
       
 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/14-01/01 
URBROJ: 2197/03-02-14-1 
Krapinske Toplice, 06.02.2014. 
 

P  O  Z  I  V 
za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice 

 
         Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik 
Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) 

s  a   z  i  v  a  m 
8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 

         
17.02.2014. g. (ponedjeljak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. 

Mihanovića 3, Krapinske Toplice. 
 
         Za sjednicu predlažem sljedeći 
                                                                             D n e v n i  r e d 

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane dana 23.12.2013. g. 
2. MUP – Informacija o općem stanju sigurnosti za mjesec studeni i prosinac 2013.g. i 

siječanj 2014.g.; 
3. Prijedlog Idejnog rješenja uređenja zapadnog dijela centra Krapinskih Toplica (prostor 

oko zgrade Općine-parkiralište, šetnica i pješački most, uređenje tržnice, uređenje šetnice i 
zelenog pojasa uz Ul. A,Mihanovića); 

4. Prijedlog Idejnog rješenja uređenja Doma kulture u Krapinskim Toplicama; 
5. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Krapinske Toplice; 
6. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Urbanističkom elaboratu – Prometna studija / 

promet u mirovanju u naselju Krapinske Toplice; 
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Krapinske 

Toplice; 
8. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2014.g. 
9. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Krapinske Toplice; 
10. Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Krapinske Toplice 
11. Vijećnička pitanja 

 
 
U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz 5., 6., 7., 8. i 9.  točku dnevnog reda. Ostale 

točke dnevnog reda biti će obrazložene na sjednici Općinskog vijeća.  
Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite 

na br. telefona 232-267. 
 
 

                                                                                                        Predsjednica Općinskog vijeća: 
                      Karmelita Pavliša, dipl.oec.,v.r 
 
 



KLASA: 021-05/13-01/50 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice održane dana 23.12.2013. g. u 
prostorijama Općine Krapinske Toplice s početkom u 18,00 sati  
 
Nazočni članovi: Karmelita Pavliša, predsjednica Općinskog vijeća, Alen Jelenčić, dipl.oec., 
dr.sc. Damir Plečko, dr.med., Milivoj Fučkar, dipl.oec., Jurica Leskovar, Stjepan Latin, Željko 
Kapelac, dipl.ing.arh., Vladimir Huzak, mr.sig., Milan Čanžek, Slavko Gudić, Stjepan 
Bednjanec, Zlatko Horvat, dr.vet.med., Andrea Kapusta i Franjo Barić 
 
Odsutni: Ivan Kovačić, prof.pov 
 
Nazočni i: Ernest Svažić, općinski načelnik, Mladen Antolić, zamjenik načelnika, Divna 
Hršak-Makek dipl.iur., pročelnica, Mirjana Brezak, dipl.oec., viši stručni suradnik za financije 
i proračun,  
 
Na početku sjednice predsjednica Općinskog vijeća, Karmelita Pavliša, utvrđuje da je sjednici 
nazočno 14 vijećnika, što je većina od ukupnog broja vijećnika (15), te predlaže izmjenu i  
dopunu dnevnog reda i to na način da se kao točka 8. uvrsti  prijedlog Odluke o prijenosu 
komunalnih vodnih građevina javne odvodnje i točka 9. Vijećnička pitanja.  Budući da nije 
bilo drugih prijedloga predsjednica Općinskog vijeća daje na prihvaćanje dnevni red s 
iznijetim dopunama i izmjenama. 
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog i utvrdilo sljedeći 
 
                                                               D n e v n i  r e d 
 
1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26.11.2013. g. 
2. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2013. g; 
2.1. Prijedlog druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne                                          
infrastrukture na području Općine Krapinske Toplice za 2013. g; 
2.2. Prijedlog druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Krapinske Toplice za 2013. g; 
3. Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2014.g. s prijedlogom Odluke 
o projekciji proračuna za razdoblje od 2015. – 2016. g.; 
3.1. Prijedlog Modela Financijskog plana i Plana rada Općinske knjižnice za 2014. g.; 
3.2. Dječji vrtić Maslačak – prijedlog Modela Financijskog plana za 2014. g. ;  
3.3. Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice – Plan rada i financijski plan za 2014.g.; 
3.4. Prijedlog  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.  
3.5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.  
3.6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2014. g.; 
3.7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2014. g.; 
3.8. Prijedlog Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2014.g; 
3.9. Prijedlog Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2014. g.;  
3.10. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 
pravo u 2014.g.; 
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2014.g.; 
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika u 2014.g.; 



6. Prijedlog Zaključka o upućivanju na javnu raspravu prijedloga Urbanističkog elaborata – 
Prometna studija / promet u mirovanju u naselju Krapinske Toplice; 
7. Prijedlog Odluke o provođenju postupka javne nabave; 
8. Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina javne odvodnje, 
9. Vijećnička pitanja. 
 
 

Točka 1 
Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 26.11.2013. 
Karmelita Pavliša, predsjednica Općinskog vijeća, daje na prihvaćanje zapisnik sa 6. sjednice 
Općinskog vijeća održane 26.11.2013.g. i pita ima li kakvih primjedaba, dopuna ili izmjena 
što se tiče zapisnika. 
Budući da nije bilo primjedaba, dopuna ili izmjena zapisnika Općinsko vijeće jednoglasno je 
donijelo sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
Usvaja se zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice 

održane dana 26.11.2013.g.  
 

Točka 2 
Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2013. g; 
- Prijedlog druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne                                          
infrastrukture na području Općine Krapinske Toplice za 2013. g; 
-  Prijedlog druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Krapinske Toplice za 2013. g; 
 
Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o prijedlogu Odluke i prijedlogu Programa, 
mišljenja radnog tijela, provedene rasprave o cjelokupnoj točki dnevnog reda, predsjednica 
Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog odluke i prijedloge Programa. 
 
Nakon provedenog glasovanja  predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje da je  Općinsko vijeće 
prihvatilo prijedlog te jednoglasno donijelo: 
 

-  Odluku o drugoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2013.g. 
- Drugu izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

              u 2013.g.na području Općine Krapinske Toplice  
-Drugu izmjenu Programa održavanja komunalne infrastrukture na području   
 Općine Krapinske Toplice u 2013.g. 

              
Točka 3 

Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2014.g. s prijedlogom 
Odluke o projekciji proračuna za razdoblje od 2015. – 2016. g.; 
- Prijedlog Modela Financijskog plana i Plana rada Općinske knjižnice za 2014. g.; 
-  Dječji vrtić Maslačak – prijedlog Modela Financijskog plana za 2014. g. ;  
-  Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice – Plan rada i financijski plan za 
2014.g.; 
-  Prijedlog  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.  
-  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.  
-  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2014. g.; 
-  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2014. g.; 



-  Prijedlog Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2014.g; 
-  Prijedlog Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2014. 
g.;  
-  Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 
stanarsko pravo u 2014.g.; 
Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o prijedlogu Odluke i prijedlozima svih programa, 
mišljenja radnih tijela, amandmana odbora za financije i proračun na prijedlog programa 
javnih potreba u sportu, provedene rasprave o cjelokupnoj točki dnevnog reda, predsjednica 
Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog odluke i prijedloge Programa 
 
Nakon provedenog glasovanja  predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje da je  Općinsko vijeće 
jednoglasno prihvatilo amandman Odbora za financije i proračun, prijedlog odluke o 
Proračunu i  sve prijedloge Programa,  te jednoglasno donijelo: 
 

- Odluku o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2014.g.  s Odlukom  o 
projekciji proračuna za razdoblje od 2015. – 2016.g. 

-   Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.  
-   Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.  
-   Program javnih potreba u kulturi u 2014. g.; 
-   Program javnih potreba u sportu u 2014. g.; 
-   Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2014.g; 
-   Program korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2014. g.;  
-   Program korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 

pravo u 2014.g.; 
 

Z A K LJ U Č A K 
1. Daje se suglasnost Općinskoj knjižnici Krapinske Toplice na prijedlog modela 
Financijskog plana za 2014.g. i Plan rada za 2014.g. 
2. U proračunu Općine Krapinske Toplice za 2014.g. za redovnu djelatnost Općinske 
knjižnice osigurana su sredstva u iznosu od 363.900,00 kuna. 
 

Z A K LJ U Č A K 
1. Daje se suglasnost Dječjem vrtiću Maslačak Krapinske Toplice na prijedlog Modela 
financijskog plana za 2014.g. i projekciju za 2015. i 2016.g. 
2. U Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2014.g. za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića 
Maslačak osigurati će se sredstva u iznosu od 1.117.000,00 kuna. 
 

Z A K LJ U Č A K 
 Daje se suglasnost Vatrogasnoj zajednici  Općine Krapinske Toplice na prijedlog Plana rada 
za 2014.g. i Modela financijskog plana za 2014.g.. 
  

Točka 4 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2014.g. 
Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Odluci, mišljenja radnog tijela, provedene 
rasprave i glasovanja, predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće 
jednoglasno prihvatilo prijedlog te donijelo  
 

Odluku 
o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2014.godinu 

 



Točka 5 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice u 
2014.g. 
Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Odluci, mišljenja radnog tijela, provedene 
rasprave i glasovanja, predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće  
prihvatilo prijedlog i jednoglasno donijelo  

Odluku 
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice u 2014.g. 
 

Točka 6 
Prijedlog Zaključka o upućivanju na javnu raspravu prijedloga Urbanističkog 
elaborata – Prometna studija / promet u mirovanju u naselju Krapinske Toplice; 
Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja,  mišljenja radnog tijela, provedene rasprave i 
glasovanja, predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće  prihvatilo prijedlog 
i jednoglasno donijelo  
 

Zaključak  
o upućivanju na javnu raspravu prijedloga Urbanističkog elaborata 

prometna regulacija/promet u mirovanju u naselju Krapinske Toplice 
 

Točka 7 
Prijedlog Odluke o provođenju postupka javne nabave 
Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Odluci, mišljenja radnog tijela, provedene 
rasprave i glasovanja, predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće  
prihvatilo prijedlog i jednoglasno donijelo  
 

O  D  L  U  K  U 
o provedbi postupka  nabave 

 
Točka 8 

Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina javne odvodnje 
Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Odluci, mišljenja radnog tijela, provedene 
rasprave i glasovanja, predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće  
prihvatilo prijedlog i jednoglasno  donijelo  
 

Odluku 
o prijenosu komunalnih vodnih građevina 

 
 

Točka 9. 
Vijećnička pitanja 
Budući da nije bilo vijećničkih pitanja, Karmelita Pavliša, predsjednica Općinskog vijeća 
zahvaljuje nazočnima i zaključuje sjednicu u 19.00 sati. 
 
 
 
    Zabilježila:                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća 
 Matea Cvek                       Karmelita Pavliša, dipl.oec. 



 

               
 REPUBLIKA HRVATSKA 
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OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
       OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 
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 Sukladno članku 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice 
(Sl. gl. KZŽ. br. 21/09., 14/12. i 8A/13), Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice 
podnosi se  
prijedlog 

 
 

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI I. IZMJENA I 
DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA KRAPINSKE 

TOPLICE 
 

 
 Odlukom Općinskog vijeća pokrenut je postupak za izradu  izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (dalje u tekstu: UPU). 
 Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU-a, između ostalog, sadrži i odredbu  o zabrani i 
vremenu trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno 
građenje tijekom izrade i donošenja  (članak 11. Odluke). Tom je odredbom propisano da će 
se do donošenja Izmjena i dopuna UPU-a prilikom izdavanja akata, kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru, primjenjivati odredbe važećeg UPU-a  i Prostornog plana uređenja Općine 
Krapinske Toplice. 
Međutim, odredbama za provođenje važećeg UPU-a  nisu obuhvaćene sve namjene definirane 
u grafičkom dijelu UPU-a, te ograničavaju nastale aktivnosti investiranja u gradnju turističko 
smještajnih građevina u naselju Krapinske Toplice, a koje su od interesa za Općinu. Odredbe 
za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice definiraju sve potrebne 
zone određene grafičkim dijelom UPU-a te se mogu primjenjivati u postupcima izdavanja 
akata kojima se odobrava gradnja. Grafički dio UPU-a ostaje važiti do donošenja I Izmjena i 
dopuna UPU-a. 
Člankom  87. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju  propisano je, između ostalog, da se 
Odluka o izradi prostornog plana može  mijenjati i/ili dopunjavati. 
Slijedom iznijetoga predlaže se izmjena članka 11. Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a 
naselja Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 14/12. ), na način da se tijekom postupka 
za izmjenu i dopunu UPU-a, odnosno do donošenja prvih izmjena i dopuna UPU-a naselja 
Krapinske Toplice omogući izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u prostoru, i to: 



primjenom grafičkog dijela važećeg UPU-a i odredbi za provođenje Prostornog plana Općine, 
te da se odobri građenje unutar područja za koje je određena izrada DPU-a, a prema 
namjenama grafičkog dijela. 
Predstavnik predlagatelja na sjednici Općinskog vijeća i Odbora biti će Općinski načelnik, 
Ernest Svažić. 
Predlaže se Općinskom vijeću da prihvati prijedlog i sukladno članku 87. stavku 1. Zakona o 
prostornom uređenju  i članku 33. Statuta Općine Krapinske Toplice  donese odluku. 

Temeljem članka 91. st. 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske 
Toplice odluka se donosi većinom glasova nazočnih vijećnika. 

 
 
       PRIJEDLOG ODLUKE 
 
 
„Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju  (“Narodne novine”, broj 
153/13.) i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (“Službeni glasnik Krapinsko 
zagorske županije broj 16/09. I 8a/13.), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 
_____sjednici održanoj ______2014. godine, donijelo je 
 

ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA KRAPINSKE TOPLICE 

 
Članak 1. 

U Odluci o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice 
(Službeni glasnik KZŽ br. 14/12, dalje u tekstu UPU) članak 11. mijenja se i glasi: 
 
 „Do donošenja I. Izmjena i dopuna UPU-a, prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru, primjenjivat će se grafički dio važećeg UPU-a  i Odredbe za provođenje 
Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice, sa mogućnošću izdavanja akata kojima 
se odobrava građenje unutar područja za koje je određena izrada Detaljnog plana uređenja, a 
prema namjenama grafičkog dijela i Odredbi navedenih ovim člankom. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku 
Krapinsko zagorske županije ”. 
 
        Općinski načelnik: 
        Ernest Svažić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
REPUBLIKA HRVATSKA        
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA      
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 350-02/13-01/002 
URBROJ: 2197/03-01/1-14-10 
Krapinske Toplice, 04.02.2014. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
       OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 
       n/p predsjednice 
  
 
 

Sukladno Točki V. Zaključka Općinskog vijeća o upućivanju na javnu raspravu 
prijedloga  Urbanističkog elaborata „PROMETNA REGULACIJA/PROMET U 
MIROVANJU U NASELJU KRAPINSKE TOPLICE“ , Općinskom vijeću podnosi se  
 
 

IZVJEŠĆE  O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI S PRIJEDLOGOM ODLUKE 
 
 
  Sukladno Zaključku Općinskog vijeća od 23.12.2013.g. o upućivanju na javnu 
raspravu prijedloga  Urbanističkog elaborata „PROMETNA REGULACIJA/PROMET U 
MIROVANJU U NASELJU KRAPINSKE TOPLICE“ (dalje u tekstu: Prometni elaborat), 
provedena je javna rasprava. Javni uvid u prijedlog  Prometnog elaborata trajao je 15 dana, od 
07.01. do 22.01.2014.g., a javno izlaganje o prijedlogu  Prometnog elaborata održano je dana 
15.01.2014.g. u prostorijama Doma kulture u Krapinskim Toplicama, od strane predstavnika 
izrađivača elaborata, u vremenu od 16.00 do 18.00 sati. 
 Javnom izlaganju prisustvovalo oko trideset građana koji su nakon prezentacije 
elaborata zatražili od izrađivača pojašnjenja. 
 Rok za očitovanja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Prometnog elaborata bio do 
22.01.2014.g. U roku za dostavu prijedloga nije dostavljen niti jedan prijedlog, primjedba ili 
očitovanje na prijedlog Prometnog elaborata. 
 Slijedom iznijetoga Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice predlaže se 
donošenje odluke o prihvaćanju  Prometnog elaborata s utvrđivanjem da će isti poslužiti kao 
usmjeravajući dokument izrađivaču izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 
Krapinske Toplice. 

Predstavnik predlagatelja na sjednici Općinskog vijeća i Odbora kada će se razmatrati 
izvješće i prijedlog odluke  biti će Općinski načelnik Ernest Svažić i predsjednik Povjerenstva 
za provedbu javne rasprave, Željko Kapelac. 

Predlaže se Općinskom vijeću da prihvati izvješće i temeljem članka 33. Statuta 
Općine Krapinske Toplice donese odluku .  

Sukladno članku 91. stavku 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske 
Toplice odluka se donosi većinom glasova nazočnih vijećnika. 
 



PRIJEDLOG ODLUKE 
 
 „Na temelju članka  33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik.  KZŽ br. 
16/09. i 8A/13.) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na ----. sjednici održanoj ------
.2014g. donijelo je 
 

O D L U K U 
 

1.Prihvaća se prijedlog Urbanističkog elaborata „PROMETNA 
REGULACIJA/PROMET U MIROVANJU U NASELJU KRAPINSKE TOPLICE“ ( dalje u 
tekstu: Prometni elaborat), izrađen od tvrtke ARBI d.o.o. iz Zagreba. 

2. Urbanistički elaborat „PROMETNA REGULACIJA/PROMET U MIROVANJU U 
NASELJU KRAPINSKE TOPLICE“  poslužiti će  kao usmjeravajući dokument za izradu 
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice.“ 

  
 
       Općinski načelnik: 
          Ernest Svažić 
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Sukladno članku 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice 
(Sl. gl. KZŽ. br. 21/09, 14/01 i 8A/13), Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice podnosi 
se prijedlog 
 
 

ODLUKE O OSNIVANJU 
STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 

 
 
 Zakonom o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07. i 38/09 127/10) uređuje se 
sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim 
nesrećama i to način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja, prava, obveze i usavršavanja 
sudionika zaštite i spašavanja, zadaće i ustroj tijela za rukovođenje i koordiniranje u 
aktivnostima zaštite i spašavanja, način uzbunjivanja i dr. 
 Zaštita i spašavanje od interesa je za Republiku Hrvatsku, a ostvaruje se djelovanjem 
operativnih snaga zaštite i spašavanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave te na razini Republike Hrvatske. Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u okviru svojih prava i obveza uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i 
provode zaštitu i spašavanje. 
 Sudionici zaštite i spašavanja su fizičke i pravne osobe, predstavnička tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, središnja državna tijela i operativne snage zaštite 
i spašavanja, a koje se  između ostalog sastoje i od Stožera zaštite i spašavanja 
 Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne samouprave, odnosno 
općine, rukovodi općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja, koji u 
slučaju velikih katastrofa i nesreća i izravno zapovijeda operativnim snagama. 
 Članove Stožera zaštite i spašavanja temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju 
imenuje predstavničko tijelo, odnosno općinsko vijeće , na prijedlog općinskog načelnika i po 
prethodnom prijedlogu službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću. 
 Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN br. 
40/08 i 44/08) uređuje se mobiliziranje, pozivanje i aktiviranje operativnih snaga zaštite i 
spašavanja te zapovijedanje, a između ostalog i stožera zaštite i spašavanja. 



 Članak 4. Pravilnika propisuje da je Stožer zaštite i spašavanja stručno, operativno i 
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima 
rukovodi općinski načelnik, a osniva se u svakoj jedinici lokalne samouprave. 
 Članak 5. Pravilnika propisuje da je načelnik stožera zamjenik općinskog načelnika, te 
da je član stožera po službenoj dužnosti  i zapovjednik vatrogasne zajednice općine. 
 Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja proveden je postupak za osnivanje i imenovanje Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Krapinske Toplice, na način da je od ovlaštenih tijela zatražen 
prijedlog za imenovanje članova u Stožer Općine Krapinske Toplice.  

Sukladno prijedlozima ovlaštenih predlagatelja utvrđen je i prijedlog odluke o 
osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Krapinske Toplice. 

Slijedom iznijetoga, a temeljem odredbi članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju i 
članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, te 
članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice predlaže se Općinskom vijeću da prihvati 
prijedlog i donese odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Krapinske Toplice. 

Izvjestitelj predlagatelja na sjednici odbora i Općinskog vijeća je Općinski načelnik. 
 
Sukladno članku 91 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice 

Odluka se donosi većinom glasova nazočnih vijećnika. 
  

   
 
         
                 PRIJEDLOG ODLUKE 
 
 „Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju /Narodne Novine br. 
174/04, 79/07, 38/09  i 127/10), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja (Narodne Novine br. 40/08 i 44/08) i članka 33. Statuta Općine 
Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 16/09 i 8A/13.) Općinsko vijeće Općine 
Krapinske Toplice na -- sjednici održanoj ----.2014.g. donijelo je 
 
 

O   D   L   U   K   U 
O OSNIVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 
 
 

Članak 1. 
 Osniva se Stožer zaštite i spašavanja Općine Krapinske Toplice. 
 

Članak 2. 
 MLADEN ANTOLIĆ, zamjenik Općinskog načelnika po dužnosti je načelnik Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Krapinske Toplice. 
 

Članak 3. 
 U Stožer zaštite i spašavanja Općine Krapinske Toplice imenuju se: 

1. DRAŽEN STRABIĆ, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina 
2. MILJENKO FRUK, načelnik Policijske postaje Zabok 
3. DARKO ŠPOLJAR, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Krapinske Toplice  



4. TATJANA PETRANOVIĆ CAPAR, dopročelnica HGSS Stanica Krapina  
5. mr.sc.GORDANA PRLJEVIĆ, dr.med., liječnica u ordinaciji obiteljske medicine u 

Ambulanti Krapinske Toplice 
6. ĐURO TOMIĆ, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo u Specijalnoj bolnici za 

medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama 
7. SILVJESTAR FUČKAR, komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Krapinske Toplice. 
 

Članak 4. 
Stožer zaštite i spašavanja Općine Krapinske Toplice ( u tekstu koji slijedi: Stožer) je 

stručno , operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i 
spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice, a aktivira se kada 
se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina, sukladno mogućnostima u odnosu na 
druge prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće, dužan je Stožeru  pružati stručnu pomoć 
tijekom vremenskog perioda u  kojem je aktiviran. 
 

Članak 5. 
 Pozivanje i aktiviranje Stožera  nalaže Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice. 
 Plan pozivanja Stožera  donosi Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice. 
 

IV 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage  Odluka o osnivanju i 
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 
4/10). 

V 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije.“ 
 
     
       Općinski načelnik: 
       Ernest Svažić 
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Sukladno članku 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. gl.  
KZŽ. br. 21/09., 14/12. I 8A/13.), Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice podnosi se  
Prijedlog 
 

PRVE IZMJENE 
P R O G R A M A 

javnih potreba u kulturi za 2014.g. 
 

Temeljem odredbe članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne 
Novine broj: 47/90, 27/93 i 38/09) Program javnih potreba u kulturi  za 2014.g. donijelo je Općinsko 
vijeće na sjednici održanoj 23.12.2013.g. 

Ovom prvom izmjenom programa predlaže se da se ka o javna potreba u kulturi, za koju se 
sredstva osiguravaju u Proračunu Općine, utvrdi i manifestacija „BADL FEST“, te da se za 
sufinanciranje te manifestacije planiraju i sredstva u programu kulture. 

Ovom izmjenom utvrđuje se da će se za sufinanciranje manifestacije „BADL FEST“ osigurati 
sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna, te da su ta sredstva u Proračunu Općine za 2014.g. planirana na 
kontu 011 (reprezentacija, troškovi za dan Općine i protokol). 

Predstavnik predlagatelja na sjednici Općinskog vijeća i Odbora kada će se razmatrati 
prijedlog Programa  javnih potreba u kulturi za 2014.g. biti će Općinski načelnik Ernest Svažić.   

Predlaže se Općinskom vijeću da prihvati prijedlog i na temelju članka 9a.  Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice donese prvu 
Program  javnih potreba u kulturi za 2014.g.  

Sukladno članku 91. stavku 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice 
Program se donosi većinom glasova nazočnih vijećnika. 
 
 

PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA 
 
 „Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne Novine 
br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik.  KZŽ br. 
16/09. i 8A/13.) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na ----. sjednici održanoj ------.2014g. 
donijelo je 
 
       

 PRVU IZMJENU PROGRAMA 
                  javnih potreba u kulturi za 2014.g. 
 
      Članak 1. 



 U Programu javnih potreba u kulturi za 2014.g. (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) u članku 1. 
riječi „ u iznosu od 792.900,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „ u iznosu od 817.900,00 kuna“. 
 

Članak 2. 
 U članku 2. stavku 1. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi: 
 
 „6.  Sufinanciranje manifestacije „BADL FEST“                        25.000,00 
   ( sredstva osigurana na poziciji 011, konto 329310).“ 
 

Članak 3.  
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2014.g., a objaviti će se 

u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.“ 
 
 

 
       OPĆINSKI NAČELNIK 
          Ernest Svažić 
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Sukladno članku 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. 
KZŽ. br. 21/09, 14/12. i 8A/13), Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice podnosi se  prijedlog 
 

ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA 
NA PODRUČJU OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 

 
 Pravni osnov za donošenje odluke o nerazvrstanim cestama je Zakon o cestama (Narodne 
Novine broj: 84/11, 22/13 i 54/13.), kojim se, između ostalog, uređuje i pravni status nerazvrstanih 
cesta, način korištenja, planiranje građenja i održavanja nerazvrstanih cesta, mjere za zaštitu, 
financiranje i nadzor nad nerazvrstanim cestama. 
 Do donošenja Zakona o cestama na nerazvrstane ceste primjenjivale su se odredbe Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 ,49/11), a 
temeljem kojih je i donijeta Odluka o nerazvrstanim cestama koja je trenutno na snazi. 
 Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o cestama (članak 141) propisano je da  stupanjem 
na snagu Zakona o cestama prestaje važiti članak 3. stavak 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
koji je sadržavao odredbu što se podrazumijeva pod održavanjem nerazvrstanih cesta. 

 Odredbom članka 109. Zakona o cestama propisano je da jedinica lokalne 
samouprave uređuje vrste, opseg i rokove izvođenja radova redovitog i izvanrednog 
održavanja nerazvrstanih cesta te kontrolu i nadzor nad izvođenjem radova, da propisuje 
prekršajne odredbe, uređuje zaštitu nerazvrstanih cesta uz odgovarajuću primjenu odredbi 
Zakona o cestama. 
 Odredbom članka 98. Zakona o cestama propisano je da su nerazvrstane ceste  ceste koje  se 
koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim 
zakonom, drugim propisima, a koje nisu  razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama, i to 
posebno: ceste koje povezuju naselja, 
ceste koje povezuju područja unutar Općine i naselja, pristupne ceste do stambenih, poslovnih, 
gospodarskih i drugih građevina, terminali i okretišta vozila javnog prijevoza, druge ceste na području 
naselja i općine. 

Slijedom iznijetoga Općinskom vijeću podnosi se prijedlog nove Odluke o nerazvrstanim 
cestama. 
  
 Predstavnik predlagatelja na sjednici odbora i Vijeća kada će se razmatrati prijedlog odluke 
biti će Općinski načelnik, Ernest Svažić, i pročelnica Divna Hršak-Makek. 

Predlaže se Općinskom vijeću da prihvati prijedlog i donese Odluku. 
 
Sukladno članku  91. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice Odluka 

se donosi većinom glasova nazočnih vijećnika. 



 
 

                    
PRIJEDLOG ODLUKE 

 
 „Na temelju članka 109. Zakona o cestama (Narodne Novine br. 84/11., 22/13 i 54/13.) i 
članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  broj 
16/09. i 8A/13.) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na --- sjednici održanoj -----.2014.g. 
donijelo je 
 
 

ODLUKU 
O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU 

OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Krapinske Toplice (u daljnjem 

tekstu: Odluka) uređuje se upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta, zaštita nerazvrstanih 
cesta, financiranje nerazvrstanih cesta, te nadzor nad nerazvrstanim cestama na području Općine 
Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: Općina). 
 

Članak 2. 
 Nerazvrstane ceste su ceste koje  se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno 
koristiti na način i pod uvjetima određenim zakonom, drugim propisima i ovom Odlukom, a koje nisu  
razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama, i to posebno: 
 -ceste koje povezuju naselja, 
 -ceste koje povezuju područja unutar Općine i naselja, 
 -pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina, 
 - terminali i okretišta vozila javnog prijevoza, 
 -druge ceste na području naselja i Općine. 
  

Članak 3. 
 Nerazvrstanu cestu čine: 

-cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih 
voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, propust, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik 
i sl.), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu 
(zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično), 

- građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta 
na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina 
zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se 
trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima 
(objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i dr.),  

-zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine 
prema projektu ceste, 

- prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i 
nadzor prometa, 

- javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu buke, 
uređaji za naplatu parkiranja i slično). 

Članak 4. 
 Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine. 



 Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Općine niti se na njoj mogu stjecati stvarna 
prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela 
Općine, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste. 

 Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup 
sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i 
održavanje nerazvrstane ceste. 

 Nekretnina koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo Općine, 
a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste, ne može se otuđiti. 

 
Članak 5. 

 Nerazvrstana cesta postaje javno dobro u općoj uporabi pravomoćnošću uporabne dozvole 
odnosno izdavanjem drugog akta na temelju kojeg je dopuštena uporaba građevine sukladno 
posebnom propisu. 

 Nerazvrstana cesta upisuje se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi i kao 
neotuđivo vlasništvo Općine. 

 
Članak 6. 

 Odluku o utvrđivanju i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  nerazvrstane 
ceste ili njezinog dijela donosi Općinsko vijeće. 

 
Članak 7. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine (dalje u tekstu: Upravni odjel) vodi jedinstvenu bazu 
podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine. 

 
Članak 8. 

 Upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za 
obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, 
ako Zakonom o cestama nije drukčije propisano. 

 
Članak 9. 

 Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstane ceste financira se iz proračuna Općine, 
komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo, 
naknada za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na nerazvrstanoj cesti i iz drugih 
izvora. 

 
Članak 10. 

 Nerazvrstane ceste održavaju se na temelju godišnjeg programa održavanja  komunalne 
infrastrukture  kojeg donosi Općinsko vijeće. 

 
Članak 11. 

 Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta su: 
- radovi redovitog održavanja 
- radovi izvanrednog održavanja. 

 
Članak 12. 

 Redovito održavanje obuhvaća skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na 
nerazvrstanim cestama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i 
tehničke ispravnosti i prometne sigurnosti na cestama. 

 Poslovi redovitog održavanja su: 
- ophodnja i redovito praćenje stanja na cestama, 



- popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih 
elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice, 

- popravci dijelova cestovne građevine (most, propust, potporni i obložni zid), 
- čišćenje odronjenih i drugih materijala na ceste, 
- čišćenje, zamjena i manji popravci sustava za oborinsku odvodnju, 
- zaštita pokosa nasipa i usjeka ceste, 
- uništenje nepoželjne vegetacije na cestama ( košenja trave i uklanjanje raslinja iz profila 

ceste), 
- zamjena i popravljanje prometnih znakova i opreme, 
- uređenje bankina, 
- održavanje svjetlosne signalizacije, 
- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije 

prometa, 
- osiguravanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba), 
- ostali slični radovi. 

 
Članak 13. 

 Izvanredno održavanje obuhvaća radove koji se mogu izvoditi samo na temelju tehničke 
dokumentacije. 

 Poslovi izvanrednog održavanja su: 
- obnavljanje, zamjena i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg 

opsega nerazvrstane ceste, 
-  obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije večeg opsega nerazvrstane  

ceste,  
- sanacija odrona, klizišta, potpornih i obložnih zidova, 
- zamjena i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, propust, potporni i obložni 

zid), 
-  poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,  
- korekcija prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti 

prometa i povećanja propusne moći, 
- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme kojima se mijenja osnova postojeće 

regulacije prometa. 
 

Članak 14. 
 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima obuhvaća radove neophodne za 

održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa. 
 Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke,  smatra se prohodnom kada je radovima na 

uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme. 
 Radi provedbe zimske službe Općinski načelnik donosi Program održavanja nerazvrstanih 

cesta u zimskom razdoblju. 
 

Članak 15. 
 Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se prema programu gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće, a na temelju prostornih planova, 
tehničke dokumentacije i u skladu s propisima. 

 
Članak 16. 

 Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta obuhvaćaju: 
- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima, 
- projektiranje opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije, 
- ustupanje radova izmještanja komunalne i duge infrastrukture, 
- ustupanje geodetskih radova, 



- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, 
- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja, 
- investitorski nadzor nad provođenjme projekta, 
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste, 
- ostale poslove vezane uz poslove građenja i rekonstrukcije. 

 
Članak 17. 

 Zabranjeno je poduzimati  bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti  bez odobrenja 
Upravnog odjela, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu cestu ili ometati promet. 

 Pravna ili fizička osoba dužna je zatražiti odobrenje Upravnog odjela  osobito za: 
- zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih radova i 

drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, 
- prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka ili ugradnje infrastrukture, uređaja i 

opreme, te radi priključenja na instalacije i uređaje. 
 Za sve štete koje nastanu uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama ili njihovim 

zauimanjem odgovara pravna ili fizička osoba iz stavka 2. ovog članka. 
 Odobrenje iz stavka 2. ovog članka izdaje se sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu 

koje uređuju zauzimanje i prekopavanje javnih površina. 
 

Članak 18. 
 Pri izvođenju radova i drugih aktivnosti na nerazvrstanoj cesti mora se uspostaviti 

odgovarajuća privremena regulacija prometa na način koji osigurava sigurno odvijanje prometa i 
nesmetano izvođenje radova. 

 Pravna ili fizička osoba koja izvodi radove i poduzima aktivnosti na nerazvrstanoj cesti dužna 
je od Upravnog odjela dobiti odobrenje za regulaciju prometa iz stavka 1. ovog članka. 

 
Članak 19. 

 Sportske i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama mogu se održavati pod uvjetima 
određenim zakonom kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama i Odlukom o uređenju prometa. 

 
Članak 20. 

 Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti zabranjeno 
je: 

1. oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne 
signalizacije ili opreme, 

2. trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili 
njezinog dijela, 

3. dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine, 
4. sprječavati otjecanje voda s nerazvrstane ceste, 
5. spuštati po pokosu nasipa ilii usjeka kamen, stablo te druge predmete i materijal, 
6. vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili  predmete, 
7. puštati domaće životine bez nadzora, napajati životinje u cestovnom jarku te vršiti ispašu 

ili graditi pojilišta na cestovnom zemljištu, 
8. postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade, 
9. odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete, 
10. postavljati nadgrobne ploče i druga spomenobilježja, 
11. postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja na 

način koji nije sukladan odredbama ove Odluke, 
12. rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu, 
13. odlagati snijeg ili led, 
14. uključivati ili isključivati se na nerazvrstane ceste izvan izgrađenih prilaza, 



15. paliti travu, korov, građu ili bilo koji drugi materijal na nerazvrstanoj cesti ili u njezinoj 
blizini, 

16. neovlašteno postavljati bilo kakve zapreke, odnosno spriječiti odvijanje prometa na 
nerazvrstanoj cesti, 

17. vršiti druge radnje koje mogu oštetiti cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa. 
  

Članak 21. 
 U blizini raskrižja nerazvrstanih cesta u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne 

smije se saditi drveće, grmlje i ostalo raslinje, postavljati  ograde ili druge predmete koji 
onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti (trokut preglednosti). 

 Vlasnik odnosno posjednik zemljišta dužan je na zahtjev Upravnog odjela ukloniti drveće, 
grmlje, raslinje i druge predmete iz stavka 1. ovog članka. Radi osiguravanja preglednosti na 
nerazvrstanoj cesti. 

 Ako vlasnik ili posjednik zemljišta ne postupi po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka, Upravni 
odjel će osigurati izvođenje tih radova  na teret vlasnika ili posjednika zemljišta. 

 
Članak 22. 

 Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja, instalacija uz ili na nerazvrstanoj cesti, na kojima je 
došlo do oštećenja zbog kojih može mastati neposredna opasnost za nerazvrstanu cestu i sudionike u 
prometu i okoliš, dužan je oštećenja ukloniti i o tome obavijestiti Upravni odjel. 

 Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija iz stavk 1. ovog članka obvezan je naknaditi 
štetu i troškove koji su nastali uslijed oštećenja. 

 
Članak 23. 

 Prometni znakovi, signalizacija i oprema te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na  na 
nerazvrstanoj cesti na temelju prometnog elaborata, tehničkog rješenja ili odluke Općinskog načelnika. 

 Za nerazvrstane ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu ove Odluke, a nemaju prometni 
elaborat/tehničko rješenje, mjerodavno je postojeće stanje  prometne signalizacije i opreme. Iznimno u 
slučajevima kada je ugrožena sigurnost prometa ili u drugim opravdanim slučajevima, moguće je 
promijeniti postojeću signalizaciju bez prometnog elaborata/tehničkog rješenja, uz dobivanje 
prethodne suglasnosti policijske postaje na novo prometno rješenje. 

 Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka prilaže se u postupcima ishođenja akata za građenje i 
rekonstrukciju nerazvrstanih cesta te odabrenja na temelju ove Odluke. 

 
Članak 24. 

 Na  nerazvrstanim cestama nije dopušteno postavljanje reklama na mjestima na kojima bi zbog 
sadržaja, položaja te odnosa prema nerazvrstanoj cesti reklama ugoržavala sigurnost prometa. 

 Odobrenje ili suglasnost za postavljanje reklama na nerazvrstanim cestama daje Upravni odjel 
u skladu s odlukama Općine. 

 
Članak 25. 

 Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilima koja, prazna ili zajedno s teretom, svojom 
masom ili opterećenjem prelaze dozvoljenu masu, odnosno granicu dozvoljenog opterećenja na 
nerazvrstanim cestama (izvanredni prijevoz), dužne su ishoditi odobrenje za izvanredni prijevoz koje 
izdaje Upravni odjel. 

 
Članak 26. 

 Troškove izvanrednog prijevoza u dijelu koji se odnosi na troškove izdavanja odobrenja i 
troškove naknade za izvanredni prijevoz te troškove poduzimanja mjera oko sigurnosti izvanrednog 
prijevoza plaća prijevoznik. 



 Dozvoljenu ukupnu masu, odnosno opterećenje iz članka 25. ove Odluke te visinu i način 
plaćanja troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Općinski načelnik pravilnikom. 

 
Članak 27. 

 Pravne ili fizičke osobe u obavljanju čije gospodarske djelatnosti dolazi do prekomjerne 
uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužne su platiti naknadu za 
prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste. 

 Pod teškim i srednje teškim vozilima iz stavka 1. ovog članka smatraju se vozila ukupne mase 
veće od 7,5 tona. 

 Općinski načelnik pravilnikom utvrđuje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, mjerila za 
utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste i visinu naknade. 

 Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste izdaje Upravni odjel. 
 

Članak 28. 
 Raskrižje nerazvrstanih cesta međusobno, te nerazvrstane i javne ceste ne smatraju se 

priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu. 
 Upravni odjel u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno drugog akta kojim se 

provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, utvrđuje uvjete za izgradnju 
priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu. 

 Prilkjučak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije se izvesti samo uz odobrenje Upravnog odjela. 
 

Članak 29. 
 Troškove izgradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje 

prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi vlasnik ili posjednik nekretnine koja se spaja na 
nerazvrstanu cestu. 

 Priključak i prilaz u području cestovnog zemljišta nerazvrstane ceste s pripadajućim 
prometnim znakovima, signalizacijom i opremom sastavni su dio nerazvrstane ceste. 

 Minimalni uvjeti za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu uređuju 
se u skladu sa zakonom. 

 
Članak 30. 

 Ako priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu zbog povećanog prometa ili korištenja za 
drukčiji promet nego što je bio uzet u obzir prilikom izdavanja odobrenja za njegovu izgradnju više 
nije odgovarajući, Upravni odjel će rješenjem zahtijevati prilagođavanje priključka i prilaza 
izmijenjenim uvjetima (rekonstrukciju). 

 Troškove rekonstrukcije snosi vlasnik ili posjednik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu 
cestu. 

 
Članak 31. 

 Ako je nerazvrstana cesta u takvom stanju da uopće nije prohodna ili nije prohodna za 
pojedine vrste vozila ili ako se na njoj izvode radovi koji se ne mogu obavljati bez obustavljanja 
prometa, ili ako  njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, 
Općinski načelnik će privremeno zabraniti sav promet nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama 
vozila te o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu. 

 
Članak 32. 

 Inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama obavlja komunalni redar sukladno propisima 
koji uređuju komunalno redarstvo. 

 
Članak 33. 



 Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako: 
1. ako postupi suprotno odredbama članka 17. Odluke, 
2. ako postupi suprotno odredbama članka 18. Odluke, 
3. ako postupi suprotno odredbama članka 20. Odluke, 
4. ako postupi suprotno odredbama članka 21. Odluke, 
5. ako postupi suprotno odredbama članka 22. Odluke, 
6. ako ne ishodi odobrenje Upravnog odjela za postavljanje reklama (članak 24. Odluke), 
7. ako ne ishodi odobrenje Upravnog odjela za izvanredni prijevoz (članak 25. Odluke), 
8. ako ne ishodi odobrenje Upravnog odjela za izvanredni prijevoz (članak 27. Odluke, 
9. ako ne prilagodi priključak ili prilaz (članak 30. Odluke), 

 Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja 
obavlja drugu samostalnu djelatnost kada su prekršaj počinile u svezi s obavljanjem svog obrta 
odnosno samostalne djelatnosti, za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 
1. ovog članka. 

 
Članak 34. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nerazvrstanim cestama na području 
Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ broj 2/11.) 

 
Članak 35. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 
županije.“ 

 
 
                                       Općinski načelnik: 
                                                                                    Ernest Svažić 
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Sukladno članku 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice 
(Sl. gl.  KZŽ. br. 21/09., 14/12. I 8A/13.), Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice 
podnosi se  prijedlog 
 

ODLUKE O PROVEDBI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA 
MJESNIH ODBORA U OPĆINI KRAPINSKE TOPLICE 

 
 
 Pravni osnov za donošenje odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
je odredba članka 59. i 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 
144/12, dalje u tekstu: ZOLP(R)S). 
 Prema odredbi članka 59. stavka 2. ZOLP(R)S-a sva pitanja vezana uz izbore uređuju 
se statutom ili drugim aktom općine. 
 Odredbom članka 61.stavka 4. ZOLP(R)S-a, između ostalog, propisano je da  
postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom, 
odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne samouprave. Izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
samouprave uređuje se odredbama Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine broj 
144/12). 
 Odredbom članka 62. stavka 2. Statuta Općine Krapinske Toplice propisano je da se 
postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti 
članova vijeća mjesnog odbora uređuju posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 Slijedom iznijetoga utvrđuje se obveza Općinskog vijeća za donošenje odluke o 
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine., te se slijedom toga 
Općinskom vijeću podnosi prijedlog Odluke. 
 Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, na mandat od četiri godine, primjenom razmjernog izbornog sustava. 
 Broj mjesnih odbora na području Općine kao i broj članova vijeća pojedinog mjesnog 
odbora određuje se Statutom Općine. 
 Pravo predlaganja kandidata za članove vijeća mjesnog odbora imaju političke stranke 
i birači, odnosno osobe koje imaju biračko pravo. 
 Odlukom se uređuje: opće odredbe (članak 1), biračko pravo (čl. 2-3), raspisivanje i 
održavanje izbora (čl.4-5.), postupak kandidiranja (čl.6-20), nespojivost dužnosti (čl. 21), 



prestanak i mirovanje mandata (čl.22-23), izborna promidžba (čl.24-27), tijela za provedbu 
izbora (čl.28-31), prava i obveze izbornih tijela (čl.32-38), biračka mjesta (čl.39-51), 
promatranje izbora (čl.52-58), zaštita izbornog prava (čl.60-63). 
 Prijelazne i završne odredbe sadrže odredbu kojom se propisuje da se na sva pitanja 
koja nisu uređena ovom Odlukom na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o 
lokalnim izborima 

Predstavnik predlagatelja na sjednici odbora i Vijeća kada će se razmatrati prijedlog 
odluke biti će Općinski načelnik, Ernest Svažić, i pročelnica Divna Hršak-Makek. 

Predlaže se Općinskom vijeću da prihvati prijedlog i donese Odluku. 
 
Sukladno članku  91. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske 

Toplice Odluka se donosi većinom glasova nazočnih vijećnika. 
 
 
        PRIJEDLOG ODLUKE 
 
  „Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 33. i 62. stavka 2. Statuta Općine Krapinske Toplice 
(“Službene glasnik Krapinsko-zagorske županije 16/09. i 8A/13), Općinsko vijeće Općine 
Krapinske Toplice na --.sjednici  održanoj ---. 2014. godine, donijelo je 
 
 

ODLUKU 
O PROVEDBI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA  

U OPĆINI KRAPINSKE TOPLICE 
 

OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuju pravila provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Općina) koja se prema odgovarajućoj 
primjeni izbornog zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i 
Statuta Općine uređuju sukladno posebnostima mjesne samouprave. 
 
BIRAČKO PRAVO 
 

Članak 2. 
Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života (u daljnjem 

tekstu: birači).  
Pravo birati članove vijeća mjesnih odbora Općine  imaju birači koji imaju pre-

bivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode. 
Biračko pravo se ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. 
 

Članak 3. 
Za člana vijeća mjesnog odbora ima pravo biti biran birač koji na dan stupanja na 

snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području mjesnog obora za 
čije se vijeće izbori provode. 

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. 



RASPISIVANJE I ODRŽAVANJE IZBORA 
 

Članak 4. 
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće Općine odlukom  

kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora. 
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti 
više od 60 dana.  

 
Članak 5. 

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine. 
 

KANDIDIRANJE 
 

Članak 6. 
Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih 

predlagatelja. 
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke  i birači. 

 
Članak 7. 

Kada birači predlažu kandidacijske liste predlaganje je uvjetovano prikupljenim 
potpisima birača, sukladno odredbama ove Odluke. 

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje 
Općinsko izborno povjerenstvo. 

U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose se sljedeći podaci: 
- ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj 
(OIB) i spol predloženih kandidata,  
-ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto 
izdavanja te potpis birača. 

 
Članak 8. 

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za 
pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora dužni su 
prikupiti najmanje 20 (dvadeset) potpisa birača. 

Birač može svojim potpisom podržati samo kandidata za člana onog vijeća mjesnog 
odbora na području kojeg birač ima prebivalište. 

 
Članak 9. 

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju političke stranke registrirane u Republici 
Hrvatskoj koje teritorijalno djeluju na području Općine. 

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih 
stranaka. 

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama. 
 

Članak 10. 
Birači mogu predlagati kandidacijske liste. 
Kada birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača 

su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. 
Kandidat na listi može potpisom podržati svoju kandidacijku listu grupe birača. 
 



 
Članak 11. 

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature 
svakog kandidata na listi, ovjereno kod Općinskog izbornog povjerenstva.  

 
Članak 12. 

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i 
nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog 
broja koliko ih se bira. 

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova koji se bira, 
smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u 
vijeće mjesnog odbora. 

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova koji se bira, 
kandidacijska lista nije pravovaljana. 

Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih 
stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke 
registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice. 

Ako su kandidacijsku listu predložili birači njezin naziv je »kandidacijska lista grupe 
birača«. 

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi. 
Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i 

prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj 
(OIB) i spol. 

 
Članak 13. 

Kandidacijske liste se podnose na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje Općinsko 
izborno povjerenstvo obvezatnim uputama. 

Prijedlozi kandidacijskih lista, sastavljeni u skladu s uvjetima i na način propisan 
ovom Odlukom, dostavljaju se Općinskom izbornom povjerenstvu. 

 
Članak 14. 

Kandidacijske liste moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 
dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, ako ovom Odlukom nije 
drugačije propisano. 

Općinsko izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista provjerit će jesu li 
one podnesene sukladno odredbama ove Odluke i obvezatnim uputama Općinskog izbornog 
povjerenstva. 

Ako Općinsko izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u 
skladu s odredbama ove Odluke, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do 
isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke. 

Općinsko izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći 
rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.  
 

Članak 15. 
Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih 

lista u skladu s odredbama ove Odluke. 
Pravovaljane kandidacijske liste Općinsko izborno povjerenstvo će prihvatiti, a 

nepravodobne i nepravovaljane kandidacijske liste rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti. 
Na temelju svih pravovaljanih kandidacijskih lista Općinsko izborno povjerenstvo 

sastavlja listu kandidata. 



 
Članak 16. 

Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim 
listama. 

Zbirnu listu sastavlja Općinsko izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost 
svih kandidacijskih lista. 

Lista kandidata i zbirna lista objavljuje se u roku od 48 sati od isteka roka za 
kandidiranje. 

Liste se objavljuju putem lokalne radio postaje, na oglasnoj ploči Općine i internet 
stranicama Općine.  
 

Članak 17. 
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake 

liste. 
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva 

političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile 
kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste 
grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će 
se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.  
 

Članak 18. 
Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu odustati od te 

liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od Općinskog izbornog 
povjerenstva. 

Za »kandidacijsku listu grupe birača« odluku o odustajanju donosi nositelj liste. 
Pisana odluka o odustanku mora prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu u roku iz 

stavka 1. ovoga članka. 
Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka 

roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska 
lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata. 

U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za 
kandidiranje, Općinsko izborno povjerenstvo će na odgovarajući način primijeniti odredbu 
članka 15. ove Odluke. 

 
Članak 19. 

Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više 
kandidacijskih lista za izbor istog vijeća, Općinsko izborno povjerenstvo pozvat će tog 
kandidata da se najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj 
kandidaturi ostaje. 

Općinsko izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat iz 
stavka 1. ovog članka odustao da listu dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata. 

Ako predlagatelj iz stavka 2. ovog članka ne dopuni listu, Općinsko izborno 
povjerenstvo postupit će u skladu s odredbom članka 15. ove Odluke. 

 
Članak 20. 

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave 
kandidacijske liste, politička stranka, odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su 
predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega 
predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa u postupku kandidiranja, sve do 10 dana 
prije dana održavanja izbora. 



Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena 
kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi 
navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se zajedno mjesto prema gore. 

Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na način utvrđen 
stavkom 2. ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na 
kandidacijskoj listi. 

Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga 
članka objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine, u roku od 24 sata od 
izvršene dopune kandidacijske liste. 

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana 
prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom. 

 
NESPOJIVOST DUŽNOSTI 
 

Članak 21. 
Član Vijeća mjesnog odbora ne može istovremeno biti Općinski načelnik, zamjenik 

Općinskog načelnika, član Općinskog vijeća Općine, službenik ili namještenik Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine, zaposlenik pravne ili fizičke osobe ili fizička osoba obrtnik koji na 
temelju koncesije ili druge pravne osnove obavlja  poslove iz djelokruga Općine ili su u 
drugom poslovnom odnosu s Općinom. 

 
PRESTANAK I MIROVANJE MANDATA 
 

Članak 22. 
 Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka četverogodišnjeg mandata u 
sljedećim slučajevima: 

- ako podnese ostavku,, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi 
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom  potpuno lišen poslovne sposobnosti, 
danom pravomoćnosti sudske odluke, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 

- ako mu prestane prebivalište s područja Općine Krapinske Toplice, danom prestanka 
prebivališta, 

- ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta, 
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva, sukladno 

odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 
- smrću. 

 
Članak 23. 

Članu vijeća mjesnog odbora koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja 
se sukladno članku 21. ove Odluke smatra nespojivom, mandat miruje za vrijeme obnašanja nespojive 
dužnosti, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik. 
 Na postupak mirovanja odnosno prestanka mandata u slučaju nepoduzimanja propisanih radnji 
o stavljanju mandata u mirovanje primjenjuju se odredbe izbornog zakona o mirovanju odnosno 
prestanku mandata iz razloga nespojivosti dužnosti predviđenih ovom Odlukom. 
 
 
 
 
IZBORNA PROMIDŽBA 



 
Članak 24. 

Sudionici izborne promidžbe su kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, 
političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi 
kandidata i zbirnoj listi (dalje u tekstu: sudionici). 

Svi sudionici izborne promidžbe imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim 
uvjetima. 

 
Članak 25. 

Sudionici izborne promidžbe nemaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe. 
 

Članak 26. 
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana 

održavanja izbora. 
Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja 

izbora u devetnaest sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i 
obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za 
određenu kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje 
prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te 
navođenje njihovih izjava ili pisanih djela. 

 
Članak 27. 

Sudionici izborne promidžbe imaju jednake uvjete predizbornog nadmetanja i u tu 
svrhu imaju ravnopravan položaj u predstavljanju. 

 
TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA  
 

Članak 28. 
Tijela za provedbu izbora su Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori. 
 

Članak 29. 
Općinski načelnik imenuje Općinsko izborno povjerenstvo. 
Općinsko izborno povjerenstvo imenuje i raspušta biračke odbore. 
 

Članak 30. 
Općinsko izborno povjerenstvo imenuje se odmah po stupanju na snagu odluke o 

raspisivanju izbora. 
Birački odbori imenuju se najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora. 

 
Članak 31. 

Članovi izbornih tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno posebnoj odluci 
Općinskog načelnika.  
 
PRAVA I OBVEZE IZBORNIH TIJELA 

Članak 32. 
Općinsko izborno povjerenstvo: 

1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora, 
2. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora, 
3. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora, 
4. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora, 



5.ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih 
odbora, 

6.na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i 
objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora, 

7.određuje biračka mjesta, 
8, nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 
9. nadzire pravilnost izborne promidžbe, 

          10. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja, 
          11. objavljuje rezultate izbora, 
           12. obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovom Odlukom. 
 

Članak 33. 
Općinsko izborno povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik u koji će ubilježiti sljedeće 

podatke: 
-broj birača upisanih u izvacima iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje 

po biračim mjestima odnosno mjesnim odborima, 
-broj birača koji su glasovali po biračkim mjestima odnosno mjesnim odborima, 
-broj važećih i nevažećih glasačkih listića po biračkim mjestima odnosno mjesnim 

odborima, 
- broj glasova koje je dobila pojedina kandidacijska lista po biračkim mjestima 

odnosno mjesnim odborima. 
Svaki član Općinskog izbornog povjerenstva može dati primjedbe na zapisnik. 
 Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva. Ako član izbornog povjerenstva 

odbije potpisati zapisnik, o tome će se u zapisniku sastaviti službena bilješka u kojoj se 
utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član izbornog 
povjerenstva navede. 

 
Članak 34. 

Tijekom trajanja glasovanja Općinsko izborno povjerenstvo može objavljivati 
privremene podatke o broju birača izašlih na izbore. 

 
Članak 35. 

Nakon zatvaranja birališta Općinsko izborno povjerenstvo može objavljivati 
privremene i neslužbene rezultate izbora prema svome nahođenju. 
 

Članak 36. 
Birački odbor izravno provodi glasovanje na biračkom mjestu te osigurava pravilnost i 

tajnost glasovanja. 
 

Članak 37. 
Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom 

radu zabilježit će: 
-broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu 

nadležnog ureda državne uprave. 
-broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za 

glasovanje, 
-broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta, 
-broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe, 
-koliko je birača ukupno glasovalo, 
-koliko je glasova dobila pojedina kandidacijska lista, 



-broj nevažećih glasačkih listića. 
U zapisniku o radu biračkog odbora navode se i sve druge činjenice koje su važne za 

postupak glasovanja. 
Sadržaj i oblik zapisnika o radu biračkog odbora propisuje Općinsko izborno 

povjerenstvo. 
Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik. 
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora. 
Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja 

službena bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako 
ih član biračkog odbora navede. 

 
Članak 38. 

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Općinskom izbornom 
povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta. 

 
BIRAČKA MJESTA 
 

Članak 39. 
Biračko mjesto je prostor u kojem se obavlja glasovanje. 
Biračko mjesto ne može biti u vjerskom objektu, objektu u vlasništvu, najmu, zakupu 

ili trajnom korištenju političke stranke ili kandidata koji sudjeluje na izborima te u 
prostorijama u kojima se poslužuju i konzumiraju alkoholna pića. 

 
Članak 40. 

Pri određivanju biračkih mjesta mora se voditi računa o broju birača koji će na njima 
glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti biračkog mjesta te veličini prostorije za 
glasovanje na biračkom mjestu. 

Broj birača koji će glasovati na jednom biračkom mjestu odredit će se na način da se 
glasovanje bez poteškoća može odvijati u vremenu određenom za glasovanje. 

Svako biračko mjesto ima redni broj.  
 

Članak 41. 
Biračka mjesta određuje Općinsko izborno povjerenstvo. 
 

Članak 42. 
Biračka mjesta moraju se odrediti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora. 
Objava o biračkim mjestima sadrži: redni broj biračkog mjesta, sjedište, odnosno 

potpunu adresu s naznakom prostora u kojem se nalazi, popis pripadajućih ulica, trgova i 
naselja iz kojih birači glasuju na tom biračkom mjestu. 

Biračka mjesta objavljuju se putem lokalne radio postaje, na oglasnoj ploči Općine i 
internet stranici Općine.  
 

Članak 43. 
Na svakom biračkom mjestu prostorija za glasovanje mora se opremiti i urediti na 

način da se osigura tajnost glasovanja, tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač 
popunio glasački listić. 

Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti pomiješani tako da nisu složeni po 
serijskim brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje da se ne vidi serijski 
broj listića. 



U prostorijama u kojima će se glasovati mogu se isticati državni simboli u skladu s 
Ustavom i zakonom. U istim prostorijama mogu se isticati i obilježja Krapinsko zagorske 
županije i Općine. 

 
Članak 44. 

Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićima. 
Na glasačkom listiću mora biti naznačeno da se izbori provode za članove vijeća 

mjesnog odbora uz naznaku naziva mjesnog odbora 
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću. 
Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva 

kandidacijske liste. 
Na glasačkom listiću navodi se: 
-naziv kandidacijske liste, 
-ime i prezime nositelja liste, 
-naputak o načinu glasovanja, 
-serijski broj listića. 
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na 

zbirnoj listi kandidacijskih lista. 
Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj.  

 
Članak 45. 

Važeći glasački listić jest onaj iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi 
za koju je kandidacijsku listu birač glasovao. 

 
Članak 46. 

Nevažeći glasački listić jest: 
-neispunjeni glasački listić, 
-glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojuje 

kandidacijsku listu birač glasovao, 
-glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista. 
 

Članak 47. 
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati. 
Biračka mjesta se zatvaraju u devetnaest sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli 

na biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje. 
 

Članak 48. 
Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste 

utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s 
brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira, pri 
čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću 
mjesnog odbora osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata 
uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. Svaka od tih lista 
dobiva onoliki broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koliko je postigla pojedinačnih rezultata 
među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. 

Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više 
lista dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više 
glasova. 

Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista 
dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti svakoj od tih lista. 



Ako su dvije ili više lista iz stavka 3. ovoga članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću 
mjesnog odbora, broj članova će se povećati i u tom slučaju može biti paran.  
 

Članak 49. 
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog 

broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću mjesnog odbora. 
 

Članak 50. 
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog odbora utvrđuje Općinsko izborno 

povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na biračkim mjestima pojedinog mjesnog 
odbora. 

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti: 
-broj birača upisanih u popis birača pojedinog mjesnog odbora, 
-koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista po mjesnim odborima,. 
-koliko je bilo nevažećih glasačkih listića po mjesnim odborima, 
-broj mjesta u vijeću pojedinog mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska 

lista, 
-ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za vijeća 

pojedinog mjesnog odbora. 
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči Općine i internet 

stranicama Općine.  
 

Članak 51. 
Konstituirajuće sjednice vijeća mjesnog odbora saziva Općinski načelnik. 
Prva, konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od 

dana objave konačnih rezultata izbora. 
Ako se pojedino vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka Općinski 

načelnik, sazvat će novu konstituirajući sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna 
sjednica trebala biti održana. 

Konstituirajućoj sjednici 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 predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste kojaje imala manji 
redni broj na glasačkom listiću. 

Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika. 
 

PROMATRANJE IZBORA  
 

Članak 52. 
Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju: 
-promatrači političkih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu, 
-promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu grupe birača, 
-promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koja 

djeluje na području neovisnog promatranja izbornih postupaka. 
Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a 

naročito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal.  
 

Članak 53. 
Promatrač mora imati vjerodostojnu potvrdu, koju izdaje politička stranka ili nositelj 

kandidacijske liste grupe birača, kojom dokazuje svojstvo promatrača. 
Kandidat na izborima ne smije biti promatrač na izborima za koje je kandidat. 



 
 

Članak 54. 
Političke stranke i nositelji kandidacijskih lista mogu podnijeti zahtjev za promatranje 

izbora od dana objave zbirnih lista kandidacijskih lista. Uz zahtjev za promatranje izbora 
podnosi se i potvrda o svojstvu promatrača. 

Zahtjevi za promatranje izbora i popis promatrača dostavljaju se Općinskom izbornom 
povjerenstvu najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora. 

 
Članak 55. 

Općinsko izborno povjerenstvo promatraču izdaje odobrenje za promatranje izbora. 
 

Članak 56. 
Promatrač koji promatra rad biračkog odbora ima pravo biti nazočan radu biračkog 

odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme glasovanja, 
prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja te ispunjavanja zapisnika o 
radu biračkog odbora. 

Promatraču je dopušteno stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora u 
zapisnik o radu biračkog odbora ili ih u pisanom obliku priložiti tom zapisniku. 

Birački odbor dužan je primiti pisanu primjedbu promatrača i priložiti je zapisniku o 
radu biračkog odbora i o tome izdati potvrdu. 

Promatrač smije dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja 
i rad biračkog odbora. 

Promatrač ne smije odgovarati na upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan 
je uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora. 

 
Članak 57. 

Promatrač ima pravo biti nazočan radu Općinskog izbornog povjerenstva za vrijeme 
održavanja sjednica. 

Promatrač ima pravo zahtijevati presliku ili prijepis zapisnika o radu Općinskog 
izbornog povjerenstva čiji je rad promatrao te ima pravo biti nazočan primopredaji izbornog 
materijala. 

 
Članak 58. 

Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori ne smiju isključiti promatranje, ali 
smiju ograničiti broj promatrača, ako nedostatak prostora ili drugi razlozi ne dopuštaju 
istovremeno promatranje svim promatračima. 

 
TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA 
 

Članak 59. 
Sredstva za pokriće troškova izbora članova vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u 

Proračunu Općine. 
 
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 
 

Članak 60. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove 

vijeća mjesnog odbora mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača i 
kandidati. 



Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati 
pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka. 

Članak 61. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za članove 

vijeća mjesnog odbora podnosi se Općinskom izbornom povjerenstvu. 
Prigovor se podnosi u roku od 48 sati sati računajući od isteka dana kad je izvršena 

radnja na koju je stavljen prigovor. 
Rješenje o prigovoru Općinsko izborno povjerenstvo donijet će u roku od 48 sati od 

zaprimanja prigovora.  
 

Članak 62. 
Ako Općinsko izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo 

nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje i 
odrediti da se u određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kada su 
raspisani, te radnje ponove. 

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti 
odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, 
Općinsko izborno povjerenstvo poništit će izbor i odrediti rok u kojem će se izbori ponoviti. 

 
Članak 63. 

Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je 
nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe. 

Žalba se izjavljuje Uredu državne uprave u KZŽ u roku od 48 sati od primitka rješenja 
protiv kojeg se izjavljuje prigovor. 

Ured državne uprave u KZŽ dužan je donijeti rješenje o žalbi u roku od 48 sati od 
dana kada je ista dostavljena. 

 
PRIJELAZNE 1 ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 64. 
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom na odgovarajući se način primjenjuju 

odredbe Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine" broj: 144/12.). 
 

Članak 65. 
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o postupku provođenja 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Krapinske Toplice („Službeni 
glasnik KZŽ" broj: 16/02.). 
 

Članak 66. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko 

zagorske županije". 
 
 
       Općinski načelnik: 
       Ernest Svažić 
 
                     
 
 
 



 
 
 


