednica. U 2020.
godini sufinancirani su radovi na projektu uređenja

24

okoliša crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u
Cetingradu u iznosu od 97.000,00 kn.
KLASA: 022-05/21-01/34
URBROJ:2133/07-01/21-01
Cetingrad, 17. ožujak 2021. godine
OPĆINA CETINGRAD
OPĆINSKA NAČELNICA
Marina Kalić

Na temelju članka 76. Zakona o sportu
("Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10,
124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i
77/20) i članka 30. Statuta Općine Cetingrad
("Glasnik Karlovačke županije" broj 11/21) Općinsko
vijeće Općine Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23.
ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u sportu na području Općine Cetingrad u
2020. godini
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
javnih potreba u sportu na području Općine Cetingrad
u 2020. godini.
Članak 2.
Izvješćem koje je sastavni dio ove odluke
utvrđuje se:
- Vrsta i nositelj sportskih aktivnosti na području
Općine Cetingrad u 2020. godini,
- Ukupan iznos utrošenih sredstava za javne potrebe
u sportu u 2020. godini u odnosu na Plan.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".
KLASA: 021-05/21-01/12
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
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Na temelju članka 76. Zakona o sportu
("Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10,
124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i
77/20) i članka 47. Statuta općine Cetingrad ("Glasnik
Karlovačke županije" broj 11/21), općinska načelnica
Općine Cetingrad podnosi

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine"
broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 30. Statuta
Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije"
broj 11/21) Općinsko vijeće Općine Cetingrad na 39.
sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Cetingrad u 2020. godini

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Cetingrad
za 2020. godinu

Članak 1.
U 2020. godini za javne potrebe u sportu
utrošeno je 126.000,00 kn. Sredstva su doznačena NK
"Cetingrad" kao nositelju svih sportskih aktivnosti na
području Općine.
R/B Nositelj sportskih aktivnosti
1.
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Nk "Cetingrad"

Izvršeno

Planirano
126.000,00 kn

126.000,00 kn

Index
100

Članak 2.
Sportska udruga NK "Cetingrad" okuplja
preko 80 članova, značajniji rezultat udruga je
postigla sa selekcijom seniora koja se natjecala u
drugoj Županijskoj ligi.
Na temelju Izvješća o radu od strane uprave
kluba, razvidno je da su sredstva utrošena za pokriće
materijalnih troškova (suci, delegati, prijevoz,
oprema, obveze prema NSKŽ-e, održavanje igrališta,
zakupnina za nogometno igralište i drugi materijalni
troškovi) Udruga je bila aktivni sudionik sportskih i
kulturnih događanja na području Općine Cetingrad,
organizator nogometnog turnira za Dan općine
07.08.2020. godine. Važna uloga Udruge je u
promicanju sporta kao bitne komponente zdravog
življenja, okupljanje mladeži i promicanje imena
Cetingrad. Rad Udruge u uskoj je korelativnoj
povezanosti sa brojem mladeži, zainteresiranošću za
sportske aktivnosti i rad sa mladeži u osnovnoj i
srednjoj školi.
KLASA: 620-01/21-01/01
URBROJ: 2133/07-01/21-01
Cetingrad, 17. ožujak 2021. godine
OPĆINA CETINGRAD
OPĆINSKA NAČELNICA
Marina Kalić

Članak 1.
Usvaja se
Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Cetingrad za 2020.
godinu.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u
prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".
KLASA: 021-05/21-01/13
URBROJ: 2133/07-03/21-07
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
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Temeljem članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 20/18, 115/18 i 98/19) i
članka 30. Statuta Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" broj 11/21) Općinsko vijeće Općine Cetingrad
na 39. sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera Općine Cetingrad za 2020. godinu.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".
KLASA: 021-05/21-01/14
URBROJ: 2133/07-03/21-07
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18, 115/18 i 98/19),
članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama ("Narodne novine" broj 22/19) i članka 47. Statuta Općine Cetingrad
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21) općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi
IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Cetingrad donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke
županije broj 51/19, dalje u tekstu: Odluka).
Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja
Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo godišnje izvješće o primjeni mjera
propisanih Odlukom.
Člankom 3. stavkom 3. Odluke agrotehničkim mjerama smatraju se:
1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka,
2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. Suzbijanje organizama štetnih za bilje,
4. Gospodarenje biljnim ostatcima,
5. Održavanje organske tvari i humusa u tlu,
6. Održavanje povoljne strukture tla,
7. Zaštita od erozije,
8. Održavanje plodnosti tla.
Članak 2.
Pravilnikom o agrotehničkim mjerama (Narodne novine broj 22/19) propisan je Obrazac 1. Izvješće o
provedbi agrotehničkih mjera. Obrazac izvješća sastavni je dio ovog Izvješća.
KLASA: 320-01/21-01/03
URBROJ: 2133/07-01/21-01
Cetingrad, 17. ožujak 2021. godine
OPĆINA CETINGRAD
OPĆINSKA NAČELNICA
Marina Kalić
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Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od
požara ("Narodne novine" broj 92/10) i članka 30.
Statuta općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke
županije" broj 11/21) Općinsko vijeće Općine
Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23. ožujka 2021.
godine usvaja
IZVJEŠĆE
o stanju zaštite od požara na
području Općine Cetingrad u 2020. godini
UVOD
U svrhu zaštite života ljudi i imovine od
požara poduzimaju se mjere i radnje za: otklanjanja
uzroka požara, sprečavanje nastajanja i širenja požara,
otkrivanje i gašenje požara, utvrđivanje uzroka požara
kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica
prouzrokovanih požarom (Zakon o zaštiti od požara
"Narodne novine" broj 92/10).
Kako nalaže Zakon o zaštiti od požara u
Planovima zaštite od požara koje je donijela Općina
Cetingrad, propisane su mjere i radnje koje treba
poduzimati i koje se ažuriraju svake godine.
Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u
provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija, gašenja požara i spašavanja
ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom
eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama
i opasnim situacijama, te obavljanje drugih poslova u
nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se
na kopnu, moru, jezerima i rijekama.
Vatrogasna djelatnost je neprofitna, stručna i
humanitarna djelatnost od interesa za Općinu
Cetingrad, Karlovačku županiju i Republiku
Hrvatsku.
Vatrogasnu djelatnost obavljaju isključivo
vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije (Zakon
o vatrogastvu „Narodne novine“ broj 125/19).
PROVEDBA ZAKONA I MJERA ZAŠTITE OD
POŽARA
Temeljni Zakoni u okviru zaštite od požara
su: Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj
92/10), Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj
125/19).
Ovlaštena tvrtka „Zaštita projekt“ d.o.o, Karlovac je
za potrebe općine Cetingrad izradila Procjenu
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija kao i
Plan zaštite od požara. Općinsko vijeće je Procjenu i
Plan usvojilo na 26. sjednici održanoj 13. rujna
2019.godine.
Kako je ukinuta PVZ-a Slunj, DVD
"Cetingrad" je uključen u rad Županijske vatrogasne
zajednice u koji DVD ima svog predstavnika. Iako su
financijske mogućnosti ograničene, DVD Cetingrad
je tijekom 2020. godine ispunio Plan nabave potrebite
opreme, što je još uvijek daleko od pune
opremljenosti na čemu se mora kontinuirano raditi.
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U 2019. godini izrađena je i usvojena nova
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija, kao i Plan zaštite od požara sa analizom
postojećeg stanja, procjene ugroženosti pravnih
osoba, stručnom obradom činjeničkih podataka, i
prijedlogom tehničkih i organizacijskih mjera koje je
potrebno provesti kako bi se opasanost od nastajanja i
širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru (
Izrađivač: Zaštita projekt d.o.o, Karlovac).
Donesena je odluka o Agrotehničkim
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od požara na području
općine Cetingrad.
Donesena je i odluka o mjerama za
sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru
i odluka o korištenju poljoprivrednog zemljišta sa
ciljem osiguranja uvjeta za efikasniju zaštitu od
požara.
Donesen je i Plan korištenja teške
građevinske mehanizacije u izgradnji protiv požarnih
puteva.
Osigurani su uvjeti za širu uporabu
hidrantske mreže u slučaju potrebe gašenja požara na
području općine Cetingrad (Cetingrad, Podcetin,
Maljevac, Ponor, Strmačka i dr.).
Održani su posebni sastanci u svezi pripreme
za ljetnu protiv-požarnu sezonu, a posebno je bila
bitna koordinacija motriteljskih službi DVD-a
Cetingrad i šumarije Cetingrad koji sve protivpožarne aktivnosti provode usklađeno. Važno je
napomenuti i vrlo dobru suradnju sa PP Slunj i PGP
Cetingrad.
Hrvatske šume su dostavile karte šumskih
površina s iskazanim povećanim stupnjem opasnosti
od izbijanja požara, a koje su integralni dio Plana
zaštite od požara Općine Cetingrad.
Prostor Općine Cetingrad ima i svoje
specifičnosti koje uvjetuju dodatne mjere i radnje po
pitanju organizacije vatrogasne službe:
 granica BiH preko 20 km – ilegalni prelasci –
migrantska kriza
 minsko sumnjiva područja posebice uz granicu
 slaba naseljenost pojedinih dijelova općine
 tranzit na tri granična prijelaza
VATROGASNA INFRASTRUKTURA
Na području općine Cetingrad djeluje DVD
"Cetingrad" sa 22 operativna dobrovoljna vatrogasca.
DVD "Cetingrad" raspolaže sa tri vatrogasna
vozila kojim obavlja operativno gašenje požara i
traktorom sa malčerom za uklanjanje raslinja.
Općina Cetingrad je u suradnji sa DVD-om
izradila srednjoročni plan nabave opreme za DVD
"Cetingrad".
Općina Cetingrad je na objavljeni natječaj
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
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razdoblje 2014 – 2020, Mjera 07 "Temeljne usluge i
obnove sela u ruralnim područjima" Tip operacije
7.4.1. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje i proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu", 18. svibnja 2017. godine
prijavila projekt "Rekonstrukcija zgrade DVD-a i
građenje pomoćne zgrade za smještaj vatrogasnih
vozila". Projekt je prihvaćen i sa Agencijom za
plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
je dana 24.05.2018. godine zaključen Ugovor o
izgradnji i sa Građevinskim obrtom "Špelić" iz
Slunja, kao najpovoljnijim ponuđačem. Vrijednost
ugovorenih radova iznosi 5.484.208,81 kn (s PDVom). Vrijednost radova po okončanoj situaciji iznosi
4.942.604,21 kn, a knjigovodstvena vrijednost svih
radova na zgradi DVD-a iznosi 5.748.141,00 kn
Rekonstrukcija postojeće zgrade i izgradnja
zgrade za smještaj vatrogasnih vozila sa predviđenom
opremom je završena početkom 2020 .godine.
VATROGASNE INTERVENCIJE
Prema Izvješću zapovjednika DVD-a
Cetingrad, vatrogasci DVD-a su u 2020. godini
imali 14 intervencija, od kojih je 10 požarnih, 3
tehnička intervencija i 1 ostali događaji. Od 10
požarnih intervencija 8 je požara otvorenog tipa i 2
požara objekta, dok su tehničke intervencije
obuhvaćale: 2 intervencije na objektima i jedna u
prometu. Na intervencije je utrošeno 48 sati i 42
minuta rada sa 83 pojedinačna izlaska vatrogasaca.
DVD Cetingrad je u 2020. godini odradio i ukupno 97
ostalih operativnih aktivnosti
ZAKLJUČAK
- Provoditi odredbe Procjene ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara
- Dosljedno provoditi srednjoročne planove nabave
neophodne i nedostajuće vatrogasne opreme
- Sustavno raditi na uključivanju što većeg broja
mladih u vatrogasne postrojbe
- U proračunu općine Cetingrad osigurati sredstva
za vatrogastvo sukladno Zakonu o vatrogastvu.
- Osigurati uključenost DVD-a Cetingrad u
realizaciji Plana vježbi civilne zaštite kao temeljne
operativne snage civilne zaštite.
Izvješće će se objaviti u „Glasniku
Karlovačke županije“, a stupa na snagu osmi dan od
dana objave.
KLASA: 214-01/21-01/02
URBROJ: 2133/07-01/21-01
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
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Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15,
118/18 i 31/20) i članka 30. Statuta Općine Cetingrad
("Glasnik Karlovačke županije" broj 11/21) Općinsko
vijeće Općine Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23.
ožujka 2021. godine usvaja
GODIŠNJU ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području Općine
Cetingrad u 2020. godini i godišnji Plan razvoja
sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje
1.

UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranih
sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i
katastrofama, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
Civilna zaštita je od javnog interesa za
Općinu Cetingrad, Karlovačku Županiju i Republiku
Hrvatsku.
Općina Cetingrad dužna je organizirati
poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se
odnose
na
planiranje,
razvoj,
učinkovito
funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite Općinsko vijeće na prijedlog općinskog
načelnika razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i
godišnji plan razvoja civilne zaštite sa financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za
organizaciju i razvoj sustava, koje se razmatraju i
usvajaju svake četiri godine. Donosi procjenu rizika
od velikih nesreća. Donosi Odluku o određivanju
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,
osigurava financijska sredstva za izvršavanje Odluka
o financiranju aktivnosti civilne zaštite.
Planski dokumenti su :
- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća, usvojena na sjednici Općinskog vijeća
13.09.2019. godine,
- Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od
požara, Općinsko vijeće donijelo je 13.09.2019.
godine, a izradila ih je tvrtka „Zaštita projekt
d.o.o.“ Karlovac,
- Plan djelovanja na području prirodnih nepogoda
za 2021. godinu izradila je za potrebe Općine
Cetingrad tvrtka DLS d.o.o., Rijeka
1.1. Stanje sustava zaštite i spašavanja
Procjena
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i ekoloških katastrofa i
velikih nesreća Općine Cetingrad predstavlja polazni
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dokument i osnovu za izradu Planova sustava civilne
zaštite. Također ona predstavlja i temelj za izradu
drugih planova koji proizlaze ili su njihov dio.
Procjenom se uređuju opasnosti i rizici koji
ugrožavaju Općinu Cetingrad, procjenjuju se realne
potrebe i mogućnosti za sprečavanje, smanjenje i
uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, a
sukladno sa Procjenom ugroženosti, općinski načelnik
je donio odluku o određivanju operativnih snaga
zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civile
civilne zaštite u Općini Cetingrad, dana 29. srpnja
2016. godine.
Operativne snage iz sustava civilne zaštite
sukladno potrebama se pozivaju, mobiliziraju i
aktiviraju temeljem Plana djelovanja civilne zaštite
Općine Cetingrad, za izvršavanje zadaća, ublažavanja
te otklanjanja velikih nesreća na području Općine.
Dužnost operativnih snaga je izvršavanje
namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom
području Općine Cetingrad.
Ustrojena
je
evidencija
pripadnika
operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Donesena je Odluka o imenovanju
povjerenika civilne zaštite po Mjesnim odborima.
Donesen je Plan korištenja teške građevinske
mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i
probijanja protiv požarnih puteva radi zaustavljanja
šumskog požara.
Donesen je Poslovnik o radu stožera civilne
zaštite Općine Cetingrad.
Donesen je Plan vježbi civilne zaštite u
2020. godini.
Donesena je Odluka o agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara
na području Općine Cetingrad.
OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE
2.1. Stožer civilne zaštite
Temeljem članka 24. Zakona o sustavu
civilne zaštite ("Narodne novine" broj: 82/15),
općinski načelnik je dana 13. žujka 2020. godine
donio Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite.
U Stožer civilne zaštite Općine Cetingrad
imenovani su:
1. Tomislav Medved
– zamjenik općinskog
načelnika - načelnik Stožera
2. Goran Franković – županijski vatrogasni
zapovjednik - zamjenik načelnika stožera
3. Darko Cindrić – zapovjednik DVD-a Cetingrad –
član
4. Zdravko Jandrlić – služba civilne zaštite Karlovac
– član
5. Slavko Živčić – načelnik PP Slunj – član
2.
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6. Davor Požega – veterinarska stanica Vojnić – član
7. Ivanka Magdić – ravnateljica Doma zdravlja Slunj
– član
8. Mirjana Puškarić – ravnateljica Crvenog križa
Slunj – član
9. Tomislav Golek – revernik u Šumariji Cetingrad –
član
10. Matija Kranjčević – gorski spašavatelj HGSS –
stanica Karlovac – član
11. Snježana Stipetić – pročelnica JUO Općine
Cetingrad – član
2.2. Postrojbe vatrogastva
Na području Općine Cetingrad ustrojeno je i
djeluje DVD-o "Cetingrad“, sa 22 operativna
vatrogasca,
zapovjednikom
i
zamjenikom
zapovjednika. DVD "Cetingrad" ima svog
predstavnika u Županijskoj vatrogasnoj zajednici
Karlovačke županije.
2.3. Gradsko društvo Crvenog križa Slunj
Crveni križ Slunj djeluje i na području
Općine Cetingrad kao neprofitna pravna osoba u
rješavanju humanitarnih pitanja, organiziranju
zdravstvenih i socijalnih programa pripremanju
stanovništva za djelovanje u masovnim nesrećama i
katastrofama kao i uklanjanju posljedica masovnih
nesreća i katastrofa.
Općina Cetingrad sufinancira rad Crvenog
križa Slunj sukladno odredbama Zakona o Crvenom
križu ("Narodne novine" broj 71/2010).
Crveni križ Slunj ima izrađen svoj operativni
Plan zaštite i spašavanja.
2.4. Hrvatska gorska služba spašavanja –
Područna stanica Karlovac
HGSS – stanica Karlovac od vrlo važnog je
značaja za učinkovitu provedbu Plana zaštite i
spašavanja, radi zavidne opremljenosti i raspolaganja
obučenim kadrom za najsloženije operacije
spašavanja ljudi i materijalno - tehničkih dobara.
Općina Cetingrad sufinancira rad HGSS-a.
FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Općina Cetingrad je u proračunu za 2020.
godinu osigurala financijska sredstva namijenjena za
financiranje ukupnih aktivnosti sustava zaštite i
spašavanja i to:
3.

Pozicija
Vatrogastvo – DVD
Cetingrad
HGSS – stanica Karlovac
Crveni križ Slunj
U K U P N O:

Planirano

Utrošeno

Index

260.000,00 kn

259.887,00 kn

99

7.000,00 kn

7.000,00 kn

100

44.000,00 kn

43.100,00 kn

98

311.000,00 kn

307.987,00 kn

99
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4.

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE SA FINANCIJSKIM UČINCIMA
ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
U Općini Cetingrad sustav civilne zaštite
potrebito je graditi na novom Zakonu o sustavu
civilne zaštite i operativnim snagama zaštite i
spašavanja kao što su Stožer civilne
zaštite, Dobrovoljno vatrogasno društvo – Cetingrad,
Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, HGSS –
stanica Karlovac, kao i pravnim osobama od interesa
za sustav civilne zaštite kao
što su: Vlastiti pogon Općine Cetingrad, Obrt za
prijevoz stvari, putnika i pružanje usluga strojevima –
Dr. Franje Tuđmana 17, Cetingrad, Prijevozničko –
trgovački obrt – I. F. Cetinskog 4, Cetingrad, OPG
Obrovac, Ponor 8, Cetingrad, kao i udruge – LD
"Kuna", Braniteljska zadruga – Slovinje, PD – Crvene
stijene , NK – Cetingrad i ostale udruge.
U proračunu Općine Cetingrad predviđena
su i financijska sredstva za trogodišnje razdoblje za
rad Udruga u sustavu civilne zaštite.
2021.

2022.

2023.

DVD-Cetingrad

260.000,00 kn

260.000,00 kn

260.000,00 kn

HGSS-Karlovac

10.000,00 kn

10.000,00 kn

10.000,00 kn

CK - Slunj

69.000,00 kn

69.000,00 kn

69.000,00 kn

8.500,00 kn

8.500,00 kn

8.500,00 kn

347.500,00 kn

347.500,00 kn

347.500,00 kn

Civilna zaštita
U K U P N O:
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 u 2020. godini završeni su radovi na
rekonstrukciji i opremanju zgrade DVD-a sa
dogradnjom garaže za smještaj vozila,
 DVD "Cetingrad" je ustrojeno sukladno
donesenom Planu zaštite od požara,
 DVD "Cetingrad" je nabavilo nužnu opremu,
sukladno srednjoročnom Planu nabave,
 donesena je Odluka o određivanju operativnih
snaga i pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite i ustrojena evidencija pripadnika
operativnih snaga,
 donesena je (ažurirana) Odluka o imenovanju
Stožera civilne zaštite,
 donesen je Plan djelovanja u području pripadnih
nepogoda za 2021. godinu,
 donesena je Odluka o agrotehničkim mjerama za
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te
mjerama zaštite od požara na području Općine
Cetingrad.
Ova Godišnja analiza sustava civilne zaštite
objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije", a
stupa na snagu osmi dan od dana objave.
KLASA: 810-01/21-01/02
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan

ZAKLJUČNE OCJENE
Razmatrajući stanje sustava civilne zaštite na
području Općine Cetingrad u 2020. godini, može se
konstatirati slijedeće:
5.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 30.
Statuta Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" broj 11/21) Općinsko vijeće Općine Cetingrad na 39.
sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine usvaja
PRORAČUN OPĆINE CETINGRAD ZA 2021. GODINU
I. izmjene i dopune
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Izmjene i dopune proračuna sastoje se od:
BROJ
KONTA

VRSTA PRIHODA /PRIMITAKA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
3 Rashodi poslovanja
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
9 Višak/manjak prihoda poslovanja

PLAN ZA
2021.

POVEĆANJE /
SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2021.

8.166.975,00
891.000,00
5.454.000,00
4.095.000,00

-71.500,00
0,00
131.250,00
389.051,00

8.095.475,00
891.000,00
5.585.250,00
4.484.051,00

0,00
630.000,00

0,00
-380.000,00

0,00
250.000,00

1.121.025,00

211.801,00

1.332.826,00
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O B R A Z L O Ž E NJ E
proračuna Općina Cetingrad za 2021. godinu
I. izmjene i dopune
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15)
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće
godine donijeti proračun za iduću, kao i projekciju
proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.
U skladu s odredbama Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15),
Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne
novine“ broj 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(„Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,
126/19 i 108/20) napravljen je prijedlog I. izmjene i
dopuna Proračuna Općine Cetingrad za 2021. godinu.
Gore navedenim Zakonom isto tako se
definira da je Proračun akt jedinice lokalne
samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici, te
utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Temeljni okvir za izradu proračunu
predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godine.
Metodologija izrade proračuna nije se mijenjala u
odnosu na prethodnu godinu. I nadalje je obvezno
uključivanje i uravnoteženje svih prihoda i primitaka i
rashoda
i
izdataka
sukladno
ekonomskoj,
programskoj,
funkcijskoj,
organizacijskoj
i
lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.
Temeljem navedenog, proračun za 2021.
godinu donosi se na razini podskupine računa (treća
razina računskog plana), dok se projekcije za 2022. i
2023. godinu donose na razini skupine (druga razina
računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje
detaljna razina prikazivanja planskih podataka
opravdava se većom mogućom fleksibilnosti u
izvršenju proračuna. Naglasak se stavlja na planiranje
po Programima (a unutar njih po aktivnostima i
projektima), a ne na vrstu i visinu pojedinačnog
troška u okviru nekog programa (planiranog na
nekom nižem nivou).
Sukladno članku 16. Zakona o proračunu
Proračun Općine Cetingrad se sastoji od:
 Općeg dijela proračuna
 Posebnog dijela proračuna
 Plana razvojnih programa
 Odluke o izvršenju proračuna za 2021. godinu i
 Obrazloženja proračuna.
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i
rashoda i Račun financiranja.
Posebni dio proračuna sastoji se od rashoda i
izdataka, iskazanih po vrstama, raspoređenih u
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programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
unutar razdjela definiranih u skladu s organizacijskom
klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i
projekti raspoređeni u odnosu na program i funkciju.
Plan razvojnih programa je dokument
sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve
i prioritete razvoja Općine povezane s programskom i
organizacijskom klasifikacijom.
OPĆI DIO
U ovom dijelu proračuna prikazani su
prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj
klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i
Računu financiranja. Uz ovaj dio daje se i
obrazloženje prihoda.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
- Skupina prihoda 61 Prihodi od poreza planirana
je u iznosu od 1.045.000,00 kn. Najznačajnija
sredstva planirana su na temelju podskupine 611
prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu od
900.000,00 kn. Na podskupini 613 Porezi na imovinu
planirani su prihodi od poreza na korištenje javnih
površina i prihodi od poreza na promet nekretninama
u iznosu od 120.000,00 kn, a bazirana su na izvršenju
istih prihoda u ovoj godini. U okviru podskupine 614
Porezi na robe i usluge planiraju se prihodi od poreza
na potrošnju i poreza na tvrtku odnosno naziv u
iznosu od 25.000,00 kn.
- Skupina prihoda 63 Pomoći iz inozemstva i od
subjekata unutar općeg proračuna planirana je u
ukupnom iznosu od 5.614.975,00 kn. Na podskupini
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani
su prihodi u iznosu od 3.331.500,00 kn, a odnose se
na kompenzacijske mjere i fiskalno izravnanje koje se
mjesečno uplaćuje iz državnog proračuna i pomoći iz
Županijskog proračuna za nabavku ogrjeva u sklopu
Socijalnog programa. Na podskupini 634 Pomoći od
izvanproračunskih korisnika planirana su sredstva u
iznosu od 1.281.500,00 kn. Odnose se na tekuće
pomoći HZZ-a za zapošljavanje nezaposlenih osoba u
javnom radu u trajanju od 6 mjeseci. Tekuće pomoći
od ostalih izvanproračunskih korisnika planirane su
od Hrvatskih cesta za sufinanciranje troškova zimske
službe. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih
korisnika (na istoj podskupini) očekujemo od
Ministarstva kulture i medija u iznosu od 350.000,00
kn za uređenje Starog grada Cetina, od Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije u
iznosu od 550.000,00 kn za asfaltiranje Općinskih
cesta te od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost u iznosu od 100.000,00 kn za projektnu
dokumentaciju za sanaciju odlagališta otpada
„Glavica“. U okviru podskupine 638 Pomoći iz
državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
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planiraju se prihodi u iznosu od 1.001.975,00 kn.
Sredstva se očekuju od Agencije za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu
od 630.000,00 kn za poučno pješačku stazu, i u
iznosu od 371.975,00 kn za uređenje groblja u
Cetingradu.
- Skupina 64 Prihodi od imovine planirana je u
ukupnom iznosu od 175.000,00 kn. Na podskupini
641 Prihodi od financijske imovine planirana su
sredstva u iznosu od 5.000,00 kn, a odnose se na
kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju,
prihode od zateznih kamata i ostale prihode od
financijske imovine. U okviru podskupine 642
Prihodi od nefinancijske imovine iskazani su prihodi
Općine od naknade za koncesije, zakupa državnog
poljoprivrednog zemljišta, najma općinskih stanova,
zakupa poslovnih objekata i javnih površina, naknade
za korištenje nefinancijske imovine (značajnija je
naknada HT-a za pravo služnosti odnosno pravo puta
na javnim površinama Općine).
- Skupina 65 Prihodi od upravnih i
administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada planirana je u ukupnom iznosu
od 1.260.500,00 kn. Na podskupini 651 Upravne i
administrativne pristojbe planirani su prihodi od
prodaje državnih biljega u iznosu od 500,00 kn. U
okviru podskupine 652 Prihodi po posebnim
propisima planirana su sredstva u iznosu od
1.045.000,00 kn i to s osnova prihoda vodnog
doprinosa (14.500,00 kn), doprinosa za šume
(400.000,00 kn), mjesnog samodoprinosa (200.000,00
kn), od naplate vode i centralnog grijanja (420.000,00
kn), od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u
građevinsko (500,00 kn) te od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (10.000,00
kn). Na podskupini 653 Komunalni doprinos i
komunalna naknada planirani su prihodi koje Općina
ostvaruje naplatom komunalnog doprinosa (50.000,00
kn), komunalne naknade (160.000,00 kn) i naknade
za priključak (5.000,00 kn).
- Skupina 71 Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine planirana je u iznosu od
20.000,00 kn, a odnosi se na prodaju državnog
poljoprivrednog zemljišta u okviru podskupine 711
Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih
bogatstava.
- Skupina 72 Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine planirana je u iznosu od
871.000,00 kn. U okviru podskupine 721 Prihodi od
prodaje građevinskih objekata planirana su sredstva s
osnova prodaje stanova (odnosi se i na otkup stanova
sa stanarskim pravom) u iznosu od 800.000,00 kn. Na
podskupini 722 planirani su prihodi od prodaje
postrojenja i opreme u iznosu od 1.000,00 kn. Dok su
na podskupini 723 Prihodi od prodaje prijevoznih
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sredstava planirana sredstva s osnove prodaje
kombinirke u iznosu od 70.000,00 kn.
RASHODI
- U okviru razreda 3 Rashodi poslovanja i razreda 4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine dan je plan
rashoda po ekonomskoj klasifikaciji. Detaljnije
obrazloženje rashoda dano je u posebnom dijelu
proračuna, gdje su rashodi raspoređeni po
programima, aktivnostima, projektima i korisnicima.
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
- Općina Cetingrad u 2021. godini ne planira primitke
od financijske imovine i zaduživanja. S obzirom da se
Općina krajem 2020. godine kratkoročno zadužila
kod Hrvatske poštanske banke radi premošćivanja
financijskog jaza u 2021. godini planiraju se izdaci za
otplatu glavnice primljenog kredita u iznosu od
250.000,00 kn, sredstva su smanjena iz razloga što
cijeli ugovoreni kredit nije povučen.
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE
GODINE
- Općina Cetingrad na temelju stanja na bankovnom
računu u 2021. godini prenijela višak prihoda u
iznosu od 1.332.826,00 kn.
PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
U ovom dijelu Proračuna iskazani su
planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci po
izvorima financiranja, pri čemu izvori financiranja
sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju
rashodi i izdaci određene vrste i namjene.
RASHODI
PREMA
FUNKCIJSKOJ
KLASIFIKACIJI
U ovom dijelu Proračuna rashodi su iskazani
prema njihovoj funkciji odnosno njihovoj krajnjoj
namjeni.
POSEBNI DIO
U posebnom dijelu Proračuna rashodi
poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovina i
izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
raspoređuju se po korisnicima i programima.
Razdjel 001 Predstavničko tijelo
Program 1001 Općinsko viječe
- U okviru Aktivnosti Redovna djelatnost, na odjeljku
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i sl. planirana su sredstva za naknade
vijećnicima i predsjedniku vijeća po održanoj
sjednici.
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Program 1002 Političke stranke
- U sklopu Aktivnosti Financiranje političkih
aktivnosti, na odjeljku 3811 Tekuće donacije u novcu,
planiraju se sredstva za redovno godišnje financiranje
političkih stranaka i članova Općinskog vijeća
izabranih sa liste grupe birača na temelju Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
- Kroz Tekući projekt Izbori, na odjeljku 3235
Zakupnine i najamnine sredstva su predviđena za
najam kuća za nadolazeće lokalne izbore u ukupnom
iznosu od 3.000,00 kn, dok su na odjeljku 3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i sl. sredstva predviđena za naknade
izbornim povjerenstvima za navedene izbore u
ukupnom iznosu od 60.000,00 kn. U sklopu ovog
tekućeg projekta sredstva su planirana iz dva izvora s
obzirom da sredstva idu dijelom iz općih prihoda i
primitaka, a dijelom iz županijskog proračuna.
Program 1003 Financiranje rada vijeća nacionalne
manjine
- U okviru Aktivnosti Vijeće Bošnjačke nacionalne
manjine, na odjeljku 3811 Tekuće donacije u novcu,
planiraju se sredstva za rad vijeća Bošnjačke
nacionalne manjine u ukupnom iznosu od 10.000,00
kn.
Razdjel 002 Izvršna vlast – općinski načelnik i
zamjenici
Program 1004 Priprema i donošenje akata iz
djelokruga izvršnih tijela
- U sklopu Aktivnosti Redovna djelatnost sredstva su
planirana u ukupnom iznosu od 331.500,00 kn. Na
skupini 31 Rashodi za zaposlene sredstva su planirana
za plaće za redovan rad i doprinose za načelnika i
zamjenika ispred reda bošnjačke nacionalne manjine
koji obnašaju dužnost profesionalno u ukupnom
iznosu od 298.500,00 kn. Na skupini 32 Materijalni
rashodi sredstva su planirana za naknade za prijevoz
na posao i s posla kao i za naknade za korištenje
osobnog automobila u službene svrhe načelnika i
zamjenika (ukupno 8.000,00 kn), dok su na
podskupini, 329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja, sredstva planirana u iznosu od 25.000,00
kn za naknadu zamjenika koji svoju dužnost obnaša
volonterski.
Razdjel 003 Jedinstveni upravni odjel
Program 1005 Redovna djelatnost Jedinstvenog
upravnog odjela
- U okviru Aktivnosti Stručno, administrativno i
tehničko osoblje, na podskupinama od 311 do 321
planirana su sredstva za plaće i materijalna prava
zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela.
- Kroz Aktivnost Troškovi redovnog rada planirana
su sredstva u ukupnom iznosu od 1.210.000,00 kn. Na
podskupini, 322 Rashodi za materijal i energiju,
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predviđena su sredstva za uredski materijal i ostale
materijalne rashode (obrasci, papir, literatura,
materijal za čišćenje i sl.) u iznosu od 60.000,00 kn,
sredstva za Materijal i sirovine (kante za otpad) u
iznosu od 30.000,00 kn, sredstva za energiju
(električna energija za zgradu Općine, motorni benzin
i dizel gorivo za službena automobila, plin, lož ulje i
sl.) u iznosu od 150.000,00 kn, sredstva za materijal i
dijelove za tekuće održavanje u iznosu od 10.000,00
kn te sredstva za sitni inventar i auto gume u iznosu
od 10.000,00 kn. Na podskupini, 323 Rashodi za
usluge planirana su sredstva za usluge telefona, pošte
i prijevoza (telefon, mobiteli, internet, pisma,
tiskanice, kuverte, WIFI4EU i sl.) u iznosu od
80.000,00 kn, sredstva za usluge tekućeg i
investicijskog održavanja (zgrade Općine) u iznosu
od 10.000,00 kn, sredstva za usluge promidžbe i
informiranja (elektronski mediji, oglasi u novinama,
kalendari, reklame, održavanje web stranici i sl.) u
iznosu od 50.000,00 kn, sredstva za komunalne
usluge (deratizaciju, dezinsekciju, odvoz otpada,
dimnjačarske usluge, naknada za korištenje voda,
naknada za zaštitu voda, naknada za korištenje
cestovnog pojasa, naknada za zbrinjavanje
komunalnog otpada na Ilovcu i sl.) u iznosu od
250.000,00 kn, sredstva za zakupnine i najamnine
(najam pokretnog toaleta prilikom održavanja većih
okupljanja) u iznosu od 10.000,00 kn, sredstva za
zdravstvene i veterinarske usluge (zdravstveni
pregled zaposlenika, veterinarske usluge za Josipovo i
kastraciju mačaka i pasa, ispitivanje vode,
zbrinjavanje napuštenih domaćih životinja i sl.) u
iznosu od 65.000,00 kn, sredstva za intelektualne i
osobne usluge (ugovor o djelu, usluge odvjetnika,
pravno savjetovanje, usluge javnog bilježnika,
geodetsko katastarske usluge i sl.) u iznosu od
70.000,00 kn, sredstva za računalne usluge u iznosu
od 25.000,00 kn, te sredstva za ostale usluge (usluge
pri registraciji prijevoznih sredstava, povrat od 1% u
državni proračun i sl.) u iznosu od 40.000,00kn. Na
podskupini, 329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja, planirana su sredstva za naknade
povjerenstvima u iznosu od 10.000,00 kn, sredstva za
premije osiguranja (prijevozna sredstva, imovina) u
iznosu od 10.000,00 kn, sredstva za reprezentaciju u
iznosu od 35.000,00 kn te sredstva za pristojbe i
naknade (plaćanje poticajne naknade FZOEU, sudske
i ostale naknade), iz dva izvora u iznosu od 20.000,00
kn. Na podskupini, 343 Ostali financijski rashodi,
planirana su sredstva za bankarske usluge i usluge
platnog prometa u iznosu od 15.000,00 kn, sredstva
za ostale nespomenute financijske rashode (povrat
poreza, članarine, naknade za obradu kredita i sl.) u
iznosu od 250.000,00 kn. Na podskupini, 383 Kazne,
penali, naknade štete, sredstva su planirana u slučaju
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naknade štete fizičkim i pravnim osobama u iznosu
od 10.000,00 kn.
Program
1006
Održavanje
komunalne
infrastrukture
- U okviru Aktivnosti Javna rasvjeta, na odjeljku,
3223 Energija, sredstva su planirana za električnu
energiju javne rasvjete u iznosu od 250.000,00 kn,
dok su na odjeljku, 3232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja, sredstva planirana za
održavanje rasvjete u iznosu od 50.000,00 kn. Za ovu
Aktivnost financijska sredstva su osigurana iz izvora
prihodi od šumskog doprinosa.
- U sklopu Aktivnosti Nerazvrstane ceste sredstva su
na podskupini, 322 Materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje planirana za pijesak i dr.
materijal
vezan
uz
održavanje
općinskih
nerazvrstanih cesta, na podskupini 323 Rashodi za
usluge, sredstva su planirana za usluge tekućeg i
investicijskog održavanja u iznosu od 50.000,00 kn iz
izvora prihodi od šumskog doprinosa, dok su sredstva
za intelektualne i osobne usluga vezana za ucrtavanje
Općinskih nerazvrstanih cesta planirana iz općih
prihoda i primitaka u iznosu od 50.000,00 kn.
- Kroz Aktivnosti Zimska služba sredstva su
predviđena na podskupini, 323 Rashodi za usluge, za
čišćenje i posipavanje općinskih nerazvrstanih cesta
iz izvora tekućih pomoći ostalih izvanproračunskih
korisnika državnog proračuna, odnosno Hrvatskih
cesta koje refundiraju troškove zimske službe u
cijelosti.
- U okviru Aktivnosti Održavanje ostale komunalne
infrastrukture sredstva su u ukupnom iznosu od
55.000,00 kn planirana iz izvora općih prihoda i
primitaka za kupnju sadnica cvijeća, ukrasa za Božić
te za usluge koje bi mogle proteći iz održavanja ostale
komunalne infrastrukture.
- Kroz Aktivnost Javni rad sredstva su planirana za
zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnom radu
putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na
podskupinama od 311 do 321 predviđena su sredstva
za plaće i materijalna prava osoba zaposlenih u
javnom radu, sredstva su planirana iz dva izvora gdje
se izvor 1. odnosi na radnike koji su zaposleni u 2020.
godini, a izvor 5.3. se odnosi na radnike koji se
planiraju zaposliti u 2021. godini. Na podskupini, 322
Rashodi za materijal i energiju, sredstva su
predviđena za radnu odjeću i obuću budućih radnika.
Program 1007 Obilježavanje prigodnih datuma
- U okviru Aktivnosti Dan Općine i ostali prigodni
datumi sredstva su planirana na podskupini, 329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od
40.000,00 kn.
Program 1008 Socijalna skrb
- U sklopu Aktivnosti Program pomoći socijalno
ugroženim kategorijama stanovništva planirana su
sredstva u ukupnom iznosu od 230.000,00 kn. Na
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odjeljku 3721 Naknade građanima i kućanstvima u
naravi, iz izvora općih prihoda i primitaka predviđena
su sredstva za naknade novorođenčetu, jednokratne
pomoći studentima te za ostale jednokratne pomoći u
iznosu od 85.000,00 kn, dok su iz izvora tekućih
pomoći iz županijskog proračuna sredstva predviđena
za kupnju ogrjeva socijalno ugroženim obiteljima u
iznosu od 50.000,00 kn. Na odjeljku 3722 Naknade
građanima i kućanstvima u naravi, sredstva su
planirana za sufinanciranje prijevoza učenika
Srednjih škola te za sufinanciranje odvoza otpada u
ukupnom iznosu od 95.000,00 kn.
- U okviru Aktivnosti Humanitarna djelatnost –
Crveni križ Slunj, na podskupini 381 Tekuće donacije
sredstva, planiraju se sredstva u iznosu od 69.000,00
kn na temelju zahtjeva Crvenog križa Slunj, a u
skladu s Zakonom o Hrvatskom crvenom križu
(„Narodne novine“ broj 71/10) prema kojem je
jedinica lokalne samouprave dužna financirati rad i
djelovanje Crvenog križa na svom području te za
nastavak projekta „Zaželi“.
Program 1009 Vjerske zajednice
- U okviru Aktivnosti Tekuće donacije vjerskim
zajednicama, na podskupini 381 planirana su sredstva
za donacije Crkvi te Džematima Bogovolja i
Maljevac, u iznosu od 30.000,00 kn.
Program 1010 Pomoći udrugama
- U okviru Aktivnosti Tekuće donacije udrugama
građana, na podskupini 381 Tekuće donacije, planiran
je iznos od 200.000,00 kn za rad udruga koje djeluju
na području Općine. Sredstva se dodjeljuje temeljem
javnog poziva i programskih aktivnosti pojedine
udruge.
Program 1011 Ostale aktivnosti – predškolsko i
osnovnoškolsko obrazovanje
- U sklopu Aktivnosti Sufinanciranje vrtića, na
podskupini 372 Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna, sredstva su planirana za
sufinanciranje smještaja djece sa područja Općine u
Dječjem vrtiću pri Osnovnoj školi Cetingrad i
Dječjem vrtiću Slunj u iznosu od 350.000,00 kn.
Iznos sredstava planiran je na temelju sadašnjeg broja
polaznika oba vrtića.
- Kroz Aktivnost Tekuće donacije školstvu, na
podskupini 381 Tekuće donacije, predviđaju se
sredstva u iznosu od 70.000,00 kn za financiranje
troškova predškolskog obrazovanja i ostalih troškova
prema zahtjevu Ravnateljice Škole.
Program 1012 Vatrogastvo i civilna zaštita
- U okviru Aktivnosti Osnovna djelatnost –
dobrovoljno vatrogasno društvo, na podskupini 381
Tekuće donacije, planirano je 260.000,00 kn (iz dva
izvora: opći prihodi i primici i pomoći iz državnog
proračuna) za rad DVD-a Cetingrad. Sredstva su
planirana za redovno godišnje financiranje DVD-a
(cca 230.000,00 kn na temelju prethodnih godina) i za
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naknade vatrogascima za gašenje požara (cca
30.000,00 kn).
- U okviru Aktivnosti Civilna zaštita ukupno je
planirano 8.500,00 kn. Na podskupini 322 Rashodi za
materijal i energiju, predviđena su sredstva u iznosu
od 3.500,00 kn za službenu odjeću Stožera civilne
zaštite Općine Cetingrad. Za izradu plana djelovanja
u području prirodnih nepogoda Općine Cetingrad i
drugih sličnih planova sredstva su osigurana na
podskupini, 426 Nematerijalna proizvedena imovina,
u iznosu od 5.000,00 kn.
- U sklopu Aktivnosti Gorska služba spašavanja, na
podskupini 381 Tekuće donacije, planirana su
sredstva za tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi
spašavanja, Stanica Karlovac, u iznosu od 10.000,00
kn na temelju njihovog zahtjeva.
Program 1013 Poljoprivreda
- U okviru Aktivnosti Potpore poljoprivredi planirano
je 100.000,00 kn, na podskupini 372 Ostale naknade
građanima i kućanstvima iz proračuna, za novčane
potpore poljoprivrednicima s područja Općine na
temelju Programa potpora poljoprivredi.
- U sklopu Aktivnosti Raspolaganje državnim
poljoprivrednim zemljištem, sredstva na podskupini
323 Rashodi za usluge predviđena su u iznosu od
20.000,00 kn za geodetske usluge prilikom uvođenja
u posjed za zakup poljoprivrednog zemljišta, ukoliko
se pokaže potreba za dodatnim geodetskim izmjerama
i ucrtavanjima. Na podskupini 329 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja, predviđena su
sredstva za rad povjerenstva prilikom uvođenje u
posjed za zakup poljoprivrednog zemljišta.
Program 1014 Gradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
- Kapitalnim projektom Uređenja općine ukupno je
predviđeno 510.000,00 kn. Na podskupini 411
Materijalna imovina – prirodna bogatstva sredstva su
planirana za kupnju zemljišta, od obitelji Mesić koje
se nalazi u samom centru, u iznosu od 325.000,00 kn.
Nakon kupnje zemljišta na podskupini 426
Nematerijalna proizvedena imovina, planira se izrada
idejnog projekta uređenja parka. Na podskupini 451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima,
sredstva su predviđena u iznosu od 100.000,00 kn (iz
dva izvora: općih prihoda i primitaka i komunalnog
doprinosa) za uređenje zgrade Općine, s čime bi se
dodatno uštedilo na troškovima grijanja.
- Kroz Kapitalni projekt Obnova Starog grada Cetina,
na odjeljku 4124 Ulaganje u tuđu imovinu radi prava
korištenja, sredstva su planirana za daljnju obnovu
Starog grada Cetina u iznosu od 150.000,00 kn iz
općih prihoda i u iznosu od 350.000,00 kn na temelju
kapitalnih pomoći Ministarstva kulture i medija.
- U okviru Kapitalnog projekta Ceste planirano je
daljnje asfaltiranje Općinskih nerazvrstanih cesta.
Ovaj kapitalni projekt financirat će se iz općih
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prihoda i primitaka (450.000,00 kn), iz doprinosa za
šume (50.000,00 kn), iz mjesnog samodoprinosa
(stanovnici Ponora, 200.000,00 kn) te iz kapitalnih
pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije (550.000,00 kn).
- U okviru Kapitalnog projekta Izrada dokumentacije
za izgradnju nogostupa, sredstva su planirana u
iznosu od 50.000,00 kn za izradu projektne
dokumentacije za nogostup na potezu od Osnovne
škole do centra Općine. Sredstva su predviđena iz
vlastitih prihoda (40.000,00 kn) i iz prihoda od
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
(10.000,00 kn).
- Kapitalni projekt Poučno – pješačka staza planiran
je u ukupnom iznosu od 305.000,00 kn. Na
podskupini 342 Kamate za primljene kredite i
zajmove, predviđena su sredstva za plaćanje kamata
nastalih na temelju primljenog kredita u 2020. godini.
Na podskupini 421 Građevinski objekti sredstva su
planirana u iznosu od 35.000,00 kn za troškova koji
su ostali nepodmireni iz prethodne godine. Na
podskupini 544 Otplata glavnice primljenih kredita i
zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora, sredstva se planiraju iz
Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju na temelju podnesenog zahtjeva za
isplatu, a utrošit će se na vraćanje kredita koji je
primljen u 2020. godini, radi premošćivanja
financijskog jaza nastalog zbog različite dinamike
priljeva sredstava i dospijeća obveza, u iznosu od
250.000,00 kn.
- U okviru Kapitalnog projekta Vodovod Furjan –
Bogovolja, planirano je sufinanciranje intelektualnih
usluga vezanih uz vodovod i sufinanciranje izgradnje
južnog dijela vodovoda u naselju Bogovolja s
iznosom od 487.076,00 kn. Sredstva će se osigurati iz
općih prihoda i primitaka (79.076,00 kn), iz prihoda
vodnog gospodarstva (14.500,00 kn), iz prihoda od
naplate vode i centralnog grijanja (209.500,00 kn), iz
prihoda od naknade za priključak na vodovodnu
mrežu (5.000,00 kn) te iz tekuće pomoći iz državnog
proračuna (179.000,00 kn).
- Kapitalnim projektom Javna rasvjeta planiraju se
sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, a utrošit će se na
postavljanje novih lampi na mjestima gdje se pokaže
potreba za novom lampom.
- U sklopu Kapitalnog projekta Groblje Cetingrad
planirano je ukupno 555.000,00 kn. Na podskupini
323 Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu
od 6.250,00 kn za konzultantske usluge provedbe
javne nabave. Na podskupini 421 Građevinski
objekti, planira se uređenje gornjeg i donjeg groblja u
iznosu od 471.975,00 kn. Dio sredstava se očekuje od
Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju (371.975,00 kn), a dio će osigurati
Općina iz općih prihoda i primitaka.

BROJ 17/2021

GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

- U okviru Kapitalnog projekta Odlagalište glavica,
na podskupini 426 Nematerijalna imovina planira se
100.000,00 kn za projektnu dokumentaciju za
sanaciju odlagališta otpada „Glavica“, a sredstva se
očekuju od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.
- Kroz Kapitalni projekt Nabava opreme, na
podskupini 422 i 426, predviđena su sredstva u iznosu
od 35.000,00 kn za nabavu opreme i računalnih
programa prema potrebama Jedinstvenog upravnog
odjela, Vlastitog pogona i izvršne vlasti.
- Kapitalnim projektom Izrada urbanističkog plana
uređenja poduzetničke zone planirana su sredstva u
iznosu od 100.000,00 kn za izradu Urbanističkog
plana uređenja poduzetničke zone Batnoga zbog
obveze koja proizlazi iz Prostornog plana čije su I.
izmjene i dopune donesene u 2020. godini.
- U okviru Kapitalnog projekta Izgradnje sportskog
igrališta, na podskupini 421 Građevinski objekti,
predviđena su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za
izgradnju novog sportskog igrališta iza Osnovne škole
Cetingrad s obzirom da se na sadašnjem školskom
igralištu planira izgradnja sportske dvorane.
- U sklopu Kapitalnog projekta Hrvatski dom, na
podskupini 323 Rashodi za usluge, planiraju se
sredstva za konzultantske usluge, prilikom prijave na
mjeru Ruralnog razvoja 7.4.1. „Ulaganje u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“, za uređenje Hrvatskog doma u
Cetingradu, u iznosu od 30.000,00 kn
Razdjel 004 Vlastiti pogon
Program 1015 Redovna djelatnost vlastitog
pogona
- U okviru Aktivnosti Stručno, administrativno i
tehničko osoblje, na podskupinama od 311 do 322,
sredstva su planirana za plaće, materijalna prava i
radnu odjeću zaposlenika Vlastitog pogona u iznosu
od 335.500,00 kn.
Kroz
Aktivnost
Održavanje
komunalne
infrastrukture planiraju se sredstva u ukupnom iznosu
od 460.000,00 kn. Na podskupini 322 Rashodi za
materijal i energiju, sredstva se planiraju utrošiti za
energiju (električna energija za crpke vodovodne
mreže) u iznosu od 210.500,00 kn iz prihoda od
naplate vode i centralnog grijanja, za materijal i
dijelove za tekuće održavanje (održavanje radnih
strojeva i opreme, vodovodne mreže i sl.) u iznosu od
110.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade te za
sitni inventar i auto gume u iznosu od 13.000,00 kn iz
općih prihoda i primitaka. Na podskupini 323
Rashodi za usluge sredstva se predviđaju za usluge
tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje
postrojenja i opreme te radnih strojeva i sl.) u iznosu
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od 40.000,00 kn, za Intelektualne i osobne usluge
(ugovori o djelu) u iznosu od 30.000,00 kn te za
ostale usluge u iznosu od 18.500,00 kn. Na
podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja sredstva se planiraju za osiguranje
prijevoznih sredstava Vlastitog pogona u iznosu od
18.000,00 kn.
Program 1016 Opremanje i uređenje vlastitog
pogona
- U okviru Aktivnosti Kupnja vozila, na podskupini
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu,
planirana je kupnja kombinirke za potreba Vlastitog
pogona u ukupnom iznosu od 725.000,00 kn iz općih
prihoda i primitaka i prihoda od prodaje imovine.
- U sklopu aktivnosti Uređenje zgrade Vlastitog
pogona, na podskupini 451 Dodatna ulaganja u
građevinske objekte, predviđen je iznos od
200.000,00 kn za uređenje ruševne zgrade
komunalnog pogona (zgrada na ulazu u centar mjesta)
s obzirom da zaposlenici Komunalnog pogona
nemaju adekvatne uvjete za rad. Sredstva će se
osigurati iz općih prihoda i primitaka i iz vlastitih
prihoda.
OPĆINA CETINGRAD
OPĆINSKA NAČELNICA
Marina Kalić

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 15/15), i
članka 30. Statuta Općine Cetingrad (Glasnik
Karlovačke županije" broj 11/21) Općinsko vijeće
Općine Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23. ožujka
2021., donosi
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Općine Cetingrad za 2021. godinu
I. izmjene i dopune
Članak 1.
Planom
razvojnih
programa
Općine
Cetingrad za 2021. godinu iskazani su ciljevi i
prioriteti razvoja Općine koji su povezani sa
organizacijskom i programskom klasifikacijom.
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Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18
i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke Županije„ broj 11/21) Općinsko vijeće Općine
Cetingrad na 37. sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE
Programa građenja komunalne infrastrukture
u Općini Cetingrad u 2021. godini
Članak 1.
Ovim programom planiraju se radovi i potrebita financijska sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture
na području Općine Cetingrad u 2021. godini.
Članak 2.
Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Cetingrad s procijenjenim iznosima i izvorima
financiranja kako slijedi:
a) Objekti komunalne infrastrukture koji će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja
Aktivnost
K100004

Naziv aktivnosti/opis radova/izvor
financiranja
Izrada dokumentacije za izgradnju
nogostupa

Plan za 2021. godinu

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2021.
godinu

50.000,00 kn

0,00

50.000,00 kn

Izvor 3. Vlastiti prihodi

40.000,00 kn

0,00

40.000,00 kn

Izvor 4.7. Prihodi od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada

10.000,00 kn

0,00

10.000,00 kn

300.000,00 kn

+187.076,00 kn

487.076,00 kn

Sufinanciranje intelektualnih usluga za
izgradnju južnog dijela vodovoda Općine
Cetingrad u naselju Bogovolja

0,00 kn

+30.000,00 kn

30.000,00 kn

Izvor 1. Opći prihodi i primici

0,00 kn

+30.000,00 kn

30.000,00 kn

300.000,00 kn

+157.076,00 kn

457.076,00 kn

Izvor 1. Opći prihodi i primici

71.000,00 kn

-21.924,00 kn

49.076,00 kn

Izvor 4.2. Prihodi vodnog gospodarstva

14.500,00 kn

0,00 kn

14.500,00 kn

209.500,00 kn

0,00 kn

209.500,00 kn

5.000,00 kn

0,00 kn

5.000,00 kn

0,00

+179.000,00 kn

179.000,00 kn

20.000,00 kn

0,00 kn

20.000,00 kn

555.000,00 kn

-76.775,00 kn

478.225,00 kn

5.000,00 kn

+1.250,00 kn

6.250,00 kn

550.000,00 kn

-78.025,00 kn

471.975,00 kn

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
nogostupa od Osnovne škole do centra
mjesta

K100006

Vodovod Furjan – Bogovolja

Sufinanciranje izgradnje južnog dijela
vodovoda Općine Cetingrad u naselju
Bogovolja

Izvor 4.5. Prihodi od naplate vode
Izvor 4.10. Prihodi od naknade za priključak
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog
proračuna
K100007

Javna rasvjeta
Izrada projektne dokumentacije
Izvor 1. Opći prihodi i primici

K100008

Groblje Cetingrad
Konzultantske usluge
Izvor 1. Opći prihodi i primici
Građevinski radovi na rekonstrukciji i
uređenju
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Izvor 1. Opći prihodi i primici

183.025,00 kn

-83.025,00 kn

100.000,00 kn

Izvor 5.6. Kapitalne pomoći iz državnog
proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

366.975,00 kn

+5.000,00 kn

371.975,00 kn

Odlagalište Glavica

100.000,00 kn

0,00 kn

100.000,00 kn

1.025.000,00 kn

+110.301,00 kn

1.135.301,00 kn

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju
odlagališta otpada „Glavica“
Izvor 5.5. Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
UKUPNO:

b) objekti komunalne infrastrukture koji će se rekonstruirati
Aktivnost
K100003

Naziv aktivnosti/opis radova/izvor
financiranja
Ceste

Plan za 2021. godinu

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2021.
godinu

950.000,00 kn

+300.000,00 kn

1.250.000,00 kn

Izrada projektne dokumentacije

20.000,00 kn

0,00 kn

20.000,00 kn

Troškovi nadzora

10.000,00 kn

0,00 kn

10.000,00 kn

Modernizacija/asfaltiranje Općinskih
nerazvrstanih cesta

920.000,00 kn

+300.000,00 kn

1.320.000,00 kn

Izvor 1. Opći prihodi i primici

120.000,00 kn

+300.000,00 kn

420.000,00 kn

50.000,00 kn

0,00 kn

50.000,00 kn

Izvor 4.4. Mjesni samodoprinos

200.000,00 kn

0,00 kn

200.000,00 kn

Izvor 5.5. Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije

550.000,00 kn

0,00 kn

550.000,00 kn

Izvor 1. Opći prihodi i primici

Izvor 4.3. Doprinos za šume

Tijekom proteklih godina na području Općine Cetingrad uložena su značajna sredstva u asfaltiranje
općinskih cesta, što će se nastaviti i u 2021. godini. Modernizacijom općinskih cesta stvaraju se uvjeti za bržu i
efikasniju komunikaciju naselja sa sjedištem Općine, ali i bitni preduvjeti za razvoj gospodarskih aktivnosti na
području Općine.
c) javne površine
Aktivnost
K100005

Naziv aktivnosti/opis radova/izvor
financiranja
Poučno – pješačka staza

Plan za 2021. godinu

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2021.
godinu

750.000,00 kn

-445.000,00 kn

305.000,00 kn

20.000,00 kn

0,00 kn

20.000,00 kn

630.000,00 kn

-380.000,00 kn

250.000,00 kn

Troškovi građevinskih radova na
projektu

40.250,00 kn

-5.250,00 kn

35.000,00 kn

Interpretacijske ploče

59.750,00 kn

-59.750,00 kn

0,00 kn

Trošak kamata za primljeni
kratkoročni kredit
Izvor 1. Opći prihodi i primici
Otplata glavnice kratkoročnog kredita
Izvor 5.6. Kapitalne pomoći iz
državnog proračuna temeljem
prijenosa EU sredstava

Izvor 1. Opći prihodi i primici
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Članak 3.
Rekapitulacija Programa građenja komunalne infrastrukture prema izvorima financiranja i građevinskom
području kako slijedi:

Izvor financiranja

Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi vodnog gospodarstva
Doprinos za šume
Mjesni samodoprinos
Prihodi od naplate vode
Prihodi od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada
Prihodi od naknade za priključak
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
Pomoći od izvanproračunski korisnici
državnog proračuna
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa
EU sredstava
SVEUKUPNO

Građevinsko područje
Objekti komunalne
infrastrukture koji će se
Objekti komunalne
graditi na uređenim
infrastrukture koji će
dijelovima građevinskog
se rekonstruirati
područja
205.326,00 kn
450.000,00 kn
40.000,00 kn
14.500,00 kn
50.000,00 kn
200.000,00 kn
209.500,00 kn

Javne površine

55.000,00 kn

UKUPNO

710.326,00 kn
40.000,00 kn
14.500,00 kn
50.000,00 kn
200.000,00 kn
209.500,00 kn

10.000,00 kn

10.000,00 kn

5.000,00 kn
179.000,00 kn

5.000,00 kn
179.000,00 kn

100.000,00 kn

550.000,00 kn

371.975,00 kn
1.135.301,00 kn

1.250.000,00 kn

650.000,00 kn
250.000,00kn

621.975,00 kn

305.000,00 kn

2.690.301,00 kn

Članak 4.
Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 363-01/21-01/05
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujak 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i
32/20) i članka 30. Statuta općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke Županije„ broj 11/21) Općinsko vijeće Općine
Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2021. godini na području Općine Cetingrad
I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom određuju se poslovi na održavanju komunalne infrastrukture u 2021. godini na području
Općine Cetingrad, koji su propisani člankom 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a koji će se financirati
sredstvima općinskog proračuna, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa, cijene komunalne
usluge i tekućih pomoći:
- održavanje općinskih nerazvrstanih cesta
- održavanje javne rasvjete
- održavanje javnih površina
- održavanje vodoopskrbne infrastrukture
Članak 2.
Program održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje slijedeće:
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Opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima
Iskaz financijskih sredstava potrebitih za ostvarivanje Programa

II
a)

RADOVI I POTREBITA SREDSTVA
Održavanje općinskih nerazvrstanih cesta
Ovim dijelom Programa utvrđuju se radovi na redovitom održavanju općinskih nerazvrstanih cesta na
području Općine Cetingrad u 2021. godini, koji uključuju održavanje postojećeg stanja nerazvrstanih cesta.
Održavanje postojećeg stanja cesta uključuje:
 nasipanje cesta kamenim agregatom,
 uređenje i čišćenje oborinskih kanala,
 uređenje bankina,
 uređenje propusta,
 sanacija oštećenog asfaltnog sloja na cestama po potrebi,
 obavljanje zimske službe i
 ostali radovi po potrebi.
Navedeni radovi obavljat će se po prioritetima od strane Vlastitog pogona na temelju donesenih odluka od
strane Općinskog načelnika. Po potrebi, za poslove koje Vlastiti pogon ne može odraditi, angažirat će se drugo
poduzeće.
Radovi na održavanju općinskih nerazvrstanih cesta izvodit će se tijekom cijele godine, ovisno o
vremenskim uvjetima i raspoloživim financijskim sredstvima, kako slijedi:
Aktivnost
A100008

Naziv aktivnosti/opis radova/izvor financiranja
Nerazvrstane ceste
Materijal za održavanje općinskih nerazvrstanih
cesta (pijesak i dr.)

Plan za 2021. godinu

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2021.
godinu

100.000,00 kn

+100.00,00 kn

200.000,00 kn

0,00

+100.000,00 kn

100.000,00 kn

50.000,00 kn

0,00 kn

50.000,00 kn

50.000,00

0,00 kn

50.000,00

150.000,00 kn

0,00 kn

150.000,00 kn

80.000,00 kn

-80.000,00 kn

0,00 kn

330.000,00 kn

+20.000,00 kn

350.000,00 kn

Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade
Usluge tekućeg održavanja
Izvor 4.3. Doprinos za šume
Izrada elaborata za ucrtavanje nerazvrstanih cesta
Izvor 1. Opći prihodi i primici
A100009

Zimska služba
Izvor 5.4. Tekuće pomoći od ostalih
izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

A100025

Održavanje komunalne infrastrukture
Materijal za održavanje općinskih nerazvrstanih
cesta (pijesak i dr.)
Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade
UKUPNO:

b)

Održavanje javne rasvjete
Radovi na održavanju javne rasvjete uključuju slijedeće:
 redovito servisiranje uređaja javne rasvjete
 zamjena neispravnih rasvjetnih tijela
 ostali radovi održavanja javne rasvjete po potrebi.
Radovi na održavanju javne rasvjete izvodit će se tijekom cijele 2021. godine, prema aktivnostima kako

slijedi:
Aktivnost

Naziv aktivnosti/opis radova/izvor financiranja

A100007

Javna rasvjeta

Plan za 2021. godinu
300.000,00 kn

Povećanje/ smanjenje
0,00 kn

Novi plan za 2021.
godinu
300.000,00 kn
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Električna energija
Usluge tekućeg održavanja
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250.000,00 kn

0,00 kn

250.000,00 kn

50.000,00 kn

0,00 kn

50.000,00 kn

Izvor 4.3. Doprinos za šume

c)

Održavanje javnih površina
Održavanje javnih površina podrazumijeva:
 redovita košnja trave sa svih javnih površina i groblja,
 uklanjanje smeća sa javnih površina,
 hortikulturno uređenje centralnog dijela trga i drugih javnih površina,
 izvođenje i drugih radova na javnim površinama po potrebi,
 održavanje spomenika kulture i dr.
Sredstva za održavanje javnih površina su planirana u Proračunu za 2021. godinu, kako slijedi:

Aktivnost

Naziv aktivnosti/opis radova/izvor financiranja

A100010

Održavanje ostale komunalne
infrastrukture

Plan za 2021. godinu

55.000,00 kn

Povećanje/ smanjenje

0,00 kn

Novi plan za 2021.
godinu
55.000,00 kn

Materijal i sredstva za održavanje javnih
površina
Izvor 1. Opći prihodi i primici

d)

Održavanje vodovodnih objekata
Održavanje vodovodnih objekata podrazumijeva
 održavanje vodocrpilišta
 održavanje precrpnih stanica
 održavanje vodoopskrbne mreže
 održavanje vodospremišta i drugih objekata vezanih za vodoopskrbu
Sredstva za održavanje vodovodnih objekata su planirana u Proračunu za 2021. godinu, kako slijedi:
Plan za 2021. godinu

Povećanje/ smanjenje

Aktivnost

Naziv aktivnosti/opis radova/izvor
financiranja

Novi plan za 2021.
godinu

A100025

Održavanje komunalne infrastrukture

260.500,00 kn

0,00 kn

260.500,00 kn

Električna energija

210.500,00 kn

0,00 kn

210.500,00 kn

Materijal i dijelovi za održavanje vodovodne
mreža

50.000,00 kn

+40.000,00 kn

90.000,00 kn

Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade

50.000,00 kn

0,00 kn

50.000,00 kn

0,00 kn

+40.000,00 kn

40.000,00 kn

Izvor 4.5. Prihodi od naplate vode i
centralnog grijanja

Izvor 1. Opći prihodi i primici

III

OSTALE ODREDBE
Članak 3.
Izmjene i dopune Programa na snagu stupaju osmi dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

KLASA: 363-01/20-01/06
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujak 2021 godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
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Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) i članka 30. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke Županije" broj 11/21)
Općinsko vijeće Općine Cetingrad na 37. sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE
Socijalnog programa Općine Cetingrad za 2021. godinu
I
KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBLIKE POMOĆI
1. Temeljni uvjeti za ostvarivanje prava na pojedine oblike socijalne pomoći utvrđeni Socijalnim programom su:
- državljanstvo Republike Hrvatske
- stalno prebivalište i boravište na području Općine Cetingrad
- drugi uvjeti propisani Zakonom o socijalnoj skrbi
2. Socijalni kriteriji:
- osobe bez novčanih i materijalnih primitaka
- korisnici pomoći pri Centru za socijalnu skrb
- drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći
II
1.
2.
3.
4.

OBLICI POMOĆI SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE CETINGRAD ZA 2021. GODINU
Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta
Jednokratna novčana pomoć
Pomoć u sufinanciranju troškova nabavke ogrijeva
Sufinanciranje programa Crvenog križa Slunj

1. Novčana pomoć za opremanje novorođenčeta
Pravo na naknadu za opremu novorođenog djeteta za rođeno dijete od 01.01.2021. -31.12.2021. godine
ostvaruju:
- roditelji novorođenog djeteta koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem i boravištem na području
Općine Cetingrad u trenutku rođenja djeteta, uz uvjet da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište i boravište na
području Općine Cetingrad u neprekidnom trajanju od najmanje dvije (2) godine prije rođenja tog djeteta za koje se
traži naknada, kao i uz uvjet da dijete ima prijavljeno prebivalište na području Općine Cetingrad
- u slučaju da je drugi roditelj stranac, uvjet je da ima status stalnog boravka na području Općine Cetingrad.
Novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od:
- dijete: 2.000,00 kn
- dijete: 3.500,00 kn
- dijete i svako iduće: 5.000,00 kn
Sredstva za opremu novorođenog djeteta isplatit će se najkasnije do 31.12.2021. godine na žiro – račun
roditelja.
Iznos sredstava za opremanje novorođenčadi, moguće je korigirati odlukom Općinskog vijeća, odnosno
raspoloživim proračunskim sredstvima, tijekom proračunske 2021. godine.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za opremanje novorođenog djeteta podnositelj prilaže i
slijedeću dokumentaciju:
- preslika rodnog lista djeteta za koje se traži naknada,
- dokaz o državljanstvu roditelja koji podnosi zahtjev (preslika domovnice),
- uvjerenje o prebivalištu i boravištu za oba roditelja, odnosno dokaz o stalnom boravku za roditelja stranca na
području Općine Cetingrad,
- uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete za koje se traži naknada,
- preslika kartice tekućeg računa, žiro-računa ili štedne knjižice roditelja na koji će se izvršiti isplata naknade.
2. Jednokratna novčana pomoć
Jednokratna novčana pomoć isplaćivat će se najugroženijim obiteljima u izvanrednim slučajevima (nastala
šteta, troškovi liječenja i sl.) prema njihovom zahtjevu, koji će razmotriti Povjerenstvo koje imenuje Općinsko vijeće.
Na prijedlog Povjerenstva odluku o isplati novčane pomoći donosi Općinska načelnica.
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3. Pomoć u sufinanciranju troškova nabavke ogrijeva
Pravo na ostvarivanje ove vrste pomoći imaju osobe koje su evidentirane pri Centru za socijalnu skrb,
uzdržavani članovi obitelji ili osobe koje nisu u mogućnosti osigurati ogrjev radi bolesti, tjelesnog oštećenja, starosti
i lošeg materijalnog stanja.
Osobama koje ostvaruju pravo na ovu vrstu pomoći izdat će se posebno rješenje.
4. Sufinanciranje programa Crvenog križa Slunj
Temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu Općina Cetingrad će sufinancirati programe Crvenog križa
Slunj u 2021. godini, sukladno utvrđenim proračunskim iznosima i posebnim zahtjevima Crvenog križa.
III
Aktivnost
A100013

POTREBNA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
Naziv aktivnosti

Plan za 2021.
godinu

Program pomoći socijalno ugroženim
kategorijama stanovništvu

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2021.
godinu

110.000,00 kn

0,00 kn

110.000,00 kn

Novčana pomoć za opremanje novorođenčeta

50.000,00 kn

0,00 kn

50.000,00 kn

Jednokratna novčana pomoć

10.000,00 kn

0,00 kn

10.000,00 kn

50.000,00 kn

0,00 kn

50.000,00 kn

Humanitarna djelatnost – Crveni križ Slunj

49.000,00 kn

+20.000,00 kn

69.000,00 kn

Sufinanciranje programa Crvenog križa Slunj

49.000,00 kn

+20.000,00 kn

69.000,00 kn

159.000,00 kn

+20.000,00 kn

179.000,00 kn

Izvor 1. Opći prihodi i primici
Pomoć u sufinanciranju nabave ogrjevnog drva
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
A100014

Izvor 1. Opći prihodi i primici
UKUPNO:

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Općinsko vijeće Općine Cetingrad, može po potrebi svojom odlukom utvrditi osnove i mjerila za
ostvarivanje prava po pojedinim oblicima pomoći iz ovog Programa.
Općina Cetingrad i pojedine institucije će Ugovorom utvrditi međusobna prava i obveze u svrhu provođenja
pojedinih oblika pomoći iz ovog Programa.
O zahtjevima o iznimnim slučajevima za ostvarivanje prava iz ovog Programa odlučit će se nakon
temeljitog uvida u socijalno stanje podnositelja zahtjeva, njegove obitelji odnosno domaćinstva.
Korisniku, odnosno domaćinstvu kod kojeg se naknadnom provjerom podataka utvrdi da ne ispunjavaju
uvjete iz kriterija utvrđenih programom, ukida se odobrena subvencija ili pomoć, uz obvezu vraćanja do tada
odobrenih i primljenih iznosa pomoći.
Troškovi provođenja Socijalnog programa terete proračun Općine Cetingrad.
Domaćinstvima se prema ovom Programu smatraju sve osobe koje zajedno žive na istoj adresi, u jednoj
kući ili jednom stanu, te zajednički snose troškove stanovanja i druge troškove.
Podnositelj zahtjeva dužan je priložiti potvrde od Centra za socijalni rad Slunj, Crvenog križa Slunj, da ove
oblike pomoći već ne ostvaruje u tim ustanovama.
IV

Izmjene i dopune Socijalnog programa stupaju na snagu osmi dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke
županije“.
KLASA: 550-05/21-01/02
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujak 2021 godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
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Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i
38/09) i članka 30. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke Županije„ broj 11/21), Općinsko vijeće Općine
Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Cetingrad u 2021. godini
Članak 1.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Cetingrad su kulturne djelatnosti
od interesa za Općinu Cetingrad i Karlovačku županiju.
Članak 2.
Općina Cetingrad će posebno podržati programe koje financira Ministarstvo kulture i Karlovačka Županija
na području općine Cetingrad, a posebice sanaciju i uređenje starog grada Cetina.
Podržavat će i kulturno zabavne manifestacije koje su postale i tradicijom na području Općine.
Općina Cetingrad će i dalje podržavati sanaciju i uređenje sakralnih objekata na području Općine.
Članak 3.
Planirana sredstva za kulturu u proračunu Općine Cetingrad za 2021. godinu ukupno iznose 570.000,00 kn,
a utrošit će se kroz slijedeće aktivnosti:
Aktivnost
K100002

Naziv aktivnosti/izvor financiranja

Plan za 2021. godinu

Sanacija i uređenje starog grada Cetina

A100012

Novi plan za 2021.
godinu

500.000,00 kn

0,00 kn

500.000,00 kn

78.500,00 kn

+71.500,00 kn

150.000,00 kn

421.500,00 kn

-71.500,00 kn

350.000,00 kn

40.000,00

0,00 kn

40.000,00

30.000,00

0,00 kn

30.000,00

570.000,00

0,00 kn

570.000,00 kn

Izvor 1. Opći prihodi i primici
Izvor 5.5. Ministarstvo kulture i medija

Povećanje/
smanjenje

Dan Općine i ostali prigodni datumi
Izvor 1. Opći prihodi i primici

A100015

Tekuće donacije vjerskim zajednicama
Izvor 1. Opći prihodi i primici
UKUPNO:

Članak 4.
Korištenje sredstava u kulturi vršiti će se temeljem pojedinačnih odluka Općinskog vijeća i načelnice,
ovisno o realizaciji pojedinih projekata, dinamici punjenja općinskog proračuna i zahtijeva nositelja pojedinih
kulturnih programa.
Članak 5.
Izmjene i dopune Program stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 021-05/21-01/17
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujak 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 141.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 64/20) i članka 30.
Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke Županije„ broj 11/21), Općinsko vijeće Općine Cetingrad na 39.
sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi
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I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju
na području Općine Cetingrad u 2021. godini
Članak 1.
Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi provodi se za slijedeće programe za
koje je u Proračunu Općine Cetingrad u 2021. godini predviđeno ukupno 475.000,00 kn, a utrošit će se kroz sljedeće
aktivnosti:
Aktivnost
A100013

Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor
financiranja
Program pomoći socijalno
kategorijama stanovništva

Plan za 2021. godinu Povećanje/ smanjenje

ugroženim

Novi plan za 2021.
godinu

55.000,00 kn

0,00 kn

55.000,00 kn

Jednokratne naknade studentima

20.000,00 kn

+5.000,00 kn

25.000,00 kn

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

35.000,00 kn

-5.000,00 kn

30.000,00 kn

350.000,00

0,00 kn

350.000,00 kn

70.000,00

0,00 kn

70.000,00 kn

475.000,00

0,00 kn

475.000,00 kn

Izvor 1. Opći prihodi i primici
A100017

Sufinanciranje vrtića
Izvor 1. Opći prihodi i primici

A100018

Tekuće donacije školstvu
Izvor 1. Opći prihodi i primici
UKUPNO:

Članak 2.
Raspored sredstava iz Članka 1. ovog Programa vršit će se temeljem ugovora i odluka Općinske načelnice.
Članak 3.
Izmjene i dopune Program stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 021-05/21-01/16
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujak 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
Temeljem članka 79. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i
144/20), članka 69. stavka 4. Zakona o šumama
(„Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i
145/20) i članka 30. Statuta Općine Cetingrad
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21) Općinsko
vijeće Općine Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23.
ožujak 2021. godine donosi
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.
godinu
Članak 1.
Planirani programski prihod od šumskog
doprinosa za 2021. godinu iznosi 400.000,00 kn

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluka utrošit će
se isključivo na financiranje izgradnje i održavanja
komunalne infrastrukture kako slijedi:
- modernizacija
(asfaltiranje)
općinskih
nerazvrstanih cesta u iznosu od 50.000,00 kn
- izrada geodetskog elaborata za uređenje općinskih
nerazvrstanih cesta u iznosu od 50.000,00 kn
- održavanje javne rasvjete uz primjenu mjera
energetske učinkovitosti u iznosu od 300.000,00
kn
Članak 3.
Pri donošenju proračuna za 2022. godinu
Općinski načelnik kao izvršno tijelo dužan je
Općinskom vijeću podnijeti Izvješće o realizaciji
ovog Programa.
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Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od
dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“
KLASA: 321-01/21-01/01
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujak 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o
zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10),
članka 30. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik
Karlovačke županije“ broj 11/21) Općinsko vijeće
Općine Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23. ožujka
2021. godine donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara na području
Općine Cetingrad za 2021. godinu
Članak 1.
U ostvarivanju prava i obveza u području
zaštite od požara, sukladno članku 13. Zakona o
zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), a u
skladu s Procjenom ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija Općine Cetingrad (KLASA:
340-03/19-01/26-04, URBROJ: 2133-07/19-01, od
13. rujna 2019. godine) i Godišnjeg provedbenog
plana unapređenja zaštite od požara na području
Karlovačke županije za 2021. godinu, utvrđuje se
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara na području Općine Cetingrad za 2021.
godinu.
Članak 2.
U cilju unapređenja zaštite od požara na
području Općine Cetingrad potrebno je u 2021. godini
provesti sljedeće organizacijske, tehničke i
urbanističke mjere:
1. Utvrditi posebne agrotehničke mjere za
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i to:
- poljoprivredna domaćinstva dužna su poljoprivredne
površine uređivati na način
da se eventualna pojava požara ne bi proširila na iste
- dosljedno provođenje Odluke o kontroliranom
paljenju korova na poljoprivrednim
površinama uz nazočnost pripadnika DVD-a, odnosno
Odluke o agrotehničkim
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednog
zemljišta i rudina
2. Usvojiti Plan rada Stožera civilne zaštite
za ovogodišnju požarnu sezonu i financijski plan
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osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom
ovogodišnje požarne sezone.
Rok izvođenja: 07. travanj 2021. godine
3. DVD-Cetingrad dužno je izraditi Plan
operativne provedbe, Program aktivnosti na svom
području razraditi sustav pripravnosti i plansko
uključivanje svih snaga i resursa u intervenciji
gašenja požara.
Rok: 12. travnja 2021. godine
4. Izraditi posebne planove motriteljsko
dojavne službe za objekte i otvorene prostore posebno
ugrožene od nastanka požara (šume, veliki kompleksi
neobrađenog zemljišta, važniji objekti i dr.).
Rok: 12. travnja 2021. godine
5. U suradnji sa Hrvatskim šumama –
šumarijom
Cetingrad,
osigurati
izgradnju
protupožarnih prosjeka kako u državnim tako i u
privatnim šumama.
Rok: trajno
6. Svu raspoloživu tešku mehanizaciju na
području Općine, bilo da se radi o državnom ili
privatnom vlasništvu, evidentirati te uraditi Plan i
postupke brzog premještanja radi prosjeka i
probijanja protiv požarnih puteva.
Rok: 12. travnja 2021. godine
7. DVD Cetingrad dužno je prije početka
požarne sezone izvršiti pripravu vozila, opreme i
tehnike potrebne za djelovanje na požarima. Po
završetku sezone zapisnički utvrditi oštećenu opremu
i tehniku, te utvrditi potrebite popravke i sanirati
oštećenja.
Rok: 08. travnja 2021. godine
8. Općina Cetingrad će u svom proračunu za
2021. godinu, osigurati sredstva za opremanje i
djelovanje vatrogastva u iznosu 260.000,00 kn.
Rok: tijekom proračunske 2021. godine
9. Održavati ispravnim instalirane hidrante
radi brze i učinkovite vatrogasne intervencije po
potrebi iste označiti za navedenu namjenu.
Izvršitelj: Vlastiti pogon Općine Cetingrad
Rok: trajno
10. Održavati općinske nerazvrstane ceste i
puteve radi brze intervencije vatrogasnih vozila na
požarom ugroženih područja Općine.
Izvršitelj: Vlastiti pogon Općine Cetingrad
Rok: trajno
11. Na odlagalištu komunalnog otpada
„Glavica“ osigurati vatrogasni pristup i održavati
pristupne ceste, radi gašenja požara u najkraćem roku.
Izvršitelj: Vlastiti pogon Općine Cetingrad
Rok: trajno
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12. Utvrditi prioritete i poduzeti mjere za
uklanjanje minsko – eksplozivnih sredstava na
miniranom zemljištu, kako bi se omogućilo
vatrogasno djelovanje. Voditi brigu o obnavljanju
znaka.
Izvršitelj: Općinska načelnica, HCR,
Vatrogasni zapovjednik
13. Redovito održavati vodotoke, posebno
prilaze za vatrogasna vozila. Posebno se tu odnosi na
vodotoke koji svojim izdašnošću udovoljavaju
potrebama gašenja požara.
Izvršitelj: Hrvatske vode, Vlastiti pogon
Općine Cetingrad
14. Koristeći sve odluke javnog priopćenje
(radio, tisak, plakati, letci, internetske stranice)
sustavno i redovito izvještavati i upoznavati
stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih
mjera zaštite od požara.
Izvršitelj: Općinski načelnik, zapovjednik
DVD-a, Stožer civilne zaštite Općine Cetingrad
Rok: trajno
Članak 3.
Za koordinaciju zadaća iz Provedbenog
plana zadužuje se zapovjednik DVD Cetingrad Darko Cindrić (tel: 047/781-029, mob: 098 539 734)
te predsjednik DVD Cetingrad – Tomislav Medved
(mob: 099 448 1113). Podatke o zaduženim osobama
dostaviti županu karlovačke županije, Službi civilne
zaštite Karlovac i Vatrogasnoj zajednici Karlovačke
županije.
Članak 4.
Od travnja do listopada 2021. godine, svakog
5. u mjesecu o realizaciji aktivnosti iz Provedbenog
plana redovito izvještavati Službu civilne zaštite
Karlovac, općinskog načelnika i Vatrogasnu
zajednicu Karlovačke županije.
Članak 5.
Ovaj Provedbeni plan dostavit će se svim
izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima.
Članak 6.
Provedbeni plan stupa na snagu osmi dan od
dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 214-01/21-01/03
URBROJ: 2133/07-01/21-01
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
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Na temelju članka 30. Statuta Općine
Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21)
Općinsko vijeće Općine Cetingrad na 39. sjednici
održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Cetingrad
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka
o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke
županije“ broj 03/20).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 320-02/21-01/02
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
Na temelju članka 30. Statuta Općine
Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ br. 11/21),
Općinsko vijeće Općine Cetingrad na 39. sjednici
održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o stavljanju van snage javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Cetingrad
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se van snage javni
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj
08/20).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 320-02/21-01/03
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Milan Capan

Milan Capan
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Na temelju članka 30. Statuta Općine
Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21)
Općinsko vijeće Općine Cetingrad na 39. sjednici
održanoj 23. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o izboru
najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Cetingrad
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka
o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Cetingrad („Glasnik
Karlovačke županije“ broj 39/20).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 320-02/21-01/04
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine'' broj
20/18, 115/18 i 98/19), članka 4. Stavka 1. Pravilnika
o provođenju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake u
vlasništvu Republike Hrvatske (''Narodne novine''
broj 47/2019), članka 30. Statuta Općine Cetingrad
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21), Odluke o
usvajanju programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za
Općinu Cetingrad (KLASA: 021-05/19-01/21-03,
URBROJ: 2133-07/19-01 od 31.05.2019. godine,
„Glasnik Karlovačke županije“ broj 25/19) i
Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede (KLASA:
945-01/18-01/600, URBROJ: 525-07/0189-19-6, od
22. kolovoza 2019. godine) Općinsko vijeće Općine
Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23. ožujka 2021.
godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Cetingrad
Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Cetingrad u

84

katastarskim općinama Bogovolja, Cetingrad,
Cetinski Varoš, Gnojnice, Gojkovac, Ponor,
Kruškovača, Maljevac i Radovica.
Članak 2.
Daje se u zakup poljoprivredno zemljište
koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području Općine
Cetingrad predviđeno za zakup, za katastarske općine
navedene u članku 1. ove Odluke.
Maksimalna površina koja se na području
Općine Cetingrad može dati u zakup pojedinoj
fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 20 ha.
Na području Općine Cetingrad za zakup
poljoprivrednog zemljišta određeno je 130,2241
hektara.
Članak 3.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za
zakup donosi Općinsko vijeće Općine Cetingrad na
prijedlog Povjerenstava za zakup na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu države pri čemu Općina
Cetingrad istu dostavlja na prethodno mišljenje
županiji i suglasnost Ministarstvu.
Članak 4.
Tekst
javnog
natječaja
za
zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Cetingrad objavit će se
na oglasnoj ploči Općine Cetingrad i mrežnoj stranici
Općine Cetingrad, u trajanju od 30 dana.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana
objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 320-02/21-01/05
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
Na temelju članka 95. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 30. Statuta
Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“
broj 11/21), Općinsko vijeće Općine Cetingrad na
svojoj 39. sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine
donosi
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PRAVILNIK
o ocjenjivanju službenika i namještenika u
upravnim tijelima Općine Cetingrad
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za
ocjenjivanje službenika i namještenika Općine
Cetingrad i način provođenja ocjenjivanja.
Članak 2.
Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i
namještenici jesu:
 „odličan“ - ukoliko je rad i učinkovitost
službenika i namještenika najviše kvalitete i
osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje
službe odnosno radnih zadataka;
 „vrlo dobar“ - ukoliko je rad službenika i
namještenika naročito dobar i osigurava
prvorazredno izvršavanje službe odnosno radnih
zadataka;
 „dobar“ - ukoliko je rad i učinkovitost službenika
i namještenika prosječne kvalitete osiguravajući
pouzdano obavljanje službe odnosno radnih
zadataka;
 „zadovoljava“ - ukoliko rad i učinkovitost
službenika i namještenika osigurava najmanju
moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i
preciznosti u obavljanju službe odnosno radnih
zadataka;
 „ne zadovoljava“ - ukoliko je rad i učinkovitost
službenika i namještenika ispod minimuma
standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura
pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe odnosno
radnih zadataka.
II. KRITERIJI
ZA
OCJENJIVANJE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Članak 3.
Ocjena službenika i namještenika temelji se na
stručnom znanju iskazanom u obavljanju poslova,
učinkovitost i kvaliteti rada te poštivanju službene
dužnosti.
1. Stručno znanje službenika ocjenjuje se prema
sljedećim kriterijima:
 Poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa,
 Primjena zakonskih i podzakonskih propisa.
Namještenici se ne ocjenjuju prema kriterijima
primjene i poznavanja zakonskih i podzakonskih
propisa.

2. Učinkovitost i kvaliteta rada službenika i
namještenika ocjenjuje se prema sljedećim
kriterijima:
 Samostalnost u obavljanju radnih zadataka,
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 Suradnja i timski rad,
 Pravovremenost u

obavljanju postavljenih
zadataka,
 Kvaliteta obavljanja radnih zadataka,
 Kreativnost u obavljanju postavljenih zadataka.

3. Poštivanje službeničke dužnosti službenika i
namještenika ocjenjuje se prema sljedećim
kriterijima:
 Odnos prema suradnicima i strankama,
 Radna disciplina,
 Odnos prema poštivanju radnog vremena.
III. NAČIN
PROVEDBE
OCJENJIVANJA
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Članak 4.
Ocjenjivanje službenika i namještenika
obavlja se na Obrascu za ocjenjivanje službenika i
namještenika (Obrazac O-I).
Obrazac iz stavka 1. ovog članka sastoji se
od općih podataka o službeniku/namješteniku, ocjene
obavljanja službenih zadataka, prosječne ocjene,
godišnje ocjene te datuma i potpisa nadređenog
službenika i ocjenjenog službenika/namještenika.
Obrazac iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz
ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 5.
Godišnja ocjena službenika i namještenika
utvrđuje se na način da se službenik i namještenik
najprije ocjeni za svaki kriterij iz članka 3. ovog
Pravilnika jednom od ocjena:
 ne zadovoljava (1)
 zadovoljava (2)
 dobar (3)
 vrlo dobar (4)
 odličan (5)
Potom se izračunava prosječna ocjena svih
predloženih kriterija iz članka 3. ovog Pravilnika te se
za prosječnu ocjenu od:
 4,5 do 5,0 službenik i namještenik ocjenjuje
ocjenom „odličan“
 3,5 do 4,4 službenik i namještenik ocjenjuje
ocjenom „vrlo dobar“
 2,5 do 3,4 službenik i namještenik ocjenjuje
ocjenom „dobar“
 2,0 do 2,4 službenik i namještenik ocjenjuje
ocjenom „zadovoljava“
 1,0 do 1,9 službenik i namještenik ocjenjuje
ocjenom „ne zadovoljava“
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Članak 6.
Službenike
i
namještenike ocjenjuje
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i upravitelj
Vlastitog pogona najkasnije do 31. ožujka tekuće
godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Ne ocjenjuju se službenici i namještenici
primljeni u službu odnosno u radni odnos na
određeno vrijeme te službenici i namještenici koji su
u prethodnoj kalendarskog godini radili manje od šest
mjeseci, bez obzira na razloge.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i
upravitelja Vlastitog pogona ocjenjuje općinski
načelnik.
Članak 7.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
upravitelj Vlastitog pogona odnosno općinski
načelnik dužan je s prijedlogom ocjene upoznati
službenika i namještenika na kojega se ocjena odnosi,
što službenik i namještenik potvrđuje svojim
potpisom na Obrascu iz članka 4. ovoga Pravilnika.
Ako službenik ili namještenik odbije
potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako
zbog njegove odsutnosti iz službe odnosno s rada
takav potpis nije moguće osigurati, o tome će se
staviti bilješka na Obrascu iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 8.
O
godišnjoj
ocjeni
za
pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela i upravitelj Vlastitog
pogona rješenje donosi načelnik, a za službenike i
namještenike rješenje donosi pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela i upravitelj Vlastitog pogona.
Rješenje i preslika Obrasca iz članka 4. ovog
pravilnika dostavljaju se službeniku/namješteniku.
Članak 9.
Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i upravitelj
Vlastitog pogona može se izjaviti žalba općinskom
načelniku Općine Cetingrad u roku od 15 dana od
dana dostave rješenja, koji je o žalbi dužan odlučiti u
roku od 30 dana od dana primitka žalbe.
Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi
načelnik ne može se izjaviti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana
dostave rješenja.
Članak 10.
Službenika i namještenika koji je ocijenjen
ocjenom „ne zadovoljava“, upućuje se na dodatno
stručno osposobljavanje ili se premješta na drugo
rado mjesto.
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Službeniku i namješteniku koji je dva puta
uzastopce ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“
prestaje služba po sili zakona danom konačnosti
zadnjeg rješenja o ocjenjivanju.
Službenik odnosno namještenik može
napredovati rasporedom na radno mjesto s višim
koeficijentom za izračun plaće ako je njegov rad
najmanje dva puta uzastopno ocijenjen kao „odličan“,
ukoliko postoji slobodno radno mjesto propisano
pravilnikom o unutarnjem redu te ukoliko ispunjava
uvjete za raspored na radno mjesto.
Članak 11.
O ocjenama službenika i namještenika,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i upravitelj
Vlastitog pogona dužan je sačiniti skupno izvješće, te
isto dostaviti općinskom načelniku.
Skupno izvješće sastavlja se na obrascu
oznake O–II, koji se nalazi u privitku i čini sastavni
dio ovoga Pravilnika.
Članak 12.
Rješenje o ocjeni, Obrazac te rješenje o žalbi
unosi se u osobni očevidnik službenika/namještenika.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dana od
dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 080-07/21-01/01
URBROJ:2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujak 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
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O-I

(naziv upravnog tijela)
OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA ZA
GODINU
OPĆI PODACI O SLUŽBENIKU/NAMJEŠTENIKU

(ime i prezime službenika/namještenika)

(naziv radnog mjesta prema Pravilniku)
OCJENA OBAVLJANJA SLUŽBENIH ZADATAKA

OCJENA
1

2

3

4

5

STRUČNO ZNANJE
Poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa
Primjena zakonskih i podzakonskih propisa
UČINKOVITOST I KVALITETA RADA
Samostalnost u obavljanju radnih zadataka
Suradnja i timski rad
Pravovremenost u obavljanu postavljenih zadataka
Kvaliteta obavljenih radnih zadataka
Kreativnost u obavljanju radnih zadataka
POŠTIVANJE SLUŽBENE DUŽNOSTI
Odnos prema suradnicima i strankama
Radna disciplina
Odnos prema poštivanju radnog vremena
UKUPNO: PROSJEČNA OCJENA
Prosječna ocjena:_________ godišnja ocjena:_________
U Cetingradu, __________ godine
SLUŽBENIK/NAMJEŠTENIK

PROČELNIK/UPRAVITELJ/NAČELNIK

_____________________________

___________________________________
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O-II

(naziv upravnog tijela)
SKUPNO

Redni
broj

IZVJEŠĆE

IME I PREZIME

O

OCJENAMA

NAZIV RADNOG
MJESTA

SLUŽBENIKA
GODINU

I

NAMJEŠTENIKA

Kriterij 1 Kriterij 2 Kriterij 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela/upravitelj Vlastitog pogona
_____________________________

Dostaviti:
1. Općinskom načelnik,
2. Pismohrana
3.

ZA

Ukupna
ocjena
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Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30.
Statuta Općine Cetingrad (Glasnik Karlovačke
županije broj 11/21) Općinsko vijeće Općine
Cetingrad na 39. sjednici održanoj 23.03.2021. godine
donosi
POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CETINGRAD
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća
Općine Cetingrad (u daljnjem tekstu: Poslovnik) u
skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i Statuom Općine Cetingrad
uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada
Općinskog vijeća Općine Cetingrad (u daljnjem
tekstu: Vijeća) i to:
- Konstituiranje Općinskog vijeća,
- Prava i dužnosti vijećnika,
- Prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća,
- Radna tijela,
- Odnos Općinskog vijeća i načelnika,
- Akti vijeća,
- Vijećnička pitanja,
- Red na sjednici,
- Zapisnici,
- Javnost rada.
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Općinsko vijeće je konstituirano izborom
predsjednika Općinskog vijeća na prvoj sjednici na
kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva pročelnik
Jedinstvenog upravnog odijela Općine Cetingrad u
roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata
izbora.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član
s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na
glasačkom listiću.
Članak 3.
Predsjedavatelj ima do izbora predsjednika
Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća, glede
predsjedanja i vođenja sjednice.
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Do izbora Mandatnog povjerenstva i
Povjerenstva za izbor i imenovanja, predsjedatelj je
ovlašten predlagati donošenja odluka, a to prava
pripada i najmanje 1/3 općinskih vijećnika.
Nakon izbora predsjednika Vijeća izabrani
predsjednik preuzima presjedanje sjednicom.
Članak 4.
Mandatno povjerenstvo i Povjerenstvo za
izbor i imenovanja biraju se na konstituirajućoj
sjednici Vijeća.
Na konstituirajućoj sjednici najprije se bira
Mandatno povjerenstvo. Mandatno povjerenstvo bira
Vijeće iz reda vijećnika na prijedlog predsjedatelja ili
najmanje 1/3 vijećnika.
Članak 5.
Nakon izbora Mandatnog povjerenstva, isto
podnosi izviješće Vijeću o provedenim izborima i
imenima izabranih vijećnika, o podnesenim
ostavkama na vijećničku dužnost, ili mirovanju
mandata vijećnika kad se ispune zakonom propisani
uvjeti, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obnašati vijećničku dužnost.
Nakon što Vijeće na konstituirajućoj sjednici
primi na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva
Općinski vijećnici daju prisegu koja glasi:
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u
Općinskom vijeću Općine Cetingrad obavljati
savjesno i odgovorno, da ću se u obavljanju dužnosti
člana Vijeća pridržavati Ustava, Zakona i Statuta
Općine i da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i Općine Cetingrad“.
Predsjedatelj izgovara tekst prisege, a
vijećnici daju prisegu izgovarajući: „Prisežem“.
Nakon davanja prisege, svaki vijećnik
potpisuje tekst prisege pred predsjedavateljem.
Članak 6.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora
predsjednika
Vijeća,
članova
Mandatnog
povjerenstva i Povjerenstva za izbor i imenovanje,
predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu
predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće
sjednice.
Članak 7.
Vijećnik
koji
nije
bio
nazočan
konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika
kada počinje obnašati dužnost vijećnika, daje prisegu
na prvoj sjednici Vijeća na kojoj je nazočan.
Od dana konstituiranja Vijeća, član vijeća
ima sva prava i dužnosti vijećnika određena
Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom do prestanka
mandata.
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III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 8.
Prava i dužnosti vijećnika utvrđena su
zakonom, Statutom Općine Cetingrad, ovim
Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.
Vijećnik ima sljedeća prava i dužnosti:
- Sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
- Raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je
na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- Predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi
prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata,
- Postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća,
- Postavljati pitanja općinskom načelniku i
zamjeniku Općinskog načelnika,
- Sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog
vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima
kojih je član i glasovati,
- Tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika od Jedinstvenog upravnog
odijela Općine Cetingrad i Vlastitog pogona.
Članak 9.
O prisustvovanju općinskih vijećnika
sjednicama Vijeća, odnosno radnog tijela vodi se
evidencija.
Općinski vijećnik, ako ne može prisustvovati
sjednicama Općinskog vijeća o tome je dužan
obavijestiti predsjednika Vijeća odnosno predsjednika
radnog tijela.
Članak 10.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka,
koji su kao tajni određeni u suglasju s pozitivnim
propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja
dužnosti vijećnika.
Članak 11.
Dužnost člana Vijeća je počasna i za njezino
obavljanje vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s
posebnom odlukom Vijeća.
Članak 12.
Vijećniku mandat miruje u slučajevima
propisanim Zakonom.
Vijećniku prestaje mandat u slučajevima i na
način propisan Zakonom.
Vijećnici imaju zamjenike koji obnašaju tu
dužnost ukoliko vijećniku mandat miruje ili prestane
prije isteka vremena na koje je izabran.
Zamjenjivanje vijećnika vrši se na način
propisan Zakonom.
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Članak 13.
Općinski vijećnici mogu osnovati klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i klub
vijećnika liste grupe birača.
Klub mora imati najmanje tri člana.
Općinski vijećnici dviju ili više političkih
stranaka i vijećnici liste grupe birača mogu osnovati
zajednički klub.
Klubovi vijećnika obvezni su o svom
osnivanju izvijestiti predsjednika Vijeća te priložiti
popis članova kluba.
Obavijest mora sadržavati naziv kluba, ime
predsjednika kluba i imena članova kluba.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 14.
Vijeće
ima
predsjednika
i
dva
potpredsjednika.
Predsjednika, odnosno potpredsjednike bira
Općinsko vijeće iz redova Vijeća. Potpredsjednici se
u pravilu biraju tako da se jedan potpredsjednik bira
iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda
predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Prijedlog predstavničke većine odnosno
manjine mora biti podnesen u pisanom obliku i
potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim
potpisom podržati prijedlog samo za jednog
kandidata.
Članak 15.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se
obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor
predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne
dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim
kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i
potpredsjednika bilo predloženo više od dva
kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva
kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova,
glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti
jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se
izborni postupak u cijelosti.
Između izabranih potpredsjednika Vijeća,
predsjednik Vijeća određuje potpredsjednika, koji ga
zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti.
Članak 16.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća propisana su Statutom Općine Cetingrad i ovim
Poslovnikom.
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Predsjednik Vijeća:
Zastupa Općinsko vijeće,
Saziva i predsjedava sjednicama Vijeća,
Predlaže dnevni red sjednica Vijeća,
Upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
Brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
Održava red na sjednici Vijeća,
Usklađuje rad radnih tijela,
Potpisuje odluke i akte koje donosi Vijeće,
Brine o suradnji Vijeća i općinskog načelnika,
Brine o zaštiti prava vijećnika,
Obavlja i druge poslove određene Zakonom,
Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 17.
Potpredsjednik Vijeća pomaže predsjedniku
Vijeća u obavljanju njegovih poslova i zadaća te u
obavljanju poslova koje mu povjeri predsjednik
Vijeća u okviru njegova djelokruga rada.
Potpredsjednik
Vijeća
zamjenjuje
predsjednika Vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili
odsutnosti.
Članak 18.
Predsjednik i potpredsjednik Vijeća mogu
biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata na koji
su birani.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i
potpredsjednika Vijeća može dati najmanje 1/3
vijećnika.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Vijeća u
pisanom obliku, potpisan od strane vijećnika i mora
sadržavati obrazloženje prijedloga.
Predsjednik odnosno potpredsjednik Vijeća
ima pravo očitovati se o prijedlogu.
Predsjednik Vijeća dužan je prijedlog uvrstiti
u dnevni red sjednice Vijeća koja se mora održati u
roku 30 dana od dana kada je prijedlog zaprimljen.
O prijedlogu za razrješenje odlučuje se
većinom glasova svih članova Vijeća.
Ako Vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika odnosno potpredsjednika, prava na
temelju dužnosti im prestaju izborom novog
predsjednika Vijeća.
Predsjednik i potpredsjednik mogu dati
ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog
predsjednika odnosno potpredsjednika.
Ako Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, a
na istoj sjednici ne izabere novog, potpredsjednici
Vijeća imaju sva prava i dužnosti predsjednika, dok
se ne izabere novi predsjednik.
Vijeće je dužno u roku 30 dana od donošenja
odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog
predsjednika.
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V. RADNA TIJELA
Članak 15.
Za proučavanje i razmatranje pojedinih
područja, pripremu i predlaganje odluka i drugih
akata iz svoje nadležnosti, Vijeće osniva stalna i
povremena radna tijela.
Radno tijelo nakon provedene rasprave
zauzima stajalište, odnosno donosi zaključak i tome
izvješćuje Vijeće.
Članak 16.
Radno tijelo ima predsjednika i dva člana.
Predsjednik i članovi biraju se u pravilu iz
reda vijećnika, a izuzetno u sastav radnog tijela mogu
ući i osobe koje nisu vijećnici, ali njihov broj ne može
biti veći od broja članova iz reda vijećnika.
Predsjednik i članovi radnog tijela biraju se
za mandatno razdoblje općinskih vijećnika.
Predsjednik i članovi radnih tijela mogu biti
razriješeni i prije isteka vremena na koje su
imenovani ukoliko im prestane vijećnički mandat,
ako podnesu ostavku, ako neopravdano a učestalo ne
prisustvuju sjednicama radnog tijela.
Članak 17.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik
radnog tijela po osobnoj inicijativi temeljem
zaključka Vijeća ili predsjednika Vijeća uz navođenje
pitanja koja se trebaju razmotriti na sjednici.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednice,
predlaže dnevni red i predsjeda sjednicom, usklađuje
rad radnog tijela, surađuje sa predsjednikom Vijeća i
predsjednicima drugih radnim tijela i nadležnim
općinskim službama, brine o provođenju zaključka
radnog tijela.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti
predsjednika radnog tijela, sjednicom radnog tijela
predsjeda član radnog tijela kojeg na to ranije ovlasti
predsjednik radnog tijela.
Ako predsjednik radnog tijela ne sazove
sjednicu kada je to obvezan učiniti, sjednicu će
sazvati predsjednik Vijeća.
Članak 18.
Radno tijelo može održati sjednicu ukoliko
je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a
odlučuje javnim glasovanjem i odluke donosi
većinom glasova prisutnih članova.
O radu radnog tijela vodi se zapisnik kojeg
potpisuje predsjednik radnog tijela, odnosno osoba
koja ga zamjenjuje.
Radno tijelo u okviru svog djelokruga može
donositi zaključke.
Zaključak radnog tijela iznosi predsjednik
radnog tijela ili član kojeg je radno tijelo odredilo za
izvjestitelja.
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Članak 19.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća Općine
Cetingrad su:
- Povjerenstvo za izbor i imenovanja,
- Povjerenstvo za Statut i Poslovnik,
- Mandatno povjerenstvo,
- Povjerenstvo za proračun i financije.
Članak 20.
Povjerenstvo za izbor i imenovanja,
predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog
vijeća,
- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih
ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog
vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade
vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

-

-

-

-

-

Članak 21.
Povjerenstvo za Statut i Poslovnik:
predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata
koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove
usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u
pogledu njihove pravne obrade i o tome daje
mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 22.
Mandatno povjerenstvo:
na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko
vijeće o provedenim izborima za općinsko vijeće i
imenima
izabranih
vijećnika,
temeljem
objavljenih
rezultata
nadležnog
izbornog
povjerenstva o provedenim izborima,
obavještava Općinsko vijeće o podnesenim
ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju
obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata
vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto
njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mirovanja mandata vijećnika,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata
kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i
obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni
zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku
vijećnika.

-
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Članak 23.
Povjerenstvo za financije i proračun:
razmatra proračun, izmjene i dopune proračuna,
polugodišnji i godišnji obračun proračuna,
razmatra odluke o porezima i naknadama, te druge
akte financijskog i materijalnog poslovanja i
upravljanja imovinom Općine,
obavlja i druge poslove utvrđene Statutom,
Poslovnikom i odlukama Vijeća

Članak 24.
Općinsko vijeće može uz radna tijela
osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i
povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja
drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja
mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na
dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada
radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim
odlukama.
VI.
ODNOS
NAČELNIKA

OPĆINSKOG

VIJEĆA

I

Članak 25.
Općinski načelnik i zamjenik ispred reda
nacionalnih manjina prisustvuju sjednicama Vijeća.
Općinski načelnik određuje izvjestitelja za
točke dnevnog reda koje su na njegov prijedlog
uvrštene u dnevni red sjednice Vijeća.
Članak 26.
Izvjestitelj je nazočan na sjednicama Vijeća i
radnih tijela Vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi
stajalište načelnika, daje obavijesti i stručna
objašnjenja te obavještava općinskog načelnika o
stajalištima i mišljenjima Vijeća odnosno radnih
tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni
izvjestitelj, Vijeće ili radno tijelo može, smatra li da
je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi
prekinuti ili odgoditi.
Članak 27.
Predsjednik Vijeća i predsjednici radnih
tijela Vijeća izvješćuju općinskog načelnika i
izvjestitelje o datumu i vremenu održavanja sjednice,
odmah nakon njenog zakazivanja.
Članak 28.
Općinski načelnik ima pravo na sjednici
Vijeća i radnih tijela iznositi svoja mišljenja o
svakom prijedlogu što je na dnevnom redu sjednice.
U raspravi o prijedlogu općeg akta općinski
načelnik ima pravo na sjednici uvijek dobiti riječ kada
god to zatraži.
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Članak 29.
Načelnik podnosi izvješće o svom radu dva
puta godišnje u skladu s odredbama Statuta Općine
Cetingrad.

Vijeće donosi pojedinačne akte u
slučajevima određenim pozitivnim propisima.
Radna tijela u okviru svog djelokruga
donose zaključke.

Članak 30.
Pored izvješća iz prethodnog stavka ovog
Poslovnika vijećnici mogu podnijeti prijedlog za
traženje izvješća od načelnika o pojedinim pitanjima
iz njegovog djelokruga. Prijedlog može podnijeti
najmanje 1/3 vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i
mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu
donošenje zaključka o traženju izvješća načelnika. U
prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i
obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 36.
Odlukom
se
uređuju
odnosi
iz
samoupravnog djelokruga općine koji su od općeg
značenja za mještane, pravne osobe i druge subjekte,
utvrđuju se njihova prava i dužnosti i uređuju druga
pitanja.

Članak 31.
Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog za
traženje izvješća na dnevno red prve iduće sjednice
Vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali
ne prije nego što protekne 15 dana od dana primitka.
Članak 32.
Predstavnici vijećnika koji su podnijeli
prijedlog za traženje izvješća imaju pravo na sjednici
Vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
Općinski načelnik ima pravo na sjednici
usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 33.
Raspravu o izvješću općinskog načelnika
Vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju
koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto
ili donošenjem zaključka kojim se od općinskog
načelnika traži izvršavanje općih akata Vijeća.
Članak 34.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za
traženje izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog
povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog
načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća
o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno
postaviti prije proteka roka od tri mjeseca od dana
kada je Vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća
prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika.
VII. AKTI VIJEĆA
Članak 35.
Vijeće na osnovi prava i obveza utvrđenih
Zakonom, Statutom Općine Cetingrad i ovim
Poslovnikom, donosi Statut, Poslovnik, Odluke,
Proračun, godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
pravilnike, preporuke, zaključke, upute, deklaracije,
rezolucije i druge akte.

Članak 37.
Poslovnikom se uređuje način rada i
unutarnji ustroj Općine Cetingrad.
Pravilnikom se odlučuje o izvršenju odluka
Vijeća i drugih propisa, pravima te drugim
slučajevima određenim Zakonom ili drugim
propisom.
Članak 38.
Zaključcima Vijeće zauzima stajališta,
izražava se mišljenje ili utvrđuje obveza Jedinstvenog
upravnog odijela, Vlastitog pogona i drugih subjekata
u pripremanju prijedloga akata i mjera za provedbu
odluka i drugih akata, odnosno utvrđuju se mjere za
provođenje i izvršavanje zadataka.
Članak 39.
Rješenjem se odlučuje o imenovanju i
razrješenju te rješava o pojedinačnim pitanjima iz
nadležnosti Vijeća.
Uputama se daju određena objašnjenja i
upute za rad određenim tijelima.
Preporukom se izražava mišljenje o
pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima
rješavanja pojedinih problema, ukazuje na važnost
pojedinih pitanja, te se predlaže način i mjere koje bi
se trebale poduzeti radi rješavanja pojedinih pitanja.
Deklaracijom se izražava opće stajalište
Vijeća o pitanjima važnim za Općinu Cetingrad.
Rezolucijom se ukazuje na stanje i probleme
u određenom području iz samoupravnog djelokruga
općine i na mjere koje bi trebalo provoditi u tom
području.
Članak 40.
Akte Vijeća potpisuje predsjednik Vijeća.
Zaključke koje donose radna tijela Vijeća
potpisuje predsjednik radnog tijela.
Članak 41.
Na izvornike akata Vijeća stavlja se pečat
općinskog Vijeća.
Pod izvornikom akta podrazumijeva se onaj
tekst akta koji je usvojen na sjednici Vijeća.
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O izradi izvornika akata Vijeća, o stavljanju
pečata na izvornike tih akata, o čuvanju izvornika i o
njihovoj evidenciji brine Jedinstveni upravni odjel.

Ako predlagatelj u određenom roku ne
uskladi prijedlog akta, smatrat će se da prijedlog nije
niti bio podnesen.

Članak 42.
Postupak donošenja općih akata pokreće se
dostavom prijedloga akta predsjedniku Vijeća.
Predsjednik Vijeća upućuje primljeni nacrt
Odluke nadležnom radnom tijelu Vijeća.
Pravo predlaganja općih akata ima vijećnik,
klub vijećnika, radno tijelo Vijeća, načelnik, osim ako
je zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom
propisano da pojedini prijedlog može podnijeti
određeno tijelo ili određeni broj vijećnika.

Članak 47.
O prijedlogu za donošenje općeg akta Vijeće
će raspraviti najkasnije u roku od 30 dana od dana
podnošenja prijedloga predsjedniku Vijeća.

Članak 43.
Građani imaju pravo predlagati Vijeću
donošenje određenog općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz djelokruga Vijeća.
Vijeće je dužno raspravljati o prijedlogu iz
stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži
najmanje 10% građana upisanih u registar birača
Općine Cetingrad, osim prijedloga za raspisivanje
referenduma za koji je potreban potpis najmanje 20%
ukupnog broja birača u Općini Cetingrad.
Članak 44.
Prijedlog za donošenje općeg akta mora
sadržavati pravnu osnovu donošenja akta, te tekst
prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredbi akta
koje se mijenjaju odnosno dopunjuju, ako se predlaže
izmjena i dopuna općeg akta.
Obrazloženje sadrži pravni temelj za
donošenje odluke, ocjenu stanja, osnovna pitanja koja
se trebaju urediti i svrhu koja se želi postići
utvrđivanjem odnosa na predloženi način, ocjenu
sredstava potrebnih za provođenje akta, te način kako
će se osigurati.
Uz prijedlog akta mogu se dostaviti i
izvješća, analize ili informacije kojima se obrazlaže
prijedlog.
Članak 45.
Predlagatelj akta obavezan je izvijestiti
predsjednika Vijeća o osobi koja će na sjednici Vijeća
davati objašnjenja, odnosno potrebna obrazloženja o
podnesenom prijedlogu akta.
Članak 46.
Ako predsjednik Vijeća ustanovi da
podneseni prijedlog akta nije sastavljen u suglasju s
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od
predlagatelja da prijedlog akta u određenom roku
uskladi s odredbama ovog Poslovnika.

Članak 48.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje,
predsjednik Vijeća pozvat će predlagatelje da
objedine prijedloge odluke u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik
Vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog
dnevnog reda sjednice Vijeća redoslijedom kojim su
dostavljeni.
Članak 49.
Tijekom rasprave na sjednici Vijeća o
prijedlogu akata mogu se usmeno ili pismeno
podnositi prijedlozi za izmjenu i dopunu, u obliku
amandmana uz obrazloženje.
Podnositelj prijedloga do zaključenja
rasprave o prijedlogu može mijenjati podneseni
prijedlog.
Općinski načelnik može do zaključenja
rasprave podnositi amandmane na prijedlog akta i
kada nije njegov predlagatelj.
Članak 50.
Ako su podneseni amandmani takve naravi
da bitno mijenjaju ili odstupaju od prijedloga akta,
Vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se
vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu
prije odlučivanja.
Iz razloga iz stavka 1. ovog članka,
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to
zatraži općinski načelnik neovisno da li je on
predlagatelj.
Članak 51.
O amandmanima se izjašnjava i predlagatelj
i općinski načelnik, bez obzira da li je on predlagatelj
akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je
u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave,
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim
amandmanima.
Članak 52.
Amandman koji je podnesen u roku postaje
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu
se odvojeno ne glasuje ako:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
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ako ga je podnio odbor za Statut i Poslovnik i s
njima se usuglasio predlagatelj akta,
ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima
se usuglasio predlagatelj akta.

Članak 53.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio
općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog sa
kojim se nije usuglasio općinski načelnik, glasuje se
odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem
se odlučuje.
Nakon provedbe rasprave i odlučivanja o
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.
Članak 54.
Svi akti Vijeća mogu se donijeti po hitnom
postupku ako je to nužno radi sprečavanja ili
uklanjanja štete, odnosno ako bi donošenje takvog
akta u određenom roku imalo štetne posljedice ili ako
to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom
postupku podnosi se predsjedniku Vijeća najkasnije
dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom
postupku može podnijeti bilo koji od ovlaštenih
predlagatelja akata. Predlagatelj je dužan obrazložiti
hitnost.
Kada se Vijeću podnosi prijedlog za
donošenje akta po hitnom postupku, najprije se
glasuje o opravdanosti prijedloga za hitni postupak i
uvrštavanje u dnevni red sjednice, a potom se
raspravlja i odlučuje o samom aktu.
Članak 55.
Odluke i drugi akti Vijeća objavljuju se u
Glasniku Karlovačke županije.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog
članka brine Jedinstveni upravni odjel.
VIII. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 55.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja
načelniku, zamjeniku načelnika ispred reda
nacionalnih manjina, pročelniku Jedinstvenog
upravnog odijela i upravitelju Vlastitog pogona u
svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog
vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno,
ukoliko se zahtjeva usmeni odgovor ili u pisanom
obliku u slučaju traženja pisanog odgovora,
posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a
vijećnik je dužan navesti kome pitanje upućuje.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva
vijećnička pitanja, a svako postavljeno pitanje može
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trajati najviše dvije minute. Pravo postavljanja
vijećničkog pitanja ima i predsjednik kluba vijećnika,
s time da može postaviti samo jedno pitanje, čije
postavljanje može trajati najduže pet minuta.
Odgovori na usmena vijećnička pitanja
mogu se dati sa samoj sjednici. O načinu odgovora na
usmeno pitanje odlučuje pozvani na davanje
odgovora.
Pisani odgovor daje se najkasnije na
slijedećoj sjednici.
Načelnik, zamjenik ispred reda nacionalnih
manjima, pročelnik Jedinstvenog upravnog odijela i
upravitelj Vlastitog pogona, dostavljaju pisani
odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika
Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća
upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.
Članak 56.
Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku,
zamjeniku načelnika ispred reda nacionalnih manjina,
pročelniku Jedinstvenog upravnog odijela i
upravitelju Vlastitog pogona kao i odgovor na ta
pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu
ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose
na postavljeno pitanje.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u
skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik
Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati
ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je
namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika.
Članak 57.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje
predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik, zamjenik
ispred reda nacionalnih manjima, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odijela i upravitelj Vlastitog
pogona može predložiti da se odgovori neposredno
vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez
prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog
tijela čiji djelokrug rada je to pitanje.
Članak 58.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može
na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o
odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje
mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od
dvije minute.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na
kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio
Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i
dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje
ili postaviti dopunsko pitanje.
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IX. RED NA SJEDNICI
Članak 59.
Sjednicu
Općinskog
vijeća
saziva
predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu
predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje
1/3 članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana
od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne
sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, na
obrazloženi
zahtjev
najmanje
1/3
članova
predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati općinski
načelnik u roku 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovog
članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev
najmanje 1/3 članova predstavničkog tijela, čelnik
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
Sjednica općinskog vijeća sazvana sukladno
odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog
članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti
ništavima.
Članak 60.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom,
a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi
način.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se
odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se
vijećnicima 5 dana prije održavanja sjednice. Samo iz
osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i
elektroničkim putem.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem
roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća
dostavljaju se vijećnicima, načelniku, zamjeniku
načelnika ispred nacionalnih manjina i pročelniku
Jedinstvenog upravnog odjela.
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati,
a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život,
zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće
vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
sjednice Općinskog vijeća mogu se održavati
elektroničkim putem u skladu s tehničkim
mogućnostima Općine.
Ako se sjednica po odluci predsjednika
Općinskog vijeća u slučaju iz stavka 6. ovog članka
održava izjašnjavanjem elektroničkom poštom,
predsjednik u pozivu za sjednicu određuje dan i
vrijeme održavanja sjednice, dan i vrijeme u kojem se
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dostavljaju amandmani i u kojem se ovlašteni
predlagatelj izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u
kojem se glasuje po predloženim točkama dnevnog
reda.
Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se
dostavlja predsjedniku i službeniku Jedinstvenog
upravnog odjela koji sastavlja zapisnik sa sjednice
Općinskog vijeća i ostalim vijećnicima (odgovori
svima/Reply All). Glasovanje se može provesti i
putem programskog rješenja (aplikacije).
Na sjednicu sazvanu i održanu na način
propisan u stavku 3. ovog članka primjenjuju se
odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje
sjednice i dostavu materijala, predlaganju točaka
dnevnog reda, dostavu amandmana i glasovanju.
Ako se sjednica po odluci predsjednika
Općinskog vijeća održava putem video konferencije,
na sjednicu sazvanu i održanu putem video
konferencije primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika
o rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala,
predlaganju točaka dnevnog reda, postavljanju
vijećničkih pitanja, dostavi amandmana, održavanju
reda na sjednici i glasovanju.
Na sjednicu Općinskog vijeća kada se za to
ukaže potreba, uz osiguranje prostornih uvjeta mogu
se pozvati i druge osobe za koje postoji potreba
prema sadržaju dnevnog reda.
Članak 61.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za
sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog
dnevnog reda sjednice.
Članak 62.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
Prilikom
utvrđivanja
dnevnog
reda
predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji
mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se
pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se
predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz
prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj
dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene
dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog
obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez
rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije
se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni
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pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o
hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice
sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik
Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se
zapisnik s prethodne sjednice.
Članak 63.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti
redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog
dnevnog reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u
prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog
prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom
slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s
dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije
podnijet.
Članak 64.
Sjednicom Općinskog vijeća predsjedava
predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti
ili spriječenosti jedan od potpredsjednika.
Članak 65.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi
oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego
što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog
vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori
rasprava.
Govornika može opomenuti na red ili
prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog
vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 66.
Predsjednik
Općinskog
vijeća
daje
vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi
Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda,
predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog
vijećnika ne može trajati duže od tri minute.
Predsjednik je dužan poslije iznesenog
prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika
odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije
zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na
sjednici bez rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio
navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio
povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje,
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora
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ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov
govor ne može trajati duže od dvije minute.
Članak 67.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj
se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog
reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika,
svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika
ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju
u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog
vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa
ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena,
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a
po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u
slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik
Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa
sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.
Članak 68.
Na sjednici Općinskog vijeća se može
odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo
jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti
najdulje tri minute.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko
vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može
govoriti i dulje.
Članak 69.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje
nazočnost vijećnika.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da
sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika,
predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za
određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju
kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti
većine vijećnika.
Članak 70.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog
vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u
slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije
određeno.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih
glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća
nazočna većina vijećnika, osim ako Zakonom,
Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije
određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće
donosi slijedeće akte:
- Statut Općine,
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Poslovnik Općinskog vijeća,
Proračun,
godišnji izvješće o izvršenju proračuna
odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Vijeća
odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju
načelnika
odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz
samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom.

Članak 71.
Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o
nekom pitanju glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na
način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva
vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim,
tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko
suzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili
nazočni u vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv»
prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od
glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja
zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka,
ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah
konstatirati da je amandman odbijen.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje
rezultat glasovanja.
Članak 72.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika
i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata
navedena su abecednim redom, a glasuje se na način
da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu
ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “suzdržan”.
Glasačke listiće priprema službenik u čijoj je
nadležnosti obavljanje poslova za Općinsko vijeće.
Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i
određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod
tajnog glasovanja.
Članak 73.
Službenik ili vijećnik koji pomaže
predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog
glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.
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Članak 74.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se
prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim
postupkom kao i prvo glasovanje.
Članak 75.
Vijećnik može glasovati samo jednim
glasačkim listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na
kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački
listić koji je tako popunjen da se ne može sa
sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik
glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj
kandidata od broja koji se bira.
Članak 76.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali
glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog
vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na
utvrđivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi
predanih glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik
Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika
koji su mu pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje
rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je
provedeno tajno glasovanje.
X. ZAPISNICI
Članak 77.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadržava osnove podatke o radu
sjednice i to:
- vrijeme i mjesto održavanja sjednice,
- ime predsjedavajućeg i zapisničara,
- imena nazočnih, odnosno odsutnih vijećnika,
- imena ostalih osoba pozvanih na sjednicu koji su
joj nazočni,
- prijedlog dnevnog reda i utvrđeni dnevni red,
- tijek sjednice s nazivom prijedloga o kojem se
raspravljalo i odlučivalo, imena govornika i
njegovu raspravu, način i rezultat glasovanja o
pojedinim pitanjima,
- donesene odluke i druge akte, odnosno zaključke
o svakoj točki dnevnog reda.
Sastavni dio zapisnika su i izglasani tekstovi
odluka i drugih akata.
Vijećnik koji je izdvojio svoje mišljenje,
može tražiti da se bitni dijelovi njegove izjave unesu
u zapisnik.
O vođenju i sastavljanju zapisnika brine se
službenik Jedinstvenog upravnog odjela zadužen za
poslove Vijeća.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik
Vijeća i zapisničar.
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Članak 78.
Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju,
a prijepis tonske snimke sjednice čuvaju se u
Jedinstvenom upravnom odjelu.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
dužan je omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da
sasluša tonski snimak sjednice.
XI. JAVNOST RADA
Članak 79.
Sjednice Općinskog Vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice.
Ukoliko je broj osoba koje prate rad
Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta,
predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba
koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.
Članak 80.
O radu Općinskog vijeća javnost se
obavještava putem sredstava javnog priopćavanja,
oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.
Članak 81.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni
podaci, koji su u skladu s posebnim propisima
klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Članak 82.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja
javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih
tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za
druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje
predsjednik Općinskog vijeća.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 83.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmi dana od
dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Cetingrad
(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 34/09) i Odluka o
izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ br.
47/18).
KLASA: 021-01/21-01/18
URBROJ: 2133/07-03/21-01
Cetingrad, 23. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Capan
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IV OPĆINA TOUNJ
Na temelju članka 50. Statuta Općine Tounj
(„Glasnik Karlovačke županije“ 12/2020) općinski
načelnik dana 19.03.2021. godine donosi
ODLUKU
o odabiru nadzora nad gradnjom na projektu
„Rekonstrukcija krovišta Društvenog doma
Tounj“ lokacija: kč.br. 3778 K.O. Tounj, Tounj 26
Članak 1.
Temeljem poziva za dostavu ponuda za
nadzor na radovima „Rekonstrukcija krovišta
Društvenog doma Tounj“ lokacija: kč.br. 3778 K.O.
Tounj, Tounj 26, od 08. veljače 2021. godine;
KLASA: 370-01/21-01/01 URBROJ: 2133/20-01-2112, i Zapisnika Povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka poziva za dostavu ponude za nadzor nad
gradnjom na projektu „Rekonstrukcija krovišta
Društvenog doma Tounj“ lokacija: kč.br. 3778 K.O.
Tounj, Tounj 26 od 19.03.2021. godine
općinski načelnik donosi: odluku da će OBNOVA
d.o.o., Bledska 24, 47000 Karlovac vršiti nadzor nad
radovima na projektu „Rekonstrukcija krovišta
Društvenog doma Tounj“ lokacija: kč.br. 3778 K.O.
Tounj, Tounj 26
prema ponudi od 16.03.2021.
u iznosu od 9.000,00 kuna bez PDV-a
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana
nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 370-01/21-01/01
URBROJ: 2133/20-01-21-16
Tounj, 19.03.2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
ing. Ivica Sopek
Na temelju članka 50. Statuta Općine Tounj
(„Glasnik Karlovačke županije“ 12/2020) općinski
načelnik dana 19. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o odabiru nadzora nad gradnjom „GRADNJE II.
faze KROVIŠTA DRUŠTVENOG DOMA
TOUNJ“ (DVD Tounj), Tounj, Zdenac 17/D,
evidencijski broj nabave 2/21
Članak 1.
Temeljem poziva za dostavu ponude od 01.
ožujka 2021. godine, Klasa: 214-01/21-01/01,
Ur.broj: 2133/20-01-21-22
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za izvođača radova GRADNJE II. faze
KROVIŠTA DRUŠTVENOG DOMA TOUNJ (DVD
Tounj), Tounj, Zdenac 17/D, evidencijski broj nabave
2/21
i zapisnika Povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka poziva za dostavu ponude od 11.
veljače 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK donosi ODLUKU
da tvrtka GIM GRAĐENJE d.o.o., Viktora Kovačića
3, Zagreb izvodi radove:
GRADNJE
II.
faze
KROVIŠTA
DRUŠTVENOG DOMA TOUNJ (DVD Tounj),
Tounj, Zdenac 17/D
prema ponudi broj: IP/IP-21/21 od
10.03.2021. godine
u iznosu od: =15.000,00 kuna bez PDV-a.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
KLASA: 214-01/21-01/01
URBROJ: 2133/20-01-21-33
Tounj, 19. ožujka 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
ing. Ivica Sopek

V ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
Na temelju članka 28. Poslovnika
Županijske skupštine Karlovačke županije (Glasnik
Karlovačke županije broj 73b/20, 13/21), Odbor za
Statut i Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke
županije na 28. sjednici održanoj 23. ožujka 2021.
godine donosi
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta
Karlovačke županije koji obuhvaća Statut Karlovačke
županije (Glasnik Karlovačke županije broj 23/20) i
Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije
broj 13/21).
KLASA: 021-04/21-03/18
URBROJ: 2133/1-01/06-21-2
Karlovac, 23. ožujka 2021.
PREDSJEDNIK
ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK
mr.sc. Vlado Jelkovac
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Na temelju članka 28. Poslovnika
Županijske skupštine Karlovačke županije (Glasnik
Karlovačke županije broj 73b/20, 13/21), Odbor za
Statut i Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke
županije na 28. sjednici održanoj 23. ožujka 2021.
godine, utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Karlovačke
županije koji obuhvaća Statut Karlovačke županije
(Glasnik Karlovačke županije broj 23/20) i Statutarnu
odluku o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke
županije (Glasnik Karlovačke županije broj 13/21).
KLASA: 021-04/21-03/18
URBROJ: 2133/1-01/06-21-3
Karlovac, 23. ožujka 2021.
PREDSJEDNIK
ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK
mr.sc. Vlado Jelkovac
STATUT KARLOVAČKE ŽUPANIJE
(pročišćeni tekst)
Karlovačka županija konstituirana je kao
jedinica područne samouprave 13. travnja 1993.
godine kada je započeo sa radom prvi saziv
Županijske skupštine, u novom teritorijalnom ustroju
Republike Hrvatske.
Karlovačka županija smještena je na
prijelazu iz središnje u gorsku Hrvatsku na najužem
dijelu kopnenog državnog teritorija, a graniči sa dvije
susjedne države Republikom Slovenijom i
Republikom Bosnom i Hercegovinom.
Prostor Karlovačke županije odlikuje se
raznovrsnošću prirodnih obilježja i predstavlja jedno
od ekološki najočuvanijih područja Republike
Hrvatske. Ljepotu krajolika i prirodnih bogatstava
upotpunjuju četiri (4) veće rijeke – Kupa, Korana,
Mrežnica i Dobra te mnoštvo manjih vodotoka od
kojih se ističe jedinstvenost i ljepota Rastoka.
Područje Karlovačke županije dijelom obuhvaća i
područje Nacionalnog parka Plitvička jezera, a na
sjeverozapadnom dijelu Županije i dio Parka prirode
Žumberak – Samoborsko gorje.
Prostor Karlovačke županije od starih
povijesnih vremena najvažnije je tranzitno područje
Hrvatske i čvorište svih važnijih prometnica koje
hrvatsko zaleđe povezuju s morem. Takvom položaju
duguje i bogatu kulturno-povijesnu i spomeničku
baštinu koja seže do antičkih vremena.
Mnogobrojni stari gradovi, dvorci, kurije i
crkve svjedoci su burne povijesti i značajnih
događanja na ovom prostoru koji je dao brojne velike
političare i vođe i druga znamenita imena koja su
obilježila povijest ne samo ovih krajeva, već i čitave
domovine Hrvatske.
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Zbog povezanosti sa ostalim hrvatskim i europskim
kulturnim centrima, ovo područje ima dugu kulturnu
tradiciju.
Područje
Županije
zahvaćeno
je
domovinskim ratom od 1991 do 1995 godine te je
doživjelo teška materijalna razaranja zbog čega je
veći dio (40 %) proglašen područjem od posebne
državne skrbi. Županija je dala brojne ljudske žrtve u
obrani Domovine.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Statutom Karlovačke županije (dalje –
Statut) podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug
Karlovačke županije (dalje – Županija), njena
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način
rada njenih tijela, način obavljanja poslova,
provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga i sudjelovanja građana u odlučivanju,
ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim
jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave u zemlji i inozemstvu te druga pitanja od
važnosti za ostvarivanje utvrđenih prava i obveza
Županije.
Članak 2.
Karlovačka županija je jedinica područne
(regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj na
području utvrđenom posebnim Zakonom.
U sastavu Županije su gradovi: Karlovac,
Duga Resa, Ogulin, Ozalj i Slunj te općine Barilović,
Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol,
Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški,
Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje.
Granice Županije se mogu mijenjati na način
i postupak propisan zakonom.
Članak 3.
Naziv Županije je Karlovačka županija.
Sjedište Županije je u Karlovcu, ulica
Ambroza Vraniczanya broj 2.
Županija ima svojstvo pravne osobe i
zastupa je župan.
Članak 4.
Županija u svom samoupravnom djelokrugu
obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja,
a osobito poslove koji se odnose na:
 obrazovanje,
 zdravstvo,
 prostorno i urbanističko planiranje,
 gospodarski razvoj,
 promet i prometnu infrastrukturu,
 održavanje javnih cesta,
 planiranje
i
razvoj
mreže
obrazovnih,
zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova,
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 izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola,
drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu
dokumenata, prostornog uređenja za područje
županije izvan područja grada Karlovca
 te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Članak 5.
Županija kao svoja obilježja ima grb, zastavu
i svečanu zastavu.
Grb Županije - opis: štit trokutasti, u
crvenom polju četiri srebrne grede, dolje u plavom
sniženom šiljku oklopljeno rame okrenuto u desno
drži srebrnu sablju sa zlatnom drškom, iznad zlatna
šestokraka zvijezda.
Zastava Županije – opis: zastava je
dimenzija, omjera visine i širine 2:1. Dvobojna po
dužini: gore crvena (bordo), dolje zlatno žuta. U
sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb
Županije dimenzija 2/3 visine zastave.
Svečana zastava Županije – opis: zastava je
dimenzija 90 x 180 cm, osnovna boja je crvena
(bordo). Rubovi su opšiveni zlatnim trakama, a na
dnu repova ukrašeni zlatnim resicama. Na sredini
zastave nalazi se grb Županije obrubljen zlatnim
rubovima, a iznad grba u polukrugu natpis
“Karlovačka županija” zlatnim slovima. Ispod grba, u
repovima, je zlatni pleter u obliku hrastovog lišća.
Pribor za ovjes, nošenje i postavljanje sastoji
se od ukrasnog zlatnog špaga – “Cordon”, alke i
horizontalnog pozlaćenog štapa sa kuglama na
krajevima, zatim koplja za nošenje i stalka za
postavljanje.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka
predstavlja se Županija i izražava pripadnost
Županiji.
Posebnom Odlukom Županijske skupštine
uređuje se uporaba grba i zastava Županije.
Članak 6.
Županijska skupština, Župan i Upravna tijela
i službe imaju svoj pečat.
Izgled i način uporabe pečata uređuje se
sukladno Zakonu.
Članak 7.
Građane posebno zaslužne za gospodarski i
društveni razvoj Županije Županijska skupština može
proglasiti počasnim građanima Županije.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna
Povelja Županije.
Članak 8.
Građanima Županije i drugim osobama,
pravnim osobama, udrugama i jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave mogu se
dodjeljivati javna priznanja i nagrade za uspjehe u
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radu kojima pridonose razvoju i ugledu Županije ili
pojedinim njezinim djelatnostima.
Javna priznanja i nagrade mogu se
dodjeljivati i državljanima drugih zemalja,
međunarodnim
organizacijama
i
drugim
međunarodnim institucijama i njihovim tijelima.
Članak 9.
Način dodjeljivanja počasti, javnih priznanja
i nagrada uredit će se posebnom odlukom Županijske
skupštine.
Članak 10.
Dan Županije je 1. svibnja, a obilježava se
svečanom sjednicom Županijske skupštine i drugim
prigodnim događanjima.
Članak 11.
Ostvarujući
zajednički
interes
u
unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog
razvitka, Županija uspostavlja i održava suradnju s
drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa
zakonom i međunarodnim ugovorima.
Županija se udružuje u nacionalnu udrugu
Županija, a može se udružiti i u druge nacionalne
Saveze jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Članak 12.
Županijska skupština donosi odluku o
uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju
sporazuma o suradnji sa pojedinim jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i
inozemstvu.
Članak 13.
Županija ima službeno glasilo “Glasnik
Karlovačke županije” (dalje – službeno glasilo).
U službenom glasilu objavljuju se odluke i
drugi opći akti iz djelokruga rada Županijske
skupštine, župana i upravnih tijela Županije te drugih
javnih službi Županije kojima se propisuju određena
prava i obveze fizičkih i pravnih osoba.
U službenom glasilu objavljuju se opći akti
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave sa
područja Županije koje nemaju svoje službeno
glasilo.
Posebnom odlukom Županijske skupštine
propisuje se način izdavanja službenog glasila
Županije.



II. USTROJSTVO ŽUPANIJE
Članak 14.
Tijela Županije su:
Županijska skupština,
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župan,
upravna i druga tijela Županije.

Članak 15.
Županija u svom samoupravnom djelokrugu
obavlja poslove od područnog (regionalnog)
značenja, utvrđene Zakonom.
Odlukom Županijske skupštine, na prijedlog
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave,
pod uvjetima propisanim Zakonom može se odrediti:
prenošenje poslova iz samoupravnog djelokruga
jedinice lokalne samouprave na Županiju
prenošenje poslova iz samoupravnog djelokruga
Županije na jedinicu lokalne samouprave.
Članak 16.
Građani mogu neposredno sudjelovati u
odlučivanju o područnim (regionalnim) poslovima
putem referenduma sukladno zakonu.
Referendum se može raspisati radi
odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga
Županijske skupštine, kao i o drugim pitanjima
određenima zakonom i ovim Statutom.
Na temelju odredaba zakona i Statuta
referendum raspisuje Županijska skupština na
prijedlog najmanje jedne trećine članova Županijske
skupštine, župana, kao i na prijedlog 20% od ukupnog
broja birača Karlovačke županije.
Članak 16.a
Ako je raspisivanje referenduma predložila
najmanje jedna trećina članova Županijske skupštine
odnosno župan, Županijska skupština dužna se
izjasniti o prijedlogu te, ako prihvati prijedlog,
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od
30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o
raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova
svih članova Županijske skupštine.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo
20 posto od ukupnog broja birača Županije,
predsjednik Županijske skupštine dužan je dostaviti
prijedlog birača tijelu državne uprave nadležnom za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku
od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.
Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60
dana od dostave utvrditi je li prijedlog podnio
potreban broj birača Karlovačke županije i je li
referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona te
će odluku o utvrđenome dostaviti Županijskoj
skupštini.
Ako tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi
ispravnost prijedloga, Županijska skupština raspisat
će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja
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odluke tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
Protiv odluke tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu kojom je utvrđena neispravnost
prijedloga nije dopuštena žalba, već se može
pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske.
Članak 17.
Županijska skupština može raspisati
savjetodavni referendum o pitanjima iz svojeg
djelokruga.
Članak 17.a
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži
naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za
koje se on raspisuje, naziv akta o kojemu se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojemu
će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o
kojima se raspisuje referendum, referendumsko
pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o
kojima će birači odlučivati te dan održavanja
referenduma.
Odluka
o
raspisivanju
referenduma
objavljuje se u „Glasniku Karlovačke županije“ i na
mrežnoj stranici Županije.
Pravo glasovanja na referendumu imaju
građani koji imaju prebivalište na području
Karlovačke županije i upisani su u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna
je za Županijsku skupštinu, osim odluke donesene na
savjetodavnom referendumu.
Postupak provođenja referenduma i odluke
donesene u svezi s referendumom i na referendumu
podliježu nadzoru zakonitosti općih akata kojeg
provode tijela određena zakonom.
Članak 17.b
Referendum se može raspisati radi
razrješenja župana i zamjenika na način i pod
uvjetima propisanim zakonom.
Članak 18.
Građani imaju pravo Županijskoj skupštini
predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz njezina djelokruga te podnositi
peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga
Županije od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
Županijska skupština mora raspravljati o
prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka ako ih
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja
birača u Karlovačkoj županiji.
Županijska skupština mora najkasnije u roku
od tri mjeseca od primitka prijedloga i peticije iz
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stavka 2. ovog članka dati odgovor podnositeljima,
odnosno njihovom ovlaštenom predstavniku, a ako
ovlašteni predstavnik podnositelja nije posebno
naveden, odgovor se dostavlja prvom potpisniku
prijedloga ili peticije.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka
mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s
tehničkim mogućnostima Županije.
Način podnošenja prijedloga i peticija,
odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim
aktom Županije u skladu sa zakonom i Statutom.
Članak 18.a
Građani i pravne osobe mogu nadležnim
tijelima Županije podnositi predstavke i pritužbe na
njihov rad kao i na rad upravnih tijela Županije i
njihovih zaposlenika.
Na podnijete predstavke i pritužbe Župan
odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je
građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od
30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno
pritužbe.
U prostorijama Županije osigurat će se
potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje
predstavki i pritužbi i omogućiti usmeno izjavljivanje
predstavke i pritužbe.
Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovog
članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u
skladu s tehničkim mogućnostima Županije.
A) PREDSTAVNIČKO TIJELO
Članak 19.
Županijska skupština je predstavničko tijelo
građana Županije koje donosi odluke i akte u okviru
prava i dužnosti Županije te obavlja i druge poslove u
skladu sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.
Ako Zakonom ili drugim propisom nije
jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova
iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog
djelokruga u nadležnosti su Skupštine, a izvršni
poslovi i zadaće u nadležnosti su župana.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2.
ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove
i zadaće obavlja Skupština.
Članak 20.
Županijska skupština ima trideset sedam (37)
vijećnika.
Županijska skupština može imati i više od
trideset sedam (37) vijećnika ako je potrebno da bi se
osigurala
odgovarajuća
zastupljenost
srpske
nacionalne manjine u Županijskoj skupštini sukladno
Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
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Sukladno Ustavnom zakonu o pravima
nacionalnih manjina u sastavu Županijske skupštine
srpska nacionalna manjina ima tri (3) vijećnika.
U slučaju povećanja broja vijećnika
Županijske skupštine sukladno stavcima 2. i 3. ovoga
članka, ukupan broj vijećnika Županijske skupštine
može biti paran.
Članak 21.
Mandat vijećnika izabranog na redovnim
izborima traje do dana stupanja na snagu odluke
Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih
redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte
godine sukladno odredbama Zakona, odnosno do
dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspuštanju Županijske skupštine
sukladno odredbama Zakona.
Mandat
vijećnika
izabranog
na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata Županijske skupštine izabranog na redovnim
izborima koji se održavaju svake četvrte godine
sukladno odredbama Zakona, odnosno do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspuštanju
Županijske
skupštine
sukladno
odredbama Zakona.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu
opozivi.
Dužnost vijećnika je počasna.
Vijećnik ne može bit kazneno gonjen niti
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja,
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama
Županijske skupštine.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama
posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme
obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to
vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s
odredbama posebnog Zakona. Nastavljanje obnašanja
dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja
mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja
mandata.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova
za obavljanje dužnosti, u skladu sa zakonom i
posebnom odlukom Županijske skupštine.
Vijećnik Županijske skupštine ima pravo na
opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
Županijske skupštine i njenih radnih tijela, sukladno
sporazumu s poslodavcem.
Članak 22.
Županijska skupština:
1. donosi Statut Županije,
2. donosi Poslovnik Županijske skupštine,
3. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije,
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4. donosi proračun Županije i usvaja izvješća o
izvršavanju Proračuna Županije, u rokovima
propisanim Zakonom,
5. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike
Županijske skupštine iz reda svojih članova,
6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina Županije i drugom raspolaganju
imovinom čija pojedinačna vrijednost prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i
drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos
veći od 1.000.000,00 kuna, odlučuje o stjecanju i
otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i
drugom raspolaganju imovinom čija pojedinačna
vrijednost je veća od 1.000.000,00 kn, a ako je taj
iznos manji od 70.000,00 kn, odlučuje o stjecanju
i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i
drugom raspolaganju imovinom čija pojedinačna
vrijednost je veća od 70.000,00 kn.
7. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih
tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe
određene zakonom, drugim propisom ili Statutom,
8. imenuje i razrješava i druge osobe određene
Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
9. uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela
Županije,
10. odlučuje o uspostavljanju suradnje sa drugim
jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave i sklapanju sporazuma sa jedinicama
lokalne i regionalne samouprave drugih država,
11. odlučuje o udruživanju u nacionalne udruge
Županija i nacionalni savez jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave,
12. posebno skrbi o zaštiti prirodnih posebnosti
Županije, vodenih tokova i uređenju prirodnog
okoliša,
13. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za
obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za Županiju,
14. odlučuje o prijenosu poslova iz samoupravnog
djelokruga jedinica lokalne samouprave na
Županiju i obratno,
15. osniva Savjet za zdravlje i utvrđuje njegov sastav,
16. obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, drugim
propisima i ovim Statutom.
Članak 23.
Županijska skupština ima predsjednika i do
dva (2) potpredsjednika koji se biraju većinom
glasova svih članova Županijske skupštine u pravilu
na način da se jedan potpredsjednik bira iz reda
predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke
manjine, na njihov prijedlog.

BROJ 17/2021

GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednik Županijske skupštine saziva
sjednice Županijske skupštine i predsjedava
sjednicama te predstavlja Županijsku skupštinu.
Predsjednika
Skupštine
u
slučaju
spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje jedan od
potpredsjednika.













Članak 24.
Predsjednik Županijske skupštine:
predstavlja Županijsku skupštinu,
saziva i organizira te predsjedava sjednicama
Županijske skupštine,
predlaže dnevni red Županijske skupštine,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
održava red na sjednici Županijske skupštine,
usklađuje rad radnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi Županijska
skupština,
brine o suradnji Županijske skupštine i župana,
brine se o zaštiti prava vijećnika,
obavlja druge poslove određene Zakonom i
Poslovnikom Županijske skupštine.

Članak 25.
Županijska skupština osniva stalna ili
privremena radna tijela za pripremu i proučavanje
određenih pitanja i općih akata iz svog djelokruga
rada.
Članak 26.
Županija ima tajnika.
Tajnik pomaže predsjedniku Županijske
skupštine u organiziranju poslova iz djelokruga
Županijske skupštine, neposredno usklađuje rad
Županijske skupštine i njenih radnih tijela, osigurava
pripremu potrebnog materijala za raspravu i
odlučivanje te obavlja druge poslove na način i pod
uvjetima utvrđenim posebnom odlukom Županijske
skupštine.
Članak 27.
Poslovnikom Županijske skupštine (dalje –
Poslovnik) detaljnije će se urediti pitanje načina rada
Županijske skupštine, prava i dužnosti predsjednika i
potpredsjednika Županijske skupštine, osnivanje i
ustrojstvo radnih tijela Županijske skupštine te druga
pitanja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
B) IZVRŠNO TIJELO
Članak 28.
Župan zastupa Županiju i nositelj je izvršne
vlasti Županije.
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Župan ima zamjenika koji je zajedno s njim
izabran na neposrednim izborima, sukladno
posebnom zakonu s kojim se uređuju lokalni izbori.
Zamjenik župana dužnost obavlja sukladno
zakonu.
Zamjenik župana obnaša dužnost župana ako
je:
 mandat župana prestao nakon isteka dvije godine
mandata,
 župan za vrijeme trajanja mandata spriječen u
obavljanju svoje dužnosti.
Zamjenik koji obnaša dužnost župana ima
sva prava i dužnosti župana te je nositelj izvršne
vlasti.
Članak 29.
Župan i zamjenik župana biraju se na
neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Župan zastupa Županiju i nositelj je izvršne
vlasti Županije te obavlja druge poslove utvrđene
Statutom, u skladu sa zakonom.
Članak 30.
Župan ima zamjenika koji se bira na
neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu
kojim se uređuju lokalni izbori.
Sukladno Ustavnom zakonu o pravima
nacionalnih manjina drugi (2) zamjenik župana bira
se iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine na
način određen zakonom kojim se uređuje izbor
izvršnog tijela. Izabrani zamjenik predstavnik je
nacionalne manjine u izvršnom tijelu.
Članak 31.
Župan može obavljanje određenih poslova iz
svog djelokruga povjeriti zamjeniku koji je izabran
zajedno s njim, ali mu time ne prestaje odgovornost
za njihovo obavljanje.
Zamjenik župana je, u slučaju iz stavka 1.
ovog članka, dužan pridržavati se uputa župana.
Članak 32.
U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti župana
zamjenjuje zamjenik izabran na neposrednim
izborima zajedno sa županom.
Župan dužnost obavlja profesionalno, a
njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnosti obavljati
profesionalno ili volonterski. Zamjenik koji dužnost
obavlja volonterski ne može promijeniti način
obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih
izbora.
Članak 33.
Županu i zamjenicima župana
prestaje po sili zakona:

mandat

BROJ 17/2021

-

GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta
poslovna
sposobnost,
danom
pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
- ako mu prestane prebivalište na području
Županije, danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom
prestanka državljanstva sukladno odredbama
zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
- smrću.
Ako je prestanak mandata župana nastupio
prije isteka dvije godine mandata, u Karlovačkoj
županiji raspisat će se prijevremeni izbori za župana i
njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih
izbora dužnost župana obnašat će njegov zamjenik
koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat
prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih
izbora dužnost župana obnašat će povjerenik Vlade
Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata župana nastupio
nakon isteka dvije godine mandata, u Karlovačkoj
županiji neće se raspisati prijevremeni izbori za
župana, a dužnost župana do kraja mandata obnašat
će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.
Ako za vrijeme trajanja mandata župana
prestane mandat samo njegovom zamjeniku, u
Karlovačkoj županiji neće se raspisati prijevremeni
izbori za zamjenika župana.
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša
dužnost župana iz stavka 3. ovog članka, u
Karlovačkoj županiji raspisat će se prijevremeni
izbori za župana i njegovog zamjenika. Do provedbe
prijevremenih izbora dužnost župana obnašat će
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
O svim promjenama tijekom mandata župana
te zamjenika župana, pročelnik upravnog tijela
nadležnog za službeničke odnose u Županiji dužan je
bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Iznimno od odredbe stavka 5. ove odluke,
ako prestane mandat zamjeniku župana izabranom iz
reda pripadnika nacionalnih manjina, raspisat će se
prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika
nacionalnih manjina.
O svim promjenama tijekom mandata
zamjenika župana izabranom iz reda pripadnika
nacionalnih manjina pročelnik upravnog tijela
nadležnog za službeničke odnose u Županiji dužan je
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bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Članak 34.
Župan i njegov zamjenik koji je izabran
zajedno s njim mogu se opozvati u slučajevima i
postupku propisanim člankom 17.b ovog Statuta.
Ako je prestanak mandata župana i njegovog
zamjenika nastupio opozivom raspisat će se
prijevremeni izbori za župana i njegovog zamjenika.
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost župana
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Članak 35.
Župan:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. utvrđuje prijedlog Proračuna Županije, izmjene i
dopune Proračuna i izvješće o izvršenju
Proračuna te ih podnosi Županijskoj skupštini na
donošenje u rokovima propisanim Zakonom,
3. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata
Županijske skupštine,
4. usmjerava djelovanje upravnih tijela Županije u
obavljanju poslova iz njenog samoupravnog
djelokruga i povjerenih poslova državne uprave i
prenijetih poslova lokalne samouprave te nadzire
njihov rad,
5. osniva stalna i privremena radna tijela iz područja
svoga rada i bira njihove članove,
6. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Županije kao i njezinim prihodima i rashodima, u
skladu sa Zakonom i Statutom,
7. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina Županije i drugom raspolaganju
imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i
drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos
veći od 1.000.000,00 kuna, može odlučivati
najviše do 1.000.000,00 kuna., a ako je taj iznos
manji od 70.000,000 kn, tada može odlučivati
najviše do 70.000,00 kn
8. imenuje i razrješuje predstavnike Županije u
tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba iz članka 22. stavka 1. točke
13. Statuta , osim ako posebnim zakonom nije
drugačije određeno,
9. donosi Poslovnik o svome radu,
10. obavlja i druge poslove određene Zakonom,
Statutom i drugim propisima.
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka
1. točke 8. ovoga članka župan je dužan objaviti u
prvom broju službenog glasila Karlovačke županije
koji slijedi nakon donošenja te odluke.
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Župan i njegovi zamjenici dužni su se u
obnašanju dužnosti pridržavati Zakona i drugih
propisa te etičkih načela koja promiču odgovoran i
moralan odnos prema poslu koji obavljaju i zajednici
koju zastupaju.
Članak 36.
Župan
u
obavljanju
poslova
iz
samoupravnog djelokruga Županije ima pravo
obustaviti od primjene opći akt Županijske skupštine
ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi
propis te ima pravo donijeti odluku o obustavi općeg
akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.
Župan ima pravo zatražiti od Županijske skupštine da
u roku od 8 dana od odnošenja odluke o obustavi
otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene
nedostatke iz stavka 1. ovog članka, župan je dužan
bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i
dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Župan je odgovoran za zakonito i pravilno
obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu
državne uprave nadležnom za upravni nadzor u
odgovarajućem upravnom području.
Članak 37.
Župan dvaput godišnje podnosi polugodišnje
izvješće o svom radu Županijskoj skupštini i to do 31.
ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac
prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanjlipanj tekuće godine.
Županijska skupština može, pored izvješća iz
stavka 1. ovog članka, od župana tražiti izvješće o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava
iz stavka 2. uredit će se poslovnikom Županijske
skupštine.
Članak 38.
Način rada i donošenja odluka iz nadležnosti
župana podrobnije se uređuje poslovnikom o radu
župana.
III. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA
NACIONALNIH MANJINA
Članak 39.
Županija na svom području osigurava,
podupire i štiti ostvarivanje prava nacionalnih
manjina u Republici Hrvatskoj na izražavanje svoje
kulture i uporabu svoga jezika i pisma, odgoj i
obrazovanje i drugih prava zajamčenih Ustavom i
zakonom.
U ostvarivanju zadaća iz stavka 1.
županijska tijela surađuju s vijećima i predstavnicima
nacionalnih manjina izabranim sukladno zakonu,
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manjinskim
udrugama
i
drugim
oblicima
organiziranja i djelovanja nacionalnih manjina na
području Županije.
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo
zastupljenosti u tijelima Županije razmjerno svom
udjelu u ukupnom stanovništvu Županije.
Uz službenu uporabu znamenja i simbola
Republike Hrvatske nacionalne manjine mogu isticati
odgovarajuća znamenja i simbole nacionalnih
manjina. Kada se ističe zastava i simbol nacionalne
manjine tada se obavezno ističe uz zastavu i grb
Republike Hrvatske.
Članak 40.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u
Županiji imaju pravo:
 predlagati
tijelima
Županije
mjere
za
unapređivanje položaja nacionalnih manjina u
Županiji, uključujući davanje prijedloga općih
akata kojima se uređuju pitanja od značaja za
nacionalnu manjinu,
 isticati kandidate za dužnosti u tijelima Županije,
 biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će
raspravljati radno tijelo Županije, a tiče se
položaja nacionalne manjine.
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava
iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Županijske
skupštine.
Članak 41.
Karlovačka
županija,
u
skladu
s
mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i
drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih
manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog
identiteta.
Karlovačka županija osigurava sredstva za
rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika
nacionalne manjine.
IV. UPRAVNA TIJELA ŽUPANIJE
Članak 42.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga Županije kao i poslova državne uprave
povjerenih tijelima Županije, ustrojavaju se upravni
odjeli i službe (dalje – upravna tijela Županije).
Odlukom Županijske skupštine može se
odrediti da pojedina upravna tijela Županije imaju
sjedište izvan sjedišta Županije.
Članak 43.
Upravnim tijelima Županije upravljaju
pročelnici i druge stručne osobe koje na temelju
javnog natječaja imenuje župan.
Posebnom odlukom Županijske skupštine
utvrdit će se ustrojstvo upravnih tijela Županije u
skladu sa Zakonom.
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V. IMOVINA I FINANCIRANJE ŽUPANIJE
Članak 44.
Sve nekretnine, pokretne stvari, novčana
sredstva i imovinska prava koja pripadaju Županiji
čine njenu imovinu.
Županija upravlja, koristi i raspolaže svojom
imovinom pažnjom dobrog gospodara.
Članak 45.
Županija ima prihode utvrđene Zakonom
kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga
samostalno raspolaže.
VI. JAVNOST RADA
Članak 46.
Rad tijela Županije je javan.
Poslovnikom Županijske skupštine i župana
te odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Županije
detaljnije će se odrediti način ostvarivanja javnosti
rada tijela Županije, kao i utvrditi uvjete pod kojima
se omogućava neposredan uvid javnosti u njihov rad i
pristup
informacijama
određenim
posebnim
katalogom, u skladu sa Zakonom.
VII. OPĆI AKTI ŽUPANIJE
Članak 47.
Županijska skupština u svom samoupravnom
djelokrugu donosi odluke i druge opće akte
(zaključke, rješenja, pravilnike, poslovnik, programe).
Opći akti objavljuju se u službenom glasilu.
Opći akti stupaju na snagu najranije osmi
dan od dana objave. Iznimno, općim se aktom može
iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na
snagu prvog dana od dana objave.
Članak 48.
Župan u svom samoupravnom djelokrugu
donosi odluke i druge opće akte (zaključke, rješenja,
pravilnike, poslovnik, planove).
Opći akti župana kojim se odlučuje o
pitanjima od posebnog značenja za pravne i fizičke
osobe objavljuju se u službenom glasilu.
Članak 49.
Župan osigurava izvršavanje općih akata
Županijske skupštine davanjem naloga i uputa
upravnim tijelima Županije, upoznavanjem svih
zainteresiranih sa sadržajem općih akata te davanjem
preporuka za njihovu provedbu.
Župan ima pravo i dužnost od upravnih tijela
zatražiti pisano izvješće o izvršavanju općih akata
Županijske skupštine te najmanje dva puta godišnje o
tome podnijeti izvješće Županijskoj skupštini.
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Članak 50.
Upravna tijela u izvršavanju općih akata
Županijske skupštine donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
Pojedinačne akte mogu donositi i pravne
osobe kojima su odlukom Županijske skupštine, u
skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 51.
Usklađivanje postojećih općih akata sa
odredbama ovog Statuta izvršit će se u roku od 90
dana od njegovog stupanja na snagu.
Svi članovi ovog saziva Županijske
skupštine nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka
tekućeg mandata, sukladno zakonu.
Županijska skupština će opći akt iz članka
18. ovog Statuta donijeti u roku od 6 mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog Statuta.
Članak 52.
Ovaj Statut objavit će se u Glasniku
Karlovačke županije i stupa na snagu osmi (8) dan od
dana objave, osim članaka 28. stavak 2., 29., 30., 31.
stavak 1. i 32. stavak 1., koji stupaju na snagu na dan
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora
za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje
važiti Statut Karlovačke županije (Glasnik
Karlovačke županije broj 23/20) te Statutarna odluka
o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije
(Glasnik Karlovačke županije broj 13/21).
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Vučić, dipl. ing.

Na temelju članka 28. Poslovnika
Županijske skupštine Karlovačke županije (Glasnik
Karlovačke županije broj 73b/20, 13/21), Odbor za
Statut i Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke
županije na 28. sjednici održanoj 23. ožujka 2021.
godine donosi
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se pročišćeni tekst Poslovnika
Županijske skupštine Karlovačke županije koji
obuhvaća Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke
županije (Glasnik Karlovačke županije broj 73b/20) i
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Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama
Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije
(Glasnik Karlovačke županije broj 13/21).
KLASA: 021-04/21-03/18
URBROJ: 2133/1-01/06-21-4
Karlovac, 23. ožujka 2021.
PREDSJEDNIK
ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK
mr.sc. Vlado Jelkovac
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vijećnička pitanja, zapisnik, program rada
Županijske skupštine)
opći akti Županijske skupštine
postupak donošenja akata Županijske skupštine
izbori i imenovanja
javnost rada
odnosi sa županom
druga pitanja od značenja za rad Županijske
skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom
Karlovačke županije.

mr.sc. Vlado Jelkovac

II. KONSTITUIRANJE ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE
Članak 2.
Konstituirajuću
sjednicu
Županijske
skupštine saziva pročelnik županijskog upravnog
tijela nadležnog za poslove Županijske skupštine ili
službenik kojeg on ovlasti.
Ako u Županiji nije imenovan pročelnik
nadležan za poslove Županijske skupštine ili
službenik ovlašten za obavljanje poslova tog
pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.
Konstituirajućom sjednicom do izbora
predsjednika predsjeda prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova,
konstituirajućom sjednicom predsjeda prvi izabrani
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na
glasačkom listiću.
Predsjedatelj iz prethodnog stavka, do izbora
predsjednika, ima sva prava i dužnosti predsjednika
Županijske skupštine.

POSLOVNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
(pročišćeni tekst)

Članak 3.
S pozivom za konstituirajuću sjednicu
Županijske skupštine dostavlja se Izvješće
Županijskog izbornog povjerenstva o rezultatima
izbora za Županijsku skupštinu.

Na temelju članka 28. Poslovnika
Županijske skupštine Karlovačke županije (Glasnik
Karlovačke županije broj 73b/20, 13/21), Odbor za
Statut i Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke
županije na 28. sjednici održanoj 23. ožujka 2021.
godine, utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika
Županijske skupštine Karlovačke županije koji
obuhvaća Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke
županije (Glasnik Karlovačke županije broj 73b/20) i
Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama
Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije
(Glasnik Karlovačke županije broj 13/21).
KLASA: 021-04/21-03/18
URBROJ: 2133/1-01/06-21-5
Karlovac, 23. ožujka 2021.
PREDSJEDNIK
ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se:
 konstituiranje Županijske skupštine
 prava i dužnosti članova Županijske skupštine
(dalje – vijećnici)
 prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika
Županijske skupštine
 radna tijela Županijske skupštine
 način rada Županijske skupštine (sazivanje
sjednica, dnevni red, odlučivanje na sjednicama,
poslovni red na sjednicama, tijek sjednice,

Članak 4.
Na
početku
konstituirajuće
sjednice
Županijske skupštine utvrđuje se nazočnost većine od
svih vijećnika izabranih u Županijsku skupštinu.
Članak 5.
Na konstituirajućoj sjednici Županijske
skupštine bira se Mandatno povjerenstvo i Odbor za
izbor i imenovanje na prijedlog predsjedatelja ili
najmanje jedne trećine članova Županijske skupštine.
Predsjednik i potpredsjednici Županijske
skupštine biraju se na konstituirajućoj sjednici
Županijske skupštine na prijedlog Odbora za izbor i
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imenovanje ili najmanje jedne trećine članova
Županijske skupštine.
Prijedlog kandidata za predsjednika i
potpredsjednike je pojedinačan.
Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja
se glasovanjem zasebno za svakog kandidata i to
najprije za izbor predsjednika, a nakon toga za izbor
potpredsjednika, prema abecednom redu početnih
slova prezimena kandidata.
Prijedlozi kandidata za predsjednika
Županijske skupštine i potpredsjednika Županijske
skupštine, ukoliko se predlažu od strane jedne trećine
članova Županijske skupštine, moraju biti dani u
pisanom obliku i potpisani od strane predlagatelja.
Članak 6.
Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj
sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima za
Županijsku skupštinu i imenima izabranih vijećnika,
o podnesenim ostavkama, o imenima vijećnika koji
obnašaju dužnost nespojivu sa dužnošću vijećnika, o
mirovanju mandata vijećnika te o zamjenicima
vijećnika koji započinju obnašati dužnost.
Izabrani vijećnici koji daju ostavku ili
stavljaju mandat u mirovanje, moraju o tome
izvijestiti Županijsku skupštinu najmanje 24 sata prije
početka konstituirajuće sjednice.
Županijska skupština prima na znanje, bez
glasovanja Izvješće Mandatnog povjerenstva.
Članak 7.
Nakon Izvješća Mandatnog Povjerenstva,
vijećnici daju svečanu prisegu.
Tekst svečane prisege glasi:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost
vijećnika Županijske skupštine obnašati savjesno i
odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i
Zakona Republike Hrvatske te Statuta Karlovačke
županije, poštivati pravni poredak te se zauzimati za
svekoliki napredak Karlovačke županije”.
Predsjedatelj izgovara tekst svečane prisege,
nakon čega vijećnici odgovaraju PRISEŽEM te
potpisuju pisani tekst prisege.
Vijećnik koji nije bio nazočan na
konstituirajućoj sjednici Županijske skupštine daje
prisegu na idućoj sjednici Županijske skupštine na
kojoj je nazočan.
Članak 8.
Županijska
skupština
smatra
se
konstituiranom izborom predsjednika na prvoj
sjednici na kojoj je nazočna većina članova
Županijske skupštine.
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III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 9.
Prava i dužnosti vijećnika započinju danom
konstituiranja Županijske skupštine i početkom
mandata vijećnika i traju do dana prestanka mandata.
Vijećniku prestaje mandat na način i pod
uvjetima utvrđenim Zakonom.
Vijećniku miruje mandat za vrijeme dok
obnaša dužnost nespojivu s dužnosti vijećnika, na
način utvrđen Zakonom.
Za vrijeme mirovanja mandata vijećniku
miruju sva prava i dužnosti utvrđena ovim
Poslovnikom, u skladu sa Zakonom i Statutom.
Nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika,
na temelju prestanka mirovanja mandata, može se
tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 10.
Zamjenik vijećnika počinje obnašati dužnost
kada Mandatno povjerenstvo utvrdi zakonske
pretpostavke za početak mandata i o tome izvijesti
Županijsku skupštinu.
Županijska skupština Izvješće Mandatnog
povjerenstva prima na znanje, bez glasovanja.
Mandatno povjerenstvo objavljuje početak
mandata zamjenika vijećnika u Glasniku Karlovačke
županije.
Zamjenik vijećnika daje svečanu prisegu na
način iz članka 7. ovog Poslovnika.
Članak 11.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Županijske skupštine i
na njima raspravljati i glasovati,
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela kojih je
član i na njima raspravljati i glasovati,
- sudjelovati u radu radnih tijela u kojima nije član
te iznositi svoja mišljenja i prijedloge,
- biti informiran o svim pitanjima od značenja za
ostvarivanje utvrđenih prava i dužnosti vijećnika,
- primati službeno glasilo Županije i sve materijale
koji su predmet rasprave na sjednicama
Županijske skupštine kao i imati mogućnost uvida
u dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje prava i
dužnosti vijećnika
- pravo uvida u registar birača za vrijeme dok
obavlja dužnost.
Vijećnici imaju pravo na stručnu i tehničku
pomoć i osiguranje uvjeta za rad potrebnih za
obavljanje dužnosti vijećnika.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova,
sukladno posebnoj odluci Županijske skupštine.
Vijećnik ima pravo na opravdani izostanak s
posla radi sudjelovanja u radu Županijske skupštine i
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njenih radnih tijela, sukladno sporazumu s
poslodavcem.
Na prijedlog Predsjedništva Županijske
skupštine vijećnicima se mogu izdati posebne
iskaznice.
Članak 12.
Vijećnici su dužni čuvati podatke koje
doznaju u obnašanju dužnosti vijećnika koji nose
oznaku tajnosti i za to su odgovorni prema Zakonu.
Članak 12a.
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti
odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja,
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama
Županijske skupštine.
Članak 13.
O
nazočnosti
vijećnika
sjednicama
Županijske skupštine i radnih tijela vodi se
evidencija.
Način vođenja evidencije utvrđuje tajnik
Županijske skupštine (dalje – tajnik).
Vijećnik koji je spriječen nazočiti
sjednicama Županijske skupštine, odnosno radnih
tijela, dužan je o tome izvijestiti tajnika najkasnije 24
sata prije održavanja sjednice.
Ukoliko vijećnik učestalo neopravdano
izostaje sa sjednica Županijske skupštine ili
neopravdano napušta rad sjednice Županijske
skupštine, predsjedatelj će ga javno opomenuti.
Članak 14.
Radi iznošenja stavova i efikasnijeg rada
Županijske skupštine, vijećnici imaju pravo osnovati
Klub vijećnika.
Vijećnik može biti član samo jednog Kluba.
Klub vijećnika čine najmanje tri vijećnika.
Klub vijećnika mogu osnovati:
- politička stranka
- dvije ili više političkih stranaka
- jedan ili dva nezavisna vijećnika s vijećnicima iz
redova političkih stranaka koje nemaju osnovan
Klub vijećnika
- nezavisni vijećnici
- vijećnici iz reda nacionalnih manjina.
Članak 15.
Klubovi vijećnika dužni su o svom osnivanju
izvijestiti tajnika te dostaviti podatke o predsjedniku i
članovima Kluba.
Klubovi vijećnika imaju pravo na stručnu i
tehničku pomoć za rad Kluba koju, na njihov
prijedlog, osigurava tajnik.
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IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Članak 16.
Županijska skupština ima predsjednika i do
dva (2) potpredsjednika koji se biraju većinom
glasova svih vijećnika Županijske skupštine.
Ako Županijska skupština ima dva
potpredsjednika, u pravilu se biraju tako da se jedan
potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a
drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov
prijedlog.
Članak 17.
Predsjednik Županijske skupštine predstavlja
Županijsku skupštinu, saziva i predsjeda sjednicama
Županijske skupštine, predlaže dnevni red sjednice,
usklađuje rad radnih tijela Županijske skupštine,
potpisuje akte Županijske skupštine, brine se o
suradnji Županijske skupštine i Župana, brine se o
zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika te
obavlja druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom.
Članak 18.
Potpredsjednici
Županijske
skupštine
pomažu u radu predsjedniku Županijske skupštine te
obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih
on ovlasti.
U
slučaju
odsutnosti
predsjednika
Županijske skupštine ili spriječenosti u obnašanju ove
dužnosti, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika
kojeg odredi predsjednik Županijske skupštine.
Ako predsjednik Županijske skupštine ne
odredi ili ne može odrediti potpredsjednika, dužnost
obnaša potpredsjednik biran iz reda većinske stranke
– koalicije.
Članak 19.
Predsjednik i potpredsjednici Županijske
skupštine te tajnik čine Predsjedništvo Županijske
skupštine.
Predsjednik Županijske skupštine na
sjednicu Predsjedništva Županijske skupštine može
pozvati
predsjednike
Klubova
vijećnika
i
predsjednike radnih tijela.
Predsjedništvo
Županijske
skupštine
razmatra opća pitanja rada Županijske skupštine,
međusobno usklađuje mišljenja u svezi s pitanjima
važnim za rad Županijske skupštine, raspravlja o
dnevnom redu predstojeće sjednice i potiče stavljanje
određenih tema na dnevni red sjednice, prati
provedbu programa rada Županijske skupštine,
koordinira rad radnih tijela Županijske skupštine te
obavlja druga pitanja u skladu s ovim Poslovnikom.
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V. RADNA TIJELA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Članak 20.
Radna tijela Županijske skupštine su Odbori,
Povjerenstva i druga radna tijela u skladu s ovim
Poslovnikom.
U radnom tijelu razmatraju se, prate i
koordiniraju pojedina pitanja iz samoupravnog
djelokruga Županijske skupštine, razmatraju izvješća
tijela i ustanova koja ona podnose Županijskoj
skupštini te raspravlja o prijedlozima akata i drugim
pitanjima iz nadležnosti Županijske skupštine.
Radno tijelo nakon provedene rasprave
zauzima stajalište odnosno utvrđuje prijedlog akta i o
tome izvješćuje Županijsku skupštinu.
Članak 21.
Radno
tijelo
ima
predsjednika,
potpredsjednika (koji se biraju isključivo iz redova
vijećnika) i određeni broj članova.
Sastav radnog tijela, u pravilu, odgovara
stranačkom sastavu Županijske skupštine.
Osim u Mandatnom povjerenstvu i Odboru
za izbor i imenovanje, koje čine isključivo vijećnici
Županijske skupštine, u sastav radnog tijela mogu ući
i osobe koje nisu vijećnici, ali njihov broj ne može
biti veći od broja članova iz redova vijećnika.
Izuzetno kod Odbora za branitelje i stradalnike
Domovinskog rata uz sedam (7) redovnih članova,
utvrđenih odredbama ovog Poslovnika, u Odbor ulaze
i dva (2) dodatna člana – predstavnici udruga
proisteklih iz domovinskog rata.
Poslove za radno tijelo obavlja tajnik ili
osoba koju on ovlasti.
Članak 22.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednice,
predlaže dnevni red i predsjeda sjednicom te
usklađuje rad radnog tijela, surađuje s predsjednikom
Županijske skupštine i predsjednicima drugih radnih
tijela te obavlja druge poslove određene ovim
Poslovnikom.
Predsjednik
radnog
tijela
brine
o
pripremanju prijedloga odluka i akata koje donosi
Županijska skupština iz svog djelokruga.
Potpredsjednik radnog tijela u slučaju
odsutnosti ili spriječenosti predsjednika ima prava,
obveze i odgovornosti predsjednika radnog tijela,
određene ovim Poslovnikom.
Članak 23.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik
radnog tijela na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati u
roku od 8 dana na temelju zaključka Županijske
skupštine ili na pismeni prijedlog najmanje 1/3
članova radnog tijela uz obvezu navođenja pitanja o
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kojima bi se trebalo raspraviti na sjednici radnog
tijela.
Ako predsjednik radnog tijela ne sazove
sjednicu kada je to obvezan učiniti, sjednicu će
sazvati predsjednik Županijske skupštine.
Članak 24.
Radno tijelo može raditi ukoliko je sjednici
nazočna većina članova radnog tijela, a odlučuje
većinom glasova nazočnih članova.
O radu radnog tijela vodi se zapisnik kojeg
potpisuje predsjednik radnog tijela, odnosno osoba
koja ga zamjenjuje.
Zapisnik s materijalima čuva tajnik prema
zakonu i propisima o čuvanju arhivskog i
registraturnog gradiva.
Članak 25.
Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svog
djelokruga rada i pripreme prijedloga o tim pitanjima,
radno tijelo može osnovati pododbore ili posebnu
radnu skupinu, koji djeluju isključivo u okviru radnog
tijela i njegov su sastavni dio.
Radno tijelo može uključiti u rad pododbora
i stručnih skupina stručnjake i javne djelatnike te
druge osobe radi pribavljanja njihovog mišljenja,
odnosno pozivati ih na sjednice radnog tijela.
Članak 26.
Radna tijela međusobno surađuju, a mogu
održati i zajedničke sjednice.
Radna tijela mogu donijeti i poslovnike o
svom radu kao i vlastiti program rada.
Na ostala pitanja rada radnih tijela shodno se
primjenjuju odredbe ovog Poslovnika.
Članak 27.
Radna tijela Županijske skupštine su:
1. Odbor za Statut i Poslovnik
2. Odbor za izbor i imenovanje
3. Odbor za Proračun i financije
4. Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu
5. Odbor za turizam
6. Odbor za poljodjelstvo i šumarstvo
7. Odbor za zdravstvo
8. Odbor za socijalnu politiku
9. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
10. Odbor za predstavke i pritužbe
11. Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju i
lokalnu samoupravu
12. Odbor za zaštitu ljudskih prava
13. Odbor za obrazovanje, kulturu, sport i
informiranje
14. Odbor za branitelje i stradalnike domovinskog
rata
15. Odbor za umirovljenike
16. Mandatno povjerenstvo
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Članak 28.
Odbor za Statut i Poslovnik ima
predsjednika, potpredsjednika i pet (5) članova.
Odbor:
- podnosi prijedlog Statuta Karlovačke županije
- podnosi prijedlog Poslovnika Karlovačke županije
- prati i razmatra provedbu Statuta Karlovačke
županije i Poslovnika Županijske skupštine i
predlaže njihove promjene i daje mišljenja u svezi
pojedinih odredbi
- razmatra načelna pitanja ustroja Županije
- daje mišljenja na usklađenost općih akata iz
samoupravnog djelokruga Županijske skupštine sa
zakonskim propisima.

- usklađuje interese i uvjete za ravnomjerni razvitak

Članak 29.
Odbor za izbor i imenovanje ima
predsjednika, potpredsjednika i pet (5) članova.
Odbor:
- predlaže izbor i razrješenje predsjednika
Županijske
skupštine
i
potpredsjednika
Županijske skupštine
- predlaže izbor i razrješenje predsjednika,
potpredsjednika i članova radnih tijela Županijske
skupštine
- predlaže imenovanje i opoziv predstavnika
Županijske skupštine u određena druga tijela na
razini države, Županije te lokalne samouprave
- predlaže druga imenovanja, u okviru zakonskih
ovlasti Županijske skupštine.

-

Članak 30.
Odbor za Proračun i financije ima
predsjednika, potpredsjednika i pet (5) članova.
Odbor:
- raspravlja prijedlog Proračuna Županije, njegovih
izmjena i dopuna te prati i nadzire njegovu
provedbu
- razmatra izvješće o izvršavanju Proračuna
Županije i daje svoje mišljenje i preporuke
Županijskoj skupštini te Županu
- utvrđuje prijedloge odluka i drugih akata iz svog
djelokruga rada, a koje se odnose na financiranje
Županije i njenih potreba
- razmatra i prati sustav financiranja Županije
- obavlja druge poslove iz svog samoupravnog
djelokruga.
Članak 31.
Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu ima
predsjednika, potpredsjednika i pet (5) članova.
Odbor:
- prati provođenje propisa koji se odnose na
strategiju gospodarskog razvoja i obnove Županije

i obnovu Županije

- predlaže unapređivanje gospodarstva, obnove i

-

-

razvoja područja Županije, poduzetničkih
aktivnosti te investicijskih ulaganja i programa na
području Županije
razmatra izvještaje o prijedlozima i ostvarenju
poduzetničkih kredita
prati stanje i predlaže mjere i aktivnosti u
pojedinim područjima gospodarskog života, a koje
se odnose i na komunalnu infrastrukturu,
vodoprivredu, energetiku, industriju, promet i
veze te predlaže donošenje akata iz samoupravnog
djelokruga Županije
raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom
Proračuna Županije i njegovim izmjenama i
dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije
u djelokrugu rada Odbora
obavlja i druge poslove iz područja gospodarske
politike, obnove i razvoja iz samoupravnog
djelokruga Županije.

Članak 32.
Odbor za turizam ima predsjednika,
potpredsjednika i pet (5) članova.
Odbor:
- prati stanje i probleme razvoja turizma i turističke
djelatnosti u Županiji
- utvrđuje prijedloge akata u području turizma iz
samoupravnog djelokruga Županije
- daje mišljenje i prijedloge u svezi sa strategijom
promicanja turizma Županije i poduzetništvom u
turizmu
- usklađuje interese i uvjete za ravnomjerni razvitak
turističke djelatnosti u Županiji
- raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom
Proračuna Županije i njegovih izmjena i dopuna te
prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu
rada Odbora
- obavlja druge poslove iz samoupravnog
djelokruga Županijske skupštine u području
turizma.
Članak 33.
Odbor za poljodjelstvo i šumarstvo ima
predsjednika, potpredsjednika i sedam (7) članova.
Odbor:
- prati stanje i probleme u svezi s razvitkom
poljoprivrede, šumarstva, slatkovodnog ribarstva,
veterinarstva, sela i obiteljskih gospodarstava na
području Županije
- daje mišljenja i prijedloge u svezi sa strategijom
razvoja ovih područja
- utvrđuje prijedloge akata iz ovih područja iz
samoupravnog djelokruga Županijske skupštine
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usklađuje interese i uvjete za ravnomjerni razvitak
ovih djelatnosti na području Županije
raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom
Proračuna Županije i njegovim izmjenama i
dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije
u djelokrugu rada Odbora
obavlja druge poslove iz samoupravnog
djelokruga Županijske skupštine koji se odnose na
ova područja.

Članak 34.
Odbor za zdravstvo ima predsjednika,
potpredsjednika i sedam (7) članova.
Odbor:
- prati, analizira i osigurava provedbu propisa iz
područja zdravstva
- prati ukupnu problematiku zdravstvene djelatnosti
na području Županije i usklađuje interese i
predlaže mjere za njihov ravnomjerni razvoj i
unapređenje zdravstvene zaštite
- utvrđuje prijedloge akata iz područja zdravstva
- raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom
Proračuna Županije i njegovim izmjenama i
dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije
u djelokrugu rada Odbora
- obavlja druge poslove iz samoupravnog
djelokruga Županijske skupštine iz područja
zdravstva.
Članak 35.
Odbor
za
socijalnu
politiku
ima
predsjednika, potpredsjednika i pet (5) članova.
Odbor:
- prati, analizira i osigurava provedbu propisa iz
područja socijalne skrbi
- prati ukupnu problematiku socijalne skrbi na
području Županije i usklađuje interese i predlaže
mjere za njihov ravnomjerni razvoj i unapređenje
socijalne skrbi
- utvrđuje prijedloge akata iz područja socijalne
skrbi
- raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom
Proračuna Županije i njegovim izmjenama i
dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije
u djelokrugu rada Odbora
- obavlja druge poslove iz samoupravnog
djelokruga Županijske skupštine iz područja
socijalne skrbi.
Članak 36.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ima predsjednika, potpredsjednika i pet (5) članova.
Odbor:
- prati provođenje politike i propisa iz područja
prostornog uređenja prometne infrastrukture, kao i

-

-

-
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prijedloge općih akata iz samoupravnog
djelokruga
prati provođenje politike i propisa iz područja
zaštite okoliša i prirode Županije, kao i prijedloge
općih akata iz samoupravnog djelokruga
Županijske skupštine
koordinira aktivnosti i predlaže mjere za
unapređenje stanja na području Županije
raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom
Proračuna Županije i njegovim izmjenama i
dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije
u djelokrugu rada Odbora
obavlja druge poslove iz samoupravnog
djelokruga Županijske skupštine.

Članak 37.
Odbor za predstavke i pritužbe ima
predsjednika, potpredsjednika i pet (5) članova.
Odbor razmatra predstavke i pritužbe
upućene Županijskoj skupštini, ukazuje nadležnim
tijelima na negativne pojave i provedbu propisa te
predlaže poduzimanje određenih mjera.
Članak 38.
Odbor za međunarodnu i regionalnu
suradnju i lokalnu samoupravu ima predsjednika,
potpredsjednika i pet (5) članova.
Odbor:
- prati stanje i propise iz međunarodnih odnosa te
lokalne i područne (regionalne) samouprave
- predlaže suradnju s jedinicama područne
(regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i
drugim državama
- neposredno surađuje s lokalnom i područnom
(regionalnom)
samoupravom
te
predlaže
unapređivanje suradnje
- predlaže udruživanje Županije u udruge i saveze
- utvrđuje prijedloge sporazuma o trajnoj suradnji
- obavlja druge poslove iz samoupravnog
djelokruga Županijske skupštine.
Članak 39.
Odbor za zaštitu ljudskih prava ima
predsjednika, potpredsjednika i pet (5) članova.
U Odboru mora biti zastupljen najmanje
jedan vijećnik iz reda nacionalne manjine koja ima
vijećnika u Županijskoj skupštini.
Odbor:
- prati provedbu propisa kojima se uređuje zaštita i
ostvarivanje ljudskih prava i sloboda, te
ostvarivanje prava nacionalnih manjina na
području Županije
- predlaže mjere za ostvarivanje ovih prava na
području Županije te daje mišljenja u svezi s
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provedbom Ustavom i Zakonom utvrđenih
sloboda, prava i obveza čovjeka i građanina
obavlja druge poslove iz samoupravnog
djelokruga Županijske skupštine.

Članak 40.
Odbor za obrazovanje, kulturu, sport i
informiranje ima predsjednika, potpredsjednika i pet
(5) članova.
Odbor:
- prati i razmatra stanje i provedbu propisa u
području obrazovanja, kulture, športa i
informiranja na području Županije
- predlaže mjere za unapređenje stanja u ovim
područjima kao i prijedloge akata iz
samoupravnog djelokruga Županijske skupštine
- raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom
Proračuna Županije i njegovim izmjenama i
dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije
u djelokrugu rada Odbora
- obavlja druge poslove iz samoupravnog
djelokruga Županijske skupštine.
Članak 41.
Odbor
za
branitelje
i
stradalnike
Domovinskog rata ima predsjednika, potpredsjednika
i sedam (7) članova.
Odbor:
- prati provedbu propisa o ostvarivanju prava
branitelja i stradalnika Domovinskog rata te daje
mišljenja i prijedloge glede uvjeta i načina
rješavanja pojedinih pitanja
- prati stanje i predlaže donošenje propisa, kao i
poduzimanje mjera iz nadležnosti Županije
- surađuje s drugim nadležnim tijelima u svezi s
provedbom mjera i propisa
- raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom
Proračuna Županije i njegovim izmjenama i
dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije
u djelokrugu rada Odbora
- obavlja druge poslove iz samoupravnog
djelokruga Županije.
Članak 42.
Odbor za umirovljenike ima predsjednika,
potpredsjednika i pet (5) članova.
Odbor:
- prati provedbu propisa u svezi ostvarivanja prava
umirovljenika te daje mišljenja i prijedloge glede
načina rješavanja pojedinih pitanja
- prati stanje i predlaže donošenje propisa i općih
akata iz samoupravnog djelokruga Županije u
svezi rješavanja pitanja i problema umirovljenika
sa područja Županije

-

-

-
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surađuje s nadležnim tijelima kao i odgovarajućim
radnim tijelima gradova i općina s područja
Županije u svezi provedbe propisa te predlaže
poduzimanje mjera iz njihovog djelokruga u cilju
rješavanja uočenih problema glede statusa
umirovljenika i članova njihovih obitelji te
ostvarivanja utvrđenih prava
raspravlja i daje mišljenje u svezi s prijedlogom
Proračuna Županije i njegovim izmjenama i
dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije
u djelokrugu rada Odbora
obavlja druge poslove iz samoupravnog
djelokruga Županije, a u svezi problematike rada
Odbora.

Članak 43.
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika,
potpredsjednika i jednog (1) člana.
Mandatno povjerenstvo:
- na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o
provedenim izborima za Županijsku skupštinu i
imenima izabranih vijećnika, o podnesenim
ostavkama, o imenima vijećnika koji obnašaju
dužnost nespojivu s dužnošću vijećnika, o
mirovanju mandata vijećnika te o zamjenicima
vijećnika koji započinju obnašati dužnost
- izvještava Županijsku skupštinu o prestanku
mandata vijećnika, mirovanju mandata vijećnika i
početku mandata zamjenika vijećnika
- obavlja druge poslove u skladu s ovim
Poslovnikom.
Članak 44.
Županijska skupština može, uz radna tijela
osnovana ovim Poslovnikom, osnovati i druga stalna
ili povremena radna tijela.
Odlukom o osnivanju drugih radnih tijela
uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug i način
rada.
VI. NAČIN RADA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
1. Sazivanje sjednice Županijske skupštine
Članak 45.
Sjednicu Županijske skupštine saziva
predsjednik Županijske skupštine po potrebi, a
najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Županijske skupštine dužan je
sazvati sjednicu Županijske skupštine na obrazloženi
zahtjev najmanje 1/3 vijećnika u roku od 15 dana od
primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Županijske skupštine ne
sazove sjednicu Županijske skupštine u roku iz stavka
2. ovog članka, sjednicu će sazvati župan u daljnjem
roku od 8 dana.
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Članak 46.
Obavijest vijećnicima o održavanju sjednice
Županijske skupštine mora se elektroničkom poštom
dostaviti vijećnicima najkasnije sedam (7) dana prije
održavanja sjednice Županijske skupštine.
Poziv i materijali za sjednicu objavljuju se na
web stranicama Karlovačke županije, također
najkasnije sedam (7) dana prije održavanja sjednice
Županijske skupštine. Time se poziv s materijalima
smatra dostavljenim vijećnicima.
U pozivu na sjednicu predlaže se dnevni red
sjednice te se prilažu pripadajući materijali, kao i
zapisnik s prethodne sjednice Županijske skupštine.
Vijećnik ima pravo na dostavu poziva i
materijala u elektroničkom ili tiskanom obliku na
njegov zahtjev.
Iznimno, u hitnim slučajevima, sjednica
Županijske skupštine može se sazvati i u roku kraćem
od sedam (7) dana, ali ne kraćem od dva (2) dana.
Obrazloženje dnevnog reda predsjednik Županijske
skupštine može dati i na samoj sjednici.
Članak 47.
Na sjednice Županijske skupštine pozivaju
se, pored vijećnika, župan i njegovi zamjenici,
pročelnici upravnih tijela Županije te saborski
zastupnici s područja Županije.
Na sjednicu Županijske skupštine mogu se
pozvati i druge osobe ukoliko je njihova nazočnost
važna za redovno odvijanje sjednice, o čemu odlučuje
predsjednik Županijske skupštine.
Članak 48.
Sjednice Županijske skupštine u pravilu se
održavaju u sjedištu Županije, a povremeno i u
drugim gradovima i općinama Županije.
U prostoru gdje se održava sjednica
Županijske skupštine potrebno je vidno istaći, uz
državna obilježja Republike Hrvatske, županijska
obilježja i obilježja grada ili općine gdje se održava
sjednica Županijske skupštine te sliku prvog
hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana,
utemeljitelja moderne hrvatske države.
Sjednice Županijske skupštine se, u pravilu,
ne sazivaju u razdoblju od 15.7. do 1.9. tekuće
godine.
Članak 48.a
RAD ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE U SLUČAJU
IZVANREDNIH OKOLNOSTI
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati,
a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život,
zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće
vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
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sjednice predstavničkih tijela iznimno se mogu
održavati elektroničkim putem (putem elektroničke
pošte ili na drugi prikladan način, odnosno audio i/ili
videokonferencijskim putem).
Početak i prestanak posebnog načina rada
Županijske skupštine u slučaju iz stavka 1. ovoga
članka može utvrditi predsjednik Županijske
skupštine sukladno odluci nadležnog tijela, i o tome
izvješćuje vijećnike.
Osim u dvorani za sjednice Županijske
skupštine, glasovanje može biti organizirano
elektroničkim putem (putem elektroničke pošte ili na
drugi prikladan način) i/ili dizanjem ruke u jednoj ili
više prostorija izvan nje.
Na pitanja koja nisu posebno uređena ovim
člankom na odgovarajući način primjenjuju se ostale
odredbe ovoga Poslovnika.
2.

Dnevni red sjednice
Članak 49.
Dnevni red sjednice Županijske skupštine
predlaže predsjednik Županijske skupštine.
Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku
sjednice i nakon što je usvojen, na način utvrđen ovim
Poslovnikom, ne može se mijenjati ili dopunjavati
tijekom sjednice Županijske skupštine.
Predsjednik Županijske skupštine može na
samoj sjednici mijenjati prijedlog dnevnog reda na
način da određene točke izostavi ili da ga dopuni
novim temama.
Prijedlog dnevnog reda može se dopuniti
točkama koje su ovlašteni predlagatelji predložili za
uvrštavanje, s odgovarajućim obrazloženjem i
potrebom hitnosti, najkasnije jedan dan prije
zakazane sjednice Županijske skupštine.
O podnesenim prijedlozima u smislu
prethodnog stavka odlučuje se na sjednici bez
rasprave.
Konačni prijedlog dnevnog reda utvrđuje
predsjednik Županijske skupštine te daje na usvajanje
Županijskoj skupštini.
Dnevni red se usvaja većinom glasova
nazočnih vijećnika.
Članak 49a.
Najmanje 1/4 vijećnika Županijske skupštine
ima pravo predložiti da se određena točka izostavi iz
dnevnog reda.
Prijedlog mora biti sastavljen u pisanom
obliku, mora biti obrazložen i potpisan od vijećnika
Županijske skupštine koji prijedlog podnose.
Prijedlog mora predsjedniku Županijske
skupštine biti dostavljen najmanje 48 sati prije
održavanje sjednice, a u protivnom će se smatrati da
nije ni podnesen.
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O prijedlogu Županijska skupština odlučuje
bez rasprave.
Odlučivanje na sjednicama Županijske skupštine
Članak 50.
Statut Karlovačke županije, Poslovnik
Županijske skupštine, Proračun, Godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna i Odluka o raspisivanju
referenduma, donose se većinom glasova svih
vijećnika Županijske skupštine.
3.

Članak 51.
Na sjednicama Županijske skupštine glasuje
se javno, ako Županijska skupština ne odluči da se o
nekom pitanju glasuje tajno.
Prijedlog za provođenje tajnog glasovanja
može dati najmanje 1/4 vijećnika.
Članak 52.
Vijećnici glasuju tako da se izjašnjavaju ZA
ili PROTIV, a mogu biti i SUZDRŽANI.
Javno glasovanje provodi se istovremeno
dizanjem ruku ili poimeničnim izjašnjavanjem.
Poimenično izjašnjavanje provodi se tako da
svaki prozvani vijećnik izgovara ZA ili PROTIV,
odnosno SUZDRŽAN.
Vijećnike proziva i glasove broji tajnik ili
osoba koju on odredi.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da li
je pojedina odluka dobila potrebnu većinu i objavljuje
rezultat glasovanja.
Članak 53.
Tajno glasovanje provodi se putem glasačkih
listića koji su jednake veličine, boje i oblika te
ovjereni pečatom Županijske skupštine.
Iz glasačkog listića mora biti jasno vidljivo o
kojoj odluci se treba provesti tajno glasovanje, a
sadrži i uputu o načinu glasovanja.
Kod tajnog glasovanja predsjedatelju
pomažu najmanje dva (2) vijećnika koje bira
Županijska skupština na njegov prijedlog, od kojih je
jedan iz redova podnositelja zahtjeva za tajno
glasovanje.
Glasačke listiće priprema tajnik.
Za tajno glasovanje o pojedinom pitanju
koristi se jedna glasačka kutija.
Članak 54.
Vijećnici koji pomažu predsjedatelju u
provođenju tajnog glasovanja predaju vijećnicima
glasačke listiće.
Vijećnik glasuje osobno i to samo jednim
glasačkim listićem.
Tajnik bilježi na popisu vijećnika predaju
glasačkog listića određenom vijećniku.
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Glasovanju kod glasačke kutije nazoči jedan
od vijećnika određenih da pomaže predsjedatelju.
Nevažećim se smatraju glasački listići koji
nisu popunjeni, na kojima su dopisani novi prijedlozi
ili je zaokruženo više prijedloga, odnosno pojedini
znakovi koji nisu u svezi s glasovanjem, kao i
glasački listić koji je popunjen na način da se sa
sigurnošću ne može utvrditi za što je vijećnik
glasovao.
Članak 55.
Nakon što svi vijećnici predaju glasačke
listiće, predsjedatelj objavljuje da je glasovanje
završeno te se prelazi na utvrđivanje rezultata
glasovanja.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjedatelj u
nazočnosti vijećnika koji su pomagali pri glasovanju.
Predsjedatelj objavljuje rezultat glasovanja
na način da objavi broj vijećnika koji su pristupili
glasovanju, broj nevažećih glasačkih listića te ukupan
rezultat glasovanja.
4.

Poslovni red na sjednici
Članak 56.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego
zatraži i dobije riječ od predsjedatelja.
Predsjedatelj daje vijećnicima riječ po
redoslijedu kojim su se prijavili, o čemu skrbi tajnik
Županijske skupštine.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi
Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda,
predsjednik daje riječ odmah po završetku izlaganja
govornika. Govor tog vijećnika može trajati najviše
dvije (2) minute, a vijećnik je pri tom dužan navesti
odredbu Poslovnika koja je povrijeđena.
Predsjedatelj je dužan poslije iznesenog
prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika,
odnosno utvrđenog dnevnog reda. Vijećnik
nezadovoljan tumačenjem predsjedatelja može tražiti
pismeno mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik. S
mišljenjem Odbora upoznat će se svi vijećnici i o
tome se više ne vodi rasprava.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio
navod za koji drži da je netočno izložen (ispravak
netočnog navoda) predsjedatelj će mu dati riječ čim
završi izlaganje onoga čiji se navod želi ispraviti.
Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na
ispravak netočnog navoda, što može trajati najviše
dvije (2) minute.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi izrazio
neslaganje
s
nečijim
izlaganjem (replika),
predsjedatelj će mu dati riječ čim završi izlaganje
onoga na čiji govor želi replicirati. Replika može
trajati najviše tri (3) minute. Vijećnik na čije je
izlaganje replicirano ima, odmah nakon replike, pravo
dati odgovor na repliku u trajanju od dvije (2) minute.
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Na izlaganje u ime klubova nema
mogućnosti replike.
Prijava za povredu Poslovnika, ispravak
netočnog navoda ili repliku valjana je samo ukoliko je
podnesena za vrijeme rasprave određenog vijećnika i
može se odnositi samo na njegovu raspravu.
Predsjedatelj će, prema redoslijedu prijave,
najprije dati riječ vijećnicima koji žele govoriti o
povredi Poslovnika, zatim vijećnicima koji žele
ispraviti netočan navod te na kraju vijećnicima koji su
se prijavili za repliku.
Članak 57.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj
se raspravlja te po utvrđenom dnevnom redu. Ako se
govornik udalji od teme koja je predmet rasprave,
predsjedatelj će ga na to upozoriti, odnosno izreći
opomenu, a ukoliko se ne postupi po njegovoj
upozorbi i oduzeti mu riječ i u tom slučaju vijećnik
više ne može sudjelovati u raspravi o toj točki
dnevnog reda.
Članak 58.
Uvodna izlaganja ovlaštenih predlagatelja
mogu trajati u pravilu petnaest (15) minuta, a po
zahtjevu i uz suglasnost predsjedatelja najdulje
dvadeset (20) minuta.
Vijećnik u pravilu može govoriti najdulje pet
(5) minuta, a predsjednik kluba ili osoba koja govori
u ime kluba vijećnika najdulje deset (10) minuta.
Predstavnik kluba vijećnika ima prednost u
redoslijedu govornika.
Predlagatelj akta i ovlaštena osoba
predlagatelja imaju pravo tražiti riječ i tijekom
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima te o
mišljenjima i primjedbama iznesenim u raspravi.
Osoba koja je pozvana na sjednicu kao gost,
a želi sudjelovati u raspravi, može dobiti riječ kao
posljednja u redu govornika i na nju se primjenjuju
pravila o dužini rasprave za vijećnike.
Župan dobiva riječ uvijek kada zatraži, a na
njega se primjenjuju pravila o dužini rasprave za
predstavnike klubova.
Članak 59.
Red na sjednici održava predsjedatelj.
Za remećenje reda na sjednici predsjedatelj
može vijećniku:
1. izreći opomenu
2. izreći opomenu s oduzimanjem riječi
3. udaljiti vijećnika sa sjednice
O izrečenim mjerama ne vodi se rasprava.
Članak 60.
Opomena se izriče vijećniku koji na sjednici:

118





ne drži se teme o kojoj se raspravlja
govori, a nije dobio odobrenje predsjedatelja
svojim upadicama ili na drugi način ometa
govornike
 započinje govoriti o temi za koju nije dobio riječ
 omalovažava ili vrijeđa predsjedatelja ili druge
vijećnike
 na drugi način remeti red na sjednici.
Članak 61.
Opomena s oduzimanjem riječi izriče se
vijećniku koji nakon izricanja opomene nastavi kršiti
odredbe Poslovnika svojim govorom ili ponašanjem,
zbog čega mu je već izrečena opomena.
Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se
vijećniku i u slučaju grubog vrijeđanja.
Članak 62.
Vijećnika će se udaljiti sa sjednice kada
svojim ponašanjem naruši poslovni red odnosno
grubo naruši odredbe Poslovnika što može utjecati na
daljnje održavanje sjednice.
Ukoliko vijećnik odbije postupiti po zahtjevu
predsjedatelja ili se ne može održati red na sjednici,
predsjedatelj će prekinuti sjednicu i naložiti vijećniku
da se udalji iz dvorane za sjednice, a po potrebi
zatražiti pomoć odgovarajućih službi.
Članak 63.
Vijećnik može uložiti pisani prigovor na
udaljenje sa sjednice, o čemu se izvješćuje Županijska
skupština na slijedećoj sjednici.
Članak 64.
Predsjedatelj može naložiti da se iz dvorane
udalji svaka nazočna osoba koja narušava poslovni
red na sjednici.
5.

Tijek sjednice

Članak 65.
Prije početka sjednice evidentira se
nazočnost vijećnika na sjednici, kao i ostalih
pozvanih osoba te se evidentiraju prijave za
vijećnička pitanja.
Članak 66.
Nakon otvaranja sjednice predsjedatelj daje
potrebna objašnjenja u svezi s radom te objavljuje
broj nazočnih vijećnika i imena vijećnika koji su se
ispričali radi nedolaska na sjednicu.
Članak 67.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se
na raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda i to
redom koji je utvrđen u dnevnom redu.
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Rasprava o pojedinim točkama iz utvrđenog
dnevnog reda vodi se bez obzira na broj nazočnih
vijećnika.
U raspravi o točkama utvrđenog dnevnog
reda, nakon izlaganja izvjestitelja, svoja stajališta
prije drugih govornika mogu iznijeti predsjednici
nadležnih odbora, a zatim i predstavnici klubova
vijećnika.
Članak 68.
Na sjednici se o svakoj točki dnevnog reda
najprije raspravlja, a zatim odlučuje na način određen
ovim Poslovnikom, osim u slučaju kada je propisano
da se odlučuje bez rasprave.
Članak 69.
Predsjedatelj zaključuje raspravu kada utvrdi
da više nema prijavljenih govornika.
Predsjedatelj zaključuje sjednicu, u pravilu,
kada se iscrpi utvrđeni dnevni red sjednice.
Kada se zbog određenih razloga ne može
završiti rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama
utvrđenog dnevnog reda u zakazani dan, predsjedatelj
će odrediti da se sjednica prekine i zakaže nastavak
sjednice u određeni dan i sat, o čemu se pisano
obavještavaju odsutni vijećnici.
Članak 70.
Prigodom svakog odlučivanja predsjedatelj,
uz pomoć tajnika, vodi računa o potrebnom broju
nazočnih vijećnika.
Vijećnička pitanja
Članak 71.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja
županu, zamjenicima župana i pročelnicima upravnih
tijela iz područja nadležnosti Županije.
Ukoliko je postavljeno pitanje iz područja
nadležnosti državne razine, pitanje će se proslijediti
nadležnom tijelu te će se odgovor vijećniku dostaviti
pisanim putem.
Vijećnička pitanja mogu se postavljati
usmeno ili pismeno, a moraju biti kratka, precizna i
jasno formulirana.
Vijećnik je dužan navesti kome upućuje
vijećničko pitanje.
6.

Članak 72.
Usmena pitanja vijećnici postavljaju na
početku sjednice, prije prelaska na prvu točku
dnevnog reda, što traje, u pravilu, jedan sat.
Vijećnici postavljaju pitanja po redoslijedu
prijava koje se podnose prije početka sjednice.
Ako pitanje nije postavljeno sukladno ovom
Poslovniku, predsjedatelj će na isto upozoriti
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vijećnika i pozvati ga da pitanje uskladi s odredbama
Poslovnika.
Pod istom točkom dnevnog reda i po istom
postupku vijećnici mogu iznositi svoja mišljenja,
prijedloge, pohvale i slično, o kojima se ne raspravlja
i ne glasuje.
Vijećnici mogu postaviti najviše tri (3)
pitanja, pod čime se podrazumijevaju i mišljenja,
prijedlozi, pohvale i slično.
Postavljanje usmenih pitanja ne može trajati
dulje od dvije (2) minute po postavljenom pitanju,
mišljenju, prijedlogu, pohvali ili slično, odnosno
ukupno najviše šest (6) minuta.
O danim odgovorima ne vodi se rasprava, a
vijećnik nezadovoljan usmenim odgovorima na svoja
pitanja, može iznijeti mišljenje o danim odgovorima i
postaviti dopunska pitanja u ukupnom trajanju od
najviše jedne (1) minute.
Članak 72.a
Kada vijećnik ponavlja već ranije
postavljeno pitanje s neke od prethodnih sjednica, na
koje nije dobio odgovor, u tom slučaju izlaganje
može trajati do dvije (2) minute i ne uračunava se u
vrijeme iz članka 72. stavka 6.
Vijećnik nakon dobivenog odgovora može
iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko
pitanje u trajanju od jedne (1) minute.
Članak 73.
Vijećnici mogu postavljati pitanja i u
pisanom obliku te tražiti pisane ili usmene odgovore.
Pisana pitanja dostavljaju se tajniku, koji
osigurava odgovore na postavljena pitanja, u pravilu,
do sljedeće sjednice Županijske skupštine.
Pisani odgovori mogu se dati i na usmeno
pitanje, ukoliko nije bilo mogućnosti odgovoriti na
istoj sjednici na kojoj je postavljeno.
Pisani odgovori dostavljaju se svim
vijećnicima s materijalima za prvu slijedeću sjednicu,
a zainteresiranom vijećniku odmah po primitku
odgovora.
Članak 74.
Župan, njegovi zamjenici i pročelnici
upravnih tijela dužni su nazočiti sjednici Županijske
skupštine prigodom postavljanja vijećničkih pitanja.
7.

Zapisnik

Članak 75.
O radu na sjednici Županijske skupštine i
radnih tijela vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži podatke
o radu sjednice, sudjelovanju u raspravi te o
donesenim odlukama i drugim općim aktima, kao i
tekst koji vijećnik izričito traži da se unese u zapisnik.
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U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o
pojedinoj temi.

Radna tijela u svom djelokrugu donose
zaključke.

Članak 76.
Na početku sjednice usvaja se zapisnik s
prethodne sjednice.
Svaki vijećnik ima pravo iznijeti primjedbe
na zapisnik s prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik
odlučuje se, u pravilu, bez rasprave.
Ako je primjedba usvojena, izvršit će se u
zapisniku odgovarajuće izmjene.

Članak 81.
Tekst općeg akta Županijske skupštine
potpisuje predsjednik Županijske skupštine.
Tekst akta radnog tijela potpisuje
predsjednik radnog tijela.
O izradi izvornika općih akata brine tajnik.
Na izvornike općih akata u smislu ovog
članka stavlja se pečat Županijske skupštine.
Izvornike općih akata čuva tajnik prema
zakonu i propisima o čuvanju arhivskog i
registraturnog gradiva.

Članak 77.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjedatelj i

Članak 78.
Sjednice Županijske skupštine tonski se

Članak 82.
Opći akti Županijske skupštine objavljuju se
u Glasniku Karlovačke županije.
O objavljivanju općih akata Županijske
skupštine brine tajnik.
Tajnik daje na osnovu izvornika općeg akta
ispravke pogrešaka u objavljenom tekstu tog općeg
akta.

Prijepis tonske snimke stavlja na uvid
vijećnicima, na njihov zahtjev tajnik.
Zabranjeno je presnimavanje tonskih snimki
za potrebe vijećnika bez suglasnosti predsjednika
Županijske skupštine.

Članak 82 a.
Predsjednik Županijske skupštine dostavlja
Statut, Poslovnik, Proračun i druge opće akte
nadležnom tijelu državne uprave u čijem je
djelokrugu opći akt.

Program rada Županijske skupštine
Članak 79.
Županijska skupština utvrđuje program rada,
u pravilu, za razdoblje od jedne godine, a iznimno i za
kraće razdoblje.
Prijedlog tema za programe rada podnose
vijećnici, odbori Županijske skupštine, župan te
upravna tijela Županije.
Konačni
prijedlog
programa
rada
predsjednik
Županijske
skupštine
podnosi
Županijskoj skupštini na raspravu i usvajanje.
U program rada može se unijeti i rokovnik
održavanja sjednica Županijske skupštine u razdoblju
za koje se program rada donosi.
Usvojeni program rada objavljuje se u
Glasniku Karlovačke županije.

VIII. POSTUPAK DONOŠENJA OPĆIH AKATA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

VII. OPĆI AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Članak 80.
Županijska skupština u svom samoupravnom
djelokrugu donosi statut, odluke, proračun, poslovnik,
zaključke, rješenja, programe i druge opće akte te
daje vjerodostojna tumačenja odluka.
Po potrebi Županijska skupština može
donositi i druge opće akte (preporuke, deklaracije,
zahvalnice i slično).

Članak 83.a
Građani imaju pravo Županijskoj skupštini
predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz njezina djelokruga te podnositi
peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga
Županije od područnog (regionalnog) značenja, u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Županijska skupština mora raspravljati o
prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka ako ih

tajnik.
Izvornike zapisnika čuva tajnik i, nakon
isteka mandata Županijske skupštine, pohranjuje u
pismohranu prema zakonu i propisima o čuvanju
arhivskog i registraturnog gradiva.

snimaju.

8.

Opće odredbe
Članak 83.
Predlagatelj općih akata za donošenje na
Županijskoj skupštini u pravilu je župan.
Predlagatelj za donošenje općih akata može
biti i matično radno tijelo Županijske skupštine, u
skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.
Vijećnici mogu davati prijedloge za
rješavanje pojedinih pitanja društvenog života
Županije kao i za donošenje odluka iz samoupravnog
djelokruga Županije te podnositi prijedloge općih
akata za raspravu i usvajanje na sjednici Županijske
skupštine.
1.
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potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja
birača u Karlovačkoj županiji.
Županijska skupština mora najkasnije u roku
od tri mjeseca od primitka prijedloga i peticije iz
stavka 2. ovog članka dati odgovor podnositeljima,
odnosno njihovom ovlaštenom predstavniku, a ako
ovlašteni predstavnik podnositelja nije posebno
naveden odgovor se dostavlja prvom potpisniku
prijedloga ili peticije.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka
mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s
tehničkim mogućnostima Županije.
Način podnošenja prijedloga i peticija,
odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim
aktom Županije u skladu sa zakonom i Statutom.
Članak 84.
Prijedlog
se
dostavlja
predsjedniku
Županijske skupštine koji o istom izvješćuje župana
ako on nije predlagatelj općeg akta.
Prijedlog mora razmotriti i matično radno
tijelo Županijske skupštine.
Tajnik osigurava pripravu prijedloga za
raspravu i usvajanje na Županijskoj skupštini.
Članak 85.
O prijedlozima općih akata koje dostavljaju
ovlašteni predlagatelji može se provesti prethodna
rasprava.
O prijedlozima općih akata čiji predlagatelj
nije Župan obavezno se pribavlja mišljenje Župana,
osim u slučaju izbora i imenovanja iz samoupravnog
djelokruga Županijske skupštine.
Župan je dužan dati svoje mišljenje u smislu
prethodnog stavka u roku od 15 dana od dostave
prijedloga.
Članak 86.
Materijali koji se dostavljaju na raspravu i
usvajanje Županijskoj skupštini moraju biti pregledni,
jasno formulirani i dokumentirani potrebnim
podacima te sadržavati prijedlog općeg akta koji se
predlaže za donošenje.
Materijali većeg obima obavezno sadrže
sažetak s najvažnijim podacima.
O svim materijalima, prije rasprave na
sjednici Županijske skupštine, provodi se rasprava na
matičnom radnom tijelu, a po potrebi i na drugim
radnim tijelima.
Članak 87.
Ovlašteni predstavnici predlagatelja dužni su
davati potrebna objašnjenja te imaju pravo sudjelovati
u raspravi na sjednici Županijske skupštine i radnog
tijela.
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Župan može sudjelovati u raspravi i kada on
prijedlog nije podnio.
Članak 88.
Određeni opći akti mogu se donijeti po
hitnom postupku ako za to postoji neodgodiva
potreba.
Prijedlog općeg akta u smislu prethodnog
stavka može se podnijeti najkasnije 48 sati prije
održavanja zakazane sjednice Županijske skupštine.
Članak 89.
O određenim općim aktima može se na
prijedlog matičnog radnog tijela osigurati prethodna
rasprava na sjednici Županijske skupštine, na temelju
koje ovlašteni predlagatelj utvrđuje konačni prijedlog
za usvajanje na Županijskoj skupštini.
2.

Amandmani

Članak 90.
Radi promjene ili nadopune prijedloga akta,
članovi Županijske skupštine, klubovi i drugi
ovlašteni predlagatelji mogu podnositi amandmane do
zaključenja rasprave o prijedlogu akta.
Povodom amandmana rasprava se može
odgoditi ili prekinuti dok se ne obave potrebne
konzultacije, odnosno pribavi mišljenje župana ili
radnog tijela Županijske skupštine.
Amandman se podnosi pismeno i mora biti
obrazložen.
S
ranije
podnesenim
pismenim
amandmanom moraju se upoznati svi vijećnici.
O podnesenom amandmanu ne vodi se
rasprava, ali se o njemu izjašnjava predlagatelj i
župan, neovisno da li je isti predlagatelj općeg akta.
Amandmani koje sukladno ovom Poslovniku
podnosi predlagatelj, ili se s njima usuglasio, postaju
dio prijedloga općeg akta i o njima se ne glasuje dok
se o ostalim amandmanima glasuje odvojeno,
redoslijedom kojeg predlaže predsjedatelj, bez
rasprave.
Ako ima više amandmana koji se
međusobno isključuju, a jedan bude prihvaćen, nije
potrebno daljnje glasovanje.
Amandmani
prihvaćeni
na
sjednici
Županijske skupštine postaju sastavni dio općeg akta
o kojem se odlučuje.
Vjerodostojno tumačenje općeg akta
Članak 91.
Prijedlog za davanje
vjerodostojnog
tumačenja odluka i drugih općih akata Županijskoj
skupštini može podnijeti župan, matično radno tijelo
ili 1/4 vijećnika Županijske skupštine.
Prijedlog za davanje
vjerodostojnog
tumačenja akta podnosi se predsjedniku Županijske
3.
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skupštine, a mora sadržavati naziv akta, naznaku
odredbe za koju se traži tumačenje i razloge za to.
Predsjednik Županijske skupštine upućuje prijedlog
za davanje vjerodostojnog tumačenja akta Odboru za
Statut i Poslovnik, matičnom radnom tijelu i županu.
Odbor za Statut i Poslovnik, nakon što
pribavi mišljenje matičnog radnog tijela i župana,
ocjenjuje da li je prijedlog za davanje vjerodostojnog
tumačenja akta osnovan.
Ako ocijeni da je prijedlog osnovan, Odbor
za Statut i Poslovnik utvrdit će prijedlog teksta
vjerodostojnog tumačenja akta i sa svojim izvješćem
podnijet će ga Županijskoj skupštini, a ako ocijeni da
prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta
nije osnovan, podnosi o tome izvješće Županijskoj
skupštini koja povodom tog izvješća donosi odluku.
IX. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 92.
Županijska skupština bira odnosno imenuje
dužnosnike iz svog samoupravnog djelokruga na
temelju prijedloga ovlaštenih predlagatelja.
Izbor odnosno
imenovanje dužnosnika
obavlja se javnim glasovanjem.
Ako se izbor odnosno imenovanje obavlja na
temelju liste na kojoj je predloženo više kandidata od
broja koji se bira odnosno imenuje, može se provesti
tajno glasovanje na način utvrđen ovim Poslovnikom.
Članak 93.
Prije početka glasovanja predsjedatelj
izvješćuje vijećnike o načinu glasovanja i utvrđivanju
rezultata izbora, odnosno imenovanja, odnosno
razrješenja, sukladno ovom Poslovniku.
Ako se zbog istog broja glasova ne može
utvrditi koji je kandidat izabran, glasovanje se
ponavlja samo za te kandidate.
Ako prilikom glasovanja potrebnu većinu ne
dobije broj kandidata koji se bira, glasovanje se
ponavlja za kandidate koji nisu dobili potrebnu
većinu.
Ukoliko se u ponovljenom glasovanju ne
izabere kandidat, prijedlog za izbor tih kandidata
skida se sa dnevnog reda.
Članak 94.
Predsjednik i potpredsjednici Županijske
skupštine biraju se i razrješavaju na prijedlog Odbora
za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.
U slučaju razrješenja prijedlog se dostavlja
predsjedniku Županijske skupštine u pisanom obliku i
mora sadržavati obrazloženje prijedloga.
Predsjednik
odnosno
potpredsjednici
Županijske skupštine imaju pravo očitovati se o
prijedlogu najkasnije u roku 8 dana od dostave
prijedloga.
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Predsjednik Županijske skupštine dužan je
prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Županijske
skupštine, koja se mora održati najkasnije u roku od
30 dana od dana kada je prijedlog zaprimljen.
Ako Županijska skupština donese odluku o
razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika
Županijske skupštine, mandat i prava na temelju
obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog
predsjednika Županijske skupštine.
Članak 94.a
Predsjednik i potpredsjednici Županijske
skupštine mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje
danom izbora novog predsjednika Županijske
skupštine.
Ostavka mora biti u pisanom obliku,
vlastoručno potpisana, predana najkasnije 5 dana prije
održavanja sjednice Županijske skupštine.
O ostavci Županijska skupština odlučuje na
prvoj narednoj sjednici većinom glasova svih
vijećnika.
Ako
Županijska
skupština
razriješi
predsjednika Županijske skupštine, a na istoj sjednici
ne izabere novog, jedan od potpredsjednika
Županijske skupštine ima sva prava i dužnosti
predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.
Županijska skupština dužna je u roku od 30
dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika
izabrati novog predsjednika.
Članak 95.
Župan i njegov zamjenik koji je izabran
zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.
Predstavničko tijelo raspisat će referendum
za opoziv župana i njegovog zamjenika koji je
izabran zajedno s njim u skladu sa Zakonom o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Članak 96.
Odluka o opozivu župana i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je
ako se na referendumu o opozivu izjasnila većina
birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi
najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis
birača Županije.
Članak 97.
Predsjednici, potpredsjednici i članovi radnih
tijela imenuju se na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanje.
Prijedlog kandidata za izbor i imenovanje iz
samoupravnog djelokruga Županijske skupštine
utvrđuje Odbor za izbor i imenovanje, ukoliko
Statutom ili drugim propisom nije propisana drugačija
kandidatura.
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X. JAVNOST RADA
Članak 98.
Sjednice Županijske skupštine su javne, a
nazočnost javnosti može se isključiti iznimno u
slučajevima predviđenih Zakonom i Statutom.
Županijska skupština izvješćuje javnost o
svom radu, kao i radu radnih tijela Županijske
skupštine.
Prijedlozi akata odnosno akti Županijske
skupštine mogu se u cijelosti objaviti u sredstvima
javnog priopćavanja ili kao posebna publikacija.

Članak 103.
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja
javnosti o radu Županijske skupštine i radnih tijela
Županijske skupštine može se dati službeno
priopćenje za tisak i druga sredstva priopćavanja, a
može se održati i konferencija za tisak, o čemu
odlučuje predsjednik Županijske skupštine.
Tiskovnu konferenciju može održati i radno
tijelo temeljem svojeg zaključka.
Tiskovnu konferenciju može održati i Klub
vijećnika.

Članak 99.
Radi izvješćivanja vijećnika i javnosti o radu
Županijske skupštine mogu se izdavati posebne
publikacije i glasila. Izvješćivanje o radu Županijske
skupštine može se obavljati putem web stranice
Karlovačke županije i drugih multimedijskih
sredstava.

Članak 104.
Na sjednici Županijske skupštine mogu biti
nazočni zainteresirani građani, predstavnici udruga i
drugih organizacija.
Način nazočenja sjednicama Županijske
skupštine odredit će predsjednik Županijske
skupštine, koji može ograničiti broj građana i
predstavnika udruga zbog prostora i mogućnosti
održavanja reda.

Članak 100.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se
dokumenti i materijali Županijske skupštine koji su
sukladno posebnim propisima označeni kao službena
i druga tajna odnosno povjerljive naravi.
Podaci koje vijećnik sazna na sjednici
Županijske skupštine ili radnog tijela u vezi s temama
o kojima se raspravlja bez javnosti smatraju se
također tajnom odnosno povjerljive naravi.
Ako se sjednica Županijske skupštine
održava bez nazočnosti javnosti, tajnik daje službeno
priopćenje za javnost.
Članak 101.
Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja
imaju pravo pratiti rad Županijske skupštine i njenih
radnih tijela i izvješćivati javnost o njihovom radu.
Predstavnicima tiska i drugih sredstava
priopćavanja, koji su akreditirani, osigurava se
pravovremena dostava materijala i uvjeti za praćenje
rada na sjednicama Županijske skupštine, o čemu
brine tajnik.
Izvjestitelji mogu biti nazočni i sjednicama
kada se raspravlja o pitanjima bez javnosti, ali mogu
davati za javnost samo one obavijesti za koje se to na
sjednici odluči. Na sjednici se može odlučiti da se
obavijesti o takvom pitanju mogu davati tek nakon
isteka određenog roka.
Članak 102.
Sjednica ili pojedini dio sjednice radnih
tijela Županijske skupštine mogu se održati bez
nazočnosti javnosti.

Članak 105.
Sjednice Županijske skupštine se mogu
izravno medijski prenositi, o čemu odlučuje
predsjednik Županijske skupštine.
XI. ODNOSI SA ŽUPANOM
Članak 106.
Župan i zamjenici župana nazoče sjednicama
Županijske skupštine.
Župan određuje izvjestitelja za točke
dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene
u dnevni red sjednice Županijske skupštine.
Članak 107.
Izvjestitelj
nazočan
na
sjednicama
Županijske skupštine i radnih tijela Županijske
skupštine sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta
župana, daje obavijesti i stručna objašnjenja te
obavještava župana o stajalištima i mišljenjima
Županijske skupštine odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni
izvjestitelj, Županijska skupština ili radno tijelo može,
smatra li da je nazočnost izvjestitelja nužna, raspravu
o toj temi prekinuti ili odgoditi.
Članak 108.
Župan dvaput godišnje podnosi polugodišnje
izvješće o svom radu Županijskoj skupštini i to do 31.
ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac
prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanjlipanj tekuće godine.
Župan može na vlastiti poticaj podnijeti
Županijskoj skupštini izvješće o svom radu i o stanju
u pojedinim područjima.
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Članak 109.
Prijedlog za traženje izvješća od župana o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može
podnijeti najmanje 1/4 vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i
mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu
donošenje zaključka o traženju izvješća župana. U
prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i
obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 110.
Predsjednik Županijske skupštine stavlja
prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve
iduće sjednice Županijske skupštine koja se održava
nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što
protekne 15 dana od dana primitka.
Članak 111.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli
prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici
Županijske skupštine izložiti i obrazložiti prijedlog.
Župan ima pravo na sjednici usmeno se
očitovati o podnesenom prijedlogu.
O podnesenom prijedlogu za traženje
izvješća odlučuje se većinom glasova nazočnih
vijećnika Županijske skupštine.
Članak 112.
Raspravu o izvješću župana Županijska
skupština može završiti utvrđivanjem stajališta o
pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća
pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od
župana traži izvršavanje općih akata Županijske
skupštine.
Članak 113.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za
traženje izvješća župana mogu prijedlog povući
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća župana
nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno
podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti
prije proteka roka od 60 dana od dana kada je
Županijska skupština donijela zaključak kojim ne
prihvaća prijedlog za traženje izvješća od župana.
Članak 114.
Župan je odgovoran za rad upravnih tijela
Županije.
XII. ODNOSI S VIJEĆIMA NACIONALNIH
MANJINA
Članak 115.
Vijeće nacionalne manjine ima pravo
Županijskoj
skupštini
predložiti
mjere
za
unapređivanje položaja nacionalne manjine na
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području Županije, kao i prijedloge općih akata
kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu
manjinu.
Prijedlozi iz prethodnog stavka dostavljaju
se predsjedniku Županijske skupštine koji o istom
izvješćuje župana.
Ukoliko se raspravlja o općem aktu iz
nadležnosti Županijske skupštine, a tiče se položaja
nacionalnih manjina, prije odlučivanja na Županijskoj
skupštini pribavlja se mišljenje Vijeća nacionalne
manjine.
Ukoliko je mišljenje u smislu ovog članka
zatraženo, a nije dostavljeno najkasnije do održavanja
sjednice Županijske skupštine, opći akt će se donijeti
na način propisan ovim Poslovnikom.
Članak 116.
Vijeće nacionalnih manjina ima pravo
isticati kandidate za dužnosti iz samoupravnog
djelokruga Županije na način propisan ovim
Poslovnikom.
Članak 117.
Vijeću nacionalnih manjina dostavljaju se
materijali za sjednice Županijske skupštine i njenih
radnih tijela kada se raspravlja o pitanjima koja se
tiču položaja nacionalnih manjina.
Članak 118.
Na inicijative, prijedloge i mišljenja Vijeća
nacionalnih manjina osigurava se pisano očitovanje u
roku od 30 dana od dana primitka.
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 119.
Županijska
skupština
surađuje
s
predstavničkim tijelima lokalne i područne
(regionalne) samouprave na način i pod uvjetima
utvrđenim Zakonom i Statutom Karlovačke županije.
Županijska
skupština
može
osnivati
zajednička tijela, poduzimati zajedničke aktivnosti od
međusobnog interesa, razmjenjivati dokumentacijski i
informativni materijal i glasila, organizirati
zajedničke susrete i razmjenu iskustava te druge
aktivnosti od zajedničkog interesa.
Način suradnje utvrđuje predsjednik
Županijske skupštine, osim ako Statutom, u skladu sa
Zakonom, nije propisano drugačije.
Sastav izaslanstva utvrđuje predsjednik
Županijske skupštine.
U poduzimanju radnji u smislu ovog članka
Poslovnika može se pribaviti mišljenje matičnog
radnog tijela Županijske skupštine.
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Članak 120.
Vijećnici su dužni osobno izvješćivati
tajnika o svakoj promjeni adrese stanovanja i drugih
podataka bitnih za obavljanje dužnosti vijećnika i
redovno odvijanje sjednica Županijske skupštine.
Članak 121.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmi dan od
dana objave u Glasniku Karlovačke županije, osim
članaka 95. i 96. koji stupaju na snagu na dan
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora
za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika
prestaje važiti Poslovnik Županijske skupštine
Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije
broj 73b/20) i Poslovnička odluka o izmjenama i
dopunama
Poslovnika
Županijske
skupštine
Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije
broj 13/21).
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Vučić, dipl. ing.

VI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Temeljem čl. 21 Zakona o sustavu civilne
zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20), dokumenta
Ministarstva znanosti i obrazovanja „Modeli i
preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti
COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020/2021.“
od 3. rujna 2020. godine (dalje: Modeli i preporuke),
Stožer civilne zaštite Karlovačke županije donosi
ODLUKU
O NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE
I.
Ovom se Odlukom utvrđuje način izvođenja
nastave u svim osnovnim i srednjim školama na
području Karlovačke županije prema Modelu C
uvodno citiranih Modela i preporuka – nastava na
daljinu.
Iznimno, četvrti i peti razredi srednjih škola,
nastavu i dalje prate prema MODELU A – nastava u
školi.
Isto se, zbog specifičnosti nastavnog procesa
(individualna nastava), primjenjuje na
učenike
Glazbene škole Karlovac.

125

II.
Utvrđeno iz točke I. primjenjuje se od 25.
ožujka 2021. godine do 11. travnja 2021. godine.
III.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o načinu izvođenja nastave
KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2133/1-0101/02-21-14 od 12. veljače 2021. godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu
danom
donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke
županije.
KLASA: 810-01/21-01/1
URBROJ: 2133/1-01-01/02-21-26
Karlovac, 22. 3. 2021. godine
Načelnica Stožera CZ Karlovačke županije
dr. sc. Vesna Hajsan Dolinar

Temeljem čl. 21 Zakona o sustavu civilne
zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20), dokumenta
Ministarstva znanosti i obrazovanja „Modeli i
preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti
COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020/2021.“
od 3. rujna 2020. godine (dalje: Modeli i preporuke),
a sukladno uputi navedenog Ministarstva, Stožer
civilne zaštite Karlovačke županije donosi
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE
I.
U Odluci o načinu izvođenja nastave
KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2133/1-0101/02-21-26 od 22. ožujka 2021. godine, u točki I.
stavak 2. mijenja se i glasi:
„Iznimno, završni četvrti i peti razredi
srednjih škola te učenici razredne nastave osnovnih
škola (1.-4. razreda), nastavu i dalje prate prema
MODELU A – nastava u školi.
Isto se, zbog specifičnosti nastavnog procesa
(individualna nastava), primjenjuje se na učenike
Glazbene škole Karlovac“.
II.
Ostale odredbe Odluke o načinu izvođenja
nastave KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2133/101-01/02-21-26 od 22. ožujka 2021. godine ostaju
iste.
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III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke
županije.
KLASA: 810-01/21-01/1
URBROJ: 2133/1-01-01/02-21-28
Karlovac, 23. 3. 2021. godine
Načelnica Stožera CZ Karlovačke županije
dr. sc. Vesna Hajsan Dolinar

VII JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA

POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
Na temelju članka 53. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08/ i
127/19) članka 16. Odluke o osnivanju javne
ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
(„Glasnik Karlovačke županije” br. 43/13) i članka
18. i 24. Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje
Ivanina kuća bajke („Glasnik Karlovačke županije”
br. 49/13), ravnateljica Javne ustanove Centar za
posjetitelje Ivanina kuća bajke, uz suglasnost
Gradskog vijeća Grada Ogulina, 24. ožujka 2021.
godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna
Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje
Ivanina kuća bajke
Članak 1.
Temeljem Zaključka Gradskog vijeća Grada
Ogulina o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i
dopuna Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje
Ivanina kuća bajke (KLASA: 023-01/21-01/19,
URBROJ: 2133/02-02-21-1) od 17. ožujka 20201.
godine, ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina
kuća bajke donosi Izmjene i dopune Statuta javne
ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
koje su prilog ovoj Odluci.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana
objave na oglasnoj ploči Centra za posjetitelje Ivanina
kuća bajke.
Broj: 003-05/21-02/4
Ogulin, 10. ožujka 2021.
RAVNATELJICA CENTRA ZA POSJETITELJE
IVANINA KUĆA BAJKE
Tihana Turković, mag. philol. angl. et mag. litt.
comp.
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Na temelju članka 53. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08/ i
127/19) članka 16. Odluke o osnivanju javne
ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
(„Glasnik Karlovačke županije” br. 43/13) i članka
18. i 24. Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje
Ivanina kuća bajke („Glasnik Karlovačke županije”
br. 49/13), ravnateljica Javne ustanove Centar za
posjetitelje Ivanina kuća bajke, uz suglasnost
Gradskog vijeća Grada Ogulina, dana 24. ožujka
2021. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE STATUTA
JAVNE USTANOVE CENTAR ZA
POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
Članak 1.
U Statutu javne ustanove Centar za
posjetitelje Ivanina kuća bajke („Glasnik Karlovačke
županije” br. 49/13) u članku 1. riječ „organ”
zamjenjuje se riječju „tijela”.
Članak 2.
U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:
„U dopisivanju s fizičkim i pravnim
osobama u inozemstvu ustanova će, uz naziv na
hrvatskom jeziku, upotrebljavati i prijevod naziva na
engleskom jeziku: Center for Visitors Ivana's House
of Fairy Tales.”
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Skraćeni naziv ustanove je Ivanina kuća
bajke.”
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 3.
U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Na radnopravni status zaposlenih u Centru
primjenjuju se opći propisi o radu ako zakonom nije
drukčije određeno.”
Članak 4.
U članku 19. riječi „poslovodnog organa”
mijenjaju se u riječi „poslovodnog tijela”.
Članak 5.
U članku 22. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Javni natječaj za imenovanje ravnatelja
objavljuje se u dnevnom tisku, na mrežnim
stranicama Centra i u Narodnim novinama.”
Članak 6.
U članku 25. stavku 1. riječi „poslovodni
organ” mijenjaju se u riječi „poslovodno tijelo”.
U članku 25. stavku 1. podstavak 1. mijenja
se i glasi:
„- organizira i vodi rad i poslovanje Centra,”
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U članku 25. stavku 1. podstavak 4. mijenja
se i glasi:
„-zastupa Centar u svim postupcima pred
sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima,”.

Na ove Izmjene i dopune Statuta Gradsko
vijeće Grada Ogulina dalo je suglasnost
KLASA: 023-01/21-01/19, URBROJ:2133/02-02-211 od 17. ožujka 2021. godine.

Članak 7.
U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:
„O obavljanju svoje djelatnosti i načinu
pružanja usluga Centar izvješćuje pravne osobe i
građane:
- putem medija,
- održavanjem skupova i savjetovanja,
- putem svoje internetske stranice,
- izdavanjem publikacija i
- na drugi primjeren način.”

Izmjene i dopune Statuta objavljene su na
oglasnoj ploči Centra dana 24. ožujka 2021. godine te
su stupile na snagu dana 25. ožujka 2021. godine.

Članak 8.
U članku 37. riječ „organima” mijenja se u
riječ „tijelima”.

Tihana Turković, mag. philol. angl. et mag. litt.
comp.

Članak 9.
U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Opći akti stupaju na snagu najranije dan
nakon dana objave na oglasnoj ploči Centra.”
Članak 10.
Članak 44. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata
Centra obavlja tijelo državne uprave u čijem je
djelokrugu djelatnost Centra.
Nadzor nad financijskim poslovanjem
Centra obavlja nadležno tijelo državne uprave,
odnosno pravna osoba koja ima za to javnu ovlast.
Nadzor nad stručnim radom Centra obavlja
stručno tijelo određeno zakonom ili drugim propisom
utemeljenim na zakonu.”
Članak 11.
Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na
snagu dan nakon dana objave na oglasnoj ploči
Centra.
Ove Izmjene i dopune Statuta objavit će se
Glasniku Karlovačke županije.

RAVNATELJICA
JAVNE USTANOVE CENTAR ZA
POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
Tihana Turković, mag. philol. angl. et mag. litt.
comp.

Izmjene i dopune Statuta objavljene su u
„Glasniku Karlovačke županije” br. 17/21.
RAVNATELJICA
JAVNE USTANOVE CENTAR ZA
POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE

Glasnik Karlovačke županije
Izdavač – Karlovačka županija
Uredništvo – Ured župana Karlovačke županije,
A. Vraniczanya br. 2, Karlovac
telefon: 047/666-130, 666-133
telefax: 047/666-268
e-mail. tajnistvo@kazup.hr
Urednik – Kristijan Čujko, dipl. iur.
Izlazi prema potrebi
Godišnja pretplata – 1.000,00 kuna

