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I   ŽUPAN 

 

Na temelju članka 48. stavak 1. podstavak 

7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

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

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

144/12., 19/13., 137/15., 123/17) i članka 35. Statuta 

Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 

broj 14c/18), župan Karlovačke županije donosi 

  

RJEŠENJE 

o imenovanju članice 

Odbora za programiranje programa 

prekogranične suradnje 

 Slovenija – Hrvatska 2021.-2027. 

 

I. 

Eva Maria Sobotik-Pavan, dipl.iur., 

voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu 

projekata Javne ustanove Regionalne razvojne 

agencije Karlovačke županije, imenuje se za članicu 

Odbora za programiranje programa prekogranične 

suradnje Slovenija – Hrvatska 2021.-2027. 

 

II. 

Imenovana iz točke I. ovog Rješenja 

aktivno sudjeluje u definiranju novog programa i 

prioriteta prekograničnog programa INTERREG 

SLO-HR. 

 

III. 

Imenovana iz točke I. ovog Rješenja ne 

prima novčanu naknadu. 

 

IV. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke 

županije. 

 

KLASA: 010-01/19-01/520 

URBROJ: 2133/1-01/03-19-01 

Karlovac, 19. kolovoza 2019. godine 

                                                                                                                            

 

ŽUPAN 

                                                                                                                         

Damir Jelić 

 

Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke županije 

(Glasnik Karlovačke županije broj 14c/18), župan 

Karlovačke županije donosi   

 

R J E Š E N J E 

 o razrješenju i imenovanju predstavnika 

Karlovačke županije  

u Radnoj skupini za obrazovanje i kulturu 

Hrvatske zajednice županija 

 

 

I 

 Irena Božičević, prof., razrješava se, kao 

predstavnica Karlovačke županije, dužnosti članice 

Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske 

zajednice županija. 

 

II 

 Mr.sc. Marija Medić, pročelnica Upravnog 

odjela za školstvo Karlovačke županije, imenuje se 

kao predstavnica Karlovačke županije za članicu 

Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske 

zajednice županija (marija.medic@kazup.hr, tel. 

047/666-191, 047/666-192). 

 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke 

županije.  

 

KLASA: 010-01/19-01/532 

URBROJ: 2133/1-01/03-19-01 

Karlovac, 2. rujna 2019. godine  

 

 

ŽUPAN 

                                                                                                                         

Damir Jelić 

 

Na temelju čl. 48 Statuta Karlovačke 

županije (Glasnik Karlovačke županije br. 14c/18 - 

pročišćeni tekst) Župan donosi 

 

Odluku o dodjeli novčanih nagrada učenicima 

osnovnih i srednjih škola za ostvarene rezultate 

na državnim natjecanjima za školsku godinu 

2018./2019. 

 

I 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila 

dodjele novčanih nagrada učenicima osnovnih i 

srednjih škola i njihovim mentorima za osvojena 

prva, druga ili treća mjesta na državnim 

natjecanjima, a sukladno kriterijima Agencije za 

odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, Agencije za strukovno obrazovanje i 

obrazovanje odraslih i Hrvatskog školskog 

sportskog saveza. 

II 

Novčanu nagradu dobivaju učenici i njihovi 

mentori, državljani Republike Hrvatske, osnovnih i 

srednjih škola kojima je osnivač Karlovačka 

županija i Grad Karlovac. 

III 

Mjerilo za nagrađivanje učenika i mentora 

je osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnim 

natjecanjima kako slijedi: 

Individualna natjecanja učenici: 

1. mjesto 1.000,00 kn 

2. mjesto 800,00 kn 

3. mjesto 600,00 kn 



BROJ 37/2019. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 5 

 

  

Individualni mentori: 

1. mjesto 600,00 kn 

2. mjesto 500,00 kn 

3. mjesto 400,00 kn 

Ekipna natjecanja učenici: 

1. mjesto 600,00kn po sudioniku 

2. mjesto 400,00kn po sudioniku 

3. mjesto 300,00kn po sudioniku 

Ekipni mentori: 

1. mjesto 400,00 kn 

2. mjesto 300,00 kn 

3. mjesto 200,00 kn 

 

IV 

Učenici i mentori osnovnih i srednjih škola 

koji su ostvarili iznimne rezultate na državnim 

natjecanjima, a sukladno mjerilima iz čl. 3. s 

pripadajućim novčanim nagradama su kako slijedi: 

 

 

Osnovne škole 
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Srednje škole 
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V 

Sredstva iz članka IV. ove Odluke u 

sveukupnom iznosu od 35.800,00 kn isplatit će se na 

teret Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu 

(Glasnik KŽ br. 49b/18, 18b/19, 31b/19), Aktivnost 

A100149: Županijske javne potrebe u SŠ, pozicija 

PR8519, podskupina 372 „Naknade građ. i kuć. iz 

proračuna“, račun 3721 „Jednokratne pomoći, 

nagrade i naknade učenicima, studentima i 

mentorima“ i Aktivnost A100148: Županijske javne 

potrebe OŠ - ostali korisnici, pozicija PR8515A, 

podskupina 372 „Naknade građ. i kuć. iz proračuna“, 

račun 3721 „Jednokratne pomoći, nagrade i naknade 

učenicima, studentima i mentorima“. 

 

VI 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 

 

KLASA: 010-01/19-01/524  

URBROJ: 2133/1-02/05-19-01 

Karlovac, 03. rujna 2018. 

 

 

ŽUPAN 

                                                                                                                         

Damir Jelić 

 

Na temelju čl. 48 Statuta Karlovačke 

županije (Glasnik Karlovačke županije br. 14c/18 - 

pročišćeni tekst) Župan donosi 

 

Odluku o sufinanciranju troškova školovanja 

redovitih učenika u deficitarnim strukovnim 

zanimanjima u školskoj godini 2019./2020. 

 

I 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za 

ostvarivanje na suflnanciranje, vrste troškova te 

način njihova sufinanciranja sredstvima proračuna 

Karlovačke županije. 

II 

Pravo na suflnanciranje troškova 

školovanja u školskoj godini 2019./2020. ostvaruju 

redoviti učenici srednjih škola Karlovačke županije 

koji se obrazuju u sljedećim deficitarnim 

zanimanjima: 

- tesar u Mješovito industrijsko - obrtničkoj školi 

Karlovac 

- limar u Tehničkoj školi Karlovac 

- tapetar u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac 

Pravo iz stavka II ove točke ne ostvaruju 

učenici: 

- koji ostvaruju pravo na sve obvezne udžbenike po 

drugoj osnovi 

- koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za 

nabavu obveznih udžbenika 

- koji ponavljaju razred. 

 

 

III 

Učenicima iz članka II Karlovačka županija 

će financirati sljedeće troskove nabave: 

- udžbenika s pripadajućim dopunskim nastavnim 

sredstvima (bilježnice, pribor za crtanje, mape za 

naukovanje) 

- zaštitne radne obuće i odjeće ako je potrebno 

- smještaj u učeničkom domu 

- usluge javnog prijevoza od kuće do škole ili od 

učeničkog doma do škole 

- drugih nastavnih pomagala i nastavnih sredstava 

neophodnih za redovno školovanje u deficitarnim 

strukovnim zanimanjima.  

 

IV 

Nabavu roba i usluga iz članka III za 

učenike ce provesti škola koju učenici pohađaju. Po 

potrebi škola će zaključiti ugovor s pružateljem 

usluge smještaja. Karlovačka županija će podmiriti 

troškove nabave putem sustava riznice na način 

utvrđen Procedurom uključivanja svih prihoda i 

rashoda proračunskih korisnika u srednjem školstvu 

u sustavu riznice Karlovačke županije. 

 

V 

Međusobne obveze i prava u provedbi ove 

Odluke detaljno će se regulirali tripartitnim 

ugovorom sklopljenim između županije, škole i 

roditelja/skrbnika učenika koji ostvaruju pravo. 

 

VI 

Za provedbu ove Odluke zadužuju se UO 

za školstvo. 

Mješovito industrijsko-obrtnička škola, 

Tehnička škola i Šumarska i drvodjeljska škola 

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

ove Odluke UO za školstvo dostaviti: 

1. popis svih učenika koji ostvaruju pravo na 

sufinanciranje troškova sukladno članku II ove 

odluke 

2. detaljnu specifikaciju vrste i načina troškova iz 

članka III ove Odluke po svakom učeniku 

 

VII 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donosenja. 

 

KLASA: 010-01/19-01/535  

URBROJ: 2133/1-02/05-19-01  

Karlovac, 04. rujna 2019. 

 

 

ŽUPAN 

                                                                                                                         

Damir Jelić 
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II   GRAD OGULIN 

 

Na temelju članka 143. stavka 6. Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 

90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 

7/17 i 68/18) i članka 42. Statuta Grada Ogulina 

(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 10/18,  22/19 i 

28/19 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada 

Ogulina, dana 03. rujna 2019. godine, donio je 

slijedeću 

 

O  D  L  U  K  U 

o organizaciji i načinu financiranja programa 

produženog boravka 

učenika u osnovnim školama na području Grada 

Ogulina 

u nastavnoj godini 2019./2020. 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuje se organizacija i 

način financiranja produženog boravka u osnovnim 

školama na području Grada Ogulina, kao šire javne 

potrebe. 

 Produženi boravak može organizirati škola 

koja ima odgovarajući učionički i drugi prostor, ako 

su za te namjene osigurana sredstva u Proračunu 

Grada Ogulina. 

 

Članak 2. 

 Produženi boravak je organizirani boravak 

djece u školi nakon redovite, obvezne nastave i 

školskih aktivnosti, koji uključuje i prehranu. 

 Produženi boravak neobvezan je oblik 

odgojno – obrazovnog rada namijenjen učenicima 

razredne nastave koji se provodi izvan redovite 

nastave i ima svoje odgojne, zdravstvene i socijalne 

vrijednosti. 

 Produženi boravak organizira se za učenike 

od I. do IV. razreda. 

 Škola ostvaruje produženi boravak na 

temelju Godišnjeg programa. 

 

Članak 3. 

  Grad Ogulin će u nastavnoj godini 

2019./2020. (od 09. rujna 2019. do 17. lipnja 2020.) 

sufinancirati 70% plaće učitelja koji provode 

program produženog boravka u odgojno-obrazovnoj 

skupini za vrijeme trajanja nastavne godine, dok će 

u 100% dijelu financirati naknade i druga 

materijalna prava i to za: 

- jednog učitelja Prve osnovne škole Ogulin i  

- dva učitelja Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić. 

 Učitelji razredne nastave koji provode 

program produženog boravka sklapaju sa školom 

ugovor o radu na određeno puno 40 satno tjedno 

radno vrijeme te imaju ista prava i obveze kao i drugi 

učitelji zaposleni u školi. 

 Plaće i druga materijalna prava (prijevoz na 

posao i s posla, naknadu za godišnji odmor, naknadu 

plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i 

dr.) učitelja iz prethodnog stavka ovoga članka 

obračunava mjesečno škola sukladno općim aktima 

odnosno kolektivnom ugovoru za zaposlenike u 

osnovnoškolskim ustanovama te dostavlja Gradu 

Ogulinu zahtjev za isplatu sredstava iz stavka 1. 

ovog članka. 

 Trajanje dnevnog rada produženog boravka 

određeno je Godišnjim planom i programom škole, 

a obuhvaća neposredni odgojno-obrazovni rad s 

učenicima razredne nastave.  

 

Članak 4. 

 Osnovne škole na kraju svake nastavne 

godine dostavljaju Gradu Ogulinu zahtjev za 

sufinanciranje rada učitelja koji izvode program 

produženog boravka za narednu nastavnu godinu. 

 Zahtjevu iz prethodnog stavka osnovna 

škola obvezno prilaže prijedlog ustroja odgojno-

obrazovne skupine produženog boravka za iduću 

nastavnu godinu prema Godišnjem programu. 

 

Članak 5. 

 Preostala sredstva za 30% plaće, prehranu 

učenika, režijske troškove te troškove nabave 

nastavnih sredstava i pomoćnih materijala za rad u 

produženom boravku osiguravaju roditelji, osnovne 

škole i Karlovačka županija. 

 Cijenu usluge za roditelja – korisnika 

usluge utvrđuje školski odbor škole za nastavnu 

godinu. 

 Škola s roditeljem – korisnikom usluge 

sklapa ugovor kojim se reguliraju međusobna prava 

i obveze. 

 

Članak 6. 

 Roditelj -  korisnik usluge plaća cijenu 

usluge na žiro račun škole u roku utvrđenim 

ugovorom iz članka 5. stavka 3. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 022-01/19-01/29 

URBROJ: 2133/02-01/1-19-1 

Ogulin, 03. rujna 2019. 

 

 

GRADONAČELNIK 

 

Dalibor Domitrović, ing. 

 

Na temelju članka 143. stavak 2. i 3. Zakona 

o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 

90/11, 16/12 i 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 

94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Odluke o kriterijima i 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=66
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=67
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=68
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=69
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=70
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=71
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=72
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=73
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=182
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=480
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1671
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načinu financiranja troškova javnog prijevoza 

redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 

2019./2020. („Narodne novine“ br. 81/19). i članka 

42. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 10/18, 22/19 i 28/19 – pročišćeni 

tekst), Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 4. rujna 

2019. godine, donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

o uvjetima i načinu  sufinanciranja troškova 

javnog prijevoza 

redovitih učenika srednjih škola na području 

Grada Ogulina  

za školsku godinu 2019./2020. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način 

sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih 

učenika  srednjih škola koji imaju prebivalište 

odnosno boravište na području Grada Ogulina, a 

pohađaju srednju školu na području Karlovačke 

županije i koji navedeno pravo ostvaruju sukladno 

Odluci Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja 

troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih 

škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne 

novine“ br. 81/19). 

 

Članak 2. 

Javnim prijevozom učenika u smislu 

odredbi ove Odluke smatra se javni linijski prijevoz  

u cestovnom prometu (autobus) i javni prijevoz u 

željezničkom prometu (vlak). 

 

Članak 3. 

Kriteriji na temelju kojih učenik ostvaruje 

pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza 

su: 

- da je redoviti učenik srednjih škola na području 

Karlovačke županije ili drugih županija ukoliko na 

području Karlovačke županije nema takve škole 

odnosno programa 

- da učenik kupuje mjesečnu kartu za korištenje 

sredstava redovitog javnog  prijevoza (autobus i 

vlak) 

- da učenik ima prebivalište odnosno boravište  na 

području Grada Ogulina 

- da učenik ima boravište odnosno smještaj u 

Đačkom domu u Dugoj Resi 

- da je učeniku udaljenost od mjesta prebivališta 

odnosno boravišta do škole veća od 5 km. 

 

Članak 4. 

Iznimno od prethodnog članka pravo na 

sufinanciranje troškova prijevoza ne ostvaruje 

učenik koji je smješten u učeničkom domu koji se 

nalazi u istom mjestu njegova školovanja te kojem 

se troškovi prijevoza u cijelosti financiraju iz drugih 

izvora. 

 

 

Članak 5. 

Odlukom Vlade RH iz članka 1. ove Odluke 

osigurana su sredstva iz državnog proračuna u 

iznosu od 75% od limita utvrđenom Odlukom Vlade 

RH, dok će preostalih 25% sufinancirati  Karlovačka 

Županija i Grad Ogulin u jednakim omjerima, 

odnosno svaki sa 12,5 %. 

Ista će se doznačiti izravno na račune 

prijevoznika prema sklopljenim ugovorima i 

ispostavljenim računima prijevoznika. 

 Sastavni dio ispostavljenih računa je popis 

učenika koji su kupili kartu te relacija na kojoj 

učenik putuje. 

 

Članak 6. 

 U mjesecu kada se nastava, sukladno 

Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o 

početku i završetku nastavne godine, broju radnih 

dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih 

škola za školsku godinu 2019./2020. (Narodne 

novine 48/19), održava dio mjeseca, sufinancirat će 

se prijevozna karta (mjesečna/pojedinačna), 

uzimajući u obzir najpovoljniji iznos. 

 Učenicima u programima čiji se veći dio 

izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim 

strukovnim programima sa stručnom praksom, 

sukladno Odluci Ministarstva iz stavka 1. ovog 

članka, sufinancirat će se prijevozne karte za dane 

pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne 

prakse u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji 

iznos (mjesečna /polumjesečna/ pojedinačna). 

Navedeno će se primjenjivati i u mjesecu srpnju. 

 Za prijevoz maturanata za dane pohađanja 

obvezne državne mature ili za dane izrade i obrane 

završnog rada te za učenike koji imaju obvezu 

pohađanja dopunskog rada sukladno članku 75. 

stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 

i srednjoj školi sufinancirat/financirat će se 

najpovoljniji iznos prijevozne karte. 

 

Članak 7. 

Učenici ostvaruju pravo korištenja 

subvencije kupnjom mjesečnih karata kod 

prijevoznika, a na temelju ove Odluke i Odluke 

nadležnog upravnog odjela Karlovačke županije čiji 

je sastavni dio popis učenika koji ostvaruju 

navedeno pravo. 

Grad će za potrebe provođenja ove Odluke 

po potrebi koristiti podatke nadležnog upravnog 

odjela Karlovačke županije, prijevoznika, škola te 

drugih tijela i institucija. 

 

Članka 8. 

S prijevoznicima iz članka 2. ove Odluke 

sklopit će se Ugovori, kojima će se regulirati 

međusobna prava i obveze. 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u Glasniku Karlovačke županije, a 
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odnosi se na sufinanciranje troškova prijevoza 

redovitih učenika srednjih škola na području Grada 

Ogulina za školsku godinu 2019./2020. 

  

KLASA: 022-01/19-01/30 

URBROJ: 2133/02-01/1-19-1 

Ogulin, 4. rujna 2019. 

 

 

GRADONAČELNIK 

 

Dalibor Domitrović, ing. 

                

III   OPĆINA PLAŠKI 

 

Temeljem članaka 2, 3, 4. st. 1. alineja 5. i 

članka 5. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (N. N. br. 28/10.) te članka 

34. Statuta Općine Plaški  (GKŽ br. 15/13, 8/17, 

6/18.), općinsko vijeće  Općine Plaški 27.08.2019. 

godine donosi slijedeću:     

 

O D L U K U 

o visini osnovice i koeficijentima za obračun 

plaće općinskog načelnika 

i zamjenika općinskog načelnika u Općini Plaški 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina 

osnovice i koeficijenti za izračun plaća općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika u Općini 

Plaški. 

 

Članak 2. 

Općinskom načelniku i zamjeniku 

općinskog načelnika povećava se bruto osnovica za 

izračun plaće za 3%, odnosno za  2%  i to kako 

slijedi: 

- od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoz 2019. 

godine utvrđuje se visina osnovice za obračun 

plaće od 3.420,63 kn (slovima: 

tritisućečetiristodvadeset kuna i šezdesettri lipe) ili 

povećanje osnovice za 3%, 

- od 01. rujan 2019. godine pa nadalje utvrđuje se 

visina osnovice za obračun plaće od 3.489,04 

(slovima: tritisućečetiristoosamdesetdevet kuna i 

četiri lipe) ili povećanje za 2%. 

 

Članak 3. 

Koeficijenti za izračun plaća predmetnim 

dužnosnicima iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se u 

slijedećim vrijednostima: 

1. općinski načelnik 3,07 

2. zamjeniku općinskog načelnika 1,85. 

Plaću općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i 

osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku 

navršenu godinu radnog staža, najviše 20%. 

 

2 

Članak 4. 

Masa sredstava za plaće utvrđenih sukladno 

članku 2. ove Odluke ne može biti veća od 

ograničenja utvrđenih u članku 14. i 15. Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (N. N. br. 28/10.), odnosno sredstava 

osiguranih u Proračunu Općine Plaški. 

 

Članak 5. 

Zamjeniku općinskog načelnika Općine 

Plaški koji svoju dužnost obnaša volonterski 

utvrđuje se naknada za rad u visini od  40%  

umnoška koeficijenta za obračun plaće i osnovice iz 

članka 2. i 3. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Iznos plaće razvidan iz članka 1. ove 

Odluke, osigurava su u Proračunu Općine Plaški i to: 

- razdjel 001 Općinska predstavnička i 

izvršna tijela 

- glava 01 Općinsko vijeće i općinski 

načelnik 

- aktivnost A100001 redovita djelatnost 

javne uprave 

- 311 plaće 

 

Članak 7. 

Ova Odluka ima se objaviti u Glasniku 

karlovačke županije i stupa na snagu 8 dana od dana 

objave. 

Ista Odluka bit će objavljena i na službenoj 

web stranici Općine Plaški, www.plaski.hr istog 

dana. 

 

Članak 8. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju 

važiti: 

- Odluka o visini osnovice i koeficijenta za obračun 

visine plaće općinskog načelnika i naknade 

zamjeniku općinskog načelnika Općine Plaški 

(GKŽ br. 49/10.), 

 

KLASA: 022-01/19-01/65 

UR.BROJ: 2133/14-03-19-1                                 

Plaški; 27.08.2019. godine                                                                            

    

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. teol. 

 

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima 

(N. N. broj: 19/98, 50/12 i 89/17) i članka 34. Statuta 

Općine Plaški (GKŽ br. 15/13, 8/17, 6/18.), 

Općinsko vijeće Općine Plaški na 19. sjednici 

održanoj dana 27.08.2019. godine donosi:  

 

 

 

http://www.plaski.hr/
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O D L U K U 

o grobljima na području općine Plaški 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Odlukom o grobljima na području Općine 

Plaški (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se:  

− opće odredbe,  

− građenje, zatvaranje i stavljanje groblja izvan 

uporabe,  

− upravljanje grobljem,  

− mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih 

mjesta na korištenje,  

− vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna 

mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba,  

− uvjeti/mjerila plaćanja naknade za dodjelu 

grobnog mjesta i godišnja naknada korištenja,  

− održavanje groblja i uklanjanje otpada,  

− načini i uvjeti korištenja groblja i obavljanja 

pogrebnih poslova,  

− kaznene odredbe,  

− prijelazne i završne odredbe.  

 

Članak 2. 

U smislu ove Odluke, groblje je ograđeni 

prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, 

komunalna infrastruktura i prateći objekti i 

predstavljaju komunalne objekte Općine Plaški.  

Pratećim objektima u smislu ove Odluke smatraju se 

mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije 

za ispraćaj umrlih i sl.  

Na području općine Plaški postoje slijedeća groblja 

u naseljima: 

 

1. Centralno groblje Plaški – Muratovo brdo 

  

2. Groblje Plaški – Kneževići 

 

3. Groblje Jezero 

  

4. Groblje Janja Gora – Klašnica 

 

5. Groblje Janja Gora – Draga 

 

6. Groblje Janja Gora – Do 

 

7. Groblje Janja Gora – Latasovo 

 

8. Groblje Kunić – Glavnica 

 

9. Groblje Kunić – Smederevo 

 

10. Groblje Kunić – Dursovke 

 

11. Groblje Kunić – Selišta 

 

12. Groblje Lapat 

 

13. Groblje Latin – Vukelići 

 

14. Groblje Latin Dugovac 

 

15. Groblje Latin – Brijeg 

 

16. Groblje Latin – Kućište 

 

17. Groblje Međeđak – Grabe 

  

18. Groblje Međeđak – Letice 

 

19. Groblje Međeđak – Grbice 

   

20. Groblje Pothum Plaščanski – Vukelići 

  

21. Groblje Pothum Plaščanski – Bunjevci 

 

22. Groblje Pothum Plaščanski Vorkapići  

 

Članak 3. 

Značenje pojedinih pojmova:  

1. Korisnik grobnog mjesta - fizička osoba s pravom 

korištenja grobnog mjesta nakon dodjele grobnog 

mjesta na korištenje, uz uvjet da ga održava i plaća 

godišnju grobnu naknadu ( u daljnjem tekstu: 

korisnik),  

2. Vlasnik grobnog mjesta – vlasnik zemljišta na 

kojem se grobno mjesto nalazi je Općina Plaški,  

3. Vlasnik grobnih uređaja i opreme − fizičke osobe 

mogu biti vlasnici grobnih uređaja i opreme,   

4. Grobna mjesta – grobovi, grobnice i grobnice za 

urne, namijenjeni za ukop umrlih osoba,  

5. Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta – 

naknada koja se plaća za održavanje zajedničkih 

dijelova groblja,  

6. Naknada kod dodjele grobnog mjesta – naknada 

koju korisnik plaća kod dodjele grobnog mjesta na 

korištenje,  

7. Grobni uređaji i oprema – nagrobni spomenik, 

nagrobna ploča, ograda i slično imaju status 

nekretnine, 

8. Slobodno grobno mjesto – grobno mjesto kojeg se 

korisnik odrekao potpisivanjem Izjave o odricanju 

grobnog mjesta u korist Općine Plaški,  

9. Izjava o odricanju grobnog mjesta – izjava kojom 

se korisnik odriče grobnog mjesta, odnosno 

besplatno prenosi pravo korištenja na Općinu Plaški,  

10. Napušteno grobno mjesto – grobno mjesto za 

koje grobna naknada nije plaćena 10 godina, te se 

može ponovno dodijelit na korištenje, nakon proteka 

15 godina od zadnjeg ukopa u grob, odnosno 30 

godina od zadnjeg ukopa u grobnicu,  

11. Opći grobovi – su grobovi za koje nije plaćena 

naknada za korištenje i nije izdano rješenje o dodjeli,  

12. Ukop – polaganje umrlog ili polaganje 

posmrtnih ostataka u grobno mjesto,  

13. Potvrda o posjedovanju grobnog mjesta – 

potvrda koju izdaje Općina Plaški u svrhu 

provođenja ostavinskog postupka nakon smrti 

korisnika grobnog mjesta,  
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14. Rješenje o nasljeđivanju – rješenje koje donosi 

Općinski sud ili javni bilježnik u ostavinskom 

postupku nakon smrti korisnika grobnog mjesta i 

koje je mjerodavno za prijenos prava korištenja 

grobnog mjesta s korisnika na nasljednika, novog 

korisnika. 

15. Ugovor o ustupanju grobnog mjesta – ugovor u 

pisanom obliku ovjeren kod javnog bilježnika 

kojim korisnik grobnog mjesta pravo korištenja 

prenosi na treću osobu,  

16. Održavanje groblja – održavanje i čišćenje 

zemljišta i putova na groblju, održavanje i čišćenje 

prostora i objekata za obavljanje ispraćaja i sahrane 

umrlih, uređenje i održavanje zelenila, čišćenje 

groblja i zbrinjavanje otpada, kao i provođenje reda 

na groblju.  

 

Članak 4. 

Na grobljima iz članka 2. ove Odluke 

ukapaju se u pravilu umrli koji imaju prebivalište na 

području općine Plaški.  

Na grobljima na području općine Plaški 

mogu se ukapati i ostali umrli koji nisu imali 

prebivalište na području općine Plaški, ukoliko su 

korisnici grobnog mjesta, ili imaju osigurano grobno 

mjesto u obiteljskom grobu ili grobnici i imaju 

suglasnost korisnika grobnog mjesta.  

Iznimno, kada nastane potreba za ukopom 

umrlog koji je živio u stranoj državi, a koji je rođen 

i bio stanovnik Općine Plaški, može se ukopati na 

groblja na području općine Plaški, ukoliko ima 

osigurano grobno mjesto u obiteljskom grobu ili 

grobnici i ima suglasnost korisnika grobnog mjesta.  

Umrlog se može ukopati i na groblju koje je on 

odredio za života ili koje odredi njegova obitelj 

odnosno osoba koja je dužna skrbiti o njegovu 

ukopu. 

  

II. GRAĐENJE, ZATVARANJE I 

STAVLJANJE GROBLJA IZVAN UPORABE  

Članak 5. 

Općinsko vijeće Općine Plaški donosi 

odluke:  

− o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u 

skladu Prostornim planom,  

− o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju 

više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih 

mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća 

grobna mjesta,  

− o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan 

uporabe kada više nema mogućnosti ukopa zbog 

prostornih, sanitarnih ili drugih razloga.  

 

Odluke iz prethodnog stavka ovog članka objavljuju 

se u Glasniku karlovačke županije. 

  

III. UPRAVLJANJE GROBLJEM  

 

 

 

Članak 6. 

Grobljima iz članka 2. ove Odluke upravlja 

tvrtka PLAŠKI KOM d.o.o. za usluge Plaški (u 

daljnjem tekstu: uprava groblja)  prema uvjetima i na 

način propisan Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu, Zakon o grobljima i drugim 

propisima.  

Upravljanje grobljem obuhvaća dodjelu 

grobnih mjesta, vođenje grobnih očevidnika, 

registara i naplatu godišnje grobne naknade, 

uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja, na 

način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, 

pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a 

osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.  

Grobljem se upravlja pažnjom dobroga 

gospodara i na način kojim se iskazuje poštovanje 

prema umrlima.  

O uređenju i održavanju dodijeljenih 

grobnih mjesta dužni su se brinuti korisnici.  

 

Članak 7. 

Grobna mjesta, grobni uređaji i oprema koji 

su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se 

smatrati napuštenim, moraju se održavati i obnavljati 

sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.  

Natpisi na grobovima i grobnicama ne 

smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne 

osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu 

na umrloga.  

 

Članak 8. 

Uprava groblja obavlja slijedeće 

aktivnosti:  

− utvrđuje raspored grobnih mjesta,  

− dodjeljuje grobna mjesta na korištenje,  

− izdaje rješenja i vrši naplatu godišnje grobne 

naknade,  

− vodi grobne očevidnike i registre. 

 

Članak 9. 

Uprava groblja dužna je pravovremeno 

poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju 

slobodna grobna mjesta sukladno potrebama.  

 

Članak 10. 

Uprava groblja dužna je voditi Grobni 

očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području 

općine Plaški koji sadrži podatke o:  

− grobovima, grobnicama i grobnicama za urne,  

− korisnicima grobova i grobnica,  

− osobama koje imaju pravo ukopa,  

− svim promjenama,  

− uzroku smrti.  

 

Sastavni dio Grobnog očevidnika iz stavka 

1. ovoga članka je Položajni plan grobnih mjesta i 

grobnica.  

Uprava groblja dužno je voditi i Registar 

umrlih osoba po prezimenu, imenu i imenu oca te 
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OIB građana umrle osobe s naznakom gdje je 

ukopana.  

Grobni očevidnik, Registar umrlih osoba i 

Položajni plan grobnih mjesta moraju se pohraniti i 

trajno čuvati.  

Nadzor nad provođenjem akata iz ovog 

članka provodi Općinski načelnik 

 

Članak 11. 

Uprava groblja dužno je donijeti Akt o 

pravilima ponašanja na groblju i Položajni plan 

grobnih mjesta i iste izložiti na vidljivom mjestu na 

groblju.  

 

IV. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I 

USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA 

KORIŠTENJE  

Članak 12. 

Uprava groblja daje grobno mjesto na 

korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o 

tome donosi rješenje.  

Protiv rješenja iz stavka 1.ovoga članka 

zainteresirana osoba može izjaviti žalbu nadležnom 

tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave.    

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća 

godišnju grobnu naknadu.  

Visinu naknade iz stavka 1. i 3. ovoga 

članka utvrđuje odlukom predstavničkog tijela 

jedinice lokalne samouprave.  

 

Članak 13. 

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije 

plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može 

se ponovo dodijeliti na korištenje, nakon proteka 

petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, 

odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u 

grobnicu.  

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se 

prema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno 

može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem 

groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i 

znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos 

grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama.  

U protivnom smatrat će se da se radi o 

napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može 

raspolagati.  

 

Članak 14. 

Obavijest o namjeri prekopa općeg ili 

napuštenog groba i grobnice Uprava groblja će 

dostaviti korisniku grobnog mjesta najmanje tri 

mjeseca prije prekopa.  

Ukoliko korisnik grobnog mjesta nije 

poznat, prekop se vrši bez obavještavanja.  

Nakon prekopa posmrtni ostaci umrlog se 

prenose u zajedničku grobnicu ili po želji obitelji 

umrlog – u drugo grobno mjesto.  

 

 

 

Članak 15. 

Svakom pojedinačnom korisniku grobnog 

mjesta može se dodijeliti na korištenje samo jedno 

grobno mjesto.  

Iznimno od prethodnog stavka, grobno 

mjesto dodijelit će se osobi koja već ima pravo ukopa 

u grobno mjesto, ukoliko je to grobno mjesto 

popunjeno.  

 

Članak 16. 

Grobovi mogu biti jednostruko (jedno 

grobno mjesto), dvostruko (dva grobna mjesta).  

Uprava groblja donosi Položajni plan 

grobnih mjesta i grobnica na način da površinu 

groblja podijeli na redove i grobna mjesta, a svakom 

grobu dodjeli odgovarajuću oznaku.  jednostruko: 

širina od 120 cm do 140 cm, a dužina od 250 cm do 

260 cm b) dvostruko: širina od 220 cm do 240 cm, a 

dužina od 250 cm do 260 cm. Izuzetno, dužina 

grobnog mjesta može biti i manja ako je na starom 

dijelu groblja i time ne narušava postojeće stanje, a 

duljina se mora uklapati u postojeće redove. 

Međusobni razmak grobova mora biti 

najmanje od 20 cm do 30 cm. Iznimno razmak 

između grobnih mjesta može iznositi i manje za već 

postojeće grobne uređaje.  

Neto površina groba je parcela grobnog 

mjesta (groba – predstavlja samu ukopnu jamu koja 

iznosi 80x200cm). 

Bruto površina groba je neto površina 

grobnog mjesta uvećana za razmak između grobnih 

mjesta. 

 

Članak 17. 

Postojeća grobna mjesta mogu se dodijeliti 

na korištenje tek kad podnositelj zahtjeva dostavi 

izjavu srodnika (ovjerenu od javnog bilježnika) koji 

polažu pravo na navedeno grobno mjesto, u kojoj se 

izričito odriču svih prava na isto, te su suglasni da 

podnositelj zahtjeva u svoje ime postane korisnik 

grobnog mjesta.  

 

Članak 18. 

Svi korisnici grobnih mjesta koji koriste 

grobno mjesto ili obiteljsku grobnicu dulje vrijeme, 

koji su postavili ili namjeravaju postaviti nadgrobne 

spomenike, dužni su zatražiti grobno mjesto na 

neodređeno vrijeme. U protivnom, nakon proteka 15 

godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon 

proteka 30 godina od ukopa u grobnicu pravo 

raspolaganja grobnim mjestom ima Uprava groblja.  

 

Članak 19. 

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta 

imaju i članovi njegove obitelji.  

Članovima obitelji korisnika grobnog 

mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se supružnik 

korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i 

posvojena djeca i njihovi supružnici te roditelji 

korisnika grobnog mjesta.  
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Korisnik grobnog mjesta može dopustiti 

privremeni ukop i drugim osobama, o čemu je dužan 

pismenom izjavom obavijestiti Upravu groblja.  

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta 

korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.  

Nasljednik iz prethodnog stavka dužan je 

Upravi groblja dokazati da je naslijedio pravo 

korištenja grobnog mjesta dostavom pravomoćnog 

rješenja o nasljeđivanju te zatražiti prijenos prava 

korištenja grobnog mjesta u Grobnom očevidniku.  

Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju 

grobnog mjesta u njega se mogu ukapati osobe koje 

su u trenutku smrti korisnika grobnog mjesta bili 

članovi njegove obitelji.  

Korisnik može korištenje grobnog mjesta 

ugovorom ustupiti trećim osobama bez naknade.  

Osobe koje steknu pravo korištenja 

grobnog mjesta dužne su ovjereni ugovor od javnog 

bilježnika dostaviti Upravi groblja radi upisa novog 

korisnika u Grobni očevidnik.  

Korisnici grobnih mjesta koji ugovorom 

ustupe pravo korištenja ne mogu kasnije ugovorom 

ili rješenjem stjecati pravo korištenja drugog 

grobnog mjesta na istom groblju.  

 

Članak 20. 

Uprava groblja će na zahtjev stranke i na 

temelju ugovora o ustupanju ili rješenja o 

nasljeđivanju izvršiti promjenu podataka o 

korisnicima u Grobnom očevidniku te o tome 

donijeti rješenje.  

 

Članak 21. 

Uprava groblja će obustaviti ukope u 

grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, 

odnosno korištenju grobnog mjesta dok spor ne bude 

riješen.  

 

Članak 22. 

Za ustupanje prava korištenja grobnog 

mjesta i za privremeni ukop osoba koje se, u smislu 

ove Odluke, ne smatraju članovima obitelji korisnika 

grobnog mjesta, potrebna je suglasnost svih osoba 

koje imaju pravo ukopa u predmetno grobno mjesto.  

 

Članak 23. 

Opća grobna mjesta u smislu ove Odluke su 

grobna mjesta za koje nije plaćena naknada za 

korištenje i nije izdano rješenje o dodjeli.  

Rok za korištenja općih grobnih mjesta je 15 godina 

od dana ukopa umrle osobe.  

Nakon isteka roka iz prethodnog stavka, 

općim grobnim mjestima Uprava groblja slobodno 

raspolaže za prekop.  

 

V. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U 

POPUNJENA GROBNA MJESTA TE NAČIN 

UKOPA NEPOZNATIH OSOBA  

 

 

Članak 24. 

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se 

obaviti po proteku najmanje 15 godina od zadnjeg 

ukopa u grobno mjesto.  

Iznimno, ukop članova obitelji može se 

obaviti prije isteka 15 godina od posljednjeg ukopa, 

ali pod uvjetom da se kod zemljanih grobova osigura 

0,80 metara zemlje iznad lijesa.  

Ako je grobnica za polaganje ljesova 

sagrađena u više razina, grobno mjesto se smatra 

popunjenim kada su sve razine popunjene te se ukop 

u jednostruku grobnicu može obaviti nakon proteka 

30 godina od zadnjeg ukopa, a u dvostruku grobnicu 

nakon proteka 30 godina od pojedinog ukopa.  

Popunjeno grobno mjesto na općem grobu 

može se prekopati nakon proteka 15 godina od 

posljednjeg ukopa u isto, a ostaci preminulih osoba 

premjestit će se u zajedničku kosturnicu o trošku 

Općine Plaški.  

U grobna mjesta može se položiti urna bez 

obzira na to kada je položena prethodna urna.  

 

Članak 25. 

Nepoznate osobe ukapaju se u opće 

grobove koje odredi Uprava groblja, nakon što 

nadležna državna tijela izdaju odgovarajuća 

odobrenja, a na način uobičajen mjesnim prilikama, 

osiguravajući pritom dostupne podatke (dob, spol, 

datum smrti).  

Eventualni nasljednici osoba iz stavka 1. 

ovog članka ne stječu pravo korištenja grobnog 

mjesta u koje su ove osobe ukopane.  

Uprava groblja dužna je grobno mjesto iz 

stavka 1. ovoga članka urediti i održavati na način 

kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.  

Troškove ukopa nepoznate osobe snosi 

Općina Plaški.  

 

VI. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE 

NAKNADE KOD DODIJELE GROBNIH 

MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE 

ZA KORIŠTENJE  

 

Članak 26. 

Općinsko vijeće Općine Plaški na prijedlog 

Uprave groblja posebnom Odlukom utvrđuje:  

− visinu jednokratne naknade za dodjelu na 

korištenje grobnog mjesta, 

− visinu naknade za izgradnju grobnice, 

postavljanje ili obnovu nadgrobnog spomenika  

− visinu godišnje grobne naknade.  

 

Članak 27. 

Visina jednokratne naknade za dodjelu na 

korištenje grobnog mjesta utvrđuje se prema:  

− lokaciji groblja,  

− površini grobnog mjesta,  
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Članak 28. 

Jednokratna naknada za dodjelu na 

korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele 

grobnog mjesta na korištenje u roku određenom 

rješenjem.  

Sredstva naknade za dodjelu grobnog 

mjesta se uplaćuju na račun uprave groblja i mogu se 

koristiti isključivo za radove na izgradnji, uređenju i 

proširenju groblja.  

 

Članak 29. 

Godišnja grobna naknada plaća se jednom 

godišnje u cjelokupnom iznosu i to najkasnije do 30. 

lipnja tekuće godine.  

Uprava groblja obvezna je korisniku 

grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje 

najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.   

 

Članak 30. 

Svi korisnici grobnih mjesta kojima su ista 

do sada dodijeljena, a u njima još uvijek nije izvršen 

ukop, dužni su na istima, najkasnije u roku 12 

mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke, 

izraditi najmanje betonski okvir grobnog mjesta.  

Korisnik, kome su unaprijed dodijeljuje 

grobno mjesto, dužan je najkasnije u roku godine 

dana, od dana dodjele grobnog mjesta na korištenje 

izgraditi najmanje betonski okvir grobnog mjesta. U 

slučaju neispunjenja navedene obveze smatra se da 

je korisnik odustao od kupljenog grobnog mjesta te 

se iznos uplaćene jednokratne naknade ne vraća.  

  

VII. ODRŽAVANJE GROBLJA I 

UKLANJANJE OTPADA  

 

Članak 30. 

Groblja iz članka 2. Ove Odluke održava 

Uprava groblja. 

Pod održavanjem groblja u smislu stavka 1. 

ovog članka smatra se održavanje i čišćenje 

zemljišta, staza, parkirališta i putova na groblju, 

održavanje i čišćenje prostora i zgrada za obavljanje 

ispraćaja i ukopa umrlih, uređenje i održavanje 

zelenila, čišćenje groblja i zbrinjavanje otpada, kao i 

provođenje reda na groblju.  

 

Članak 31. 

Grobna mjesta na groblju moraju se 

izrađivati prema Položajnom planu groblja u skladu 

sa propisima o građenju i propisima o grobljima.  

 

Članak 32. 

Prilikom izvođenja radova, izvođači su 

dužni pridržavati se odredaba o Redu na groblju, a 

naročito:  

− radovi se moraju izvoditi na način da se do 

najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na 

groblju,  

− građevni materijal može se držati na groblju 

samo kraće vrijeme koje je nužno za obavljanje 

radova,  

− za prijevoz materijala potrebnog prilikom 

izvođenja radova mogu se koristiti samo za to 

određeni putovi i staze,  

− u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova 

završetka, izvođač je dužan bez odlaganja 

radilište dovesti u prijašnje stanje.  

Uprava groblja može zabraniti radove u 

određene dane zbog opravdanih razloga.  

 

 

Članak 33. 

Za gradnju grobnica, postavljanje ili 

obnovu nadgrobnih spomenika korisnik grobnog 

mjesta podnosi zahtjev Upravi groblja i uplaćuje 

odgovarajuću naknadu.  

Uprava groblja izdaje odobrenje uz 

slijedeće uvjete:  

− Nadgrobni spomenik mora se izgraditi tako da 

njegovi rubni dijelovi budu udaljeni od 

susjednog spomenika najmanje 15 cm. Ukoliko 

to zbog rasporeda postojećih grobnih mjesta nije 

moguće, razmak će odredit Uprava groblja.  

− Korisnik grobnog mjesta odnosno izvođač 

radova mora prethodno od uprave groblja 

zatražiti utvrđivanje površine za izgradnju 

betonskih temelja i postavljanje nadgrobnog 

spomenika te upute o izvođenju radova.  

Uprava groblja će zabraniti radove onom 

izvođaču radova koji započne s radom bez 

ispunjenih uvjeta iz ovog članka.  

 

Članak 34. 

Grobna mjesta koja se oštete prilikom 

izvođenja radova ili obavljanja ukopa moraju se 

odmah, a najkasnije u roku od 15 dana urediti i 

dovesti u prijašnje stanje.  

Troškove oko uspostave prijašnjeg stanja 

snosi osoba na čiji se zahtjev obavljaju radovi, 

odnosno ukop.  

 

Članak 35. 

Izgradnja nadgrobnog spomenika neće se 

odobriti na grobnom mjestu koje se prema ovoj 

Odluci smatra općim grobom.  

 

Članak 36. 

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku 

i načinu uređenja grobnog mjesta, po prethodnoj 

suglasnosti uprave groblja.  

Materijal od kojeg se izrađuju nadgrobni 

spomenici mora biti trajan (kamen, beton i sl.), a 

sami spomenici po obliku i načinu izvedbe moraju 

biti u skladu s okolinom i s mjesnim običajima.  

Ako nadgrobni spomenik bude izgrađen 

protivno suglasnosti Uprave groblja, korisnik 

grobnog mjesta dužan je izgrađeni dio uskladiti sa 

suglasnošću, a ako to nije moguće, nadgrobni 
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spomenik treba ukloniti. U protivnom će to provesti 

Uprava groblja na teret korisnika grobnog mjesta.  

 

Članak 37. 

O uređenju i održavanju grobnih mjesta 

moraju se brinuti njihovi korisnici, na način da se 

grobno mjesto i prostor oko grobnog mjesta drži u 

redu i čistoći.  

Nastali otpad korisnici grobnog mjesta 

dužni su odlagati na zato određeno mjesto.  

Ako korisnik ne brine o održavanju 

grobnog mjesta, Uprava groblja upozorit će ga na 

obvezu i odrediti mu rok u kojem se grobno mjesto 

mora urediti. Ukoliko korisnik ne uredi grobno 

mjesto u određenom roku, Uprava groblja uredit će 

grobno mjesto na trošak korisnika.  

 

Članak 38. 

Uređenje i održavanje groblja, Uprava 

groblja dužna je obavljati kontinuirano na način da 

groblja budu uredna, a objekti u funkcionalnom 

smislu ispravni.  

 

Članak 39. 

Uprava groblja mora mrtvačnicu i ostale 

objekte na grobljima održavati u ispravnom stanju, 

održavati red i čistoću, te prema potrebi izvršiti 

dezinfekciju.  

 

Članak 40. 

Na groblju je izričito zabranjeno:  

− ulaziti u mrtvačnicu bez prethodnog odobrenja 

uprave groblja,  

− oštećivanje i uništavanje opreme na grobnim 

mjestima,  

− oštećivanje i uništavanje zelenih površina na 

groblju, ograda, objekata i druge opreme na 

groblju,  

− kretati se izvan staza namijenjenih za prolaz 

između grobnih mjesta i prelaziti preko grobnih 

mjesta,  

− odlaganje otpada izvan za to određenog mjesta,  

− odnošenje cvijeća, ukrasa i opreme s tuđih 

grobnih mjesta,  

− zabava, glasan govor i slično ponašanje koje je 

protivno održavanju potrebnog pijeteta prema 

mrtvima na groblju.  

 

Članak 41. 

Na odgovarajućim mjestima na grobljima, 

uprava groblja je dužna osigurati pravilno odlaganje 

otpada.  

 

Članak 42. 

Građani su obvezni na groblju održavati 

potpun mir i moraju se ponašati kako to odgovara 

mjestu i poštovanju prema umrlima.  

Građani su obvezni pridržavati se Odluke o 

pravilima ponašanja koju utvrđuje Uprava groblja. 

 

VIII. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA 

GROBLJA I OBAVLJANJA POSLOVA UKOPA 

Članak 43. 

Pod poslovima ukopa podrazumijeva se 

organiziranje i obavljanje ukopa umrloga.  

Poslovi organiziranja i obavljanja ukopa su 

poslovi smještaja umrloga u mrtvačnicu, priprema 

grobnog mjesta (iskop grobne jame odnosno 

otvaranje grobnice), prijevoz umrloga od mrtvačnice 

do grobnog mjesta, ukop umrloga i zatrpavanje 

grobne jame, odnosno zatvaranje grobnice, te 

uređenje grobnog mjesta nakon ukopa.  

 

Članak 44. 

Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna 

osoba koja je uz predočenje i predaju dozvole za 

ukop umrle osobe, a po potrebi i drugih isprava,  

preuzima obveze podmirenja troškova ukopa.  

 

Članak 45. 

Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i 

zatražiti obavljanje ukopa ispunjavanjem posebnog 

obrasca  prijave ukopa, u kojem mora naznačiti 

slijedeće podatke:  

− podatke o grobnom mjestu na kojem se predlaže 

ukop,  

− podatke o korisniku grobnog mjesta, 

− osobne podatke o osobi koja vodi brigu o 

grobnom mjestu,  

− osobne podatke o umrlom, 

− te po potrebi i druge podatke. 

Ukoliko umrli ili naručitelj ukopa nisu 

korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev 

naručitelja za dodjelu grobnog mjesta.  

 

Članak 46. 

Nakon prijema prijave, uprava groblja je 

dužna provjeriti podatke navedene u prijavi te 

ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom i 

ovom Odlukom, odobrava ukop na određenom 

grobnom mjestu.  

 

Članak 47. 

Uprava groblja nema pravo uskratiti ukop 

na određenom grobnom mjestu, ukoliko u postupku 

odobravanja ukopa utvrdi da umrli kao bivši korisnik 

grobnog mjesta ili naručitelj kao korisnik grobnog 

mjesta, nisu podmirili godišnje grobne naknade.  

Radi plaćanja zaostalih godišnjih grobnih 

naknada uprava groblja i korisnik grobnog mjesta 

mogu zaključiti izvan sudsku nagodbu, koja se mora 

ovjeriti kod javnog bilježnika.  

 

Članak 48. 

U slučaju da nitko ne preuzme obvezu 

plaćanja zaostalih grobnih naknada, odnosno na sebe 

ne prenese pravo korištenja grobnog mjesta kao 

nasljednik umrlog ili se ne obveže na podmirenje 

troškova, ukop umrlog izvršit će se na općem 

grobnom mjestu na način propisan ovom Odlukom. 
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Članak 49. 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke 

obavlja Općinski načelnik i odgovorna osoba uprave 

groblja. 

 

Članak 50. 

Odgovorna osoba uprave groblja u 

obavljanju nadzora iz članka 52. ove Odluke 

ovlaštena je:  

- upozoriti fizičke i pravne osobe o pravilima 

ponašanja na groblju,  

- na poduzimanja određenih radnji u svrhu 

održavanja grobova. 

 

Članak 51. 

Na osnovi prijave uprave groblja, nadležno 

tijelo jedinice lokalne samouprave će protiv fizičkih 

i pravnih osoba koji prekrše odredbe ove Odluke 

poduzeti mjere propisane zakonom.  

 

IX. KAZNENE ODREDBE  

 

Članak 52. 

Nadzor nad primjenom odredaba ove 

Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine 

Plaški. 

 

Članak 53. 

Novčanom kaznom u visini od 500,00 kuna 

kaznit će se za prekršaj pravna osoba:  

− ako gradi grobnicu, postavlja ili obnavlja 

nadgrobni spomenik bez odobrenja iz članka 33. 

ove Odluke,  

− postupa protivno odredbama članka 32. ove 

Odluke.  

 

Članak 54. 

Novčanom kaznom u visini od 200,00 

kuna kaznit će se za prekršaj korisnik grobnog 

mjesta:  

− ako grobno mjesto i prostor oko njega ne 

održava urednim prema članku 37. ove Odluke,  

− postupa protivno odredbama članka 33. ove 

Odluke.  

 

Članak 55. 

 

Novčanom kaznom u visini od 200,00 

kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:  

− postupa protivno odredbama iz članka 40. ove 

Odluke,  

− ako se ne pridržava pravila o ponašanju na 

groblju prema članku 42. ove Odluke.  

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 56. 

Korisnicima grobnih mjesta koji su do dana 

stupanja na snagu ove Odluke imali status korisnika 

grobnog mjesta temeljem ugovora o korištenju 

grobnog mjesta ili nekog drugog valjano pravnog 

akta, izdat će se rješenje o dodijeli grobnog mjesta 

na neodređeno vrijeme.  

 

Članak 57. 

Osoba koja smatra da je korisnik grobnog 

mjesta, a nije upisana u Grobni očevidnik, može 

zatražiti upis na temelju valjano pravnog akta.  

 

Članak 58. 

Osoba koja je do dana stupanja na snagu 

ove Odluke imala rješenje o korištenju grobnog 

mjesta na određeno vrijeme,  izdat će se rješenje o 

dodijeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, bez 

naknade.  

 

Članak 59. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o načinu i uvjetima obavljanja 

komunalne djelatnosti održavanja, gospodarenja i 

upravljanja grobljima na području Općine Plaški 

(GKŽ br. broj 24/11.), Odluka o određivanju veličine 

grobnog mjesta (GKŽ br. 25/12.) i Odluke o 

cijenama komunalnih usluga za obavljanje 

pogrebnih poslova i ostalih komunalnih usluga na 

grobljima (GKŽ br. 25/12.).  

 

Članak 60. 

Ova Odluka ima se objaviti u Glasniku 

karlovačke županije i stupa na snagu 8. dana od dana 

objave. 

Odluka će se objaviti i na službenoj stranici Općine 

Plaški, www.plaski.hr.  

 

KLASA: 022-01/19-01/66 

UR.BROJ: 2133/14-03-19-1                              

Plaški, 27.08.2019. godine                                                                             

 

     

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Pero Damjanović 

 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o 

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

89/17) i članka 5. st.1, alineja 22. i članka 15. st. 2. 

Izjave o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću Plaški KOM d.o.o. (Posl. br. OU-

508/13) od 20.12.2013. godine i članka 4. i 8. st. 2. 

Ugovora o radu direktora Društva (Ur. br. 40/16) od 

18.10.2016. godine, član uprave Društva, direktor 

tvrtke Plaški KOM d.o.o. Plaški donosi slijedeću: 

 

 

O D L U K U 

O visini grobnih naknada na području Općine 

Plaški 

 

 

 

http://www.plaski.hr/
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Članak 1. 

Ovom Odlukom, utvrđuje se na području 

Općine Plaški: 

- visina godišnje grobne naknade, 

-

visina naknade za dodjelu na korištenje grobnog mj

esta. 

- visinu naknade za izgradnju grobnice, postavljanje 

ili obnovu nadgrobnog spomenika, ukopa te ostalih 

građevinskih zahvata i administrativnih troskova. 

 

Članak 2. 

Iznos godišnje grobne naknade utvrđuje se kako slij

edi: 

a) na centralnom groblju u Plaškom - Muratovo 

brdo,  iznosi: - za jednostruko grobno mjesto  

…..70,00 kuna  

                                                                - za 

dvostruko grobno mjesto……   110,00 kuna 

  

b)   na ostalim mjesnim grobljima u Općini Plaški 

iznosi: 

- za jednostruko grobno mjesto  …..60,00 kuna                                                                        

- za dvostruko grobno mjesto……   90,00 kuna 

Godišnja grobna naknada plaća se jednom 

godišnje u cjelokupnom iznosu u roku od 15 

dana po ispostavljenom računu. 

Uprava društva Plaški KOM 

d.o.o. obvezna je korisniku grobnog mjesta dostaviti 

uplatnicu za plaćanje. Naknada iz ovog 

članka uplaćuju se na žiro račun društva Plaški 

KOM d.o.o. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Članak 3. 

Iznos naknade za dodjelu na korištenje gro

bnog mjesta utvrđuje se kako slijedi: 

a) na centralnom groblju u Plaškom – Muratovo 

brdo, iznosi: - za jednostruko grobno mjesto  

…..1000,00 kuna  

                                                                - za 

dvostruko grobno mjesto……   1500,00 kuna 

  

b)    na ostalim mjesnim grobljima u Općini Plaški 

iznosi: 

- za jednostruko grobno mjesto  …..800,00 kuna 

- za dvostruko grobno mjesto……   1200,00 kuna 

Naknada za dodjelu na korištenje grobnog 

mjesta plaća se jednokratno. 

Uprava društva obvezna je korisniku grobn

og mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje. Naknada i

z ovog članka uplaćuju se na žiro račun društva 

Plaški KOM d.o.o.. 

 

Članak 4. 

Iznos naknade za izgradnju grobnice, 

postavljanje ili obnovu nadgrobnog 

spomenika,ukopa, te ostale građevinske zahvate i 

administrativne troškove utvrđuje se kako slijedi: 

- ukop u grobnicu sa kopanjem, jednokratno….  

700,00 kuna 

- ukop u grobnicu bez kopanja,  jednokratno…. 

450,00 kuna 

- skidanje i montaža mramorne pokrovne 

nadgrobne ploče, jednokratno…. 500,00 kuna 

- manji popravci grobnog mjesta ( popravak okvira 

i ljepljenje), jednokratno …..200,00 kuna 

- izrada i izdavanje izoda iz grobnog 

očevidnika,registra umrlih i sl. jednokratno 

…..50,00 kuna 

- izdavanje odobrenja kod izrade okvira s 

pokrovom, komad……200,00 kuna 

- izdavanje odobrenja kod izrade betonskih i 

kamenih okvira, komad…..150,00 kuna 

- izdavanje odobrenja kod izrade grobnice veličine 

1 groba, komad…..300,00 kuna 

- izdavanje odobrenja kod izrade grobnice veličine 

2 groba, komad ….500,00 kuna  

Naknada za za izgradnju grobnice, 

postavljanje ili obnovu nadgrobnog 

spomenika,ukopa, te ostale građevinske zahvate i 

administrativne troškove plaća se jednokratno. 

Uprava društva obvezna je korisniku grobnog mjest

a dostaviti uplatnicu za plaćanje. Naknada iz ovog 

članka uplaćuju se na žiro račun društva Plaški 

KOM d.o.o.. 

 

Članak 5. 

U slučaju zakašnjenja plaćanja 

utvrđenog rješenjem obračunati će se zakonske 

zatezne kamate koje teku od dana dospijeća. 

Ovrhu radi prisilne naplate  za poslove 

utvrđene člankom 26. Odluke o grobljima pokreće 

uprava društva. 

Cijene utvrđene  člancima 2. 3.i 4.  Izražene 

su bez  PDV-a. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka ima se dostaviti općinskom 

načelniku, odnosno predstavničkom tijelu Općine 

Plaški, na usvajanje i davanje suglasnosti, a ista će 

stupiti na snagu osmog dana od objave u 

„Službenom glasniku Karlovačke županije“.  

 

Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o  visini grobnih naknada na području 

općine Plaški (glasnik Karlovačke župnije br. 

44/18), i odluke o visini naknade za održavanje 

groblja (Glasnik Karlovačke županije br. 25/12). 

 

URBROJ: 25/2019 

 

Plaški 22. Kolovoz 2019 

 

                                                                                                                             

 

PLAŠKI KOM D.O.O. 

UPRAVA DRUŠTVA, DIREKTOR 

 

Đorđe Višnić, ing. str. 
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Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17.) i članka 34. Statuta 

Općine Plaški (GKŽ br. 15/13, 8/17, 6/18.), a 

sukladno Odluci o visini grobnih naknada na 

području Općine Plaški, Urbroj: 18/2018. od 22. 

kolovoz 2019. godine, Općinsko vijeće Općine 

Plaški na svojoj redovitoj 19. sjednici održanoj 

27.08.2019. godine donosi slijedeću:   

 

      S  U  G  L  A  S  N  O  S  T 

na   O d l u k u 

o visini grobnih naknada na području Općini 

Plaški   

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Plaški putem ove 

pismene daje potpun i cjelovit pristanak, suglasnost 

na sadržaj Odluke o visini grobnih naknada na 

području općine Plaški, tvrtke Plaški KOM d.o.o. 

Plaški, Ur. broj: 25/2018. od 22. kolovoz 2019. 

godine. 

 

II. 

Ova Suglasnost s cjelovitim sadržajem 

Odluke ima se objaviti u Glasniku karlovačke 

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

 

KLASA: 022-01/19-01/67 

UR.BROJ: 2133/14-03-19-1 

Plaški;  27.08.2019. godine 

 

       

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. teol. 

 

Temeljem članka 108. i 109.. Zakona o 

Proračunu  ( N.N. RH broj 87/08,. 36/12. I 15/15.  ) 

i članka 34. Statuta općine Plaški  (“Glasnik 

Karlovačke  županije” br. 15/13; 8/17.), Općinsko 

vijeće općine Plaški  na svojoj 19. sjednici održanoj 

dana 27.08.2019. godine donijelo je 

 

ODLUKU  

o usvajanju obračuna Proračuna Općine Plaški  

za razdoblje SIJEČANJ – LIPANJ 2019. godine 

 

I. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna 

Općine Plaški za razdoblje SIJEČANJ – LIPANJ 

2019. godine s obrazloženjem ostvarivanja prihoda i 

primitaka te rashoda i izdataka. 

 

II. 

 Polugodišnji obračun Proračuna Općine 

Plaški za razdoblje SIJEČANJ – LIPANJ 2019. 

godine s Obrazloženjem uz izvršenje sastavni je dio 

ove odluke. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od 

objave, a ima se objaviti u Glasniku Karlovačke 

županije. 

 

KLASA:022-01/19-01/70                                                                                    

URBROJ:2133/14-03-19-1                                                                                  

Plaški, 27.08.2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. teol. 
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KLASA: 400-08/19-01/19 

URBROJ: 2133-14-03-19-01 

Plaški, 27.08.2019. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klećina, dipl. teol. 

 

IZVJEŠTAJ I OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OPĆINE PLAŠKI NA DAN 30.06.2019. g. 

        

        

Odredbom članka 109. Zakona o proračunu (NN 8/ , 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i 

godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("NN" br. 24/13. i 102/17.)  propisana je obveza izrade i donošenja 

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Načelnik Jedinice lokalne samouprave ima obvezu da podnese 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće godine predstavničkom tijelu na 

donošenje, najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine.      

 Člankom 108. Zakona o proračunu (NN 8/ , 136/12 i 15/15) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i 

godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("NN" br. 24/13. i 102/17.) propisano je da polugodišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna sadrži:  

       

1.Opći dio proračuna koji čini A /Račun prihoda i rashoda  

- Prema ekonomskoj klasifikaciji 

- Prema izvorima financiranja 

- Prema funkcijskoj klasifikaciji  

B/ Račun financiranja - prema ekonomskoj klasifikaciji 



BROJ 37/2019. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 38 

 

  

-prema izvorima financiranja  (tabelarni dio)  

       

2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije 

(tabelarni dio)        

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala    

    

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe        

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima      

  

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka     

   

       

Slijedom navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi:     
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klećina, dipl. teol. 

 

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (N.N. 87/08;136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Općine 

Plaški (Glasnik Karlovačke županije 15/13, 8/17 i 06/18) Općinsko vijeće Općine Plaški na 19. sjednici održanoj 

dana27.08.2019. godine donijelo je         

  

I.   IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLAŠKI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-

LIPANJ 2019. GODINE 

 

Članak 1. 

 Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Plaški za razdoblje Siječanj- lipanj 2019 godine koji sadrži 

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

proračuna.        

 Svi planirani programi i aktivnosti Općine Plaški s iskazanim troškovima prikazani su  Tablici  1.  
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              Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N. N. br. 68/18)  i članka 34. Statuta Općine 

Plaški («Glasnik Karlovačke županije», br. 15/13, 8/17 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Plaški na 19. sjednici 

održanoj 27.08.2019. godine donijelo je 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa održavanja komunalne  infrastrukture  za razdoblje  

siječanj – lipanj 2019. godine 

 

Članak 1. 

Ovim Izvješćem utvrđuje se: 

Opis i opseg poslova koji su urađeni na održavanju komunalne infrastrukture, ukupan iznos utrošenih 

sredstava po pojedinoj vrsti posla, kao i % ostvarenja u odnosu na planirano. 

 

Članak 2. 

 

Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika Općine Plaški o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu kako je prikazano u tablici,  koja je sastavni dio Odluke. 

 

Članak  3. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u  ˝Glasniku Karlovačke županije˝. 

Ista Odluka objaviti će se na službenoj stranici Općine Plaški www.plaski.hr.  

 

KLASA : 022-01/19-01/69a                            

URBROJ : 2133/14-03-19-1 

Plaški, 27.08.2019.  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klećina, dipl. teol. 

 

 

http://www.plaski.hr/
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Izvori financiranja za ostvarenje  programa su  ostvareni prihodi proračuna Općine Plaški za 2019. g. u 

iznosu od  249.464,55 kn.          

Komunalna naknada u iznosu od 93.375,45 kn, prihod od Hrvatskih cesta u iznosu od 45.555,00 te razlika 

iz ostalih izvora prihoda Općine u iznosu od 110,534,10 kn.      

    

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klećina, dipl. teol. 

 

              Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N. N. br. 68/18 i članka 34. Statuta Općine 

Plaški («Glasnik Karlovačke županije», br. 15/13, 8/17 i 6/18 ), Općinsko vijeće Općine Plaški na 19. sjednici 

održanoj  27.08.2019. godine donijelo je 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 

 siječanj – lipanj 2019. godine 

 

Članak 1. 

Ovim Izvješćem utvrđuje se: 

Opis i opseg poslova koji su urađeni na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ukupan iznos 

utrošenih sredstava po pojedinoj vrsti posla, kao i % ostvarenja u odnosu na planirano te prikaz izvršenja po 

izvorima sredstava.  

 

Članak 2. 

Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika Općine Plaški o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2019. godinu kako je prikazano u tablici,  koja je sastavni dio ove Odluke. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u ˝Glasniku Karlovačke županije˝. 

Ista Odluka objaviti će se na službenoj stranici Općine Plaški www.plaski.hr. 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klećina, dipl. teol. 

 

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

 

Ivica Klećina, dipl. teol. 
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Članak 4. 

Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Plaški za 2019. godinu imaju se objaviti u Glasniku Karlovačke 

županije stupaju na snagu 8 dana od dana objave. 

 

KLASA:400-08/19-01/ 17  

URBROJ:2133/14-03-19-1                                                                                                                                                                           

Plaški, 27.08.2019.      

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klećina, dipl. teol. 

 

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (N. N. br. 68/18, 110/18) i članka 34. 

Statuta Općine Plaški («Glasnik Karlovačke 

županije», br. 15/13 i 8/17), Općinsko vijeće Općine 

Plaški na 19. sjednici održanoj 27.08.2019. godine 

donijelo je 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE OPĆINE PLAŠKI ZA 

2019. GODINU 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom se utvrđuje : 

1. Opis, opseg i vremenski rok izvođenja  poslova 

održavanja komunalne infrastrukture za 

djelatnosti utvrđene člankom 22. st.1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu s procjenom troškova 

i iskazom financijskih sredstava prema izvorima 

financiranja. 

 

Članak 2. 

 

Tabela 1. 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 

 

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od 

dana objave, a odnose se na  2019. godinu i objaviti 

će se u ˝Glasniku Karlovačke županije“ i na web 

stranici Općine Plaški www.plaski.hr . 

 

KLASA: 022-01/19-01/68                

URBROJ:2133/14-03-19-1 

Plaški, 27.08.2019. 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. teol. 
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Rebalans Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2019. godinu 
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. teol.
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Na temelju članka 67. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (N. N. br. 68/18, 110/18)  

i članka 34. Statuta Općine Plaški («Glasnik 

Karlovačke županije», br. 15/13 , 8/17 i 6/18), 

Općinsko vijeće Općine Plaški na 19. sjednici 

održanoj 27.08.2019.  godine  donijelo je 

 

I. IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA 

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE 

PLAŠKI  ZA 2019. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim Programom se utvrđuje : 

 

1. Opis poslova s procjenom troškova za gradnju 

pojedinih objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture i nabavku opreme. 

2. Iskaz financijskih sredstava potrebitih za 

ostvarivanje Programa s naznakom izvora 

financiranja po djelatnostima. 

 

Članak 2. 

Tabela 1. 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE OPĆINE 

PLAŠKI ZA 2019. GODINU 

 

Članak 3. 

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju 

na snagu 8 dana od dana objave,  a odnose se na 

2019. godinu i  objaviti će se  u ˝Glasniku 

Karlovačke županije” i na web stranici Općine 

Plaški www.plaski.hr.  

 

KLASA: 022-01/19-01/69                  

URBROJ:2133/14-03-19-1 

Plaški, 27.08.2019. 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. teol. 

 

Program gradnje plan za 2019 - po izvorima 

 

 

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

 

Ivica Klečina, dipl. teol. 

 

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (N.N. 87/08;136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Općine Plaški 

(Glasnik Karlovačke županije 15/13, 8/17 i 06/18) Općinsko vijeće Općine Plaški na __. sjednici održanoj dana 

27.08.2019. godine donijelo je 

 

I. REBALANS PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLAŠKI ZA 2019. GODINU 

 

Članak 1.     

Ovaj Rebalans  Plana razvojnih programa Općine Plaški za 2019. godinu sadrže ciljeve i prioritete razvoja 

Općine Plaški povezane s programskom i organizacijskom i funkcijskom klasifikacijom proračuna. 

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

Ovaj  Rebalans Plana razvojnih programa sastavni je dio Rebalansa Proračuna Općine Plaški za 2019.  

godinu. 

 

Članak 3. 

Rebalans Plana razvojnih programa Općine Plaški za 2019.   godinu objaviti će se u Glasniku Karlovačke 

županije, stupa na snagu 8 dana od dana objave, a primjenjuje se od 01.01.2019. g. 

 

KLASA:400-08/19-01/17 

URBROJ:2133/14-03-19-2 

PLAŠKI, 27.08.2019. 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. teol. 
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Temeljem članka 7. Zakona o Proračunu 

(N.N. RH broj 87/08., 136/12. i 15/15. ) i članka 34. 

Statuta općine Plaški (“Glasnik Karlovačke 

županije” br. 15/13.i 08/17.), Općinsko vijeće općine 

Plaški na svojoj 19. sjednici održanoj dana 

27.08.2019. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izvršenju Proračuna općine Plaški za 2019. 

godinu 

 

Članak 1. 

Članak 16. mijenja se i glasi: 

Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu 

Proračuna izvršavati će se preko proračuna ili preko 

posebnih računa korisnika i to: 

U Razdjelu 001 Općinska predstavnička i 

izvršna tijela preko proračuna 

Glava 0l Općinsko vijeće i Općinski 

načelnik (Pozicije 01. - 21.) 

Glava 02 Vijeće manjinske samouprave 

(Pozicije 22. - 40.) 

U razdjelu 002 Jedinstveni upravni odjel 

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

Glava 02 Gospodarstvo i infrastruktura 

(Pozicije 54. - 110.) 

Glava 03 Društvene djelatnosti (Pozicija 

111. - 127) 

Glava 04. Proračunski korisnik Knjižnica i 

čitaonica Plaški (Pozicija 131. - 143.) 

Općina Plaški ima dva Proračunska 

korisnika i to Knjižnica i čitaonica, Plaški i Općinsko 

vijeće srpske nacionalne manjine Plaški. 

Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica 

Plaški ostvaruje prihode od članarina, korištenja 

kompjutora, printera i interneta. Naplaćene prihode 

Knjižnica i čitaonica u cijelosti će uplaćivati u 

Proračun. Ista sredstva koristiti će se za pokriće 

troškova redovitog poslovanja. 

Isti prihod planiran je u Proračunu Općine 

Plaški 

 

Članak 2. 

Ova Odluka ima se objaviti u Glasniku 

Karlovačke županije i stupa na snagu 8 dana od dana 

donošenja. 

 

KLASA:400-08/19-01/18 

URBROJ:2133/l4-19-03-1  

Plaški, 27.08.2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. teol. 

                                              

Na temelju članka 35. st. 1. točka 1. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. 

N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17.) i članka 34. 

st. 1. alineja 1. Statuta Općine Plaški (GKŽ br. 15/13, 

8/17, 6/18,.), Općinsko vijeće Općine Plaški na 19. 

sjednici održanoj  27.08.2019. godine donosi, 

  

S  T  A  T  U  T 

O P Ć I N E   P L A Š K I 

(pročišćeni tekst) 

 

I . OPĆE  ODREDBE 

 

Članak  1. 

Ovim Statutom utvrđuje se status i 

ustrojstvo Općine Plaški ( u daljnjem tekstu: Općina 

) i to: 

- status, područje i granice, 

- samoupravni djelokrug, 

- obilježja, pečati i Dan općine, 

- javna priznanja, 

- posebne odredbe o pitanjima nacionalnih manjina 

i njihovih prava, 

- ustrojstvo i ovlasti  te način rada tijela, 

- financiranje i imovina, 

- oblici konzultiranja građana i neposredno 

sudjelovanje građana u odlučivanju, 

- mjesna samouprava, 

- ustroj i rad javnih službi, 

- oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, 

- druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i 

obveza. 

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno 

značenje odnose se jednako na ženski i muški rod. 

 

II . STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE 

Članak  2. 

Općina je jedinica lokalne samouprave. 

Naziv Općine je: Općina Plaški 

Općina je pravna osoba. 

Sjedište Općine je u Plaškom, 143. 

domobranske pukovnije 5. 

 

Članak 3. 

Općina je jedinica lokalne samouprave na 

području utvrđenom Zakonom o područjima 

županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a 

unutar granica Karlovačke županije. 

Granice Općine idu rubnim granicama 

katastarskih granica rubnih naselja Općine. 

Područje Općine, njezin naziv, sjedište 

tjela, osnivanje novih, ukidanje ili spajanje Općine s 

drugim lokalnim jedinicama, izdvajanje pojedinih 

naselja iz sastava Općine i uključivanje istih u sastav 

drugih lokalnih jedinica, promjene granica ali i druga 

pitanja od važnosti za teritorijalne promjene Općine 

uređuju se posebnim zakonom. 

Pri svakoj promjeni područja Općine 

prethodno će se tražiti mišljenje stanovnika Općine.  

Mišljenje iz savka 4. ovog članka nije obvezujuće. 
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Članak 4. 

Općina obuhvaća područje slijedećih naselja: 

- JANJA GORA, JEZERO I. DIO, KUNIĆ, 

LAPAT, LATIN, MEĐEĐAK, PLAŠKI, 

POTHUM PLAŠČANSKI. 

 

Članak 5. 

Općina Plaški obuhvaća područje od 

157,42 km2. s utvrđenim granicama u Prostornom 

planu uređenja Općine, Konačni prijedlog, 

Korištenje i namjena prostora, broj katastarskog 

prikaza 1. 1. 

   

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE 

 

Članak 6. 

 

Općina u svom samoupravnom djelokrugu 

obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 

neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu 

Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima 

i to osobito poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje, 

- prostorno i urbanističko planiranje, 

- komunalno gospodarstvo, 

- skrb o djeci, 

- socijalnu skrb, 

- primarnu zdravstvenu zaštitu, 

- odgoj i osnovno obrazovanje, 

- kulturu i šport, 

- zaštitu potrošača, 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

- protupožarnu i civilnu zaštitu, 

- promet na svom području, 

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

Članak 7. 

Općinsko vijeće može odlučiti o prijenosu 

pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine utvrđenih člankom 6. ovog Statuta na 

Karlovačku županiju, odnosno mjesnu samoupravu. 

Općinsko vijeće može zatražiti od 

Županijske skupštine Karlovačke županije 

povjeravanje pojedinih poslova iz njezina 

samoupravnog djelokruga Općini ako Općina može 

za to osigurati dostatan prihod za njihovo izvršenje 

uz obveznu suglasnost središnjeg tijela državne 

uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

 

IV. OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE 

Članak 8. 

Grb i zastava Općine te način isticanja grba 

i zastave Općine utvrdit će se posebnim općim aktom 

Općinskog vijeća, a rješenje o odobrenju grba i 

zastave donosi središnje tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole 

protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim 

propisima. 

 

Članak 9. 

Općina ima pečat. 

Tijela Općine mogu imati posebne pečate. 

Opis pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka te 

način njihove uporabe i čuvanja uređuju se 

posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 

Članak 10. 

U Općini se svečano obilježava 12. listopad 

kao Dan općine. 

U povodu Dana općine dodjeljuju se 

priznanja Općine te priređuju druge svečanosti. 

Općinsko vijeće donijet će poseban opći akt 

kojim će urediti sva pitanja vezana uz obilježavanje 

Dana općine. 

 

V. JAVNA PRIZNANJA 

 

Članak 11. 

Javna priznanja Općine su: 

- nagrada Općine,  

- plaketa Općine,  

- priznanje počasnog građanina Općine.  

 

Članak 12. 

Nagrada i plaketa Općine dodjeljuje se 

fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u 

razvoju svekolikih društvenih, gospodarskih i drugih 

djelatnosti značajnih za Općinu utvrđenih u članku 

6. ovog Statuta. 

 

Članak 13. 

Počasnim građaninom Općine može se 

proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac 

koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim 

djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu 

Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u 

Republici Hrvatskoj ili svijetu i svekolikom napretku 

čovječanstva, 

Počasnim građaninom Općine ne može se 

proglasiti osoba koja ima prebivalište na području 

Općine. 

Članak 14. 

O sadržaju, obliku i postupku dodjele 

javnih priznanja Općine odlučuje Općinsko vijeće 

posebnim općim aktom. 

Pored javnih priznanja utvrđenih člankom 

12. i 13. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko 

vijeće može ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja. 

 

VI. POSEBNE ODREDBE - ostvarivanje prava 

srpske nacionalne manjine 

Članak 15. 

Na području Općine Plaški pored hrvatskoj jezika i 

latiničnog pisma, u ravnopravnoj službenoj uporabi 

je i srpski jezik i ćirilično pismo. 
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Pripadnicima srpske nacionalne manjine 

osigurava se sloboda izražavanja nacionalne 

pripadnosti te služenje srpskim jezikom i ćiriličnim 

pismom u privatnoj, javnoj te u službenoj uporabi.  

Na području Općine Plaški službena 

uporaba srpskog jezika i ćiriličnog pisma ostvaruje 

se:  

1. u radu predstavničkih i izvršnih tijela Općine 

Plaški, 

2. u postupku pred upravnim tijelima Općine Plaški,  

3. u postupku pred tijelima državne uprave prvog 

stupnja, pred ustrojstvenim jedinicama središnjih 

tijela državne uprave koja postupaju u prvom 

stupnju, pred sudbenim tijelima prvog stupnja, 

državnim odvjetništvima, javnim bilježnicima te 

pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koji 

su ovlašteni postupati na području Općine Plaški.  

Tijela iz ovoga članka omogućiti će 

korištenje i priznati valjanost privatnih pravnih 

isprava (ugovori, uvjerenja, potvrde, oporuke i 

slično) sastavljenih na području Republike Hrvatske 

i kad su sastavljene na jeziku i pismu srpske 

nacionalne manjine. 

Tijela iz ovog članka izvornike svih 

predmeta, propisa, akata i isprava vode na hrvatskom 

jeziku i latiničnom pismu. 

 

Članak 16. 

Rad predstavničkog tijela, izvršnih tijela te upravnog 

tijela Općine Plaški odvija se na hrvatskom jeziku i 

latiničnom pismu i srpskom jeziku i ćiriličnom 

pismu te se ispisuje dvojezično istom veličinom 

slova: 

- tekst pečata i žigova,  

- zaglavlja akata,  

- materijal za sjednice općinskog vijeća, općinskog 

načelnika, građane,  

- objava službenih obavijesti i poziva općinskog 

vijeća, općinskog načelnika i upravnog tijela 

Općine Plaški, 

Na cjelokupnom području općine Plaški, 

dvojezično, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu 

i srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, istom veličinom 

slova ispisuju se: 

- natpisne ploče predstavničkog, izvršnog i 

upravnog tijela Općine Plaški,  

- natpisne ploče pravnih osoba koje imaju javne 

ovlasti  

- pisani prometni znakovi i druge pisane oznake u 

prometu,  

- natpisne ploče s nazivima naselja, ulica i trgova,  

- natpisne ploče s nazivima mjesta i geografskih 

lokaliteta. 

Općina Plaški osigurava pravo građanima 

da im se dvojezično, na hrvatskom jeziku i 

latiničnom pismu i srpskom jeziku i ćiriličnom 

pismu: 

- izdaju javne isprave,  

- tiskaju obrasci koji se koriste u službene svrhe  

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju javnu 

djelatnost na području općine Plaški mogu ispisivati 

natpise dvojezično na hrvatskom jeziku i latiničnom 

pismu i na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine.  

Pravne osobe koje imaju javne ovlasti za 

obavljanje poslova za pripadnike nacionalnih 

manjina u međusobnim neposrednim odnosima 

mogu koristiti samo jezik nacionalne manjine. 

 

Članak 17. 

U općini Plaški odgoj i obrazovanje na 

srpskom jeziku i ćiriličnom pismu može se obavljati 

u predškolskoj ustanovi, osnovnoj školi kao i drugim 

oblicima obrazovanja (seminari, ljetna i zimska 

škola i slično) na način i pod uvjetima utvrđenim 

zakonom. 

Članak 18. 

Na području općine Plaški slobodna je 

uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika 

srpske nacionalne manjine.  

Uz službenu uporabu znamenja i simbola 

Republike Hrvatske pripadnici srpske nacionalne 

manjine ističu odgovarajuće znamenje i simbole 

srpske nacionalne manjine.  

Na području Općine Plaški zastava srpske 

nacionalne manjine stalno je istaknuta na zgradi 

Općine Plaški i prostoriji u kojoj se održavaju 

sjednice Općinskog vijeća, na zgradi i u dvorani 

Doma kulture, zajedno sa zastavom Republike 

Hrvatske i iste su veličine. 

 

Članak 19. 

U svim prigodama nakon izvođenja himne 

Republike Hrvatske izvodi se himna srpske 

nacionalne manjine. 

 

Članak 20. 

Pripadnici srpske nacionalne manjine u 

Općini Plaški radi očuvanja, razvoja, promicanja i 

iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog identiteta 

mogu osnivati udruge, zaklade i fundacije te 

ustanove za obavljanje djelatnosti javnog priopćenja, 

kulturne, izdavačke, muzejske, arhivske, knjižnične 

i znanstvene djelatnosti.  

Udruge, zaklade i druge institucije iz stavka 

1. ovog članka mogu u nazivu iskazivati da je srpska 

nacionalna manjina njihov osnivač.  

Općina Plaški sukladno svojim 

mogućnostima financirati će djelovanje institucija iz 

stavka 1. ovog članka. 

 

Članak 21. 

Pripadnicima srpske nacionalne manjine u 

Općini Plaški osigurava se pravo na zastupljenost u 

predstavničkom, izvršnom i upravnom tijelu Općine. 

 

Članak 22. 

Pripadnicima srpske nacionalne manjine 

osigurava se razmjerna zastupljenost članova u 

Općinskom vijeću te se osigurava i zastupljenost 
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predstavnika srpske nacionalne manjine u njenom 

izvršnom tijelu.  

Jedan zamjenik općinskog načelnika 

Općine Plaški bira se iz reda pripadnika srpske 

nacionalne manjine.  

Pripadnicima srpske nacionalne manjine 

osigurava se razmjerna zastupljenost u upravnom 

tijelu Općine Plaški, sukladno odredbama posebnog 

zakona kojim se uređuje lokalna i područna 

(regionalna) samouprava i sukladno stečenim 

pravima. 

Općina Plaški dužna je politiku 

upošljavanja novih službenika odnosno službenika 

koji se primaju na upražnjena radna mjesta provoditi 

na način koji će osigurati poštivanje prava 

pripadnicima srpske nacionalne manjine.  

Do ostvarenja razmjerne zastupljenosti 

pripadnika srpske nacionalne manjine u upravnom 

tijelu Općine Plaški kod upošljavanja uvjetuje se i 

pripadnost srpskoj nacionalnoj manjini.  

Planom prijama u službu utvrđuje se i 

popunjenost radnih mjesta u upravnom tijelu Općine 

Plaški pripadnicima srpske nacionalne manjine i 

planira upošljavanje potrebnog broja pripadnika 

srpske nacionalne manjine radi ostvarivanja 

razmjerne zastupljenosti. 

 

Članak 23. 

Pripadnici srpske nacionalne manjine u 

Općini Plaški imaju pravo sudjelovati u javnom 

životu i upravljanju lokalnim poslovima putem 

Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plaški 

sukladno zakonu.  

Općina Plaški osigurava sredstva za rad 

Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plaški 

uključujući sredstva za obavljane administrativnih 

poslova za njihove potrebe i sredstva za provođenje 

određenih aktivnosti utvrđenih Programom rada 

Vijeća.  

Općina je dužna osigurati prostor za rad 

Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plaški. 

 

Članak 24. 

Općinski načelnik je dužan u pripremi 

prijedloga općih akata od Vijeća srpske nacionalne 

manjine Općine Plaški zatražiti mišljenje i 

prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i 

slobode srpske nacionalne manjine. 

 

VII. USTROJ, OVLASTI I NAČIN RADA 

TIJELA OPĆINE 

 

a) Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće 

Članak 25. 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo 

građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte 

u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge 

poslove u skladu sa zakonima i ovim Statutom. 

 

 

Članak 26. 

Općinsko vijeće ima 11 članova. 

U Općinskom vijeću pripadnicima srpske 

nacionalne manjine osigurana je zastupljenost od 5 ( 

pet ) pripadnika. 

Ako se izborima nije postigla utvrđena 

zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine 

u Općinskom vijeću, u skladu sa odredbama 

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, 

broj članova općinskog vijeća povećat će se do broja 

koji je potreban da bi odgovarajuća zastupljenost 

bila ostvarena.  

Pravo na dodatne članove Općinskog vijeća 

ostvaruje ona ili one liste koja bi ili koje su na 

izborima dobile 5% važećih glasova i ostvarile pravo 

na vijećnike. Ukoliko na pojedinoj listi nema 

kandidata koji su pripadnici manjine čija 

zastupljenost na izborima nije postignuta, odnosno 

ako više nema neizabranih kandidata pripadnika 

manjine čija zastupljenost na izborima nije 

postignuta, pravo na dodatno izabranog člana ima 

ona lista koja bi slijedeća ostvarila pravo na 

dodatnog člana. 

Sa svake kandidacijske liste izabrano je 

onoliko pripadnika srpske nacionalne manjine za 

koju nije postignuta odgovarajuća zastupljenost na 

izborima, na koliko je dodatnih izabranih članova 

primjenom prethodnog stavka lista ostvarila pravo. 

Izabranima se smatra prvih jedan do pet kandidata 

koji su pripadnici srpske nacionalne manjine čija 

odgovarajuća zastupljenost nije postignuta prema 

redoslijedu na listi.  

Ako se primjenom odredbi ovog članka ne 

osigura odgovarajuća zastupljenost srpske 

nacionalne manjine u općinskom vijeću ista 

utvrđenja primijenit će se i na liste koje na izborima 

nisu dobile 5% važećih glasova. 

Ako se primjenom stavka 6. ovog članka ne 

postigne odgovarajuća zastupljenost srpske 

nacionalne manjine u općinskom vijeću, Vlada 

Republike Hrvatske raspisat će dopunske izbore za 

predstavnike srpske nacionalne manjine u roku od 90 

dana od konstituiranja Općinskog vijeća. 

Na dopunskim izborima pravo birati i biti 

biran imaju samo birači iz reda pripadnika srpske 

nacionalne manjine koji imaju pravo na 

zastupljenost i prebivalište na području Općine, a 

pravo predlaganja kandidata za predstavnika srpske 

nacionalne manjine u Općinskom vijeću imaju 

političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i 

birači. 

U slučaju povećanja broja članova 

Općinskog vijeća, ukupan broj članova Općinskog 

vijeća može biti paran. 

 

Članak 27. 

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog 

na redovnim izborima traje do dana stupanja na 

snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o 

raspisivanju slijedećih redovnih izbora koji se 
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održavaju svake četiri godine sukladno odredbama 

zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do 

dana stupanja na snagu Odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela 

sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 

lokalna i područna /regionalna/ samouprava.  

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog 

na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 

mandata predstavničkog tijela izabranog na 

redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte 

godine sukladno odredbama zakona kojim se 

uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na 

snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o 

raspuštanju Općinskog vijeća. 

 

Članak 28. 

Članovi Općinskog vijeća nemaju 

obvezujući mandat i nisu opozivi. 

Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme 

trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se 

prema odredbama posebnog zakona smatra 

nespojivim, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti 

mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga 

zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. 

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog 

vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može 

se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. 

Član Općinskog vijeća ne može biti 

kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji način, 

zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i 

stavova na sjednicama Općinskog vijeća. 

 

Članak 29. 

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja 

počasno i za to ne prima plaću. 

Član Općinskog vijeća ima pravo na 

naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog 

vijeća. 

Član Općinskog vijeća ima pravo na 

opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 

sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih 

radnih tijela. 

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo 

uvida u registar birača za vrijeme dok obnašaju 

dužnost. 

 

Članak 30. 

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim 

izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je 

nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

 

Članak 31. 

Način rada Općinskog vijeća uređuje se 

Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu s zakonom 

i ovim Statutom. 

Poslovnik se donosi većinom glasova svih 

članova Općinskog vijeća. 

 

 

 

Članak 32. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog 

potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih  

članova, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje 

ili najmanje jedne trećine članova vijeća, javnim 

glasovanjem. 

Kad je predloženo više kandidata vijeće 

može odlučiti o izboru predsjednika i 

potpredsjednika tajnim glasovanjem. 

Predsjednik Općinskog vijeća saziva 

sjednice Općinskog vijeća, predsjeda sjednicama i 

predstavlja to tijelo. 

Predsjednik Općinskog vijeća saziva 

sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri 

mjeseca. 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu 

predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev 

najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u 

roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne 

sazove sjednicu u roku iz stavka 5. ovog članka, 

sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 

dana. 

Nakon proteka rokova iz st. 6. ovog članka 

sjednicu može sazvati na zahtjev jedne trećine 

članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela 

državne uprave nadležnog za poslove lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. 

Sjednica Općinskog vijeća sazvana 

sukladno st. 5., 6. i 7. ovog članka mora se održati u 

roku od 15 dana od dana sazivanja. 

Ostala prava i dužnosti predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuje 

Poslovnikom Općinskog vijeća. 

 

Članak 33. 

Prva konstituirajuća sjednica Općinskog 

vijeća saziva se u roku 30 dana od dana objave 

konačnih rezultata izbora, a saziva je čelnik 

središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 

poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave 

ili osoba koju on ovlasti. 

Ako se Općinsko vijeće ne konstituira na 

sjednici iz stavka 1.ovog članka, ovlašteni sazivač 

sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 

dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti 

održana. Ako se Općinsko vijeće ne konstituira ni na 

toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu 

konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 

dana. 

Konstituirajućoj sjednici predstavničkog 

tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani 

član s kandidacijske liste koja je dobila najviše 

glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj 

glasova konstituirajućoj sjednici predsjeda prvi 

izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni 

broj na glasačkom listiću. 
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Članak 34. 

Općinsko vijeće: 

- donosi Statut Općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća, 

- donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja 

iz samoupravnog djelokruga općine, 

- osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih 

tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe 

određene zakonom, drugim propisima ili Statutom 

općine,   

- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine, 

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za 

obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih 

i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, 

- donosi Proračun Općine te usvaja Izvješće o 

izvršenju Proračuna Općine, 

- donosi Prostorni plan uređenja Općine,  

- donosi Plan zaštite od požara, elementarnih 

nepogoda i zaštite okoliša Općine, 

- daje inicijativu za osnivanje mjesnih odbora za 

ostvarivanje neposrednog i svakodnevnog utjecaja 

na život i rad građana i odlučuje o raspisivanju 

referenduma za izbor mjesnih odbora u skladu sa 

zakonom, 

- donosi odluke o uspostavljanju suradnje sa drugim 

lokalnim zajednicama kao i institucijama koje 

mogu svojom suradnjom pripomoći poboljšanju 

uvjeta življenja  stanovništva Općine, 

- daje inicijativu i donosi odluke o promjeni 

područja, imena naselja i druga pitanja od 

strateške važnosti za Općinu, 

- dva puta godišnje razmatra financijsko izvješće, 

- upravlja imovinom u općinskom vlasništvu, 

- potiče aktivnosti udruga građana, 

- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim 

propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća. 

 

Članak 35. 

Članovi Općinskog vijeća mogu općinskom 

načelniku postavljati pitanja o njegovu radu. 

Pitanja mogu biti postavljena usmeno na 

sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom obliku 

posredstvom predsjednika Općinskog vijeća 

sukladno odredbama poslovnika Općinskog vijeća 

Općine. 

 

Članak 36. 

Načelnik dva puta godišnje podnosi 

polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom 

vijeću. 

Pored izvješća iz st. 1. ovog članka 

Općinsko vijeće može od načelnika tražiti izvješće o 

pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

 

Članak 37. 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom 

glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 

Općinskog vijeća. 

Statut Općine, Proračun i godišnji izvještaj 

o izvršenju proračuna donose se većinom glasova 

svih članova Općinskog vijeća. 

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se 

odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom 

glasova svih članova Općinskog vijeća. 

 

Članak 38. 

 

Sjednice Općinskog vijeća su javne. 

Nazočnost se može isključiti samo iznimno 

i to u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i 

općim aktom Općine. 

Sjednicama Općinskog vijeća nazočan je 

općinski načelnik i njegov zamjenik. 

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se 

javno. 

Općinsko vijeće može odlučiti skladno 

Poslovniku ili nekom drugom općem aktu o nekom 

pitanju glasovati tajno. 

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati 

i elektroničkim putem. 

 

Članak 39. 

Općinsko vijeće osniva stalne i povremene 

odbore i druga radna tijela za proučavanje i 

razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i 

podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga 

Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i 

općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u 

rješavanju pojedinih pitanja od važnosti za življenje 

stanovništva te za izvršavanje određenih poslova i 

zadaća Općinskog vijeća. 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 

tijela iz st. 1. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom 

o radu Općinskog vijeća ili posebnom odlukom 

Općinskog vijeća o osnivanju radnog tijela. 

U odbore i druga radna tijela iz st. 1. ovog 

članka, a radi bolje koordinacije sa stanovništvom 

mogu biti izabrani građani koji nisu vijećnici ali 

njihov broj u pojedinom tijelu ne može biti veći od 

broja članova Općinskog vijeća. 

 

Članak 40. 

Sva ostala pitanja u vezi s radom 

Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom. 

 

a) Izvršno tijelo: Općinski načelnik 

Članak 41. 

Izvršno tijelo u Općini je općinski načelnik. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno 

tijelo je i zamjenik općinskog načelnika koji obnaša 

dužnost općinskog načelnika u slučajevima 

propisanim zakonom i ovim Statutom. 

Zamjenik općinskog načelnika koji obnaša 

dužnost općinskog načelnika a izabran je na 

neposrednim izborima zajedno s općinskim 

načelnikom te dužnost općinskog načelnika obnaša 

ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon 

isteka dvije godine mandata u općini. 
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Članak 42. 

 

Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju 

se na neposrednim izborima sukladno posebnom 

zakonu. 

Drugi zamjenik općinskog načelnika mora 

biti iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, 

bira se neposredno na izborima tajnim glasovanjem 

na mandat od 4 godine, istodobno, na isti način i po 

istom postupku kao i općinski načelnik. 

Pravo birati drugog zamjenika općinskog 

načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne 

manjine imaju samo birači pripadnici iste manjine 

koji imaju pravi na zamjenika i prebivalište u općini, 

a pravo predlaganja kandidata za zamjenika 

općinskog načelnika iz reda pripadnike srpske 

nacionalne manjine imaju političke stranke 

registrirane u Republici Hrvatskoj i birači. 

 

Članak 43. 

Općinski načelnik i njegovi zamjenici 

odlučit će hoće li dužnosti na koje su izabrani 

obavljati profesionalno. 

Osobe iz st. 1. ovog članka dužne su u roku 

od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti 

pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Plaški o tome hoće li dužnost na koju su 

izabrani obavljati profesionalno. 

Za osobu iz st.1. ovog članka koja nije 

postupila na način propisan st.2. ovog članka smatra 

se da dužnost obavlja volonterski. 

Općinski načelnik i njegovi zamjenici 

mogu promijeniti način obavljanja dužnosti tijekom 

mandata dostavom pisane obavijesti o promjeni 

načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom 

odjelu općine. 

Osobe koje dužnost obavljaju volonterski 

ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u 

godini održavanja redovnih lokalnih izbora. 

Za vrijeme profesionalnog obavljanja 

dužnosti na koju su izabrane osobe iz st. 1. ovoga 

članka ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu 

plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja 

dužnosti uračunava im se u staž osiguranja. 

Osnovna mjerila za određivanje plaće, 

odnosno naknade plaće osoba iz st. 1. ovoga članka 

određuje se posebnim zakonom. 

Osobe iz st.1. ovog članka koje dužnost 

obavljaju volonterski imaju pravo na naknadu za rad. 

Osobe iz st. 1. ovoga članka koje su dužnost 

obavljanje profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije 

prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku 

obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu 

plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po 

prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u 

visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za 

vrijeme posljednjih  6 mjeseci prije prestanka 

profesionalnog obavljanja dužnosti.  

Osobe koje su dužnost obavljale 

profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka 

obavljanja dužnosti, po prestanku ostvaruju pravo na 

naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 

onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog 

obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali 

profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja ima 

je isplaćivana za vrijeme prije prestanka 

profesionalnog obavljanja dužnosti. 

Osobe koje dužnost nisu obavljale 

profesionalno nemaju pravo na naknadu po 

prestanku obavljanja dužnosti. 

Svi primitci iz ovog članka isplaćuje se na 

teret proračuna općine. 

Prije isteka roka iz st. 8. i  9. ovoga članka 

ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, 

zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu 

dužnost koju obavlja profesionalno. 

 

Članak 44. 

Općinskom načelniku i njegovom 

zamjeniku mandat prestaje po sili zakona: 

- danom podnošenja ostavke, 

- danom pravomoćnosti sudske odluke o 

oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 

dužem od jednog mjeseca, 

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je 

osuđen radi počinjenja  kaznenog djela protiv 

slobode i prava čovjeka i građanina, RH i 

vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, 

- danom odjave prebivališta s područja Općine, 

- danom prestanka hrvatskog državljanstva, 

- smrću 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

općine će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu 

Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog 

načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za 

novog općinskog načelnika u slučajevima 

propisanim st.1. ovog članka. 

Ako je prestanak mandata općinskog 

načelnika nastupio prije isteka 2 godine mandata, 

raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog 

načelnika i zamjenika. Do provedbe prijevremenih 

izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 

njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako 

je mandat prestao i zamjeniku do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika 

obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ako je prestanak mandata općinskog 

načelnika nastupio nakon isteka 2 godine mandata 

neće se raspisati prijevremeni izbori za općinskog 

načelnika a dužnost općinskog načelnika do kraja 

mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran 

zajedno s njim. 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog 

načelnika prestane mandat samo njegovom 

zamjeniku neće se raspisati prijevremeni izbori za 

zamjenika općinskog načelnika.  
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Ako prestane mandat zamjeniku općinskog 

načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika 

iz st.4. ovog članka raspisat će se prijevremeni izbori 

za općinskog načelnika i njegovog zamjenika, a do 

provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 

načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

Ako je prestanak mandata općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom 

raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika, a do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika 

obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ako prestane mandat zamjeniku općinskog 

načelnika izabranom iz reda pripadnika srpske 

nacionalne manjine, raspisat će se prijevremeni 

izbori za zamjenika iz reda pripadnika srpske 

nacionalne manjine. 

 

Članak 44 a 

Općinskom načelniku i njegovom 

zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti 

prestaju danom stupanja na dužnost novog 

općinskog načelnika i njegovog zamjenika, odnosno 

danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje 

poslova iz nadležnosti općinskog načelnika. 

Općinski načelnik od dana raspisivanja 

izbora za općinskog načelnika pa do dana stupanja 

na dužnost novoga općinskog načelnika može 

obavljati samo poslove koji su nužni za redovito i 

nesmetano funkcioniranje Općine uređene ovim 

Statutom i drugim odnosnim zakonskim propisima. 

 

Članak 45. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je 

izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem 

referenduma.  

Raspisivanje referenduma za opoziv može 

predložiti: 

- 20%  ukupnog broja birača u Općini radi traženja 

opoziva načelnika i njegovog zamjenika koji je 

izabran zajedno s njim, 

- 2/3  članova predstavničkog tijela. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 

predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini gdje 

se traži opoziv, Općinsko vijeće raspisat će 

referendum za općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika koji je izabran zajedno s njim sukladno 

članku 24. stavak 5. zakona kojim se uređuje lokalna 

i područna /regionalna/ samouprava, a u dijelu koji 

se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 

potrebnog broja birača u Općini. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 

predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Odluku o 

raspisivanju referenduma za opoziv općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 

zajedno s njim, Općinsko vijeće istu donosi 

dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

Općinskog vijeća. 

Referendum za opoziv općinskog načelnika 

ne smije se raspisati prije protoka roka od 6 mjeseci 

od održanih izbora kao ni ranije održanog 

referenduma za opoziv, niti u godini u kojoj se 

održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.   

Referendum za opoziv se ne može raspisati 

samo za zamjenika općinskog načelnika. 

 

Članak 46. 

Odluka o opozivu općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim 

doneseno je ako se na referendumu za opoziv 

izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da 

ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača 

upisanih u popis birača općine.  

 

Članak 47. 

Općinski načelnik zastupa općinu. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog dielokruga općine ima pravo 

obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. 

Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen 

zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će 

odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od 

dana donošenja. Općinski načelnik ima pravo 

zatražiti od općinskog vijeća da u roku od 8 dana od 

dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 

nedostatke u općem aktu. 

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene 

nedostatke, općinski načelnik je dužan bez odgode o 

tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave 

u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg 

akta. 

Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene 

Statutom općine u skladu sa zakonom. 

 

Članak 48. 

Općinskog načelnika u slučaju duže 

odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u 

obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje zamjenik 

općinskog načelnika u skladu sa Statutom. 

Općinski načelnik, može obavljanje 

određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti svom 

zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova 

zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog 

načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog 

djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost 

općinskog načelnika za njihovo obavljanje. 

Izvršne poslove obavlja i zamjenik koji 

obnaša dužnost općinskog načelnika u slučaju iz čl. 

44. st. 3. ovog Statuta. 

 

Članak 49. 

Izvršne poslove obavlja u Općini općinski 

načelnik. 

 

Članak 50. 

Općinski načelnik, obavlja slijedeće 

poslove utvrđene Statutom u skladu sa zakonom: 

- priprema prijedloge općih akata, 
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- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata 

Općinskog vijeća 

- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog 

odjela općine u obavljanju poslova iz njihovoga 

samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad, 

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu 

općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u 

skladu sa zakonom i Statutom, 

- općinski načelnik odlučuje o visini pojedinačne 

vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 

u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju 

drugom imovinom. Ako je taj iznos veći od 

1.000.000,00 kuna općinski načelnik može 

odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je 

taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može 

odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. 

- U slučaju iz st.1. točke 5. ovog članka odluku o 

stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija 

ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je 

pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 

(jedan milijun) kuna od iznosa prihoda iz točke 5. 

stavka 1. ovog članka, donosi Općinsko vijeće, 

- imenuje i razrješuje predstavnike općine u tijelima 

javnih ustanova, trgovačkih društva i drugih 

pravnih osoba iz čl. 34. st. 1. alineja 5. ovog 

Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drukčije 

određeno, 

- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom. 

Odluku o razrješenju i imenovanju iz stavka 

1. alineja 7. ovog članka općinski načelnik dužan je 

objaviti u prvom broju službenog glasila Općine 

/Glasnik karlovačke županije/ koji slijedi nakon 

donošenja te odluke. 

 

b) Upravno tijelo – JEDINSTVENI UPRAVNI 

ODJEL OPĆINE PLAŠKI 

Članak 51. 

U Općine se može ustrojiti Jedinstveni 

upravni odjel za obavljanje svih poslova iz 

samoupravnog djelokruga. 

Ustroj Jedinstvenog upravnog odjela u 

smislu st. 1. ovoga članka Općinsko vijeće će urediti 

općim aktom u skladu sa Statutom i zakonom. 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja 

pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje 

općinski načelnik. 

 

Članak 52. 

Općinski načelnik može razriješiti 

pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela: 

- ako pročelnik sam zatraži razrješenje 

- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim 

propisima kojima se uređuju službenički odnosi 

dovode do prestanka službe, 

- ako pročelnik ne postupa po propisima ili općina 

aktima Općine, ili neosnovano ne izvršava odluke 

tijela općine ili postupa protivno njima, 

- ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim 

radom prouzroči Općini veću štetu, ili ako 

zanemaruje ili nesavjesno obavlja dužnosti koje 

mogu štetiti interesima službe u obavljanju 

poslova jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

Na prava, obveze i odgovornosti, kao i 

druga pitanja u svezi sa službom pročelnika koja nisu 

uređeni odredbama zakona kojim se uređuje lokalna 

i područna (regionalna) samouprava, primjenjuju se 

odredbe zakona kojima se uređuje službenički 

odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi. 

 

Članak 53. 

Upravne, stručne i ostale poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine obavljaju 

službenici i namještenici. 

Službenici obavljaju upravne i stručne 

poslove iz djelokruga Općine, a namještenici 

obavljaju prateće i pomoćne poslove. 

Prava, obveze i odgovornosti, kao i druga 

pitanja od značenja za rad službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine uređuju se 

posebnim zakonom. 

 

Članak 54. 

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti 

poslovanja, Općina može zajedno u sporazumu s 

drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički 

organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog 

djelokruga i u tom cilju osnovati zajednička tijela, 

upravne odjele i službe, odnosno zajednička 

trgovačka društva i ustanove, sukladno zakonu, 

osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje 

novčanih sredstava iz fondova Europske unije. 

 

Članak 55. 

Službenici Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine poticat će se na trajno stručno 

osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, 

seminara i školovanja. 

Trajno osposobljavanje i usavršavanje 

službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi provodit će se na osnovi strategije i 

plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja 

lokalnih službenika, koje će na temelju zajedničkog 

prijedloga nacionalnog saveza jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave i središnjeg tijela 

državne uprave nadležnost za poslove lokalne i 

područne (regionalne) samouprave donijeti Vlada 

RH. 

 

VIII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE 

Članak 56. 

Općina ostvaruje prihode kojima u okviru 

svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

Prihodi Općine moraju biti razmjerni 

poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa 

zakonom. 
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Prihodi općine su: 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, 

- prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava 

Općine, 

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih 

osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima 

udjele ili dionice, 

- prihodi od naknada za koncesije, 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa 

zakonom, 

- udio u zajedničkim porezu s Republikom 

Hrvatskom, 

- sredstva pomoći RH predviđena u Državnom 

proračunu, 

- drugi prihodi određeni zakonom. 

 

Članak 57. 

Temeljni financijski akt Općine je 

proračun. 

Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni 

predlagatelj,dužan je utvrditi prijedlog proračuna i 

podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku 

utvrđenom posebnim zakonom. 

Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s 

posebnim zakonom. 

 

Članak 57 a 

Ako općinski načelnik ne predloži proračun 

Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 

glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi 

prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo 

donošenje, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog 

središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 

lokalnu i područnu /regionalnu/ samoupravu 

razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

koji je izabran zajedno s njim. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Vlada 

Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade 

za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog 

načelnika i raspisati prijevremene izbore za 

općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu. 

Novoizabrani općinski načelnik dužan je 

predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 

dana od dana stupanja na dužnost. 

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz 

stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana 

kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom 

vijeću. 

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o 

razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1. ovog 

članka stupa na snagu danom objave u „Narodnim 

novinama.“    

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske 

iz stavka 5. ovog članka, razriješeni općinski 

načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom 

sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana 

objave rješenja. 

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja 

Vlade Republike Hrvatske je hitan. 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske 

odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka 

tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi 

Republike Hrvatske i razriješenom općinskom 

načelniku. 

Odluka Visokog upravnog suda Republike 

Hrvatske objavljuje se u „Narodnim novinama.“ 

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada 

Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore 

za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana 

objave odluke Visokog upravnog suda Republike 

Hrvatske u „Narodnim novinama.“ 

 

Članak 57 b 

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun 

prije početka proračunske godine, privremeno se, a 

najduže za prva tri mjeseca proračunske godine na 

osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja 

financiranje poslova, funkcija i programa tijela 

Općine i drugih proračunskih i izvanproračunskih 

korisnika u skladu s posebnim zakonom. 

Odluku o privremenom financiranju iz 

stavka 1. ovog članka donosi do 31. prosinca 

Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na 

prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske. 

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko 

vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do 

imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske , 

financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i 

nužnih rashoda i izdataka koje donosi općinski 

načelnik. 

Po imenovanju povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže 

povjereniku novu odluku o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni 

prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u 

vremenu do dolaska povjerenika. 

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, 

povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja 

proračuna. 

Odluka o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka iz stavka 3, 4 i 5. ovog članka sadržajno 

odgovara odluci o privremenom financiranju 

propisanoj posebnim zakonom ali razmjerno 

razdoblju za koje se donosi. 

     

Članak 58. 

Ukupno materijalno i financijsko 

poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće. 

Ministarstvo financija, odnosno drugo 

zakonom određeno tijelo, nadzire zakonitost 

materijalnog i financijskog poslovanja općine. 
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Članak 59. 

Sve pokretne i nepokretne stvari te 

imovinska prava koja pripadaju Općini čine njezinu 

imovinu. 

Općina mora upravljati, koristiti se i 

raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog 

gospodara. 

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini. 

Općina vodi financijsko knjigovodstvo i 

redovno izvješćivanje u skladu s važećim zakonima. 

Općina donosi odluke kojima propisuje 

vrste i visinu stopa poreza, naknada i ostalih prihoda 

u skladu sa zakonom. 

 

IX.  AKTI  OPĆINE 

 

Članak 60. 

Općinsko vijeće u svom samoupravnom 

djelokrugu donosi Statut, Poslovnik, odluke, 

rješenja, zaključke, naredbe, pravilnike i preporuke. 

Opći akti se objavljuju u Glasniku 

Karlovačke županije, 

Odluke i drugi opći akti za koje je to 

određeno stupaju na snagu osmog dana nakon 

objave, odnosno iznimno, prvog dana od dana 

objave. 

Opći akt ne može imati povratno 

djelovanje. 

 

Članak 61. 

Općinski načelnik osigurava izvršavanje 

općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku 

propisanom Statutom te nadziru zakonitost rada 

Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja poslove 

iz samoupravnog djelokruga Općine. 

Jedinstveni upravni odjel za obavljanje 

poslova iz samoupravnog djelokruga Općine 

neposredno izvršava provođenje akata Općinskog 

vijeća, donosi akte poslovanja, sukladno posebnoj 

odluci. 

 

Članak 62. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine u 

izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi 

pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, 

obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

osoba. 

Iznimno od st. 1. ovoga članka, u 

izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kad je to 

određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se 

rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba donose prvostupanjska tijela 

državne uprave. 

Protiv pojedinačnih akata iz st. 1. ovoga 

članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel može se 

izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije 

ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. 

Na donošenje akata iz ovog članka 

primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku ako posebnim zakonom nije propisan 

postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne 

(regionalne) samouprave. 

U skladu s odredbama Zakona o upravnim 

sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz st. 

1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor. 

Odredbe ovoga članka odnose se i na 

pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima 

su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, 

povjerene javne ovlasti.  

 

Članak 63. 

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća 

i općinskog načelnika, kojima se rješava o pravima, 

obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije 

propisano, ne može se izjaviti žalba već se može 

pokrenuti upravni spor. 

 

Članak 64. 

Nadzor zakonitosti pojedinačnih 

neupravnih akata koje donose Općinsko vijeće i 

Općinski načelnik obavljanju nadležna središnja 

tijela državne uprave sukladno posebnom zakonu. 

Pojedinačni neupravni akt iz st. 1. ovog 

članka ništav je u slučaju: 

- ako je akt donijelo neovlašteno tijelo, 

- ako je u postupku donošenja akta povrijeđen 

zakon, Statut ili drugi opći akt općine, 

- ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu 

općine, 

- ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi 

propis, odnosno opći akt. 

Protiv rješenja kojim se pojedinačni 

neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena 

žalba već se može pokrenuti upravni spor pred 

nadležnim upravnim sudom. 

 

Članak 65. 

Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća 

obavlja Središnje tijelo državne uprave nadležno za 

lokalnu i područnu   (regionalnu) samoupravu. 

Ako se utvrde nepravilnosti u radu 

Općinskog vijeća nadležno tijelo državne uprave 

kojom se sjednicu vijeća ili njezin dio proglasiti 

nezakonitim, a akte ništavim. 

Protiv odluke iz st. 2. ovog članka nije 

dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor 

pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. 

 

Članak 66. 

Nadzor zakonitosti općih akata koje donese 

Općinsko vijeće obavljaju Uredi državne uprave u 

županijama i nadležna središnja tijela državne 

uprave, svako u svom djelokrugu sukladno 

posebnom zakonu. 

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan 

dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi opći 

akt predstojniku Ureda državne uprave u županiji 
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zajedno sa izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od 

dana donošenja akta. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte 

iz st. 2. ovog članka bez odgode dostaviti općinskom 

načelniku. 

 

X. RASPUŠTANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Članak 67. 

Općinsko vijeće raspustit će Vlada 

Republike Hrvatske na prijedlog Središnjeg tijela 

državne uprave nadležnog za lokalnu i području 

(regionalnu) samoupravu: 

1. Ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava 

suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike 

Hrvatske, 

2. Ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, 

zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, 

težih povreda zakona i drugih propisa, 

3. Ako iz bilo kojih razloga trajno ostaje bez broja 

članova potrebnog za rad i donošenje odluka, 

4. Ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga 

dulje od 3 mjeseca, 

5. Ako ne raspiše referendum sukladno odredbama 

odnosnog zakona i ovog Statuta, 

6. Ako Općinsko vijeće ne donese Statut u roku od 

60 dana od dana konstituiranja, 

7. Ako u tekućoj godini ne donese proračun za 

slijedeću godinu niti odluku o privremenom 

financiranju te ako ne donese proračun do isteka 

roka privremenog financiranja, osim u slučaju iz 

članka 57. a ovog Statuta odnosno iz članka 69. a 

zakona kojim se uređuju lokalna i područna 

/regionalna/ samouprava. 

 

Članak 68. 

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o 

raspuštanju Općinskog vijeća stupa na snagu danom  

objave u „Narodnim novinama“, a protiv rješenja 

može bit podnijeta tužba Visokom upravnom sudu 

Republike Hrvatske u roku od 8 od objave rješenja. 

Odluka Visokog upravnog suda RH po 

tužbi bez odgađanja dostavlja se Vladi RH i 

predsjedniku raspuštenog Općinskog vijeća i 

objavljuje se u „Narodnim novinama“. 

U slučaju odbačene ili odbijene tužbe Vlada 

RH će raspisati prijevremene izbore za općinsko 

vijeće u roku 90 dana od dana objave odluke 

Visokog upravnog suda RH. 

 

XI. ISTODOBNO RASPUŠTANJE 

OPĆINSKOG VIJEĆA I RAZRJEŠENJE 

OPĆINSKOG NAČELNIKA I NJEGOVOG 

ZAMJENIKA 

Članak 69. 

Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog 

nadležnog upravnog tijela državne uprave istodobno 

raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 

zajedno s njim: 

1. ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz razloga 

narečenih u članku 67. stavak 1. točka 7. ovog 

Statuta i članka 84. stavak 1. točka 7. zakona kojim 

se uređuje lokalna i područna /regionalna/ 

samouprava, novoizabrano Općinsko vijeće ne 

donese proračun u roku od 90 dana od 

konstituiranja, 

2. ako Općinsko vijeće ne donese proračun u roku iz 

članka 57. a, stavak 4. ovog Statuta, odnosno 

članka 69. a, stavak 4. zakona kojim se uređuje 

lokalna i područna /regionalna/ samouprava. 

 

Članak 70. 

Rješenje Vlade RH o istodobnom 

raspuštanju Općinskog vijeća i općinskog načelnika 

stupa na snagu danom objave u „Narodnim 

novinama“, a protiv rješenja predsjednik Općinskog 

vijeća i općinski načelnik mogu podnijeti tužbu 

Visokom upravnom sudu RH u roku 8 dana od 

objave. 

Visoki upravni sud RH odlučit će o tužbi u 

roku od 30 dana od primitka te svoju odluku bez 

odgađanja dostaviti Vladi RH, predsjedniku 

raspuštenog Općinskog vijeća i razriješenom 

općinskom načelniku te je objaviti u „Narodnim 

novinama“. 

Ako je tužba odbačena ili odbijena Vlada 

RH će raspisati prijevremene izbore za općinsko 

vijeće i općinskog načelnika u roku 90 dana od dana 

objave odluke Visokog upravnog suda RH u 

„Narodnim novinama“. 

 

XI/I POVJERENIK VLADE REPUBLIKE 

HRVATSKE 

Članak 70. a 

Vlada Republike Hrvatske imenovat će 

povjerenika Vlade u Općini: 

- kada raspusti Općinsko vijeće Općine, 

- kada se u Općini ne održe, sukladno odnosnim 

zakonskim propisima, izbori za novo Općinsko 

vijeće, 

- kad se Općinsko vijeće ne konstituira sukladno 

odredbama posebnog zakona, 

- kada prestane mandat općinskom načelniku i 

njegovom zamjeniku u slučaju iz članka 44, 46 i 

57, a odnosno iz članka 40. c stavak 1., članka 40. 

d stavak 1, 5 i 6. te članka 69. a zakona kojim se 

uređuje lokalna i područna /regionalna/ 

samouprava, 

- kada se istodobno raspusti Općinsko vijeće i 

razriješi općinski načelnik sukladno utvrđenjima 

ovog Statuta i zakona kojim se uređuje lokalna i 

područna /regionalna/ samouprava. 

 

Članak 70. b 

Središnje tijelo državne uprave nadležno za 

lokalnu i područnu /regionalnu/ samoupravu 

predložit će Vladi Republike Hrvatske imenovanje, 

odnosno razrješenje povjerenika Vlade kad se za to 

ispune zakonom pretpostavljeni uvjeti s tim da se za 
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povjerenika Vlade može imenovati rukovodeći 

službenik jedinice lokalne i područne /regionalne/ 

samouprave koji ispunjava slijedeće uvjete:  

- ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij, 

- protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak niti je 

osuđivan za kaznena djela za koja se postupak 

pokreće po službenoj dužnosti, 

Vlada Republike Hrvatske razriješit će 

dužnosti povjerenika prije isteka vremena na koje je 

imenovan: 

- ako to sam zatraži, 

- ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne ispunjava 

uvjete za izbor, 

- ako ne obavlja dužnosti sukladno ovom Statutu i 

odnosnim zakonskim propisima. 

Povjerenik je u svom radu samostalan i 

odgovoran Vladi Republike Hrvatske. 

 

Članak 70. c 

Povjerenik može: 

- donositi ili mijenjati opće akte Općine osim 

proračuna samo ako je to potrebno radi provedbe 

zakona ili drugog propisa ili usklađivanja sa 

zakonom ili drugim propisom, 

- raspolagati s imovinom Općine samo ako je to 

nužno radi izvršenja ranije preuzetih obveza ili 

dovršenja ranije započetih poslova, 

- donositi odluke o imenovanju samo kada je to 

nužno radi nesmetanog rada upravnih tijela 

Općine i pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik 

Općina, u kojem slučaju je ovlašten imenovati 

vršitelje dužnosti, 

- zaključivati ugovore značajnije vrijednosti samo 

ako bi nezaključivanje ugovora prouzročilo znatnu 

materijalnu štetu, odnosno ako je zaključivanje 

ugovora nužno radi provedbe zakona ili izvršenja 

ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije 

započetih poslova. 

Povjerenik je u svojem postupanju dužan 

procijeniti nužnost i opravdanost poduzimanja 

određenih radnji te njihov značaj u utjecaj za 

Općinu. 

Povjerenik može Općinskom vijeću 

predložiti donošenje odluke o privremenom 

financiranju ako je Općinsko vijeće nije donijelo.   

 

XII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 

GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

Članak 71. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u 

odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa 

zakonom i ovim Statutom. 

Referendum se može raspisati radi 

odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta, o 

prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga 

Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima 

određenim zakonom i ovim Statutom. 

Raspisivanje referenduma može predložiti 

najmanje 1/3 članova predstavničkog tijela, općinski 

načelnik, 20% ukupnog broja birača u općini kao i 

većina vijeća mjesnih odbora općine. 

Ako je raspisivanje referenduma predložila 

najmanje 1/3 članova općinskog vijeća, općinski 

načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, općinsko 

vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu 

te ako prijedlog prihvati donijeti odluku o 

raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od 

zaprimanja prijedloga, a donosi se većinom glasova 

svih članova općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 

20% od ukupnog broja birača u općini, Općinsko 

vijeće će dostaviti zaprimljeni prijedlog nadležnom 

tijelu državne uprave u roku od 8 dana od zaprimanja 

prijedloga. Ako nadležno upravno tijelo utvrdi da je 

prijedlog ispravan, općinsko vijeće raspisat će 

referendum u roku 30 dana od zaprimanja odluke. 

Protiv odluke nadležnog upravnog tijela kojom je 

utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dopuštena 

žalba već se može pokrenuti upravni spor pred 

Visokim upravnim sudom RH. 

Općinsko vijeće može raspisati 

savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 

djelokruga.  

Pravo glasovanja na referendumu imaju 

građani s prebivalištem na području Općine upisani 

u popis birača Općine. 

Odluka donesena na referendumu 

obvezujuća je za Općinsko vijeće, osim odluke 

donesene na savjetodavnom referendumu. 

 

Članak 72. 

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan 

sukladno Zakonu o jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave omogućiti građanima i 

pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi 

na svoj rad, kao i na rad Jedinstvenog upravnog 

odjela te na nepravilan odnos zaposlenih kad im se 

obraćaju radi ostvarivanja prava i interesa ili 

izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe 

predsjednik Općinskog vijeća dužan je 

podnositeljima dati odgovor u roku od 30 dana od 

dana podnošenja predstavke ili pritužbe. 

Tijelo iz stavka 1. ovoga članka je dužno u 

služben im prostorijama na vidnom mjestu osigurati 

tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i 

pritužbi ( knjiga pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno 

izjavljivanje predstavaka i pritužbe. 

 

XIII. MJESNA SAMOUPRAVA 

Članak 73. 

Kao oblik neposrednog sudjelovanja 

građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od 

neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad 
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građana na području Općine osnivaju se mjesni 

odbori. 

Mjesni odbor je pravna osoba. 

Područja mjesnih odbora utvrđuju se 

posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće. 

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga 

članka, Mjesni odbor dužan je uvažavati interes 

Općine u cjelini. 

 

Članak 74. 

Mjesnim odborima može se povjeriti 

obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog 

djelokruga općine koja su od neposrednog iz 

svakodnevnog utjecaja na život i rad građana s 

područja mjesnog odbora. 

 

Članak 75. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novih 

mjesnih odbora koji u odnosu na ostale dijelove čini 

zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja) mogu dati 

Općinsko vijeće, Vijeće mjesnog odbora, najmanje 

20% građana s područja postojećeg mjesnog odbora, 

njihove organizacije i udruženja. 

Prijedlog sadrži podatke o: 

- podnositelju inicijative odnosno predlagaču, 

- imenu mjesnog odbora, 

- području i granicama mjesnog odbora, 

- sjedište mjesnog odbora. 

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela 

iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz 

prethodno pribavljeno mišljenje Vijeća mjesnog 

odbora na koje se promjena odnosi. 

 

Članak 76. 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog 

odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora. 

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s 

područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i 

prebivalište na području mjesnog odbora čije se 

vijeće bira. 

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se 

neposredno tajnim glasovanjem razmjernim 

izbornim sustavom. Na postupak izbora shodno se 

primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova 

predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora 

raspisuje Općinsko vijeće. 

Mandat članova vijeća mjesnog odbora 

traje 4 godine. 

Broj članova vijeća mjesnog odbora 

određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora. 

Vijeće mjesnog odbora ima: 

- 3 člana u mjesnom odboru koji ima do 200 

stanovnika 

- 5 članova u mjesnom odboru koji ima preko 200 

stanovnika 

 

Članak 77. 

Vijeće mjesnog odbora: 

- donosi program rada i Izvješće o radu mjesnog 

odbora, 

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje 

prioritet u njihovoj realizaciji, 

- donosi pravila mjesnog odbora, 

- donosi pravilnik o radu u skladu s ovim Statutom, 

- donosi financijski plan i godišnji obračun, 

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika 

vijeća mjesnog odbora, 

- saziva mjesni zbor građana,  

- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenim 

mjesnom odboru u proračunu Općine, 

- predlaže promjenu područja mjesnog odbora, 

odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o 

drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje 

mjesnih odbora na njegovu području. 

 

Članak 78. 

Program rada mjesnog odbora sadrži 

planirane aktivnosti i izvore sredstava za 

ostvarivanje programa. 

 

Članak 79. 

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih 

mjesnom odboru odnosno za rad vijeća mjesnog 

odbora osiguravaju se u proračunu Općine. 

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava 

u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će 

se posebnom odlukom. 

 

Članak 80. 

Stručne i administrativne poslove za mjesni 

odbor obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine. 

 

Članak 81. 

Vijeće mjesnog odbora predlaže 

Općinskom vijeću: 

- rješenje od interesa za svoje područje u 

postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih 

planskih dokumenata Općine i njihova ostvarenja 

te drugih akata od utjecaja na život i rad područja 

odbora, 

- predlaže mjere razvoja komunalne infrastrukture i 

uređenja naselja, 

- predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih 

površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata 

na svom području, 

- predlaže promjenu područja mjesnog odbora. 

Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su 

počasne. 

 

Članak 82. 

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava 

većinom glasova svih članova bira predsjednika 

vijeća na vrijeme od četiri godine. 

 

Članak 83. 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora: 

- predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora, 
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- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, 

predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte 

vijeća, provodi i osigurava provođenje odluka 

vijeća, te izvješćuje o provođenju odluka vijeća, 

- surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, 

općinskim načelnikom i ostalim predsjednicima 

mjesnih odbora,    

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni 

odbor, 

- obavlja i druge poslove koje mu  povjeri vijeće 

mjesnog odbora i Općinsko vijeće Općine. 

 

Članak 84. 

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je 

Općinskom vijeću za zakonitost svog rada. 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora 

odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora, a 

općinskom načelniku za povjerene poslove iz 

samoupravnog djelokruga sukladno čl. 74.ovog 

Statuta. 

Članak 85. 

 

Član vijeća mjesnog odbora ima prava i 

dužnosti: 

- nazočiti sjednicama vijeća mjesnog odbora, 

- predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje 

pojedinih pitanja iz njegova djelokruga, 

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji 

su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora, 

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog 

djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora 

 

Članak 86. 

Nadzor nad zakonitošću rada vijeća 

mjesnog odbora obavlja općinski načelnik te na 

njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti 

vijeće mjesnog dobra ako ono učestalo krši Statut 

općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava 

povjerene mu poslove. 

 

Članak 87. 

Vijeće mjesnog odbora u skladu sa 

Statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima 

građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja 

od mjesnog značenja može sazivati mjesne zborove 

građana. 

Mjesni zbor građana saziva se za dio 

područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu 

(dio naselja i sl.). 

Mjesni zbor građana vodi predsjednik 

mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg 

odredi vijeće. 

 

XIV. USTROJ I RAD JAVNIH SLUŽBI 

Članak 88. 

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz 

svog samoupravnog djelokruga, Općina može 

osnovati trgovačka društva i ustanove u svom 

vlasništvu, a sukladno zakonu. 

Trgovačka društva i ustanove iz st. 1. ovoga 

članka djelatnosti iz njihova djelokruga obavljaju 

kao javnu službu. 

 

Članak 89. 

Općina nadzire rad i vodi brigu o 

racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i 

ustanova u svom vlasništvu. 

Trgovačka društva i ustanove iz st. 1. ovoga 

članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o 

svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako 

odluči Općinsko vijeće. 

 

XV. OBLICI SURADNJE S DRUGIM 

JEDINICMA LOKALNE, PODRUČNE 

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

Članak 90. 

Općina posebno surađuje s pripadajućom 

Karlovačkom županijom, te svim jedinicama lokalne 

samouprave u njezinu sastavu. 

 

Članak 91. 

Radi suradnje Općina s drugim općinama 

može osnivati trgovačka društva i ustanove u 

zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela te 

uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje. 

 

Članak 92. 

Općina može uspostaviti i posebne 

prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima 

u Republici Hrvatskoj  kao i  u inozemstvu sukladno 

zakonu. 

O prijateljstvu u smislu st. 1. ovog članka 

potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine 

potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, sukladno 

odluci Općinskog vijeća. 

 

XVI. JAVNOST RADA 

 

Članak 93. 

Na sjednicama Općinskog vijeća 

omogućuje se nazočnost izvjestiteljima javnih 

glasila i građanima, sukladno Poslovniku. 

Radi potpunijeg izvješćivanja javnosti, 

tijela Općine mogu davati službena priopćenja i 

održavati konferencije za javna glasila. 

 

Članak 94. 

Bez nazočnosti javnosti održavaju se 

sjednice vijeća ili drugih tijela kada se raspravlja o 

dokumentima koji su sukladno posebnim propisima 

označeni povjerljivim. 

 

Članak 95. 

Ostvarivanje javnosti rada tijela Općine 

propisuje se Poslovnikom. 
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XVII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE 

ODREDBE 

Članak 96. 

Do donošenja općih akata kojima se 

uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općina 

sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga 

Statuta, primjenjivat će se akti Općine u onim 

odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonima i 

ovim Statutom. 

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz 

st. 1. ovoga članka primjenjuju se neposredno 

odredbe zakona i ovoga Statuta. 

 

Članak 97. 

Općina će donijeti opće akte kojima se 

uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine 

u rokovima određenim posebnim zakonima. 

 

Članak 98. 

Postupak za promjenu Statuta pokreće se 

prijedlogom za promjenu Statuta. 

Promjenu Statuta može predložiti općinski 

načelnik, radno tijelo Općinskog vijeća i 1/3 članova 

Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće odlučuje hoće li prihvatiti 

prijedlog za promjenu Statuta. 

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog 

za promjenu Statuta isti se prijedlog ne može staviti 

na dnevni red prije isteka 180 dana od dana 

zaključenja rasprave o njemu. 

Promjena Statuta je usvojena ako je za nju 

glasovala većina svih članova Općinskog vijeća. 

 

Članak 99. 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta 

prestaje važiti Statut Općine Plaški (GKŽ br. 13/15, 

8/17, 6/18.)  

 

Članak 100. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 
KLASA:  022-01/19-01/71                                                                        

URBROJ: 2133/14-03-19-1                                                                           

Plaški, 27.08. 2019.  

 
 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivica Klečina, dipl. teol. 

           

IV   OPĆINA DRAGANIĆ 

 

 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 86/08,  61/11 i 04/18), članka 28. i 29. 

Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 74/10 i 125/14), članka 47. stavka 4. 

alineje 9. Statuta Općine Draganić („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 18/13, 59/13 i 6/18)  

(„Glasnik Općine Draganić“ 4/15) i članka 3. Odluke 

o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Draganić  („Glasnik Karlovačke županije“, broj 

28/12 i 34/12), Općinski načelnik Općine Draganić 

donosi 

P R A V I L N I K 

o izmjenama i dopunama 

PRAVILNIKA 

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Draganić 

 

Članak 1. 

 U Pravilniku o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić 

(„Glasnik Karlovačke Županije“ 8/16, 32/17 i 19/18) 

u točci V, članku 15., radno mjesto pod rednim 

brojem 6. - ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA 

i KNJIGOVOĐA KOMUNALNE NAKNADE, 

tekst: “Broj izvršitelja: 1“, zamjenjuje se tekstom:  

“Broj izvršitelja: 2“.   

 

Članak 2. 

 Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Draganić stupa na snagu slijedećeg 

dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

Županije“. 

 

KLASA: 110-02/19-02/01 

URBROJ:2133/08-02-19-1 

Draganić, 19. kolovoza  2019. g.  

 

 

NAČELNIK OPĆINE DRAGANIĆ 

 

mr. Stjepan Bencetić, dr. vet. med. 

 

V   OPĆINA RIBNIK 

 

Na temelju članka 13. Pravilnika o 

provođenju postupaka jednostavne nabave („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 26/17) i članka 47. Statuta 

Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16 i 04/18), Općinski načelnik Općine 

Ribnik dana 20. kolovoza 2019. godine, donio je   

 

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnije ponude  

u postupku jednostavne nabave  

instaliranje bežičnog interneta 

prema natječaju WIFI4EU 

redni broj 9. u Planu nabave 

evidencijski broj nabave: JN – 8 
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Članak 1. 

1. Podaci o naručitelju:  

  Općina Ribnik, Ribnik 4/a, Ribnik, 47 000 

Karlovac, OIB: 76454200013. 

2. Predmet jednostavne nabave za koji se donosi 

Odluka o odabiru: 

Predmet nabave je instaliranje bežičnog 

interneta prema natječaju WIFI4EU od izvršne 

agencije za inovacije i mreže (INEA). 

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za 

sklapanje ugovora o nabavi: 

Callidus grupa d.o.o., Zagrebačka cesta 143a, 

10000 Zagreb, OIB: 30492122828, Ponuda br. 1. 

4. Cijena odabrane ponude: 

Cijena ponude u kunama bez PDV-a  

88.332,26 kuna 

Stopa i iznos PDV-a 25% 22.083,07 kuna 

Cijena ponude u kunama s PDV-om 110.415,33 

kuna 

 

Članak 2. 

Sredstva za provedbu ove Odluke planirana 

su u Proračunu Općine Ribnik za 2019. godinu na 

poziciji Program 01: Javna uprava i administracija 

P1001, Aktivnost: Redovna djelatnost Jedinstvenog 

upravnog odjela A1001  01 („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 51/18, 24/19 i 31/19). 

  Naručitelj zadržava pravo da odustane od 

pojedinih stavki troškovnika ili količina navedenih u 

troškovniku ukoliko se to pokaže potrebnim i nije 

nužno za potpuno dovršenje predmeta nabave. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 

s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, 

KLASA: 344-01/19-01/02, UR-BROJ: 2133/21-01-

19-6 od 19. kolovoza 2019. godine, dostaviti će se 

ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku na 

dokaziv način, nakon čega se stječu uvjeti za 

potpisivanje ugovora. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka objaviti će se u „Glasniku 

Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 344-01/19-01/02 

UR-BROJ: 2133/21-01-19-7 

U Ribniku, dana 20. kolovoza 2019. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Željko Car, prof. 

 

 

Na temelju članka 13. Pravilnika o 

provođenju postupaka jednostavne nabave („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 26/17) i članka 47. Statuta 

Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16 i 04/18), Općinski načelnik Općine 

Ribnik dana 28. kolovoza 2019. godine, donio je   

 

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnije ponude 

u postupku jednostavne nabave 

izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta 

šumske ceste 

redni broj 5. u Planu nabave 

evidencijski broj nabave: JN – 4 

Članak 1. 

1. Podaci o naručitelju:  

  Općina Ribnik, Ribnik 4/a, Ribnik, 47 000 

Karlovac, OIB: 76454200013. 

 

2. Predmet jednostavne nabave za koji se donosi 

Odluka o odabiru: 

Pružanje usluge izrade projektno – tehničke 

dokumentacije šumske ceste na k.č.: 2735/17, 2929, 

2674, 2673/7, 2673/8, 2673/5, 2677/4, 2928, 2138, 

2930, 2158, 2931, 2142, 2932, 2143, 2928, 

k.o.Martinski Vrh i na k.č. 2152, 912/5, 912/7, 

912/8, 912/17, 912/9, 912/21, 912/15, 912/16, 922/3, 

922/4, 922/5, 922/6, 922/22, 922/8, 922/9, 922/10, 

922/11, 922/12, 922/13, 922/14, 922/15, k.o. Griče. 

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za 

sklapanje ugovora o nabavi: 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44 250 

Petrinja, OIB: 09247267055, Ponuda br. 1. 

4. Cijena odabrane ponude: 

Cijena ponude u kunama bez PDV-a 

98.200,00 kuna 

Stopa i iznos PDV-a 25% 24.550,00 kuna 

Cijena ponude u kunama s PDV-om 

122.750,00 kuna 

 

Članak 2. 

Sredstva za provedbu ove Odluke planirana 

su u Proračunu Općine Ribnik za 2019. godinu na 

poziciji Program 16: Upravljanje imovinom P1016, 

Aktivnost: Kapitalni projekt "Rekonstrukcija 

šumske prometne infrastrukture" K1016  07 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 51/18, 24/19 i 

31/19). 

  Naručitelj zadržava pravo da odustane od 

pojedinih stavki troškovnika ili količina navedenih u 

troškovniku ukoliko se to pokaže potrebnim i nije 

nužno za potpuno dovršenje predmeta nabave. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 

s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, 

KLASA: 321-01/17-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-

19-19 od 03. lipnja 2019. godine, dostaviti će se 

ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku na 

dokaziv način, nakon čega se stječu uvjeti za 

potpisivanje ugovora. 

 

 

 



BROJ 37/2019. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 95 

 

  

Članak 4. 

Ova Odluka objaviti će se u „Glasniku 

Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 321-01/17-01/01 

URBROJ: 2133/21-01-19-28 

U Ribniku, dana 28. kolovoza 2019. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Željko Car, prof. 

 

Na temelju članka 14. Pravilnika o 

provođenju postupaka jednostavne nabave („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 26/17) i članka 47. Statuta 

Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16 i 04/18), Općinski načelnik Općine 

Ribnik dana 28. kolovoza 2019. godine, donio je   

 

ODLUKU 

o poništenju  

postupka jednostavne nabave  

konzultantske usluge za provedbu projekta  

"Rekonstrukcija zgrade javne namjene u 

naselju Ribnik" 

redni broj 8. u Planu nabave 

evidencijski broj nabave: JN – 7 

 

Članak 1. 

1. Podaci o naručitelju:  

Općina Ribnik, Ribnik 4/a, Ribnik, 47 271 

Netretić, OIB: 76454200013. 

 

2. Predmet jednostavne nabave za koji se donosi 

Odluka o poništenju postupka: 

Pružanje konzultantskih usluga za 

provedbu projekta "Rekonstrukcija zgrade javne 

namjene u naselju Ribnik" kroz mjeru 7, podmjera 

7.4., operacija 7.4.1.  sukladno smjernicama 

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju. 

 Evidencijski broj nabave: redni broj 8. u 

Planu nabave za 2019. godinu, evidencijski broj 

nabave: JN – 7. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka o poništenju postupka 

jednostavne nabave, dostaviti će se ponuditeljima 

koji su sudjelovali u postupku na dokaziv način. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka objaviti će se u „Glasniku 

Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 360-01/16-01/02 

UR-BROJ: 2133/21-01-19-64 

U Ribniku, dana 28. kolovoza 2019. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Željko Car, prof. 

 

VI   OPĆINA TOUNJ 

 

Na temelju 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)  članka 20. stavak 1. 

i članka 33. Statuta općine Tounj («Glasnik 

Karlovačke županije» 07/2018) 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o prijateljstvu Općine Tounj s Općinom 

Šandrovec iz Bjelovarsko – Bilogorske županije 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

donosi ODLUKU o prijateljstvu Općine TOUNJ 

s Općinom ŠANDROVEC iz Bjelovarsko – 

Bilogorske županije. 

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 021-05 /19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-8 

Tounj, 30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 87., stavka 1. Zakona o 

lokalnim izborima („Narodne novine“  broj 144/12 i 

121/16) i  članka 33. Statuta općine Tounj («Glasnik 

Karlovačke županije» broj 07/18) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na  10.  sjednici  održanoj dana 30.  kolovoza 

2018. godine donijelo je 

 

ODLUKU   

o prihvaćanju izjave o  prepuštanja 

mandata Jasmine Capan, Rebrovići, 

Filipovići 51, Tounj na dužnosti općinskog 

vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tounj  

Mirjani Brletić, Rebrovići, Brletići 163/A sa 

liste: Socijaldemokratske partije Hrvatske 

SDP-a na dužnost općinskog vijećnika u 

Općinskom vijeću Općine Tounj do kraja 

mandata. 
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Članak 1. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

prihvaća  izjavu  o prepuštanju  mandata Jasmine 

Capan, Rebrovići, Filipovići 51, Tounj na dužnosti 

općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Općine 

Tounj  

Mirjani Brletić, Rebrovići, Brletići 163/A 

sa liste: Socijaldemokratske partije Hrvatske SDP-a 

na dužnost općinskog vijećnika u Općinskom vijeću 

Općine Tounj do kraja mandata. 

 

Članak 2.  

    Ova Odluka  objaviti će se  u „ Glasniku 

Karlovačke županije“ 

 

KLASA: 021-05/19-01/04 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-6 

Tounj, 30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 87., stavka 1. Zakona o 

lokalnim izborima („Narodne novine“  broj 144/12 i 

121/16) i  članka 33. Statuta općine Tounj («Glasnik 

Karlovačke županije» broj 07/18) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na  10.  sjednici  održanoj dana 30.  kolovoza 

2018. godine donijelo je 

 

ODLUKU   

o prihvaćanju izvješća Mandatne Komisije 

Općine Tounj  

  

I 

Općinsko vijeće Općine Tounj prihvaća 

IZVJEŠĆE Mandatne komisije da se umjesto 

vijećnice JASMINE  CAPAN, Rebrovići,  

Filipovići 51, Tounj sa liste: Socijaldemokratske  

partije Hrvatske SDP-a na dužnost  općinskog 

vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tounj 

utvrđuje i verificira MANDAT:  

MIRJANE BRLETIĆ, Rebrovići, 

Brletići 163/A, Tounj sa liste: Socijaldemokratske 

partije Hrvatske SDP-a na dužnost općinskog 

vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tounj do 

kraja mandata.  

 

II 

    Ovaj Odluka  objaviti će se u „Glasniku 

Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 021-05/19-01/04 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-7 

Tounj, 30. kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („N.N“ 68/18) i  članka 33. Statuta 

Općine Tounj (GKŽ 07/18)  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je: 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAM 

IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. 

GODINU 

 

Članak 1. 

 Ovaj Program sadrži: 

 

1. Opis poslova s procjenom troškova za gradnju 

pojedinih objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture i nabavku opreme. 

2. Financijska sredstva koja su potrebna za 

ostvarivanje Programa s naznakom izvora 

financiranja po djelatnostima. 

 

Članak 2. 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 

 

 
 

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 361-02/19-01/02 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-3 

Tounj, 30. kolovoza 2019. 
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (NN 68/18) i  članka 33. Statuta 

Općine Tounj (GKŽ 07/18) OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE TOUNJ na 10. sjednici održanoj dana 30. 

kolovoza 2019.  godine donijelo je: 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

ODRŽAVANJA  

INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim Programom se utvrđuje opis poslova 

održavanja infrastrukture za djelatnosti utvrđene 

člankom 22. st. 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu s procjenom troškova i iskazom 

financijskih sredstava prema izvorima financiranja 

 

Članak 2. 

PROGRAM ODRŽAVANJA 

INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 

 
 

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 361-02/19-01/03 

URBROJ: 2133/20-03-19-3                                                            

Tounj, 30. kolovoza 2019.               

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 95. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/18, 110/18) i članka 33. Statuta Općine Tounj 

(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 7/18)  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

O KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE 

TOUNJ 

 

I.  OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u 

Općini  Tounj u kojima se naplaćuje komunalna 

naknada, svrha komunalne naknade, područja zona u 

Općini Tounj u kojima se naplaćuje komunalna 

naknada, koeficijenti zona (Kz), koeficijenti 

namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća 

komunalna naknada, rok i način plaćanja komunalne 

naknade, obračun komunalne naknade, nekretnine 

važne za Općinu Tounj koje se u potpunosti ili 

djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne 

naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u 

pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili 

potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne 

naknade, donošenje rješenja o komunalnoj naknadi, 

te druga pitanja važna za komunalnu naknadu. 

 

Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a 

imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

 

II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 3.  

Komunalna naknada je novčano javno 

davanje koje se plaća za održavanje komunalne 

infrastrukture. Komunalna naknada je prihod 

proračuna Općine Tounj, a koristi se za financiranje 

održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a 

može se koristiti i za financiranje građenja i 

održavanja objekata predškolskog, školskog, 

zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina 

sportske i kulturne namjene te poboljšanja 

energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine 

Tounj, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost 

održavanja i građenja komunalne infrastrukture.  

 

Članak 4. 

Komunalna naknada plaća se za : 

− stambeni prostor, 

− garažni prostor, 

− poslovni prostor, 
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− građevinsko zemljište koje služi za obavljanje 

poslovne djelatnosti,  

− neizgrađeno građevinsko zemljište. 

Komunalna naknada plaća se za 

nekretnine iz st.1. ovog članka koje se nalaze na 

području na kojem se najmanje obavljaju komunalne 

djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i 

održavanja javne rasvjete i koje su opremljene 

najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom 

električnom mrežom i vodom prema mjesnim 

prilikama te čini sastavni dio infrastrukture općine 

Tounj.  

Građevinskim zemljištem koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište 

koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog 

područja, a na kojem se obavlja poslovna djelatnost. 

Neizgrađenim građevinskim zemljištem 

smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica 

građevinskog područja na kojem se u skladu s 

propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i 

gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne 

namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na 

kojemu postoji privremena građevina za čiju 

izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. 

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i 

zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade. 

Ruševinom zgrade smatraju se ostaci 

zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka 

pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega 

nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, 

a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina.  

 

III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE 

NAKNADE 

 

Članak 5. 

Komunalnu naknadu plaća vlasnik, 

odnosno korisnik nekretnine iz članka 4. ove 

Odluke. 

Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka 

ovog članka plaća komunalnu naknadu ako: 

 

− je na njega obveza plaćanja te naknada 

prenesena pisanim ugovorom  

− nekretninu koristi bez pravnog osnova ili 

− se ne može utvrditi vlasnik. 

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za 

plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanje 

te naknade prenesena na korisnika nekretnine 

pisanim ugovorom. 

 

Članak 6. 

 Obveza plaćanja komunalne naknade 

nastaje: 

 

− danom izvršenosti uporabne dozvole, odnosno 

danom početka korištenja nekretnine koja se 

koristi bez uporabne dozvole 

− danom sklapanja ugovora kojim se stječe 

vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine 

− danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti 

kojim se stječe vlasništvo nekretnine  

− danom početka korištenja nekretnine koja se 

koristi bez pravne osnove. 

Obveznik plaćanja komunalne naknade 

dužan je u roku od 15 dana nastanka obveze plaćanja 

komunalne naknade, promjena osobe obveznika ili 

promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje 

obveze plaćanja komunalne naknade (promjena 

obračunske površine nekretnine ili promjena 

namjene nekretnine), prijaviti Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Tounj nastanak te obveze, 

odnosno promjenu tih podataka.  

 Ako obveznik plaćanja komunalne 

naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne 

naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu 

drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze 

plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, 

dužan je platiti komunalnu naknadu od dana 

nastanka obveze. 

 

IV.   PODRUČJA ZONA 

 

Članak 7. 

 Komunalna naknada naplaćuje se na 

cijelom području Općine Tounj koje obuhvaća 

sljedeća naselja: Tounj, Tržić Tounjski, Potok 

Tounjski, Kamenica Skradnička, Gerovo 

Tounjsko, Rebrovići i Zdenac. 

 Za plaćanje komunalne naknade ovisno 

o pogodnosti i komunalnoj infrastrukturi određenog 

područja, prema vlastitim uvjetima i mjerilima, 

određuje se dvije zone i to: I (prva) zona i II (druga) 

zona. 

 

Članak 8. 

U smislu članka 7. ove Odluke: 

 

− I (prva) zona obuhvaća naselja: Tounj, Potok 

Tounjski, Kamenica Skradnička, Gerovo 

Tounjsko, Rebrovići i Zdenac. 

 

− II (druga) zona obuhvaća naselje: Tržić 

Tounjski. 

 

V.   KOEFICIJENT ZONA 

 

Članak 9.  

Utvrđuju se koeficijenti zone (Kz) kako 

slijedi: 

 

− Koeficijent za I. (prvu) zonu i II (drugu) zonu 

iznosi: 1,00 

 

VI.   KOEFICIJENT NAMJENE 

Članak 10. 

Utvrđuje se koeficijent namjene (Kn) 

ovisno o vrsti nekretnine i namjeni koja se obavlja, 

kako slijedi 
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Članak 11. 

 Za poslovni prostor i građevinsko 

zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne 

djelatnosti u slučaju kada se poslovna djelatnost ne 

obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, 

koeficijent namjene iz točke 4. do 11. članka 10. ove 

Odluke, umanjuje se za  50%, ali ne može biti manji 

od koeficijenta namjene za stambeni prostor, 

odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.  

 

VII.  ROK I NAČIN PLAĆANJA 

Članak 12.  

 Komunalna naknada utvrđuje se u 

godišnjem iznosu. 

 Vlasnici, odnosno korisnici stambenog 

prostora, prostora koji koriste neprofitne 

organizacije, garažnog prostora i neizgrađenog 

građevinskog zemljišta plaćaju komunalnu naknadu 

polugodišnje, s tim da je dospijeće plaćanja prve rate 

20. srpnja tekuće godine, a druge rate 20. siječnja 

slijedeće godine, temeljem ispostavljenih uplatnica.  

 Vlasnici, odnosno korisnici poslovnog 

prostora i građevinskog zemljišta koje služi u 

svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, plaćaju 

komunalnu naknadu mjesečno s dospijećem plaćanja 

20. slijedećeg mjeseca, temeljem ispostavljenih 

računa.  

VIII.   VRIJEDNOST BODA 

Članak 13.  

 Općinsko vijeće Općine Tounj posebnom 

odlukom utvrđuje vrijednost boda komunalne 

naknade do kraja studenog tekuće godine, koja se 

primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.  

 Ako Općinsko vijeće Općine Tounj ne 

odredi vrijednost boda komunalne naknade do 

kraja studenog tekuće godine, za obračun 

komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj 

godini, vrijednost boda se ne mijenja. 

 

IX.    OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 14.  

 Komunalna naknada obračunava se po 

četvornom metru (m2) površine nekretnine za koju 

se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to 

za: 

 

- stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici 

korisne površine koja se utvrđuje na način 

propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za 

utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne 

novine“ br. 40/97, 117/05),  

- građevinsko zemljište koje služi obavljanju 

poslovne djelatnosti i neizgrađeno zemljište po 

jedinici stvarne površine. 

 Iznos komunalne naknade po četvornom 

metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se 

množenjem: 

- koeficijenta zone (Kz), 

- koeficijenta namjene (Kn) i  

- vrijednosti boda komunalne naknade (B). 

Formula za obračun godišnje komunalne 

naknade (KN) glasi: KN =  B x Kz x Kn x m2. 

 

Članak 15.  

 U objektima koji se koriste kao stambeni 

poslovni prostor, komunalna naknada se 

obračunava posebno za stambeni, a posebno za 

poslovni prostor. 

 

X.    OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 

KOMUNALNE NAKNADE  

 

Članak 16.  

 Od plaćanja komunalne naknade u 

potpunosti se oslobađaju sljedeće nekretnine koje su 

važne za Općinu Tounj: 

 

1. koje su u vlasništvu i/ili ih koristi Općina 

Tounj, odnosno koje koriste pravne  

    osobe kojima je osnivač Općina Tounj, 

2. koje se koriste za djelatnost vatrogasnih 

udruga,  

3. koje se koriste za djelatnost udruga 

invaliditeta, 

4. koje koriste vjerske zajednice za obavljanje 

njihovih vjerskih i obrazovnih  

   djelatnosti,  
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5. koje koriste udruge koje se financiraju iz 

proračuna Općine Tounj, osim ako su  

   te nekretnine dane u zakup ili na korištenje 

trećim osobama uz naknadu.  

 

Članak 17.  

 Od plaćanja komunalne naknade 

oslobođeni su: 

- novootvoreni obrti i trgovačka društva za prvu 

godinu poslovanja radi poticanja gospodarstva 

na području Općine Tounj 

- korisnici prava na naknadu za troškove 

stanovanja, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi 

 

Članak 18.  

 Zahtjev za oslobađanje od plaćanja 

komunalne naknade podnosi obveznik plaćanja.  

uz zahtjev obveznik je dužan dostaviti dokaze o 

pravu na oslobađanje.  

 Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj 

izdat će po službenoj dužnosti rješenje o obvezi 

plaćanja komunalne naknade svim obveznicima koji 

do datuma donošenja rješenja nisu zatražili 

oslobađanje od plaćanja. 

 Obveznici iz članka 17. alineja 1. ove 

Odluke dostavljaju presliku izvatka iz sudskog ili 

obrtnog registra te izjavu da započinju poslovanje. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj izvršit će 

provjeru na terenu i sastaviti zapisnik o tome.  

  O pravu na oslobađanje od plaćanja 

komunalne naknade korisnika prava na naknadu za 

troškove stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj 

skrbi, odlučuje se u posebnom postupku. 

 

XI.  RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI  

Članak 19. 

 Rješenje o komunalnoj naknadi donosi 

Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj sukladno 

ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne 

naknade (B) u postupku pokrenutom po službenoj 

dužnosti. 

 Rješenje iz prethodnog stavka ovog 

članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako 

se Odlukom Općinskog vijeća Općine Tounj mijenja 

vrijednost boda komunalne naknade ili drugi 

podatak bitan za njezin izračun u odnosu na 

prethodnu godinu, kao i u slučaju promjene drugih 

podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 

komunalne naknade.  

 Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje 

se: 

- iznos komunalne naknade po m2 nekretnine, 

- obračunska površina nekretnine, 

- godišnji iznos komunalne naknade, 

- iznos obroka komunalne naknade i  

- rok za plaćanje iznosa obroka komunalne 

naknade.  

 

 Ništavo je rješenje o komunalnoj 

naknadi koje nema sadržaj propisan stavkom 3. 

ovoga članka. 

 

Članak 20.  

 Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se 

i ovršava u postupku i na način propisan zakonom 

kojim se uređuje opći odnos između poreznih 

obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise 

o porezima i drugim javnim davanjima, ako 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije 

propisano drugačije.  

 Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i 

rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi 

postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje 

upravno tijelo Karlovačke županije nadležno za 

poslove komunalnog gospodarstva. 

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21.  

 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje 

važiti Odluka o komunalnoj naknadi donijeta na 8. 

sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj 22. rujan 

2014. godine objavljena u („Glasnik Karlovačke 

županije 37/2014) i Odluku koja je donijeta na 9. 

sjednici Općinskog vijeća općine Tounj održane 25. 

travnja 2019. godine.  

 

Članak 22.  

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Glasniku Karlovačke Županije. 

 

KLASA: 363-01/19-01/03 

URBROJ: 2133/20-03-19-5 

Tounj, 30. kolovoza  2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 98. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 108/18) i  

članka 33. Statuta Općine Tounj (GKŽ 07/18)  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ na 10. 

sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. godine 

donijelo je: 

 

O D L U K U 

o određivanju vrijednosti boda komunalne 

naknade Općine Tounj 

 

Članak 1. 

 Ovom odlukom utvrđuje se vrijednost 

boda komunalne naknade (B) za 2020. godinu. 

 

Članak 2. 

 Vrijednost boda komunalne naknade (B) 

određuje se u kunama po četvornom metru (m2) 

korisne površine. 
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Članak 3. 

Vrijednost boda korisne površine za 

poslovni prostor iznosi: 

- I zona  4,56 za jednogodišnje razdoblje odnosno 

0,38 mjesečno kada se naknada obračunava i 

plaća u obrocima. 

- II zona 2,28 za jednogodišnje razdoblje odnosno 

0,19 mjesečno kada se naknada obračunava i 

plaća u obrocima. 

Vrijednost boda korisne površine za 

stambeni prostor iznosi: 

- I zona 3,60 za jednogodišnje razdoblje odnosno 

0,30 mjesečno kada se naknada obračunava i 

plaća u obrocima. 

- II zona 1,80 za jednogodišnje razdoblje odnosno 

0,15 mjesečno kada se naknada obračunava i 

plaća u obrocima. 

 

Članak 4.  

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o komunalnoj naknadi i vrijednosti voda 

donijeta na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine 

Tounj 22. rujna 2014. godine («Glasniku 

Karlovačke županije» 37/2014) ) i  Odluku  koja  

je donijeta  na  9. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Tounj održane 25. travnja 2019. godine. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, 

a primjenjivat će se od 01.01.2020. godine. 

 

KLASA: 363-01/19-01/03 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-4 

Tounj,    30.08.2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju Zakona o sigurnosti prrometa na 

cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 74/11, 

80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19) i članka 

33. Statuta općine Tounj («Glasnik Karlovačke 

županije» 07/2018)  

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o visini kazne za nepropisno parkiranje na 

parkiralištima na području Općine Tounj 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

donosi ODLUKU da visina kazne za nepropisno 

parkiranje na parkiralištima na području Općine 

Tounj iznosi 50,00 kuna.  

 

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 340-09/19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-4 

Tounj, 30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Temeljem članka 4., članka 37. stavka 4 i 

članka 45. stavka 1. i stavka 3. podstavka 1. Zakona 

o upravljanju državnom imovinom („Narodne 

novine“ 52/18) članka 2. stavka 1. podstavke 1. i 

članka 3. podstavka 1. Uredbe o darovanju 

nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ 127/13) te članka 33. Statuta 

općine Tounj («Glasnik Karlovačke županije» 

07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU   

o prodaji zemljišta putem javnog natječaja 

temeljem procjene sudskog vještaka u 

poduzetničkoj zoni „Vrtača“ 

gospodarstvenicima po početnoj minimalnoj 

cijeni od 20 kuna/m² 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

donosi ODLUKU da Općina Tounj putem javnog 

natječaja i temeljem procjene sudskog vještaka 

„VJEŠTAK“  d.o.o. Zagreb,  Iblerov trg 9,  

PRODA  zemljište  u  poduzetničkoj  zoni 

„Vrtača“ gospodarstvenicima po minimalnoj 

početnoj cijeni od 20 kuna/m². 

Zemljište je dobiveno od Ministarstva 

državne imovine Republike Hrvatske po 

navedenoj procjeni gore navedenog sudskog 

vještaka.  

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 302-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-13 

Tounj, 30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 
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Temeljem članka 4., članka 37. stavka 4 i 

članka 45. stavka 1. i stavka 3. podstavka 1.  

Zakona o upravljanju državnom imovinom 

(„Narodne novine“ 52/18) članka 2. stavka 1.  

podstavke 1. i članka 3. podstavka 1. Uredbe o 

darovanju nekretnina u vlasništvu Republike 

Hrvatske („Narodne novine“ 127/13) te članka 33. 

Statuta općine Tounj («Glasnik Karlovačke 

županije» 07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU   

o kupovini zemljišta od fizičkih osoba za 

izgradnju zaobilazne ceste  

od kamenoloma Tounj do poduzetničke zone 

„Vrtača“ po cijeni od 18 kuna/ m² 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

donosi ODLUKU da Općina Tounj  KUPI  

zemljišta  od fizičkih osoba za izgradnju zaobilazne 

ceste od kamenoloma Tounj do poduzetničke 

zone „Vrtača“ po cijeni od 18 kuna/ m². 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 302-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-14 

Tounj, 30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 33. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o rekonstrukciji nerazvrstane ceste i izgradnji 

rotora na kč.br. 3947 K.O. Tounj i kč.br. 2603 

K.O. Zdenac na lokaciji: od D-23 do Ž-3220 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  

TOUNJ  donosi ODLUKU o rekonstrukciji 

nerazvrstane ceste i izgradnji rotora na kč.br. 

3947 K.O. Tounj i kč.br. 2603 K.O. Zdenac na 

lokaciji: od D-23 do Ž-3220. 

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

KLASA: 340-03/19-01/03 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-10 

Tounj, 30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18) 

i članka 33. Statuta općine Tounj («Glasnik 

Karlovačke županije» 07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Tounj 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama 

Odluke o izradi  II. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Tounj.  

 

Članak 2.   

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 350-02/19-01/03 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-1 

Tounj,    30.  kolovoza 2019. 

  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 33. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

da Općine Tounj financira  izgradnju 

parkirališta kod crkve Svetog Ivana Krstitelja 

Tounj i postavljanje (4 rasvijetna tijela lampe) 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

donosi ODLUKU da Općina Tounj  financira  

izgradnju  parkirališta  kod crkve Svetog Ivana 

Krstitelja Tounj i postavljanju (4 rasvjetna tijela-

lampe). 
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Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 612-08/19-01/02 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-5 

Tounj, 30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju Zakona o grobljima („Narodne 

novine“ 19/98, 50/12 i 89/17) i članka 33. Statuta 

općine Tounj («Glasnik Karlovačke županije» 

07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o postavljanju ograde na općinskim grobljima 

Tounj i Kamenica sukladno Zakonu o grobljima 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  

TOUNJ   donosi ODLUKU da se na općinskim 

grobljima u Tounju i Kamenici postave ograde 

sukladno Zakonu o grobljima. 

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 363-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-29 

Tounj, 30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 33. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o izgradnji nadstrešnica za službene automobile 

Općine Tounj 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  

TOUNJ   donosi ODLUKU da se za službene  

automobile  Općine Tounj izgrade nadestrešnice 

u dvorištu općinske-stambene poslovne zgrade na 

adresi: Linije 3/b Tounj.  

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 340-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-7 

Tounj, 30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 33. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju Općine Tounj, odnosno 

kupovini opreme za otvaranje Dječjeg vrtića i 

plaćanje odgojateljica u Dječjem vrtiću u 

osnovnoj školi „Lucija Capan“ Tounj u sklopu 

projekta demografske obnove Vlade Republike 

Hrvatske 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

donosi ODLUKU da Općina Tounj  sudjeluje  u  

sufinanciranju  odnosno,  kupovini opreme za 

otvaranje Dječjeg vrtića u osnovnoj školi „Lucija 

Capan“ Tounj i plaćanju odgojateljica  za rad u  

Dječjem vrtiću  u  sklopu projekta demografske 

obnove Vlade Republike Hrvatske.  

 

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 601-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-8 

Tounj,    30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 33. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju Općine Općine Tounj boravka 

u Dječjem vrtiću u osnovnoj školi „Lucija 
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Capan“ Tounj za djecu sa područja Općine 

Tounj 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

donosi ODLUKU da Općina Tounj 70 % 

sufinancira boravak  u Dječjem vrtiću u osnovnoj 

školi „Lucija Capan“ Tounj za djecu sa područja 

Općine Tounj.  

Ekonomska vrijednost boravka u dječjem 

vrtiću iznosi: 1.830,00 kuna. 

 

Članak 2.  

 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se 

van snage Odluka o sufinanciranju boravka djece sa 

područja Općine Tounj donijeta 23. veljače 2018. 

godine na 04. sjednici Općinskog vijeća Općine 

Tounj objavljena u „Glasniku Karlovačke županije“ 

07/18). 

 

Članak 3.  

     Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 

objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 601-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-9 

Tounj,    30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 16. i članku 18. Zakona 

o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne 

novine“ 110/15“)  i članka 33. Statuta općine Tounj  

(«Glasnik Karlovačke županije» 07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o godišnjem sufinanciranju zajedničkog interesa 

za djelovanje 

Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica 

Ogulin na prostoru Općine Tounj 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

donosi ODLUKU da OPĆINA TOUNJ  sudjeluje 

u  sufinanciranju zajedničkog interesa za 

djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja – 

Stanica  Ogulin na prostoru Općine Tounj u 

iznosu  od 2.000,00 kuna  godišnje,  a za svaku 

stvarnu intervenciju u tijeku godine na prostoru 

Općine Tounj  plaćat će se  dodatnih  1.000,00 

kuna po intervenciji. 

 

 

 

Članak 2. 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se 

van snage Odluka o sufinanciranju zajedničkog 

interesa za djelovanje Hrvatske gorske službe 

spašavanja – Stanica Ogulin na prostoru Općine 

Tounj donijeta 22. ožujka 2010. godine na 05. 

sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj objavljena 

u „Glasniku Karlovačke županije“ 11/10). 

 

 

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 351-02/19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-1 

Tounj, 30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 33. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

da Općina Tounj sudjeluje u sufinanciranju 

kupnje dentalne stolice za stomatološku 

ordinaciju Doma zdravlja u Tounju 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

donosi ODLUKU da Općina Tounj sudjeluje u 

sufinanciranju kupnje dentalne stolice za 

stomatološku  ordinaciju  Doma zdravlja u 

Tounju u iznosu od 88.626,24 kune sa PDV-om 

prema ponudi broj: 76 od 13.06.2019. godine od 

tvrtke INTERDENT d.o.o. Sveta Nedelja, 

Vinogradski odvojak 2/d. 

Sufinanciranje bi se izvršilo tako da 

Općina Tounj zajedno sa Karlovačkom 

županijom i Domom zdravlja Ogulin sudjeluje u 

sufinanciranju svaki sa 33,33 % od ukupne cijene. 

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 510-03/19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-2 

Tounj, 30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 
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Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o 

financiranju političkih adtivnosti, izborne promidžbe 

i referenduma („Narodne novine“ 29719) i članka 

33. Statuta općine Tounj («Glasnik Karlovačke 

županije» 07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o visini naknade za izbornu promidžbu po 

vijećniku 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  

donosi ODLUKU da visina naknade za izbornu 

promidžbu  po vijećniku  iznosi:  1.000,00 kuna. 

 

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 006-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-2 

Tounj,    30.  kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 
Na temelju  članka 10. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi 

(28/10) i temeljem članka 33. Statuta Općine Tounj 

(GKŽ 07/18) 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ 

 na svojoj 10. sjednici održanoj dana 30. 

kolovoza 2019. donijelo je: 

 

O D L U K U 

o plaćama djelatnika Jedinstvenog upravnog 

odjela kojima se sredstva za rad osiguravaju u 

Proračunu Općine Tounj 

 

Članak 1.                                       

 Ovom odlukom utvrđuju se plaća i 

naknada djelatnika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Tounj kojima se sredstva za rad 

osiguravaju iz Proračunu Općine Tounj. 

 

Članak 2. 

 Koeficijenti za određivanje plaća 

djelatnicima Općine Tounj određuju se u 

slijedećim veličinama: 

 

 
 

Članak 3. 

 Plaća djelatnika u smislu ove Odluke 

utvrđuje se na način da se osnovica za obračun 

plaće pomnoži pripadajućim koeficijentom. 

 Plaće djelatnika isplaćuju se do 15-og u 

mjesecu za predhodni mjesec. 

 Osnovica za obračun plaća djelatnika se 

utvrđuje u visini od 5.584,19 kuna bruto. 

Osnovica se mjenja kada se objavi nova osnovica 

o plaćama državnih službenika i namještenika. 

 

Članak 4.  

 Iznos plaće djelatnika utvrđene 

sukladno članku 2.  ove odluke uvećava se za 

0,50%  za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

Članak 5.  

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Tounj imaju pravo na troškove toplog 

obroka u bruto iznosu od 20,00 kuna po radnom 

danu. 

 

Članak 6. 

Danom stupanja na snagu  ove  Odluke  

prestaje  važiti  Odluka  donijeta na 05. sjednici 

Općinskog vijeća općine Tounj održana 22. svibnja 

2018. godine, a objavljena u („Glasniku Karlovačke 

županije“  21/2018.) 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana 

nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“ a 

primjenjuje se za obračun plaće od 01. rujna 2019. 

godine. 

 

KLASA: 121-01/19-01/02 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-1 

Tounj, 30. kolovoza 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju  članka 4. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi 

(28/10) i na temelju članka 38. Statuta općine Tounj 

(GKŽ 33/18) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na  10.  sjednici  održanoj dana 30.  kolovoza 

2019. godine donijelo je 
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O D L U K U 

o visini mjesečne naknade općinskog načelnika i 

plaće zamjenika općinskog načelnika 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina 

naknade za rad općinskog načelnika koji dužnost 

obavlja bez zasnivanja radnog odnosa i zamjenika 

općinskog načelnika koji dužnost obavlja 

profesionalno (u nastavku teksta: dužnosnik). 

 

Članak 2. 

 Dužnosnik koji dužnost obavlja bez 

zasnivanja radnog odnosa ima pravo na  

mjesečnu bruto naknadu  u iznosu od 9.898,78 

kuna. 

 Dužnosnik koji dužnost obavlja 

profesionalno ima pravo na  mjesečnu plaću  

prema koeficijentu 1,20 i osnovica za izračun 

plaće za državne službenike i namještenike. 

 

Članak 3. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti odluke za općinskog načelnika 

donijeta na  07. sjednici  Općinskog vijeća općine 

Tounj održana 07. svibnja 2014. godine, a objavljena 

u (GKŽ 25/2014.)  i Odluka za zamjenika općinskog 

načelnika donijeta na 05. sjednici Općinskog vijeća 

općine Tounj održana 22. svibnja 2018. godine, a 

objavljena u (GKŽ 21/2018.) 

 

Članak 4. 

    Ova Odluka stupa na snagu osam dana 

nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a 

primjenjuje se od 01. rujna 2019. godine. 

 

KLASA: 121-01/19-01/02 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-2 

Tounj,   30. kolovoza 2019. 

    

      
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

      
Na temelju članka 39.  Zakona o 

proračunu  ( NN br. 87/08, 136/12 i 15/15)  i 

članka 33. Statuta općine Tounj (GKŽ 07/18),  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ 
na 10. sjednici  održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donosi 

 

 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE 

TOUNJ ZA 2019. GODINU  

 

Članak 1. 

Donose se Izmjene i dopune proračuna 

Općine Tounj za 2019. godinu. 

 

Članak 2. 

Sastavni dijelovi ove odluke su Opći i 

Posebni dio proračuna. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana 

od dana objave u „Glasniku karlovačke 

županije“. 

 

KLASA: 400-08/19-01/01                                   

UR.BROJ: 2133/20-03-19-7 

Tounj, 30. kolovoz 2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 
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Na temelju članka 111. stavak 2. Zakona o 

proračunu (NN 87/08, 136/12 I 15/15) članka 4  i 

članka  17. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i 

godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 

24/13 i 102/17) i članka 33. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 07/2018) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 10. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Općine Tounj 

za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. 

lipnja 2019. godine 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ 

prihvaća POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ  o  

izvršenju  Proračuna  Općine  Tounj  za  

razdoblje:  

               od  01. siječnja 2019. godine  do 30. lipnja 

2019. godine. 

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 400-08/19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-03-19-6 

Tounj, 30.  kolovoza 2019. 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 
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Na temelju članka 111. stavak 2. Zakona 

o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4 

i članak 17. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem 

i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 

24/13 i 102/17) i članka 50. Statuta Općine Tounj 

(GKŽ 07/18), Općinski načelnik Općine Tounj, 

donosi 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OPĆINE TOUNJ 

OD 01.01.2019. DO 30.06. 2019. GODINE 

 

I. 

Podnosi se Izvješće o izvršenju 

Proračuna Općine Tounj za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2019. godine, koje sadrži: 

    

   
  

 

II. 

Ostvareni prihodi i primici te izvršeni 

rashodi i izdaci Proračuna Općine Tounj na dan 

30.06.2019. godinu po skupinama, 

podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima 

iskazani su u Računu prihoda i primitaka, te 

rashoda i izdataka koji glasi: 

Račun planiranih i ostvarenih prihoda i 

primitaka, te planiranih i izvršenih rashoda i 

izdataka Općine Tounj na dan 30.06.2019. 

godinu. 

Račun planiranih i ostvarenih prihoda i 

primitaka, te planiranih i izvršenih rashoda i 

izdataka Općine Tounj, kao Opći i Posebni dio 

obračuna Proračuna Općine Tounj na dan 

30.06.2019. godinu, sastavni su dio ovog 

Polugodišnjeg izvještaja i slijede u nastavku: 

 

OBRAZLOŽENJE 

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, 

RASHODA I IZDATAKA OPĆINE TOUNJ 

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. 

LIPNJA 2019. GODINE 

 

Proračun Općine Tounj za 2019. godinu 

donesen je na 07. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Tounj održanoj dana 30.11.2018. godine 

u iznosu od 20.136.386,00 kuna. 

 Stanje novčanih sredstava na dan 

1.1.2019. godini prenesen je u visini od 18.478,46 

kuna , za pokriće obveza tekuće godine. 

Prihodi poslovanja za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2019. godine iznose 

2.639.639,47 kuna, a rashodi poslovanja 

1.340.014,79 kuna. Prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine iznose 10.886,92 kuna, 

rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 

3.990.401,22 kuna i Izdaci za financijsku imovinu 

i otplatu zajmova 157.125,62 kuna 

 Stanje na žiro računu i u blagajni na dan 

30. lipnja 2019. godine iznosi 81.903,12 kuna. 

 Polugodišnji prihod od poreza ostvaren 

je u iznosu od 1.210.342,36, a sastoji se od Prihoda 

od poreza u iznosu od 1.175.493,37 kuna, Poreza 

na imovinu u iznosu od 24.537,82 kuna i Poreza 

na robe i usluge u iznosu od 10.311,17 kuna. 

 Polugodišnji prihod od drugih 

proračuna ostvaren je u iznosi od 823.130,69, a 

sastoji se od tekućih pomoći iz drugih proračuna 

u iznosu od 817.630,69 kuna i prijenosa EU 

sredstava u iznosu od 5.500,00 kuna. 

Polugodišnji prihod od imovine ostvaren 

je u iznosu od 82.479,50 kuna, koji se sastoji od 
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naknade za koncesije u iznosu od 3.175,15 kuna i 

prihoda od zakupa, iznajmljivanja imovine u 

iznosu od 25.517,39 kuna i eksploataciju 

mineralnih sirovina 53.786,96 kuna. 

 Polugodišnji prihod od ostalih 

nespomenutih prihoda ostvaren je u iznosu od 

523.686,92 kuna koji se sastoji od Naknade za 

korištenje grobnih mjesta na grobljima Općine 

Tounj u visini od 73.475,66 kuna, Naknade za rad 

na groblju, rezervacije i troškova ukopa u iznosu 

od 10.800,00 kuna Vodni i šumski doprinos 

82.423,31 kuna, Komunalni doprinos u iznosu od 

4.952,50 kuna, Komunalna naknada u iznosu od 

352.035,45 kune.  

 Polugodišnji rashodi poslovanja 

ostvareni su u iznosu od 1.340.014,79 kuna, a 

odnose se na Rashode za zaposlene u iznosu od 

352.837.97 kuna, Materijalni rashodi u iznosu od 

689.366,93 kuna, Financijski rashodi u iznosu od 

60.403,94 kuna, Subvencije u iznosu od 6.536,98 

kune, Naknade građanima i kućanstvima u 

iznosu od 99.858,97 kuna i Ostali rashodi u iznosu 

od 131.010,00 kuna. 

 

 Polugodišnji prihod od stambenih 

objekata ostvaren u iznosu od 10.886,92 kuna, a 

sastoji se od prodaje stanova. 

 

 Polugodišnji rashodi za nabavu 

nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 

3.990.401,22 kuna te se odnose na nerazvrstane 

ceste, nogostup, javna rasvjeta, groblje, uredski 

namještaj i opremu i dodatna ulaganja na 

građevinskim objektima. 

 

 Polugodišnji izdaci za otplatu zajmova 

ostvareni su u iznosu od 157.125.62 kuna. 

 

 Potraživanja na dan 30.06.2018. godine 

iznose 343.470,86 kuna. 

 

 Stanje obveza na dan 30.06.2018. godine 

iznose 262.511,81 kuna. 

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika 

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju 

proračuna (NN 24/13 i 102/17) Općinski načelnik 

Općine Tounj donosi 

 

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I 

STRANOM TRŽIŠTU  

NOVCA I KAPITALAZA RAZDOBLJE  

OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. 

GODINE 

 

 Općina Tounj  se zaduživala preko 

HBOR-a za 7.506.386,00 kuna na 10 godina na 

rok otplate kredita u 120 jednakih uzastopnih 

mjesečnih rata od kojih prva dospijeva na 

naplatu 31.01.2021. godine uz 1,70% kamate. 

- Naziv kredita: Kreditiranje EU projekta 

ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice. 

- Naziv Projekta: Ulaganje u građenje 

nerazvrstanih cesta na području Općine Tounj. 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika 

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju 

proračuna (NN 24/13 i 102/17) Općinski načelnik 

Općine Tounj donosi 

  

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU 

PRORAČUNSKE ZALIHE 

ZA RAZDOBLJE  

OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. 

GODINE 

 

 Općina Tounj nije koristila proračunske 

zalihe u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 

2019. godine.  

 

Na temelju članka 4. Pravilnika 

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju 

proračuna (NN 24/13 i 102/17) Općinski načelnik 

Općine Tounj donosi 

 

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM 

JAMSTVIMA I IZDACIMA  

PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA ZA 

RAZDOBLJE  

OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. 

GODINE 

 

 Općina  Tounj  nije izdavala državna 

jamstva te nije imala izdataka po državnim 

jamstvima u razdoblju od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2019. godine.  

 

Klasa:400-08/19-01/01 

Ur.broj:2133/20-01-19-5 

Tounj, 06.08.2019. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

ing. Ivica Sopek 

 

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08,036/09, 150/11 i 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17)   članka 5. stavak 7. 

Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog 

odjela („GKŽ 19/16) i članka 50.  Statuta Općine 

Tounj „GKŽ“ 07/18) 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ 

dana 05. rujna 2019. godine donosi 

 

O D L U K U       
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o zapošljavanju djelatnika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu  

Komunalni pogon Općine Tounj na radnom 

mjestu - ukopnika 

 

Članak 1. 

Temeljem ODLUKE općinskog 

načelnika od 13. kolovoza 2019. godine, KLASA: 

112-01/19-01/01, URBROJ: 2133/20-01-19-3 o 

imenovanju Povjerenstva za raspisivanje javnog 

natječaja o zapošljavanju djelatnika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Komunalni 

pogon Općine Tounj na radnom mjestu – 

ukopnika, Javnog natječaja , KLASA: 112-01/19-

01/01, URBROJ: 2133/20-01-19-5  objavljenog 16. 

kolovoza 2019. godine  u Večernjem listu i 

zapisnika Povjerenstva o raspisivanju javnog 

natječaja od 04. rujna 2019. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK Općine Tounj 

donosi ODLUKU da se prema javnom natječaj i 

zapisniku Povjerenstva od 04. rujna 2019. godine 

o zapošljavanju djelatnika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu – Komunalni pogon Općine 

Tounj na radnom mjestu – ukopnika na 

neodređeno radno vrijeme zaposli PERICA 

ŠIBARIĆ, Rebrovići, Brletići 177, Tounj. 

 

Članak 2.                                                                                                                                        

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja a objaviti će se u „Glasniku Karlovačke 

županije“.  

 

KLASA: 112-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2133/20-01-19-10 

Tounj, 05. rujna 2019. 

 

 

OPĆINSKI  NAČELNIK 

 

ing. Ivica Sopek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


