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I   OPĆINA PLAŠKI 

 

Na temelju članka 10. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 

53. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke 

županije“, broj 14/20), a sukladno Proračunu Općine 

Plaški  za 2020. godinu, sa projekcijama za 2021. i 

2022. godinu („Glasnik Karlovačke županije“, broj 

55/19), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Plaški, općinski načelnik 

dana 27. studenog 2020. godine utvrđuje  

 

IZMJENE PLANA 

prijma u službu za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim Planom utvrđuje se izmjena Plana 

prijma u službu za 2020. godinu u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Plaški. 

 

Članak 2. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje 

korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški 

i ženski rod, bez obzira jedu li korišteni u muškom 

ili ženskom rodu. 

 

Članak 3. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Plaški sistematizirano je ukupno 8 radnih mjesta, a 

na neodređeno vrijeme zaposleno je 3 službenika i 

namještenika, kako slijedi: 

 

 
 

Članak 4. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Plaški planira se u 2020. godini prijam jednog 

namještenika sa nižom stručnom 

spremom/osnovnom školom na radno mjesto: 

- spremačica 

 

Članak 5. 

 Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u “Glasniku Karlovačke 

županije” i  na web stranici Općine Plaški 

www.plaski.hr. 

 

KLASA: 112-02/20-01/01 

URBROJ: 2133/14-02/01-20-2 

Plaški, 27. studeni 2020. 

 

 

 

OPĆINSKI  NAČELNIK 

 

Pero Damjanović 

 

 

II   OPĆINA TOUNJ 

 

Na temelju članka 33. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 12/2020) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 15.  sjednici  održanoj  dana  27.  

studenog  2020.  godine  donijelo  je: 

 

ODLUKU    

o prihvaćanju izvješća o radu općinskog 

načelnika ing. Ivice Sopeka za  razdoblje   od  

24. lipnja 2020. godine do 27. studenog 2020. 

godine 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  

TOUNJ  prihvaća  IZVJEŠĆE o radu općinskog 

načelnika  ing. Ivice Sopeka za razdoblje:  

od  24. lipnja 2020. godine    do 27. 

studenog 2020. godine 

 

Članak 2.  

    Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

Klasa: 022-05/20-01/01 

Ur.broj: 2133/20-03-20-5 

Tounj, 27.  studenog  2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju Zakona o komunalnom 

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

33. Statuta Općine Tounj  (GKŽ 12/20)  Općinsko  

vijeće  Općine Tounj na 15. sjednici održanoj dana 

27. studenog 2020. godine donijelo je: 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. 

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. 

 

http://www.plaski.hr/
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Članak 2. 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 

 

 
 

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

Klasa: 361-02/20-01/02 

Ur.broj: 2133/20-03-20-3 

Tounj, 27. studeni 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju Zakona o komunalnom 

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

33. Statuta Općine Tounj  (GKŽ 12/20)  Općinsko  

vijeće  Općine Tounj na 15. sjednici održanoj dana 

27. studenog 2020.  godine donijelo je: 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2020. 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 2020. GODINU 

 
 

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

Klasa: 361-02/20-01/01 

Urbroj: 2133/20-03-20-3                                                        

Tounj, 27. studeni 2020 

 

 

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 12/20), OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE TOUNJ na 15. sjednici  održanoj dana 27. 

studenog 2020. godine donosi 

 

 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE 

TOUNJ ZA 2020. GODINU  

 

Članak 1. 

Donose se Izmjene i dopune proračuna 

Općine Tounj za 2020. 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: 400-08/20-01/01                                   

Ur.broj: 2133/20-03-20-8                                                    

Tounj, 27. studeni 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 
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Na temelju Zakona o komunalnom 

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

33. Statuta Općine Tounj  (GKŽ 12/20)  Općinsko  

vijeće  Općine Tounj na 15. sjednici održanoj dana 

27. studenog 2020. godine donijelo je: 

 

PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2021. 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 2021. GODINU 

 

 
 

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

Klasa: 361-02/20-01/02 

Ur.broj: 2133/20-03-20-4 

Tounj, 27. studeni 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju Zakona o komunalnom 

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

33. Statuta Općine Tounj  (GKŽ 12/20)  Općinsko  

vijeće  Općine Tounj na 15. sjednici održanoj dana 

27. studenog 2020.  godine donijelo je: 

PROGRAM ODRŽAVANJA  

INFRASTRUKTURE ZA 2021. 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 2021. GODINU 

 

 
 

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

Klasa: 361-02/20-01/01 

Urbroj: 2133/20-03-20-4                                                            

Tounj, 27. studeni 2020.         

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 66. Zakona o 

poljoprivredi (NN 18/18 i 42/20) i članka 33. Statuta 

Općine Tounj (GKŽ  12/20) Općinsko vijeće općine 

Tounj na 15. sjednici održanoj dana 27. studenog 

2020. godine donijelo je: 

 

PROGRAM POTPORA U 

 POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE 

TOUNJ ZA 2021. GODINU 

 

OPĆI UVJETI 

Članak 1. 

 Ovim programom utvrđuje se aktivnosti u 

poljoprivredi za koje će Općina Tounj u 2021-oj 

godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te 

kriteriji i postupak dodjele istih. 

 Potpore podrazumijevaju dodjelu 

bespovratnih novčani sredstava iz Proračuna Općine 

Tounj. 
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Članak .2 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno 

pravilima EU o pružanju državne potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim 

Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. 

prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore 

de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem 

tekstu: Uredba 1408/2013. 

 Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, 

ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene 

poduzetnicima koji se bave primarnom 

proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz 

iznimku:  

a) Potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili 

količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b) Potpore djelatnostima vezanim uz izvoz, to jest 

potpora koje su izravno vezane uz izvezene 

količine, potpore za osnivanje i upravljanje 

distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 

troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

c) Potpora uvjetovanih korištenjem domaćih 

umjesto uvoznih proizvoda. 

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, 

„poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz 

Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture 

obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. 

 

Članak 3. 

 Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 

1408/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ 

obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje 

jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

a) Jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava 

dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

b) Jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti 

većinu članova upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela drugog poduzeća; 

c) Jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući 

utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi 

statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća. 

d) Jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u 

drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 

dogovorom s drugim dioničarima ili članovima 

tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara 

ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa 

nevedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) 

preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako  

smatraju jednim poduzetnikom. 

 

Članak 4. 

Općina Tounj će u 2020-toj godini 

dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti: 

1. Mjera 1: Osiguranje usjeva, nasada i stoke 

2. Mjera 2: Sufinanciranje kupnje i ostavljanja 

bređih junica prvotelki 

3. Mjera 3: Sufinanciranje umjetnog 

osjemenjivanje krava 

4. Mjera 4: Sufinanciranj umjetnog  

osjemenjivanja   rasplodnih  krmača  pod 

selekcijskim obuhvatom 

5. Mjera 5: Sufinanciranje pčelarstva 

6. Mjera 6: Sufinanciranje konjogojstva 

 

MJERA 1. Osiguravanje usjeva, nasada i stoke 

 Uvjeti za dodjelu potpore su: 

Korisnici potpore su: nositelji  poljoprivrednih 

gospodarstava, upisani u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj županiji, 

imaju sjedište/prebivalište na području Općine 

Tounj, te imaju poljoprivredne površine i 

poljoprivrednu proizvodnju za koju traže općinsku 

subvenciju na području Općine Tounj ili susjednih 

općina ( u daljnjem tekstu: Korisnici potpora). 

 Potpora će se odobriti korisniku za: 

Potpora se odobrava za sufinanciranje polica 

osiguranja usjeva, nasada i stoke u ukupnom iznosu 

do 30% premije osiguranja usjeva, nasada i stoke, po 

pojedinoj polici osiguranja, na slijedći način: 15% 

premije osiguranja sufinancira se iz Proračuna 

Karlovačke županije a 15% premije osiguranja iz 

Proračuna Općine Tounj. Korisnici potpore 

ugovaraju police osiguranja s osiguravajućem 

društvom koje djeluje u Republici Hrvatskoj i ima 

poslovnice u Karlovačkoj županiji. Za provedbu ove 

mjere sufinanciranja, Župan Karlovačke županije 

potpisuje ugovore o sufinanciranju s osiguravajućim 

društvima u tekućoj godini. 

 Sredstva za provedbu mjere sufinanciranja 

premije osiguranja usjeva, nasada i stoke iz 

Proračuna Općine Tounj doznačit će se 

osiguravajućem društvu na temelju ispostavljenih 

faktura i priloženih primjeraka police osiguranja, na 

kojima je vidljivo istaknut ukupan iznos premije 

osiguranja i udjela plaćanja osiguranika, Općine 

Tounj i Županije. Maksimalni iznos općinske 

subvencije po korisniku je: 2.000,00 kuna. 

 

MJERA 2. Sufinanciranje kupnje i ostavljanja 

bređih junica prvotelki 

 Uvjeti za dodjelu potpore su: 

Korisnici potpore su: nositelji  poljoprivrednih 

gospodarstava, upisani u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj županiji, 

imaju sjedište/prebivalište na području Općine 

Tounj, te imaju poljoprivredne površine i 

poljoprivrednu proizvodnju za koju traže općinsku 

subvenciju na području Općine Tounj ili susjednih 

općina ( u daljnjem tekstu: Korisnici potpora). 

 Potpora će se odobriti korisniku za: 

Potpora se odobrava za sufinanciranje mjere kupnje 

i ostavljanja bređih junica prvotelki. Za ostavrivanje 

prava na potporu, uz zahtjev korisnik mora 

priložiti:presliku iskaznice obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva, potvrdu o broju grla 

stoke s indentifikacijskim brojevima, potvrdu o 

označavanju goveda – putnica – za junice, 
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reprodukcijsko zdravstveni karton goveda. Korisnik 

subvencije ima obvezu junice za koju je ostvario 

pravo na subvenciju zadržati na poljoprivrednom 

gospodarstvu tri godine od dana prvog oteljenja. 

Izuzeće iz odredbe stavka 1. ovog članka imat će 

korisnici poticaja koji isto neće biti u mogućnosti 

ostvariti radi zdravstvenih razloga junice za koju su 

ostvarili pravo na subvenciju, o čemu moraju 

predočiti vjerodostojnu dokumentaciju ispostavljenu 

od strane ovlaštene veterinarske ustanove. 

 Sredstva za provedbu mjere sufinanciranja 

kupnje i ostavljanja bređih junica prvotelki iz 

Proračuna Općine Tounj doznačit će se korisniku 

potpore isplatom na žiro račun na temelju 

podnesenog zahtjeva i priložene potpune 

dokumentacije. Visina potpore iznosi 1.000,00 kuna 

po grlu. 

 

MJERA 3. Sufinanciranje umjetnog 

osjemenjivanja krava 

Uvjeti za dodjelu potpore su: 

Korisnici potpore su: nositelji  poljoprivrednih 

gospodarstava, upisani u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj županiji, 

imaju sjedište/prebivalište na području Općine 

Tounj, te imaju poljoprivredne površine i 

poljoprivrednu proizvodnju za koju traže općinsku 

subvenciju na području Općine Tounj ili susjednih 

općina ( u daljnjem tekstu: Korisnici potpora). 

 Potopra će se odobriti korisniku za: 

Potpora se odobrava za umjetno osjemenjivanje 

krava. Za ostvarivanje prava na potporu, korisnik uz 

zahtjev mora priložiti račun o obavljenom  

osjemenjivanju. 

 Sredstva za provedbu mjere sufinanciranja 

umjetnog osjemenjivanja krava iz Proračuna Općine 

Tounj doznačit će se korisniku isplatom na žiro 

račun. Visina potpore iznosi 100% troškova za 

osjemenivanju. 

 

MJERA 4. Sufinanciranje umjetnog 

osjemenjivanja rasplodnih krmača po 

selekcijskim obuhvatom 

 Uvjeti za dodjelu potpore su: 

Korisnici potpore su: nositelji  poljoprivrednih 

gospodarstava, upisani u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj županiji, 

imaju sjedište/prebivalište na području Općine 

Tounj, te imaju poljoprivredne površine i 

poljoprivrednu proizvodnju za koju traže općinsku 

subvenciju na području Općine Tounj ili susjednih 

općina ( u daljnjem tekstu: Korisnici potpora). 

 Potopra će se odobriti korisniku za: 

Subvencija se odobrava za umjetno osjemenjivanje 

krmača pod selekcijskim obuhvatom. Za 

ostvarivanje prava na potporu, korisnik uz zahtjev 

mora priložiti račun o obavljenom osjemenjivanju. 

 Sredstva za provedbu mjere sufinanciranja 

umjetnog osjemenjivanja krmača pod selekcijskim 

obuhvatom iz Proračuna Općine Tounj doznačit će 

se korisniku isplatom u gotovini. Visina potpore 

iznosi 80,00 kuna po osjemenivanju. 

 

MJERA 5. Sufinanciranje pčelarstva 

 Uvjeti za dodjelu potpore su: 

Korisnici potpore su: nositelji  poljoprivrednih 

gospodarstava, upisani u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj županiji, 

imaju sjedište/prebivalište na području Općine 

Tounj, te imaju poljoprivredne površine i 

poljoprivrednu proizvodnju za koju traže općinsku 

subvenciju na području Općine Tounj ili susjednih 

općina ( u daljnjem tekstu: Korisnici potpora). 

 Potpora će se odobriti korisniku za: 

Potpora se odobrava korisnicima ovosno o broju 

pčelinjih zajednica (košnica), odnosno jednokratno 

pčelaru početniku. Za ostvarivanje prava na potporu, 

korisnik uz zahtjev mora priložiti: presliku rješenja 

o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

potvrdu o članstvu u Udruzi pčelara, potvrdu o broju 

košnica od Selekcijske službe Karlovačke županije. 

Minimalni broj košnica koje mora imati korisnik 

subvencije je 10 košnica. 

 Sredstva za provedbu mjere sufinanciranja 

pčelarstva iz Proračuna Općine Tounj doznačit će se 

korisniku isplatom na žiro račun. Visina potpore 

iznosi 20,00 kuna po pčelinjoj zajednici, odnosno 

500,00 kuna jednokratno pčelaru početniku. 

 

MJERA 6. Sufinanciranje konjogojstva 

Uvjeti za dodjelu potpore su: 

Korisnici potpore su: nositelji  poljoprivrednih 

gospodarstava, upisani u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj županiji, 

imaju sjedište/prebivalište na području Općine 

Tounj, te imaju poljoprivredne površine i 

poljoprivrednu proizvodnju za koju traže općinsku 

subvenciju na području Općine Tounj ili susjednih 

općina ( u daljnjem tekstu: Korisnici potpora). 

 Potpora će se odobriti korisniku za: 

Potpora se odobrava za sufinanciranje mjere uzgoja 

konja. Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev 

korisnik mora priložiti: presliku osobne iskaznice, 

presliku iskaznice obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva, odnosno rješenje o upisu u upisnik 

OPG-a, potvrdu o broj grla konja s 

indentifikacijskim brojevima, presliku 

kupoprodajnog ugovora (u slučaju kupnje) i presliku 

žiro-računa. Korisnik subvencije ima obvezu grlo 

konja za koji je ostvario pravo na subvenciju zadržati 

na poljoprivrednom gospodarstvu tri godine. Izuzeće 

iz odredbe stavka 1. ovog članka imat će korisnici 

poticaja koji isti neće biti u mogućnosti ostvariti radi 

zdravstvenih razloga grla za koji su ostvarili pravo 

na subvenciju o čemu moraju predočiti 

vjerodostojnu dokumentaciju.ispostavljenu od 

strane ovlaštene veterinarske ustanove. 

 Sredstva za provedbu mjere sufinanciranja 

konjogojstva iz Proračuna Općine Tounj doznačit će 

se korisniku isplatom na žiro račun na temelju 
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podnesenog zahtjeva i priložene potpune 

dokumentacije. Visina potpore iznosi 1.000,00 kuna 

po grlu 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA I 

POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Članak 5. 

 Potpore se dodjeljuju na temelju 

podnesenog zahtjeva uz priloženu dokumentaciju 

koja je propisana za svaku mjeru. 

 Zahtjev se podnosi Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Tounj, najkasnije do 15. 

prosinca za tekuću godinu. 

 Nakon pregleda i ocjene zahtjeva, Općinski 

načelnik donosi Zaključak o isplati potpore 

pojedinom korisniku potpore. 

 

Članak 6. 

 Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 

ukupan iznos potpora male vrijednosti koj je 

dodjeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos 

od 15.000,00 EUR-a, tijekom razdoblja od tri 

fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje 

bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 

 Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, 

podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti 

izjavu o iznosima dodjeljenih potpora male 

vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. 

 Davatelj državne potpore dužan je 

korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je 

dodjeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 

1408/2013. 

 

KONTROLA 

Članak 7. 

 Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od 

elementarnih nepogoda, prati izvršenje ovog 

programa, te vrši kontrolu korisnika potpore i 

poštivanje odredbi ovog Programa. 

 

POVRAT SREDSTAVA 

Članak 8. 

 U slučaju nepoštivanja odredbi ovog 

Programa korisnik potpore obvezan je primljeni 

iznos novčane potpore uvećan za iznos eskontne 

stope HNB na dan dospijeća vratiti u Poračun 

Općine Tounj. 

 U slučaju iz predhodnog stavka, Jedinstveni 

upravni odjel Općine Tounj poduzet će mjere za 

povrat, odnosno naplatu sredstava novčanog 

poticaja. 

 

OSTALE ODREDBE 

Članak 9. 

 Najviši ukupni iznos potpore iz Proračuna 

Općine Tounj za tekuću godinu, kojeg korisnik 

potpore može ostvariti po svim osnovama ovog 

Programa je 8.000,00 kuna, uz izuzeće subvencije za 

umjetno osjemenjivanje goveda za koje se ne 

primjenjuje najviši ukupni iznos poticaja. 

 Općinski poticaj za istu površinu ili istu 

jedinicu proizvodnje može se ostvariti samo jednom 

godišnje, a isplaćuje se jednokrtno. 

 

STUPANJE NA SNAGU 

Članak 10. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Glasniku Karlovačke županije, a 

primjenjuje se od 01.01.2021. godine 

 

Klasa: 320-01/20-01/01                                            

Ur.broj: 2133/20-03-20-7 

Tounj, 27. studeni 2020.       

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 39. Zakona o športu 

(71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 

19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i članka 33. Statuta 

općine Tounj (GKŽ 12/20) Općinsko vijeće Općine 

Tounj na 15. sjednici održanoj dana 27. studenog 

2020. godine donijelo je 

 

P R O G R A M  

JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 

NA PODRUČJU OPĆINE TOUNJ ZA 2021. 

GODINU 

 

Članak 1. 

 Javne potrebe u športu su aktivnosti poslovi 

i djelatnosti koje su od općinskog značaja, a to su: 

1. Poticanje i promicanje športa, 

2. Programska izvannastavna i izvanškolska 

aktivnost djece i mladeži 

3. Djelovanje športskih udruga 

4. Provođenje sustava domaćih i međunarodnih 

natjecanja 

5. Športsko – rekreacijske aktivnosti u funkciji 

očuvanja zdravlja 

6. Športske aktivnosti invalida i drugih osoba 

oštećenog zdravlja 

7. Održavanje i izgradnja objekata od značaja za 

općinu 

8. Stručni i obrazovni rad u športu 

 

Članak 2. 

 Sukladno Zakonu sredstva za 

zadovoljavanje javnih potreba u športu izdvajaju se 

iz Proračuna Općine na računu športskih udruga u 

općini.  

 

Članak 3. 

 Zadovoljavanje javnih potreba mora se 

uskladiti sa realnim materijalnim mogućnostima 

općine.  

 Usmjerenost razvoja treba definirati prema 

slijedećim polazištima: 
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1. Selektivna podrška športova i udruga na osnovi 

kvalitete 

2. Posebna skrb o aktivnostima invalida 

Domovinskog rata i drugih osoba oštećenog 

zdravlja 

3. Očuvanje i zaštita športskih objekata od značaja 

za šport u općini Tounj  

4. Afirmacija općine Tounj na području športa  

 

Članak 4. 

 Sukladno značenju poslova, zadaća i 

funkcija koje su zakonom stavljene u djelokrug 

športskih udruga osigurava se ukupno njihovo 

djelovanje, kroz financijsku potporu za natjecanja na 

županijskoji i općinskoj razini. 

 

Članak 5. 

 S obzirom na broj klubova i potebe 

suvermenog športa općina Tounj sukladno svojim 

financijskim mogućnostima financirati će značajna 

športska natjecanja od interesa za Općinu.  

 

Članak 6. 

 Općina Tounj voditi će posebnu skrb o 

aktivnostima u športu rekreaciji invalida 

Domovinskog rata i drugim osobama oštećenog 

zdravlja u okviru svojih financijskim mogućnosti. 

 

Članak 7. 

 Općina Tounj pružiti će financijsku potporu 

športskim udrugama u održavanju neophodne 

infrastrukture, sufinanciranju izgradnje i uređenja 

športskih objekata na području općine, te nabavi 

opreme.  

 

Članak 8. 

 U Proračunu općine Tounj za realizaciju 

ovog Programa osiguravaju se sredstva sa pozicije 

R078 u iznosu od 10.000,00 kuna. 

 

Članak 9. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

Klasa: 620-01/20-01/01 

Ur.broj: 2133/20-03-20-4 

Tounj, 27. studeni 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju 

javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) i 

članka 33. Statuta općine Tounj (GKŽ 12/20) 

Općinsko vijeće Općine Tounj na 15. sjednici 

održanoj dana 27. studenog 2020. godine donijelo je 

 

 

P R O G R A M  

JAVNIH POTREBA U KULTURI  

NA PODRUČJU OPĆINE TOUNJ U 2021. 

GODINI 

 

Članak 1. 

 Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva 

osiguravaju u proračunu Općina Tounj su kulturne 

djelatnosti, programi i namifestacije od interesa za 

Općinu Tounj.  

 

Članak 2. 

 Općina Tounj naročito podržava i potiče 

progrema i manifestacije udruga i drugih 

organizacija u kulturi, međudržavnu suradnju, sustav 

zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području 

općine Tounj, muzejsko-galerijske i arhivske 

djelatnosti, izdavanja časopisa i listova u kulturi, 

glazbeno stvaralaštvo i plesno stvaralaštvo, te 

rekonstrukciju, sanacije, adaptaciju i opremanje 

objekata kulture.  

 

Članak 3. 

 Iskazane potrebe udruga i drugih 

organizacija u kulturi koje se ne mogu u cijelosti 

financijski pratiti, izdvojiti će se i finacijski pratiti 

oni programi koji su prepoznatljivi na županijskoj i 

državnoj razini.  

 

Članak 4. 

 Općina Tounj će posebno podržati 

programe koje financira Ministarstvo kulture i 

Karlovačka županija na području općine Tounj.  

 Podržati će i kulturno – zabavne 

manifestacije koje su se do sada izdvojile 

kvalitetnom programa.  

 

Članak 5. 

 Programi zaštite kulturnih dobara 

prioritetno će se pratiti i dio sredstava će se izdvojiti 

za hitne intervencije na kulturnim i sakralnim 

objektima.  

 

Članak 6. 

 Za realizaciju ovog Programa osigurana su 

sredstva u Proračunu Općine Tounj za 2021. 

godinu u ukupnom iznosu od 131.000,00 kuna. 

1. Pozicija R078  

 20.000,00 kuna 

Tekuća donacija Kulturno umjetničkom društvu 

„Tounjčica“ 

2. Pozicija R008 i R023             11.000,00 kuna

  

Poticanje djelatnosti - internetske stranice Općine 

Tounj 

3. Pozicija R083  100.000,00 

kuna 

Kapitalne donacije crkvama – 50.000,00 kuna 

Kapitalna donacija školi – 50.000,00 kuna 
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Članak 7. 

 Raspored sredstava u oblasti kulture 

pozicija R078, R008, R023 i R083 utvrdit će 

Općinski načelnik prema prilivu sredstava u 

proračunu Općine Tounj.  

  

Članak 8. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

Klasa: 612-01/20-01/02 

Ur.broj: 2133/20-03-20-3 

Tounj, 27. studeni 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o 

vodama (NN 66/19), Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom (94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), 

Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 

i Zakona o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 

115/18 i 98/19), članka 33. Statuta Općine Tounj  

(GKŽ 12/20),  Općinsko vijeće Općine Tounj na 

svojoj 15. sjednici održanoj dana  27. studenog 2020. 

godine donijelo je 

 

P R O G R A M 

utroška sredstava naknade  

za eksploataciju mineralnih sirovina u 2021. 

godinu 

 

Članak 1. 

Sredstva naknade za eksploataciju 

mineralnih sirovina koriste se za financiranje 

izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture, 

saniranje odvoza smeća i uređenje okoliša. 

 

Članak 2. 

Za realizaciju ovog Programa zadužuje se 

Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj. 

 

Članak 3. 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

Klasa: 310-01/20-01/02 

Urbroj: 2133/20-03-20-1 

Tounj, 27. studeni 2020.  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 65. Zakona o šumama 

(NN 68/18 i 115/18) – Odluka i Rješenje USRH), te 

članka 33. Statuta Općine Tounj (GKŽ 12/20)  

Općinsko vijeće Općine Tounj na svojoj 15. sjednici 

održanoj dana 27. studenog 2020. godine donijelo je 

 

P R O G R A M 

utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. 

godini 

 

Članak 1. 

Program utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2021. godinu utvrđuje se namjena 

korištenja utroška sredstava šumskog doprinosa 

kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju 

proizvoda iskorištavanja šuma (Drvni sortiment) u 

visini 5% od prodajne cijene na panju. 

 

Članak 2. 

Sredstva šumskog doprinosa koristit će se 

za nasipavanje i popravak putova.  

 

Članak 3. 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

Klasa: 321-01/20-01/01 

Urbroj: 2133/20-03-20-2 

Tounj, 27. studeni 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj 

skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 

130/17, 98/19 i 64/20) i članka 33. Statuta općine 

Tounj (GKŽ 12/20) Općinsko vijeće Općine Tounj, 

na 15. sjednici održanoj dana 27. studenog 2020. 

godine  donijelo je: 

 

S O C I J A L N I   P R O G R A M 

Općine Tounj za 2021. godinu  

 

Članak 1. 

 Programom javnih potreba socijalne skrbi u 

Općini Tounj za 2021. godinu osigurava se zaštita i 

pomaganje ugroženih i nemoćnih osoba, osoba s 

invaliditetom i/ili drugih osoba koje same ili uz 

pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje 

potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, 

socijalnih i drugih okolnosti. 

 Programom javnih potreba socijalne skrbi u 

Općini Tounj za 2021. godinu osigurava se i pomoć 

za novorođenu djecu. 

 

Članak 2. 

 Program javnih potreba socijalne skrbi za 

2021. godinu obuhvaća: 

1. Prava iz socijalne skrbi…………..335.000,00 kn 

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja                                                                                                           
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5.000,00 kn 

- sufinanciranje dječjeg vrtića – 300.000,00 kn 

- stipendiranje učenika i studenata – 30.000,00 kn 

2. Posebni oblik pomoći……………..39.000,00 kn 

- pomoć za novorođenu djecu – 20.000,00 kn 

- pomoć za djecu  s teškoćama u razvoju – 12.000,00 

kn 

- jednokratne novčane pomoći – 5.000,00 kn 

- pomoć za nabavu opreme za osobe s invaliditetom, 

osobe s poteškoćama u razvoju i nabavku lijekova – 

2.000,00 kn 

3. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 

…………………………………….30.000,00 kn 

4. Ostale socijalno-humanitarne 

pomoći……………………………...6.000,00 kn 

 

Članak 3. 

Raspored sredstava iz članka 2. ovog 

Programa vršit će se temeljem odluke Općinskog 

načelnika, ugovora i rješenja Jedinstvenog upravnog 

odjela o priznavanju prava iz socijalne skrbi. 

 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

Klasa: 550-01/20-01/01 

Ur.broj: 2133/20-03-20-3 

Tounj, 27. studeni 2020. 

 

                      

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 

33. Statuta općine Tounj (GKŽ 12/20) OPĆINSKO 

VIJEĆE OPĆINE TOUNJ na 15. sjednici održanoj 

dana 27. studenog 2020. godine utvrđuje 

 

SMJERNICE 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE TOUNJ U 2021. – 

2023. GODINE 

 

1. Definiranje sudionika civilne zaštite na 

području grada i uvezivanje sustava civilne 

zaštite 

CILJ: definiranje snaga i materijalno tehničkih 

sredstava kojima općina raspolaže u slučaju 

pojave ugroze i uspostava sustava javnih ovlasti i 

nadležnosti, odnosno, jedinstvene koordinacije 

djelovanja sustava. 

 Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite 

(82/15, 118/18 i 31/20) sudionici civilne zaštite su: 

▪ a) stožeri civilne zaštite 

▪ b) operativne snage vatrogastva 

▪ c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

▪ d) operativne snage Hrvatske gorske službe 

spašavanja 

▪ e) udruge 

▪ f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

▪ g) koordinatori na lokaciji 

▪ h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

▪ (2) Tijela državne uprave i druga državna tijela, 

jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i operativne snage sustava civilne 

zaštite dužna su voditi i ažurirati bazu podataka 

o pripadnicima, sposobnostima i resursima 

svojih operativnih snaga te navedene podatke 

jednom godišnje, najkasnije do ožujka sljedeće 

godine, dostaviti Državnoj upravi. 

 Općina Tounj u okviru svojih prava i 

obveza utvrđenih Ustavom i Zakonom, uređuje, 

planira, financira, organizira i provodi civilne zaštite 

građana i njihove imovine (osiguravanje uvjeta za 

premještanje, zbrinjavanje i sklanjanje) kao i 

osiguravanje uvjeta za otklanjanje posljedica 

prouzročenih katastrofom ili većom nesrećom. 

 

U cilju učinkovitog i racionalnog 

izvršavanja tih zadaća potrebno je: 

 

• definirati resurse, 

• izvršioce, 

• provesti usklađivanje djelovanja svih snaga. 

 

2. Opremanje, osposobljavanje i 

usavršavanje operativnih snaga civilne zaštite 

CILJ: povećanje i unapređenje osposobljenosti i 

razvoj operativnih snaga za reagiranje u 

katastrofama i nesrećama. 

 Operativne snage civilne zaštite se od 

stožera civilne zaštite, službi i postrojbi  tijela 

državne uprave koje se civilnom zaštitom bave u 

svojoj redovitoj djelatnosti, zapovjedništva i 

postrojbi vatrogastva, službi i postrojbi pravnih 

osoba koje se civilnom zaštitom bave u svojoj 

redovitoj djelatnosti, zapovjedništva i operativnih 

snaga civilne zaštite. 

Na području općine Tounj egzistiraju 

slijedeće operativne snage i udruge: 

-  Stožer civilne zaštite, 

- Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe DVD-a Tounj 

- Gorska služba spašavanja Ogulin 

i slijedeće udruge: 

- Lovačko društvo  „SRNJAK“Tounj 

- UHDDR Tounj 

- KUD „Tounjčica“ 

 

Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe 

U cilju učinkovitog izvršenja ove zadaće, 

potrebno je: 

• izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje 

prema Planu zaštite od požara, a prema prijedlogu 

Zapovjednika vatrogasnih postrojbi i dinamici 

odobrenom od strane Stožera civilne zaštite, 
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Stožer civilne zaštite 

            Ovlasti i dužnosti Stožera su: 

• razmatranje stanja civilne zaštite i donošenje 

smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite; 

• utvrđuje izvore i način financiranja sustava civilne 

zaštite na svom području 

• odlučivanje o primjeni Plana civilne zaštite općine 

Tounj u slučaju  neposredne prijetnje, katastrofe i veće 

nesreće;  

• procjenjivanje ugroza, rizika, opasnosti i mogućih 

šteta od ugroza te davanje konačnog prijedloga na 

procjenu ugroženosti te Plan civilne zaštite za 

područje nadležnosti općine 

• usklađivanje mjera u provođenju Plana civilne zaštite 

općine; 

• procjenjivanje potreba i osiguravanje materijalno 

tehničkih sredstava za rješavanje ugroza; 

• provođenje mobilizacije za potrebe sustava civilne 

zaštite; 

• izrađivanje i podnošenje izvješća o primjeni Plana 

civilne zaštite; 

• rukovođenje i zapovijedanje operativnim snagama 

civilne zaštite; 

• koordiniranje djelovanja drugih sudionika u 

aktivnostima civilne zaštite; 

• informiranje operativnih snaga i drugih sudionika u 

aktivnostima civilne zaštite; 

• praćenje tijeka provođenja aktivnosti i mjera na 

saniranju posljedica; 

• izvješćivanje javnosti; 

• razmjenjivanje informacija s nadležnim tijelima 

županije;     

• traženja/davanja  pomoći u slučaju katastrofa i većih 

nesreća, 

• poduzimanje drugih mjera određenih Planom civilne 

zaštite općine. 

 U suradnji sa DUZS – Područni ured za 

zaštitu i spašavanje Karlovac planirati: 

• opremanje članova Stožera osobnom i skupnom 

opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima 

predviđenim u proračunu općine. 

 

Gorska služba spašavanja 

U pripremi i provedbi aktivnosti i mjera 

civilne zaštite posebno je ustrojena služba od javnog 

značaja – Hrvatska gorska služba spašavanja, a 

temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 

82/15)  Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi 

spašavanja (NN 79/06 i 110/15), koja je organizirana 

na razini Republike Hrvatske. 

Na područjima jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave osnivaju se stanice gorske 

službe spašavanja na temelju zajednički utvrđenih 

interesa između jedinice lokalne ili područne 

(regionalne) samouprave i HGSS. 

Temeljne zadaće GSS  je spašavanje i 

zaštita ljudskih života u planinama i nepristupačnim 

područjima te drugim izvanrednim okolnostima. 

 Temeljna zadaća je: 

• sklopiti ugovor sa HGSS stanica Ogulin, na 

temelju njihovog godišnjeg plana, 

• prema raspoloživim sredstvima predviđenim 

proračunom općine financirati rad iste. 

 

3. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 

2021. godini 

CILJ: stalno unapređenje protupožarne zaštite 

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku za 2021. godinu, utvrđene su 

konkretne zadaće svim subjektima od interesa 

civilne zaštite u protupožarnoj sezoni, a u cilju 

uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu 

zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih i drugih 

požara otvorenih prostora. 

Po dobivanju Plana operativne provedbe 

Programa aktivnosti za područje karlovačke 

županije, a u cilju učinkovitog izvršenja ove zadaće, 

potrebno je: 

- održati sjednice Stožera civilne zaštite na kojima bi 

se razradile zadaće koje su definirane navedenim 

Planom civilne zaštite.  

 

4. Suradnja pri izradi i usvajanju Procjene 

ugroženosti i Planova civilne zaštite 

CILJ: utvrđivanje organizacije aktiviranja i 

djelovanja sustava civilne zaštite, zadaća i 

nadležnosti, ljudskih snaga i potrebnih 

materijalno-tehničkih sredstava te mjera i 

postupaka za provedbu civilne zaštite. 

          U ostvarivanju prava i obveza u području 

civilne zaštite, predstavničko tijelo jedinice lokalne  

samouprave obvezno je:  

- najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju 

proračuna, u cjelini razmatra stanje sustava civilne 

zaštite, a posebno svih operativnih snaga civilne 

zaštite, te donosi smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava  civilne zaštite  na svom području,  

- u proračunu osigurava sredstva namijenjena za 

financiranje sustava civilne zaštite u narednoj 

godini,  

- donosi opće akte kojima propisuje mjere, 

aktivnosti i poslove u provođenju civilne zaštite,  

- obavlja i druge poslove civilne zaštite utvrđene 

zakonom.  

U ostvarivanju prava i obaveza u području 

civilne zaštite, načelnik općine Tounj za svoje 

područje: 

-  izrađuje i predlaže predstavničkom tijelu nacrt 

procjene ugroženosti, uz prethodno pribavljenu 

suglasnost Uprave,  

-  izrađuje i predlaže predstavničkom tijelu nacrt 

plana civilne zaštite,  

-  predlaže financiranje sustava civilne zaštite na 

svom području,  
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-  priprema prijedloge općih akata kojima propisuju 

mjere, aktivnosti i poslove u provođenju civilne 

zaštite,  

-  određuje operativne snage civilne zaštite i pravne 

osobe od interesa za civilne zaštite, sukladno 

procjeni ugroženosti,  

-  osigurava uvjete za premještanje, zbrinjavanje, 

sklanjanje i druge aktivnosti i  mjere u civilnoj zaštiti 

ljudi, imovine i okoliša, sukladno planovima civilne 

zaštite,   

-  osigurava uvjete za poduzimanje i drugih mjera 

važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih 

nesreća te obavljaju i druge poslove civilne zaštite 

utvrđene zakonom.  

Za provedbu propisanih obaveza odgovara  

načelnik  općine Tounj sukladno  odredbama Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  

 

5. Financiranje sustava civilne zaštite 

CILJ: racionalno, funkcionalno i učinkovito 

djelovanje sustava civilne zaštite 

Prema čl. 28. Zakona o sustavu civilne 

zaštite, potrebno je utvrditi izvore i način 

financiranja sustava civilne zaštite na svom 

području. 

Slijedom navedenog, u skladu sa ostalim 

propisima, u Proračunu općine, potrebno je ugraditi 

slijedeće stavke: 

• sredstva za vatrogastvo predvidjeti sredstva 

sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19), te 

Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara za 

svoje područje), 

• sredstva za civilnu zaštitu (predvidjeti sredstva u 

približnom iznosu u odnosu na proteklu godinu, a 

precizniji izračun potrebnih sredstava bit će moguć 

po donošenju Zakona o civilnoj zaštiti, te Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara, te Planova civilne zaštite, 

• sredstva za redovne službe i djelatnosti – 

sudionicima u sustavu kojima je civilna zaštita 

redovna djelatnost (komunalne djelatnosti, 

vodoprivreda i dr.), 

• sredstva za udruge koje se bave civilnom 

zaštitom (temeljem posebnih propisa) – crveni 

križ, gorska služba spašavanja,  udruga lovaca,   

• sredstva za provođenje civilne zaštite – 

edukacija, opremanje, intelektualne usluge, 

promidžba, vježbe, pozivanje, djelovanje snaga i 

sl. 

 

6. Sustav uzbunjivanja građana 

CILJ: uspostava sustava uzbunjivanja 

Temeljem Zakona civilne zaštite, vlasnici i 

korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, 

kao što su škole, vrtići, prometni terminali, sportske 

dvorane i stadioni, veliki trgovački centri, velika 

proizvodna postrojenja, zdravstvene ustanove i 

slično, dužni su: 

• poduzeti propisane mjere civilne zaštite koje mogu 

spriječiti nastalu prijetnju koja ugrožava sigurnost, 

zdravlje i živote ljudi te osigurati uvjete za 

provedbu osobne i uzajamne zaštite osoba i 

zajedničke imovine u tim objektima, 

• dopustiti postavljanje instalacija i uređaja za 

uzbunjivanje građana, 

• uspostaviti i održavati odgovarajući sustav 

uzbunjivanja građana, te ga povezati s 

Županijskim centrom 112, 

• istaknuti obavijesti o telefonskom broju 112 i 

znakove uzbunjivanja na vidljivom mjestu na svim 

javnim ustanovama, stambenim zgradama, 

školama, zdravstvenim ustanovama i sl. 

 

DUZS-Područni ured za zaštitu i 

spašavanje Karlovac obavlja poslove obavješćivanja 

i uzbunjivanja stanovništva i koordinira jedinstveni 

sustav uzbunjivanja.  

 

7. Osposobljavanje i usavršavanje civilne zaštite 

CILJ: podizanje razine svijesti građana kao 

sudionika civilne zaštite 

Nesreće bilo koje vrste i obima rijetko koga 

ostavljaju ravnodušnim. Reagiranja ljudi u takvim 

situacijama su različita, panika, strah i nesnalaženje 

u takvim situacijama mogu imati kobne posljedice. 

U pravcu postizanja pravilnog postupanja i 

reagiranja, te smanjenja mogućih štetnih učinaka, 

potrebno je stalno-kontinuirano provoditi edukaciju 

građana. 

Edukacija i osposobljavanje građana 

civilne zaštite provodi se na način: 

• informiranje građana putem sredstava javnog 

informiranja, 

• informiranje građana kroz rad mjesnih odbora i 

drugih javnih institucija, 

• provoditi obilježavanje svih datuma od značaja 

civilne zaštite  

(dan vatrogastva, dan civilne zaštite, dan 

dobrovoljnih davaoca krvi i dr.), 

• provoditi edukaciju mladih (po školama) sukladno 

Planu i Programu obuke, a koju provode 

humanitarne organizacije i udruge građana koje se 

bave određenim oblicima civilne zaštite (DUZS, 

Crveni križ, GSS, i dr.), 

• provođenje odgovarajućih vježbi civilne zaštite, 

• osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga 

civilne zaštite koje provodi Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje i druge pravne osobe koje 

ispunjavaju propisane uvjete, a temeljem programa 

osposobljavanja istih. 

 

8. Sklanjanje ( podrumski prostori u vlasništvu 

Općine privremeno uređeni za namjenu 

sklanjanja mještana u slučaju nepogoda) 

CILJ: osiguravanje adekvatne zaštite građana u 

prostorijama namijenjenim za  sklanjanje 

 

• izvršiti uvid u postojeće stanje skloništa, te na 

temelju uvida izvršiti potrebne radove za 

osiguranje osnovnih uvjeta za boravak građana u 
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istima (krečenje i nabavka neophodne  opreme, 

stolice, ležajevi, kuhalo i sl). 

 

9. Zaštita eko-sustava 

CILJ: zaštita i očuvanje okoliša 

 Zaštita okoliša je cjelovito očuvanje 

kakvoće okoliša, prirodnih zajednica, racionalno 

korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji 

način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog i 

održivog razvoja.  

 Također, rezultati aktivne zaštite, pored 

navedenog, imaju za cilj mogućnost brzih i 

pravovremenih intervencija ukoliko su prekoračene 

standardne vrijednosti pokazatelja onečišćenja koje 

su usvojene i definirane u zakonima i provedbenim 

aktima u domeni zaštite okoliša. 

 Na području eko-zaštite nužno je: 

• u suradnji sa stožerima civilne zaštite planirati – 

dogovoriti način zaštite (ovisno o vrsti ugroze), 

definirati snage koje se mogu uključiti u zaštitu, 

• razvijati i njegovati suradnju sa nevladinim 

udrugama na području općine. 

 

10. Suradnja na polju zaštite i spašavanja 

CILJ: razmjena iskustava, podataka, znanja i 

vještina sa odgovarajućim institucijama civilne 

zaštite, podizanje razine sigurnosti civilnog 

stanovništva (domaćeg i turista), materijalnih 

dobara, te eko-sustava  

 

Klasa: 810-01/20-01/02 

Ur.broj: 2133/20-03-20-1 

Tounj, 27. studeni 2020.                                                              

     

                      

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 

33. Statuta općine Tounj (GKŽ 12/20) OPĆINSKO 

VIJEĆE OPĆINE TOUNJ na 15. sjednici održanoj 

dana 27. studenog 2020. godine utvrđuje 

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE TOUNJ 

ZA 2021. GODINU 

 

I 

 Odredbom članka 17. stavak 1. Zakona u 

sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20) 

određeno je da u ostvarivanju prava i obveze u 

području civilne zaštite, predstavničko tijelo lokalne 

i područne (regionalne) samouprava najmanje 

jedanput godišnje u cjelini razmatra stanje sustava 

CZ, svake 4 godine donosi Smjernice za organizaciju 

i razvoj sustava civilne zaštite na svom području, te 

godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i 

sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju na 

katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, 

pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga civilne 

zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i 

otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.  

 Jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, u okviru svojih prava i obveza 

utvrđenih zakonom, utvrđuju, planiraju, 

organiziraju, financiraju i provode civilne zaštite na 

svom području. Ova analiza uključuje sve poduzete 

aktivnosti u proteklom razdoblju, i to kako u 

području civilne zaštite tako i u području zaštite od 

požara, te ostalih organiziranih sustava zaštite. 

 Razmatranje stanja kao prvi korak 

podrazumijeva analizu procjene ugroženosti 

stanovništva, te materijalnih i kulturnih dobara, koja 

procjenjuje moguće oblike ugroze i opasnosti, te 

njihove moguće posljedice na stanovništvo, 

materijalna i kulturna dobra, a prema elementima 

sadržanim u procjeni koja je izrađena prema 

Pravilniku o metodologiji za izradu procjene 

ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 

i 67/14). 

Iz navedene Procjene ugroženosti vidljivo 

je da je područje Općine Tounj ugroženo mogućim 

opasnostima i prijetnjama i to: 

- Od požara na otvorenom prostoru (nekontrolirano 

i nepažljivo spaljivanje korova na otvorenim 

poljoprivrednim zemljištima, isto tako moguće je 

da dođe do nespretnog zapaljenja travnjaka koji se 

ne kose i ostalih kultura koje se osuše pa su 

podložne nesmotrenom zapaljenju) 

- Potresa (stupanj  seizmičnosti područja Općine 

Tounj kreće se od 6 do 8 stupnjeva prema MSC 

ljestvici) 

- Drugih prirodnih nepogoda (dugotrajne suše, 

olujnog i orkanskog nevremena, te obilnih snježnih 

padalina koje onemogućavaju normalno odvijanje 

života, pijavice i tuče) 

- Epidemioloških i sanitarnih opasnosti 

 U proračunu za 2021. godinu osigurana su 

sredstva za izradu Revizije Procjene ugroženosti i 

Plana civilne zaštite. 

 

II 

 Službe i pravne osobe koje se civilnom 

zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti 

predstavljaju okosnicu civilne zaštite na području 

Općine Tounj. 

 U provođenju aktivnosti civilne zaštite 

prvenstveno se angažiraju pravne osobe, službe

 i udruge koje se bave određenim vidovima 

civilne zaštite sa ljudstvom i materijalno tehničkim 

sredstvima i opremom, a to su: 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Tounj sa 56 

vatrogasaca 

- Policijska uprava Karlovačka, PP Ogulin 

svojim redovitim ophodnjama pokriva cijelo 

područje Općine Tounj. Iako u Općini nije 
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ustanovljena policijska postaja svakodnevne 

ophodnje zadovoljavaju potrebe očuvanja 

sigurnosnog stanja u Općini Tounj 

- Dom zdravlja Ogulin sa ambulantom i 

stomatološkom ordinacijom u Općini Tounj 

koji funkcioniraju u okviru primarne zdravstvene 

zaštite Općine Tounj, raspolažu sa dva liječnika i 

dvije medicinske sestre, kao i dvije patronažne 

sestre predstavljaju značajni element možebitnog 

sudjelovanja u situacijama nepogoda ili katastrofa 

- RUDAR d.o.o. Tounj građevinska tvrtka koja 

raspolaže sa svim građevinskim strojevima, 

vozilima, uređajima i alatima kao i ljudskim (120 

zaposlenika) kadrovskim potencijalom pa se 

svakodnevno može uključiti na dispoziciji svim 

građanima Općine Tounj u slučaju bilo kakve 

nepogode ili katastrofe 

- MATE COMMERCE d.o.o. građevinska tvrtka 

koja također raspolaže sa građevinskim strojevima, 

isto tako može se uključiti na dispoziciju svim 

građanima Općine Tounj u slučaju bilo kakve 

nepogode ili katastrofe 

- PLEŠ COMMERCE – građevinski obrt koji 

također sa svojim strojevima i vozilima se stavlja 

na dispoziciju Općine Tounj u slučaju bilo kakve 

nepogode ili katastrofe 

- „KOŠARE“ obrt za ugostiteljstvo i prijevoz 

također sa svojim strojevima, kamionima i drugim 

vozilima 

- Lovačko društvo „SRNJAK“ Tounj koji u svom 

sastavu broji 140-ak lovaca koji sa svojom 

opremom i poznavanje terena i brojnošću u 

svakom trenutku mogu se uključiti na dispoziciju 

građanima Općine Tounj u bilo kakve nepogode ili 

katastrofe  

- UHDDR Tounj je udruga dragovoljaca 

Domovinskog rata koja sa svojim članstvom od 

oko 80-ak članova može u svakom trenutku 

priskočiti u slučaju bilo kakvih elementarnih 

nepogoda, a pogotovo što je većina članova dobro 

obučena i ima vojna i slična iskustva pa zna kako 

postupiti u kritičnim situacijama 

- Kulturno umjetničko društvo „Tounjčica“ 

također sa svojih 50-ak članova od kojih je većina 

žena koje su također neophodne u sudjelovanju i 

pružanju bilo kakve prve pomoći u slučaju 

elementarnih nepogoda i katastrofa 

- HGSS – Stanica Ogulin  

- Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije 

- Hrvatska uprava za ceste 

- Hrvatske šume, Šumarija Josipdol, Šumarija 

Ogulin 

- Operatori u fiksnoj i mobilnoj telefoniji  

- Centar za socijalnu skrb Ogulin 

- Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog 

križa Ogulin 

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća 

civilne zaštite na snazi su do nove Procjene 

ugroženosti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i 

Planova civilne zaštite na području Općine Tounj. 

Sukladno propisima iz područja zaštite od požara, 

ažurirani je Plan zaštite od požara i tehnološke 

eksplozije i Procjena ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije za područje Općine Tounj. 

 

III 

 Odlukom Općinskog načelnika općine 

Tounj  sukladno članku 6. Pravilnika o sastavu 

stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera 

civilne zaštite (NN 37/16 i 47/16) imenovan je novi  

Stožer civilne zaštite za područje općine Tounj.  

Obuku članova Stožera civilne zaštite u 

skladu s planom i programom obuke Stožera. 

 Stožer civilne zaštite osnovan je za 

upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih 

snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa na 

području Općine Tounj u slučaju kada se proglasi 

stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike 

nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja te 

uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća na 

području općine. U slučaju da pravne osobe i službe 

koje se bave civilnom zaštitom nisu u mogućnosti 

učinkovito provesti aktivnosti civilne zaštite, a 

ugroza prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, 

Stožer civilne zaštite traži pomoć od župana 

Karlovačke županije.  

 Sredstva za civilnu zaštitu  sukladno članku 

17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 85/15, 

118/18 i 31/20) osiguravaju jedinice lokalne 

samouprave i uprave u okviru svog proračuna za 

potrebe iz svoje nadležnosti. Mišljenja smo, a 

sukladno izvješćima o radu operativnih snaga da su 

pravne osobe i službe koje se u okviru svoje 

djelatnosti bave vidovima civilne zaštite (HGSS – 

Stanica Ogulin s kojom je Općina Tounj sklopila 

ugovor za angažiranje oko evakuacija kod požara i 

sličnih elementarnih nepogoda) kao i druge Udruge 

i snage sa ljudstvom i materijalno-tehničkim 

sredstvima i opremom učinkovite i optimalne u 

uvjetima potrebe civilne zaštite na području općine 

Tounj, te ostalih obveza da se u okviru proračunskih 

sredstava, a sukladno članku 17. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (NN 85/15, 118/18 i 31/20) osiguraju 

sredstva za opremanje i razvoj navedenih 

operativnih snaga civilne zaštite što je proračunom 

za 2021. godinu i učinjeno.  
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FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 
 

Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog 

stanja daje se slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

Općina Tounj je ukupno gledajući 

poduzimala niz aktivnosti, te je planirala uložiti 

sredstva sukladno svom proračunu za razvoj sustava 

civilne zaštite na ovom području. Zbog čega 

možemo istaći da je sustav civilne zaštite na našem 

području treba podići na višu razinu, koja bi 

zadovoljila potrebe. 

U okviru raspoloživih financijskih 

sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i 

suvremeno opremati sve pojedine komponente 

sustava, zbog čega u daljnjem razvoju treba povesti 

računa o ravnomjernijem razvoju svih komponenti.  

                          

Klasa: 810-01/20-01/02 

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

Tounj, 27. studeni 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o 

zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10) i članka 

33. Statuta općine Tounj (Glasnik Karlovačke 

županije br.12/20), Općinsko vijeće na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana  27. studenog  2020. godine 

donosi 

 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA 

ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU 

OPĆINE TOUNJ ZA 2021. GODINU 

 

I. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Tounj Općinsko vijeće Općine 

Tounj donosi Provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara za područje Općine Tounj za 

2021. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 

 

II. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Tounj potrebno je u 2021. godini 

provesti slijedeće organizacijske, tehničke i 

urbanističke mjere: 

 

1. Organizacijske mjere 

1.1. Vatrogasne postrojbe 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca 

iz Procjene ugroženosti od požara osigurati potreban 

broj operativnih vatrogasaca. Za obavljanje aktivne 

vatrogasne djelatnosti najmanje 20 dobrovoljnih 

vatrogasaca mora imati tjelesnu i duševnu 

sposobnost 

Izvršitelj zadatka: DVD Tounj 

 

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od 

izbijanja požara (ljetni period) potrebno je po potrebi 

osigurati stalno vatrogasno dežurstvo. 

Izvršitelj zadatka: DVD Tounj 

 

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 

a) Uskladiti Plan zaštite od požara Općine Tounj 

Izvršitelj zadatka: Općina Tounj 

 

2. Tehničke mjere 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

Sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno je u 

2021. godini nabaviti, u skladu s objektivnim 

fiskalnim mogućnostima, komplet osobne zaštitne 

opreme za vatrogasce kako bi se postigla minimalna 

opremljenost za 20 dobrovoljnih vatrogasaca. 

Prvenstveno treba osigurati komplete za šumske 

požare; vatrogasne čizme, vatrogasne kombinezone, 

vatrogasne opasače te kacige za šumske požare. 

 

Izvršitelj zadatka: DVD Tounj 

 

3.  Urbanističke mjere 

3.1. U postupku donošenja prostorno - planske 

dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o 

razini prostornih planova obavezno je primijeniti 

mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Tounj 

 

3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne 

mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek 

prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim 

kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati 
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stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova 

evakuacije. 

Izvršitelj zadatka: Općina Tounj 

 

4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite 

od požara 

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju 

zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je 

urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, 

posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Tounj 

 

b) Cisterne i ostale prirodne pričuve vode koje se 

mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom 

prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi 

za vatrogasna vozila održavati prohodnima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Tounj, fizičke i pravne 

osobe koji su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze 

pričuve vode za gašenje 

 

c) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i 

lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. 

Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan 

kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog 

sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. 

Stoga je obavezno čišćenje zemljišnog pojasa uz 

ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje 

bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno 

olakšati njegovo širenje. 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske ceste d.d., 

Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, 

Općina Tounj. 

 

III. 

Sredstva za provedbu obveza Općine Tounj 

koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osigurat 

će se do visine utvrđene Proračunom Općine Tounj 

za 2021. godinu. 

 

IV 

Ovaj Provedbeni plan objaviti će se u  

Glasniku Karlovačke županije“ a primjenjuje se od 

01. siječnja 2021. godine. 

 

Klasa: 214-01/20-01/01 

Ur.broj: 2133/20-03-20-19                             

Tounj, 27. studeni 2020.                                                              

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 17. stavak 1. alineje 1. 

Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15 i 118/12 ) i članka 33. Statuta Općine 

Tounj(„ Glasnik Karlovačke Županije“ br. 12/20) 

usvojene Analize civilne zaštite na području Općine 

Tounj, OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ na 

15. sjednici održanoj dana 27. studenog 2020. godine 

donosi 

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE ZA 2021. GODINU S 

FINANCIJSKIM UČINCIMA 

 

I 

 Općina Tounj ovim Planom utvrđuje 

aktivnosti koje će provoditi u tijeku 2021. godine 

radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite s ciljem 

povećanja stupnja sigurnosti građana od mogućih 

nepogoda na području Općine Tounj, te sukladno 

Proračunu za 2021. godinu i proračunskoj projekciji. 

 

II 

U cilju dovođenja osposobljenosti 

pripadnika sustava civilne zaštite na viši nivo 

pripravnosti održati u tijeku 2021. godine edukaciju 

istih i upoznati ih s mogućim nastankom nepogoda, 

te o njihovim obvezama kao i obvezama građana. 

 

III 

  Na području mogućih nepogoda u tijeku 

2021. godine s operativnim snagama civilne zaštite 

održavaju se vježbe iz sustava civilne zaštite.  

 

IV 

U suradnji sa DVD-om Tounj raditi na 

edukaciji stanovništva iz područja protupožarne 

zaštite i poduzimati preventivne mjere zaštite od 

požara.  

 

V 

 Tijekom 2021. godine pokrenuti 

postupak za usklađivanje sustava civilne zaštite s 

novim propisima, a sve sukladno donesenim i 

propisima po nadležnim državnim i regionalnim 

tijelima. 

 

VI 

 Za provedbu planiranih mjera Općina 

Tounj osigurat će u Proračunu za 2021. godini 

potrebna novčana sredstva.  

 

VII 

Za razvoj sustava civilne zaštite Općina 

Tounj planira osigurati novčana sredstva prikazana 

u tabeli financijskog plana. 
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TABELA FINANCIJSKOG PLANA 

 

 
 

Klasa: 810-01/20-01/02 

Ur.broj: 2133/20-03-20-3 

Tounj, 27. studeni 2020.      

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 

i referenduma članak 10. stavak 3. (NN 29/19 i 

98/19) i članka 33. Statuta općine Tounj (GKŽ 

12/20) Općinsko vijeće Općine Tounj na 15. sjednici 

održanoj dana  27. studeni 2020. godine donosi  

 

ODLUKU  

o  raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos 

sredstava koja se u Proračunu Općine Tounj 

osiguravaju za redovno godišnje financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih članova 

Općinskog vijeća općine Tounj (u daljnjem tekstu 

sredstava) u visini od  11.200,00 kuna u 2021. 

godini, kao i njihova raspodjela u 2021. godini. 

  

Članak 2. 

    Pravo na redovno godišnje financiranje 

imaju političke stranke koje imaju vijećnika/cu u 

Općinskom vijeću Općine Tounj i nezavisni 

članovi/ce Općinskog vijeća koji su izabrani s 

nezavisnih lista.  

 Sredstva iz članka 1. Ove Odluke 

raspoređuju se razmjerno broju članova svake 

političke stranke  i nezavisne liste zastupljene u 

Općinskom vijeću i to za svakog vijećnika u iznosu 

od 1.000,00 kuna godišnje, a za svaku vijećnicu 

1.100,00 kuna temeljem članka 9. stavak 1. Zakona 

o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19). 

 

 

 

Članak 3. 

Sukladno članku 2. ove Odluke, sredstva se 

doznačavaju političkim strankama na njihove 

račune, a nezavisnim vijećnicima na poseban račun 

nositelja nezavisne liste. 

 

 
 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

Klasa: 006-01/20-01/01 

Ur.broj: 2133/20-03-20-5 

Tounj, 27. studeni 2020. 

 

 

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 12/20), OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE TOUNJ na 15. sjednici  održanoj dana 27. 

studenog 2020. godine donosi 

 

PRORAČUN OPĆINE TOUNJ ZA 2021. GODINU I 

PROJEKCIJE ZA 2022. i 2023. GODINU 

 

Članak 1. 

Donosi se proračun Općine Tounj za 2021. 

godinu. 

 

Članak 2. 

Sastavni dijelovi ove odluke su Opći i 

Posebni dio proračuna. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „Glasniku karlovačke županije“, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

Klasa: 400-08/20-01/01                                   

Ur.broj: 2133/20-03-20-9                                     

Tounj, 27. studenog 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 
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Na temelju  članka 33. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 I 15/15) i članka 33. Statuta Općine Tounj 

(GKŽ  07/18), Općinsko vijeće Općine Tounj na svojoj 11. sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine donijelo 

je 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 

Općine Tounj za razdoblje 2021-2023. godine 

 

Članak 1. 

Ovaj Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete općine Tounj povezane s programskom i 

organizacijskom klasifikacijom proračuna općine Tounj za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu: 
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Članak 2.  

Plan razvojnih programa Općine Tounj za razdoblje  od 2021. do 2023. godine sastavni je dio proračuna 

Općine Tounj za 2021. godinu,  stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.  

 

Klasa:361-02/20-01/05                                                                                                                                                     

Ur.broj:2133/20-03-20-1                                                                                                                                                             

Tounj, 27. studenog 2020. 
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 4., 6. i 14.  Zakona o 

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

33. Statuta Općine Tounj (GKŽ 12/20.), Općinsko 

vijeće Općine Tounj na 15. sjednici  održanoj dana 

27. studenog 2020. godine donosi 

 

O  D  L  U  K U 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 

TOUNJ ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

 Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  način 

izvršavanja proračuna Općine Tounj za 2021. godinu 

( u daljnjem tekstu proračun), upravljanje prihodima, 

rashodima i izdacima proračuna, te prava i obveze 

korisnika proračunskih sredstava. 

 

Članak 2. 

 Opći dio Proračuna sastoji se od Računa 

prihoda i rashoda, te Računa financiranja, a Posebni 

dio sadrži raspored rashoda po nositeljima, 

programima, aktivnostima, projektima, namjenama i 

izvorima financiranja 

 

Članak 3. 

 Proračunska sredstva se koriste za namjene 

utvrđene posebnim zakonima, Odlukama Općinskog 

vijeća i Općinskog načelnika. 

 Svi korisnici proračunskih sredstava 

moraju iste koristiti za utvrđene namjene štedljivo i 

racionalno. 

 

Članak 4. 

 Proračun se izvršava u skladu sa 

ostvarenom dinamikom priliva sredstava. 

 Ako prihodi sredstava proračuna tijekom 

godine ne pritječu u predviđenoj visini Općinsko 

vijeće može privremeno smanjiti svotu sredstava 

koji su u proračunu predviđena za posebne namjene 

da bi se postigla uravnoteženost proračuna. 

 

Članak 5. 

 Ukupna godišnja obveza (prosječni 

godišnji anuitet) Općine Tounj za otplatu kredita za 

investicije koje se financiraju iz Proračuna Općine 

Tounj može iznositi najviše 20% ostvarenih 

proračunskih prihoda u 2021. godini. 

Očekivani iznos duga po dugoročnom kreditu na 

kraju 2021. godine bio bi 750.000,00 kuna. 

 

Članak 6. 

 Na temelju Zakona o Proračunu  Općinsko 

vijeće može mijenjati odnosno preraspoređivati 

sredstva između pojedinih proračunskih stavaka i 

između pojedinih korisnika. 

 

Članak 7. 

 Naredbodavac za izvršenje proračuna je 

Općinski načelnik. 

 

Članak 8. 

Općinski načelnik može svojom odlukom u 

cijelosti ili djelomično otpisati dug fizičke ili pravne 

osobe prema Općini ukoliko je isti u predhodnim 

postupcima naplate nenaplativ i to najviše do iznosa 

od 10.000,00 kuna. 

Dug se smatra nenaplativim: 

- ukoliko je dužnik umro, a nije ostavio pokretnine i 

nekretnine iz kojih se može naplatiti dug. 

- ukoliko je dužnik fizička osoba nezaposlena, 

nesposobna za privređivanje, bez imovine čijom bi 

se prodajom mogao naplatiti dug. 

- ukoliko bi naplata duga dovela u pitanje osnovne 

životne potrebe dužnika i članova njegova 

kućanstva. 

Općinski načelnik može svojom odlukom 

utvrditi pravo dužnika – fizičkoj ili pravnoj osobi 

plaćanje duga u obrocima ukoliko je fizička osoba 

nezaposlena ili ostvaruje mala osobna primanja. 

Općinski načelnik može svojom odlukom 

osloboditi plaćanja kamate dužnika ukoliko podmiri 

glavnicu duga u cijelosti. 

 

Članak 9. 

 Aktivnosti i kapitalni projekti u slučaju 

kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se 

prenijeti i izvršiti u sljedećoj godini. 

 

Članak 10. 

 Korisnicima Proračuna obustavit će se 

sredstva u slijedećim slučajevima. 

- ako doznačena sredstva ne koristi za odobrene 

namjene, 

- ukoliko korisnik dobije sredstva za tražene 

aktivnosti iz drugih izvora, 

- ukoliko se ne podnese izvješće o utrošenim 

predhodno odobrenim sredstvima, 

- ukoliko se u Proračunu ne osigura dovoljan priliv 

sredstava za planirane namjene 

 

Članak 11. 

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u Glasniku karlovačke županije. 

 

Klasa: 400-08/20-01/01                                   

Ur.broj: 2133/20-03-20-10                                               

Tounj, 27. studenog 2020. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 
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Na temelju članka 28. Zakona o javnoj 

nabavi (NN broj 120/16) i članka 50. Statuta Općine 

Tounj (GKŽ 12/20), Općinski načelnik Općine 

Tounj donosi  

 

PLAN NABAVE OPĆINE TOUNJ ZA 2021. 

GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim Planom utvrđuje se pravo i obveze 

Općine Tounj za provođenje postupka javne nabave 

propisanih Zakonom o javnoj nabavi, kao i postupci 

nabave koji prethode sklapanju ugovora o nabavi 

robe, usluga i ustupanju radova. 

 

Članak 2. 

Ovaj plan se temelji na Proračunu Općine 

Tounj za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 

2023. godinu, Programu gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu i 

Programu održavanja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu. 

 

Članak 3. 

Općina Tounj u 2021. godini planira 

nabavu robe, radova i usluga sukladno Proračunu 

Općine Tounj i za 2021. godinu utvrđuje slijedeći 

plan nabave i to kako slijedi: 

 

I. NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI: 

 

II. NABAVA MALE VRIJEDNOSTI 

U 2021. godini ne predviđa se nabava 

radova, roba i usluga male vrijednosti.  

 

III.NABAVA BAGATELNE VRIJEDNOSTI 

 
 

Članak 4. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

Klasa: 406-01/20-01/01                                                                                                                                                       

Ur.broj: 2133/20-01-20-1 

Tounj, 27. studeni 2020. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Ivica Sopek 

 

Na temelju članka 33. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 12/2020) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 15.  sjednici  održanoj  dana  27.  studenog  

2020.  godine  donijelo  je: 

 

ODLUKU 

o priključku vodoopskrbne mreže u objekt 

„Boćara“ Rebrovići, Brletići bb, Tounj 

  

Članak 1.  

                      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

TOUNJ donosi: ODLUKU da Općina Tounj snosi 

troškove priključa vodoopskrbne mreže u objekt 

„Boćara“ Rebrovići, Brletići bb, Tounj.   
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Članak 2.  

    Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

Klasa: 325-01/20-01/01 

Ur.broj: 2133/20-03-20-30 

Tounj, 27. studenog  2020. 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 33. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 12/2020) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 15.  sjednici  održanoj  dana  27.  studenog  

2020.  godine  donijelo  je: 

 

ODLUKU 

da Općina Tounj za objekt „Boćara“ i u 

osnovnoj školu Kamenica  

kupi klupe i stolove   

  

Članak 1.  

            OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

donosi: ODLUKU da Općina Tounj  za  objekt  

„Boćara“,  Rebrovići, Brletići bb, KUPI:  8 stolova 

i 16 klupa   

a za  osnovnu školi Kamenica Skradnička, 

Kamenica 55, 8 stolova i 16 klupa  

 

Članak 2.  

 Općina Tounj naplaćivati će korištenje 

objekta:  „Boćare“  u iznosu od:   200,00 kuna, a za 

korištnje osnovne škole  Kamenica u iznosu od: 

100,00 kuna.  

Općina Tounj  više neće posuđivati 

stolove i klupe mještanima za njihove privatne 

potrebe.  

 

Članak 3.  

    Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

Klasa: 370-01/20-01/01 

Ur.broj: 2133/20-03-20-14 

Tounj, 27. studenog  2020. 

 

    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 33. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 12/2020) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 15.  sjednici  održanoj  dana  27.  studenog  

2020.  godine  donijelo  je: 

 

ODLUKU 

o dodjeli financijske potpore za saniranje velike 

štete na stambenom objeku Franje Brletića, 

Potok Tounjski 56, Tounj  

uzrokovana elementarnom nepogodom od jakog 

vjetra, pijavice i tuče  

  

Članak 1.  

              FRANJI BRLETIĆ iz Tounja, Potok 

Tounjski 56, DODJELJUJE se financijska potpora 

u iznosu od 12.000,00 kuna za saniranje velike 

štete na stambenom  objeku  uzrokovana  

elementarnom nepogodom od jakog vjetra, 

pijavice i tuče. 

  

Članak 2.  

    Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

Klasa: 920-11/20-01/01 

Ur.broj: 2133/20-03-20-4 

Tounj, 27. studenog  2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 33. Statuta općine Tounj 

(«Glasnik Karlovačke županije» 12/2020) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 15.  sjednici  održanoj  dana  27.  studenog  

2020.  godine  donijelo  je: 

 

ODLUKU   

o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja   

na općinskom groblju u Kamenici Skradničkoj 

 

Članak 1.  

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  

TOUNJ  donosi ODLUKU da Općina Tounj  

KUPI  zemljište  za  potrebe  proširenja  groblja 

na općinskom groblju u  Kamenici  Skradničkoj 

preme  prijepisu  posjedovnog  lista: 860  kč. br.  

2140/2 u K.O. Skradnik  površine 843 m²  (oranica-

izišće)    

po  cijeni  od:  20,00  po  1  m²  što iznosi:  

16.860,00 kuna 

kč. br. 2139., 2140/1., 2141., 2142 i 2889 u 

K.O. Skradnik  površine 3480 m²  

               po  cijeni  od:  4,00  po  1  m²  što iznosi:  

13.920,00 kuna 

 

SVEUKUPNO: 30.780,00 

 

od vlasnika: CAZIN  MIRA, Novo Naselje 60, 

Mavrinci,  PRIBANIĆ JOSIP, Franje Čandeka 

31/A, Rijeka,  PAVIĆ KRISTINA, Stolac 18/B, 

Dražice,  PAVIĆ KRISTINA, Crnčićeva 1, Rijeka, 
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PRIBANIĆ MILAN, Osječka 74/A, Rijeka,  

PRIBANIĆ EUGEN, Crničićeva 1, Rijeka.  

 

Članak 2.  

       Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“ 

 

Klasa: 363-01/20-01/01 

Ur.broj: 2133/20-03-20-27 

Tounj, 27. studenog 2020. 
          

  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

 

Na temelju članka 31.stavak 5. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu i članka 33. Statuta 

općine Tounj («Glasnik Karlovačke županije» 

12/2020) 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ 

na 15.  sjednici  održanoj  dana  27.  studenog  

2020.  godine  donijelo  je: 

 

ODLUKU 

o raspisivanju natječaja o zakupu 

poljoprivrednog zemljišta  

u K.O. Tržić Tounjski 

  

Članak 1.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ 

donosi ODLUKU o raspisivanju natječaja o 

zakupu poljoprivrednog zemljišta u K.O. Tržić 

Tounjski.  

   

Članak 2.  

    Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije“. 

 

Klasa: 320-02/20-01/01 

Ur.broj: 2133/20-03-20-5 

Tounj, 27. studenog  2020. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nikola Katić 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


