
SKRAĆENI ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Bosiljevo 

održane dana 29.01.2022.g. 

 

 

Početak sjednice:  15,00 sati.  

 

Prisutni vijećnici: 1. Marijan Mateša 

   2. Mario Rendulić 

   3. Željko Kolić 

   4. Josipa Petković 

                                   5. Dijana Špelić 

   6. Sandra Ulaković 

   7. Josip Blažić 

   8. Zlatko Tonković 

   9. Nikola Mrzljak 

         

 

Sjednici prisustvuju: 1. Josip Kasun u svojstvu načelnika  

            2. Janja Furač u svojstvu pročelnice 

    

Zapisničar:  Ljiljana Čepuran 

 

Vijećnicima je materijal za sjednicu dostavljen 3 dana prije održavanja sjednice prema Poslovniku 

Općinskog vijeća Općine Bosiljevo. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je prisutno 9 vijećnika od ukupno 9 vijećnika, te da će 

sve odluke koje donese Općinsko vijeće biti pravovaljane.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže slijedeći: 

DNEVNI RED: 

1. AKTUALNI SAT 

2. VERIFIKACIJA SKRAĆENOG  ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE BOSILJEVO 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PRUŽANJU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA 

KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE  BOSILJEVO 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM 

DJELATNOSTIMA 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA 

6. PRIJEDLOG PLANA DAVANJA KONCESIJA 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOLAGANJU 

NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE BOSILJEVO 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU I PROVEDBI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA 

MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BOSILJEVO 

9. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2021. GODINU 

10. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2022. GODINU 

11. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE BOSILJEVO 



12. PRIJEDLOG PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022. 

GODINU 

13. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD 

PRIRODNIH NEPOGODA 

14. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PRORAČUNA ZA 

REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZA 2022.  GODINU 

15. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA KOJI 

SVOJU DUŽNOST OBAVLJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 

16. RAZNO 

 

Utvrđuje se da je dnevni red usvojen sa DEVET glasa „ZA“- „JEDNOGLASNO“ 

(Marijan Mateša, Mario Rendulić,  Željko Kolić, Josipa Petković, Dijana Špelić, 

Sandra Ulaković, Josip Blažić, Zlatko Tonković i Nikola Mrzljak)  

                    
Ad.1.) Aktualni sat 

 

Vijećnik Nikola Mrzljak postavio je pitanje o nalazu Državne revizije u provedenom nadzoru nad 

učinkovitim upravljanjem komunalnom infrastrukturom. 

Odgovorila je pročelnica Janja Furač – da je Državna revizija tijekom  2021. provela redoviti 

nadzor nad učinkovitim upravljanju komunalnom infrastrukturom nad svim JLS na području 

županije, posredno, putem uvida u dostavljenu dokumentaciju. 

Izdala je naloge i preporuke, te zatražila plan otklanjanja sa rokovima izvršenja. 

Primjedbe su se odnosile na neriješeno obavljanje komunalnih djelatnosti pružanje usluga 

dimnjačara i usluge ukopa pokojnika, usklađenost Odluke o komunalnim djelatnostima i Odluke o 

osnivanju vlastitog pogona, te procjene vrijednosti imovine komunalne infrastrukture. 

Cjelovito izvješće ćemo Vam dostaviti na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća. 

 

Vijećnik Nikola Mrzljak postavio je pitanje o donošenju plana nabave, jer je na Internet stranici 

pročitao da plan nabave donosi načelnik, obzirom na zakonsku odredbu da načelnik može 

raspolagati sa imovinom do 0,5% prihoda, a najviše do 1 milijun kuna. 

Pročelnica je odgovorila da se proračun izvršava prema programima koje donosi vijeće, nabava se 

provodi prema Zakonu o javnoj nabavi, a što se tiče ovih ograničenja dodatno ćemo ispitati što je 

sve uključeno.  

  

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

 

Ad. 2.) Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Bosiljevo 

 

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 

 

Primjedbe na skraćeni zapisnik nije bilo. 

Utvrđuje se da je skraćeni zapisnik sa 4. sjednice  Općinskog vijeća Općine Bosiljevo 

usvojen sa DEVET glasova „ZA“ – „JEDNOGLASNO“ (Marijan Mateša, Mario 

Rendulić,  Željko Kolić, Josipa Petković, Dijana Špelić, Sandra Ulaković, Josip Blažić, 

Zlatko Tonković i Nikola Mrzljak). 



                                                                    
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

 

Ad. 3.) Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

na području Općine Bosiljevo 

 

Uvodno izlaganje dala je pročelnica Općine Bosiljevo. 

 

Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/2021) stupio je na snagu 01. kolovoza 

2021. godine, a u roku od 6 mjeseci predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužna su 

donijeti nove odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Općine Bosiljevo. 

Sakupljanje,  prijevoz i obrada otpada su javni interes u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja i 

okoliša. 

 

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju  načela zaštite okoliša propisanih propisima o 

zaštiti okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, a osobito na sljedećim načelima: 

- načelo onečišćivač plaća, 

- načelo blizine, 

- načelo samodostatnosti, 

- načelo sljedivosti. 

Najznačajnije novine u odnosu na važeću Odluku su: 

-struktura cijene javne usluge koja se sastoji od  cijene obvezne minimalne javne usluge  i cijena 

javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, 

-učestalost odvoza sa dosadašnjih 4 x mjesečno mijenja se na 2 x mjesečno miješani komunalni 

otpad i 1 x odvoz posebnih kategorija (plastika + papir). 

Cijena javne usluge za domaćinstva prema važećem cjeniku iznosi 96,00 kuna, prema 

predloženoj odluci cijena se sastoji od minimalne fiksne cijene 56,5 kuna i varijabilnog iznosa 

prema količini predanog miješanog komunalnog otpada. 

Varijabilni iznos naknade prema volumenu spremnika  utvrdit će se nakon provedenog javnog 

natječaja za dodjelu koncesije, temeljem najjeftinije ponude pristigle na javni natječaj. 

Člankom 68. Zakona propisano je da javnu uslugu mogu obavljati pravne i fizičke osobe-

obrtnici temeljem koncesije koju dodjeljuje Općinsko vijeće. 

Člankom 77. Zakona propisano je da suglasnost na cjenik izdaje općinski načelnik.   

 

 

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Bosiljevo dostavljen je vijećnicima uz poziv. 

 

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 

 

Utvrđuje se da je prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Bosiljevo usvojena sa DEVET glasova „ZA“- 

„JEDNOGLASNO“  ( Marijan Mateša, Mario Rendulić,  Željko Kolić, Josipa 

Petković, Dijana Špelić, Sandra Ulaković, Josip Blažić, Zlatko Tonković i Nikola 

Mrzljak). 



Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

 

Ad. 4.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima  

 

Uvodno izlaganje dala je pročelnica Općine Bosiljevo. 

 

Općinsko vijeće na 25. sjednici održanoj 10.07.2020. godine donijelo je Odluku o osnivanju 

vlastitog pogona (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 4/20), radi obavljanja sljedećih 

komunalnih djelatnosti na području Općine Bosiljevo: 
1. održavanje javnih zelenih površina  

2. održavanje čistoće javnih  

3. održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja. 

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine 

Bosiljevo broj 6/19), definirano je da se navedene djelatnosti obavljaju temeljem ugovora koji se 

sklapa na rok od dvije godine. Nakon donošenja Odluke o osnivanju vlastitog pogona bilo je 

potrebno izmijeniti predmetnu Odluku, što je i  preporuka  Državna revizija nakon obavljenog 

nadzora nad učinkovitošću upravljanja komunalnom infrastrukturom.  

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima dostavljen je 

vijećnicima uz poziv. 

 

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 

 

Utvrđuje se da je  prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima usvojena sa DEVET glasova „ZA“- „JEDNOGLASNO“  ( Marijan 

Mateša, Mario Rendulić,  Željko Kolić, Josipa Petković, Dijana Špelić, Sandra 

Ulaković, Josip Blažić, Zlatko Tonković i Nikola Mrzljak). 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

 

Ad. 5.) Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 

 

Uvodno izlaganje dala je pročelnica Općine Bosiljevo. 

 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) , propisano 

je da je obavljanje dimnjačarskih poslova komunalna djelatnost, te da se pod obavljanjem 

dimnjačarskih poslova podrazumijeva čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje 

u građevinama. 

Člankom 44. istoga Zakona propisano je da se koncesijom može steći pravo obavljanja 

dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti te je tako navedeni Zakon usklađen sa Zakonom 

o koncesijama („Narodne novine” broj 69/17 i 107/20). 

Zakon o koncesijama, uređuje postupak davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, 

pravnu zaštitu u postupcima davanja koncesije, politiku koncesije, te druga pitanja u vezi s 

koncesijama. 



Osim navedenih propisa, posebni propisi temeljem kojih je potrebno utvrditi uvjete pravne, 

poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti za obavljanje komunalne djelatnosti 

obavljanja dimnjačarske službe su još: 

- Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10), 

- Pravilnik o registru koncesija (“Narodne novine” broj 1/18), 

- Tehnički propis za dimnjake u građevinama ("Narodne novine " broj 3/07). 

Odlukom o komunalnom djelatnostima na području Općine Bosiljevo (“Službeni glasnik“ Općine 

Bosiljevo broj 6/19) utvrđeno je da dimnjačarski poslovi mogu povjeriti na obavljanja temeljem 

ugovora o koncesiji. 

Godišnjim planom davanja koncesija na području Općine Bosiljevo za 2022. godinu planirano je 

da će se koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodijeliti na rok od 5 godina. 

 

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje ove Odluke, koja bi bila osnova za postupak dodjele 

koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova u narednom razdoblju. 

 

Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova dostavljen je vijećnicima uz poziv. 

 

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 

 

Utvrđuje se da je prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova usvojena sa 

DEVET glasova „ZA“- „JEDNOGLASNO“  ( Marijan Mateša, Mario Rendulić,  

Željko Kolić, Josipa Petković, Dijana Špelić, Sandra Ulaković, Josip Blažić, Zlatko 

Tonković i Nikola Mrzljak). 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

 

Ad. 6.)  Prijedlog Plana davanja koncesija 

 

Uvodno izlaganje dala je pročelnica Općine Bosiljevo. 

 

Temeljem Zakona o koncesijama („NN“ broj 69/17, 107/20) davatelj koncesija je dužan donijeti 

godišnji Plan davanja koncesija. Godišnji Plan davanja koncesija se objavljuje na propisanom 

obrascu (Prilog 3) te se dostavlja Ministarstvu financija. 

 

Općina Bosiljevo u 2022. godini planira dodijeliti dvije koncesije:  

1. Koncesija za prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog i biorazgradivog otpada – ugovor sa 

koncesionarom Eko-flor plus d.o.o. ističe 31.01.2022. te je potrebno ponovno provesti 

postupak dodijele koncesije 

2. Koncesija za uslugu obavljanja dimnjačarskih poslova- dodjela koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova propisana je Odlukom o komunalnim djelatnostima na području 

općine Bosiljevo („Službeni glasnik Općine Bosiljevo“ broj 06/19) te je naloženo 

nalazom revizije da se provede postupak dodijele koncesije. 

 

 

Prijedlog Plana davanja koncesija dostavljen je vijećnicima uz poziv. 

 

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 



 

Utvrđuje se da je prijedlog Plana davanja koncesija usvojen sa DEVET glasova „ZA“- 

„JEDNOGLASNO“  “  ( Marijan Mateša, Mario Rendulić,  Željko Kolić, Josipa 

Petković, Dijana Špelić, Sandra Ulaković, Josip Blažić, Zlatko Tonković i Nikola 

Mrzljak). 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

 

Ad. 7.)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Općine Bosiljevo 

 

Uvodno izlaganje dala je pročelnica Općine Bosiljevo. 

 

U Odluci o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Bosiljevo dodaje se novi 

odjeljak koji se odnosi na prodaju nekretnina neposrednom pogodbom.  

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 

73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) propisano je 

da se nekretnine u vlasništvu Općine Bosiljevo mogu bez natječaja provedenog javnim 

prikupljanjem ponuda ali po tržišnoj cijeni prodavati Republici Hrvatskoj, jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom 

vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako 

je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka građana Općine Bosiljevo.  

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Općine Bosiljevo dostavljen je vijećnicima uz poziv. 

 

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 

 

Utvrđuje se da je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Općine Bosiljevo usvojen sa DEVET glasova „ZA“- 

„JEDNOGLASNO“  “  ( Marijan Mateša, Mario Rendulić,  Željko Kolić, Josipa 

Petković, Dijana Špelić, Sandra Ulaković, Josip Blažić, Zlatko Tonković i Nikola 

Mrzljak). 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

 

Ad. 8.)  Prijedlog Odluke o načinu i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Bosiljevo 

 

Uvodno izlaganje dala je pročelnica Općine Bosiljevo. 

 

Temeljem članaka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) 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. 



 

Ovom se Odlukom uređuje postupak pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora, tijela za raspisivanje i provedbu mjesnih izbora, troškovi provedbe izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora na području Općine Bosiljevo i zaštita izbornog prava. 

 

Općinsko vijeće će naknadno donijeti Odluku o raspisivanju izbora kojom će se odrediti točan 

datum održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora sukladno Zakonu o lokalnim izborima 

(„NN“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21). 

Prijedlog Odluke o načinu i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine 

Bosiljevo dostavljen je vijećnicima uz poziv. 

 

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 

 

Utvrđuje se da je prijedlog Odluke o načinu i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora na području općine Bosiljevo usvojen sa DEVET glasova „ZA“- „JEDNOGLASNO“   

( Marijan Mateša, Mario Rendulić,  Željko Kolić, Josipa Petković, Dijana Špelić, 

Sandra Ulaković, Josip Blažić, Zlatko Tonković i Nikola Mrzljak). 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

 

Ad. 9.) Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu 

 

Uvodno izlaganje dala je pročelnica Općine Bosiljevo. 

 

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 

20/21 ) Općinsko vijeće Općine Bosiljevo kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u 

obvezi je jedanput godišnje ili u postupku donošenja Proračuna razmatrati stanje civilne zaštite na 

svom području.  

Općina kao jedinica lokalne samouprave dužna je organizirati poslove iz samoupravnog djelokruga 

koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.  

Stanovništvo, materijalna i kulturna dobra mogu biti izložena različitim vrstama opasnosti i 

prijetnjama koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velike nesreće, a ovisno o uzrocima nastanka 

razvrstavaju se na:  

- prirodne (poplave, potresi, ostali prirodni uzroci)  

- tehničko-tehnološke opasnosti (nesreće u gospodarskim subjektima, prometu, nuklearne  

opasnosti, epidemiološke nesreće)  

- nesreće u kapacitetima u kojima se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, skupljaju i obavljaju 

druge radnje s opasnim tvarima  

- ratna djelovanja i terorizam.  

 

Općina Bosiljevo je na približno zadovoljavajućoj razini organizacije za nesreće i velike katastrofe. 

Po potrebi može se računati na pomoć snaga i sredstva susjednih gradova i općina, županijskih 

postrojbi i snaga Hrvatske vojske. 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu dostavljena je vijećnicima uz poziv. 

 



Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 

 

Utvrđuje se da je Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021.g. usvojena sa DEVET 

glasova „ZA“- „JEDNOGLASNO“  ( Marijan Mateša, Mario Rendulić,  Željko Kolić, 

Josipa Petković, Dijana Špelić, Sandra Ulaković, Josip Blažić, Zlatko Tonković i 

Nikola Mrzljak). 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

Ad. 10.)  Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu 

 

Uvodno izlaganje dala je pročelnica Općine Bosiljevo. 

 

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Bosiljevo za 2021. 

godinu, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bosiljevo za 

2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

Financiranje sustava civilne zaštite po projekciji Proračuna Općine Bosiljevo za razdoblje od 2022. 

do 2024. godine je slijedeće: 

 

Red. 

broj 

OPIS NAMJENE / NAZIV 

KORISNIKA 

PLAN (kuna) 

2022. 2023. 2024. 

1. Vatrogasna zajednica-DVD  220.000,00 178.500,00 187.425,00 

2. Gradsko društvo Crvenog križa Duga 

Resa 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

3. HGSS- Stanica Ogulin 5.000,00 5.250,00 5.512,00 

 UKUPNO: 235.000,00 193.750,00 202.937,00 

 

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu dostavljen je vijećnicima uz 

poziv. 

 

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 

 

Utvrđuje se da je prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu 

usvojen sa DEVET glasova „ZA“- „JEDNOGLASNO“ ( Marijan Mateša, Mario 

Rendulić,  Željko Kolić, Josipa Petković, Dijana Špelić, Sandra Ulaković, Josip Blažić, 

Zlatko Tonković i Nikola Mrzljak). 

  

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

 

Ad.11.) Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara na području 

Općine Bosiljevo 

 

Uvodno izlaganje dala je pročelnica Općine Bosiljevo. 

 

Ovom Odlukom vrši se godišnje usklađenje Plana zaštite od požara Općine Bosiljevo sa 

novonastalim uvjetima. 

 



Prijedlog Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara na području općine Bosiljevo 

dostavljen je vijećnicima uz poziv. 

 

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 

 

Utvrđuje se da je prijedlog Plana zaštite od požara Općine Bosiljevo usvojen sa 

DEVET glasova „ZA“- „JEDNOGLASNO“  ( Marijan Mateša, Mario Rendulić,  

Željko Kolić, Josipa Petković, Dijana Špelić, Sandra Ulaković, Josip Blažić, Zlatko 

Tonković i Nikola Mrzljak). 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

 

Ad.12.) Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 

Uvodno izlaganje dala je pročelnica Općine Bosiljevo. 

 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Bosiljevo za svaku kalendarsku 

godinu donosi Općinsko vijeće u skladu sa člankom 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19). 

 

Odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinicu lokalne samouprave na području županije, 

donosi župan na prijedlog općinskog načelnika. 

Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% 

vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod 

(rod), umanjen najmanje 30 %, prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne 

samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice loklane 

samouprave najmanje 30%. 

Ispunjenje ovih uvjeta utvrđuje općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. 

Općinsko povjerenstvo unosi podatke u registar šteta, temeljem čega se dodjeljuju sredstva pomoći 

za otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda. 

Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu dostavljen je 

vijećnicima uz poziv. 

 

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 

 

Utvrđuje se da je prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu usvojen sa DEVET glasova „ZA“- „JEDNOGLASNO“  ( Marijan Mateša, 

Mario Rendulić,  Željko Kolić, Josipa Petković, Dijana Špelić, Sandra Ulaković, Josip 

Blažić, Zlatko Tonković i Nikola Mrzljak). 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 



Ad.13.) Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu štete od prirodnih 

nepogoda 

 

Uvodno izlaganje dala je pročelnica Općine Bosiljevo. 

 

U povjerenstvo za procjenu šteta od  prirodnih nepogoda na razdoblje od četiri godine, imenuju se: 

1. Marijan Mateša, za predsjednika 

2. Sandra Ulaković, za člana 

3. Martina Zorko, za člana 

 

Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

dostavljen je vijećnicima uz poziv. 

 

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 

 

Utvrđuje se da je prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda usvojen sa DEVET glasova „ZA“- „JEDNOGLASNO“  ( Marijan 

Mateša, Mario Rendulić,  Željko Kolić, Josipa Petković, Dijana Špelić, Sandra 

Ulaković, Josip Blažić, Zlatko Tonković i Nikola Mrzljak). 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

 

Ad.14.) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka za 2022. godinu 

 

Uvodno izlaganje dala je pročelnica Općine Bosiljevo. 

 

Zakonom  o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, propisana je 

obveza financiranja  političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma iz državnog proračuna 

i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Minimalni iznos po jednom vijećniku za jedinice lokalne samouprave do 3.000 stanovnika ne može 

biti manji od 1.000,00 kuna. 

U skladu s navedenim u Proračunu Općine Bosiljevo osigurana su sredstva za navedene namjene 

u ukupnom iznosu 9.000,00 kuna koja se raspoređuju političkim strankama prema broju vijećnika 

u vijeću i isplatit će se kvartalno do kraja godine. 

 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka za 2022. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv. 

 

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda. 

 

Utvrđuje se da je prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka za 2022. godinu  usvojen sa DEVET glasova 

„ZA“- „JEDNOGLASNO“  ( ( Marijan Mateša, Mario Rendulić,  Željko Kolić, Josipa 

Petković, Dijana Špelić, Sandra Ulaković, Josip Blažić, Zlatko Tonković i Nikola 

Mrzljak). 




