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GRAD MURSKO SREDIŠĆE
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
22.
Na temelju članaka 1, 7, 8. i 11. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 5/97), članka 3. Odluke o izmjenama
i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mursko
Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
6/01), članka 30. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 5/97 i 6/01), te Statutarne
odluke o izmjeni Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 2/01), Gradsko vijeće
Grada Mursko Središće na 25. sjednici održanoj 26. svibnja
2008. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju dužnosti predsjednika Gradskog vijeća
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Mursko Središće razrješuje dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, Miljenka Cmrečak iz
Murskog Središća, temeljem podnesene usmene ostavke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
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Klasa: 021-05/08-01/463
Urbroj: 2109/11-08-01
Mursko Središće, 26. svibnja 2008.
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broj 5/97), članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 6/01), članka 30. i 51. Statuta Grada Mursko
Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
5/97), te članka 2. Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada
Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 2/01), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 25.
sjednici održanoj 26. svibnja 2008. godine, donosi

POTPREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Stjepan Novak, v. r.

23.
Na temelju članaka 11. i 12. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 5/97), članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mursko Središće
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 6/01), članka
30. i 38. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 5/97 i 6/01), te Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 2/01), Gradsko vijeće
Grada Mursko Središće na 25. sjednici održanoj 26. svibnja
2008. godine, donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika Gradskog vijeća
Grada Mursko Središće
Članak 1.
Za predsjednika Gradskog vijeća Mursko Središće
bira se:
Ivan Leček - Mursko Središće sa liste - nezavisna lista
Leček.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Klasa: 021-05/08-01/464
Urbroj: 2109/11-08-01
Mursko Središće, 26. svibnja 2008.

ODLUKU
o izboru članova Gradskog poglavarstva
Grada Mursko Središće
Članak l.
Josip Dobranić (HSLS), gradonačelnik Grada Mursko
Središće, po svom položaju je predsjednik Gradskog poglavarstva Grada Mursko Središće.
Članak 2.
Dražen Srpak (HDZ), zamjenik gradonačelnika Grada
Mursko Središće, po svom položaju zamjenik je predsjednika
Gradskog poglavarstva.
Članak 3.
Za članove Gradskog poglavarstva Grada Mursko Središće izabrani su:
1. Josip Dobranić - gradonačelnik - HSLS
2. Dražen Srpak - zamjenik
				
gradonačelnika - HDZ
3. Damir Cilar

- član

- HSLS

4. Zlatko Bek

- član

- nez. list. Srpak

5. Nada Žilavec

- član

- nez. list. Leček

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE

POTPREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Stjepan Novak, v. r.

Klasa: 021-05/08-01/465
Urbroj: 2109/11-08-01
Mursko Središće, 26. svibnja 2008.

24.
Na temelju članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”,

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ivan Leček, učitelj savjetnik, v. r.

GRAD PRELOG
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
22.
Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07) i članka 70.

Statuta Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 6/01 i 11/04), Gradsko vijeće Grada Preloga
na 21. sjednici održanoj 4. lipnja 2008. godine, donijelo
je slijedeću

5. lipnja 2008.
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ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Preloga - područje manjeg obuhvata k.o.
Draškovec, Cirkovljan, Oporovec i Prelog
Članak 1.
Ovom Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Preloga - područje manjeg obuhvata
k.o. Draškovec, Cirkovljan, Oporovec i Prelog (u daljnjem
tekstu: Odluka) započinje postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga za područje
manjeg obuhvata k.o. Draškovec, Cirkovljan, Oporovec
i Prelog, (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
7/03), (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUG Preloga
- područje manjeg obuhvata).
I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
IZMJENA I DOPUNA PPUG PRELOGA - PODRUČJE
MANJEG OBUHVATA
Članak 2.
Pravnu osnovu za izradu i donošenje Izmjena i dopuna
PPUG Preloga - područje manjeg obuhvata predstavlja
Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada
Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
1/06, 18/06 i 8/07).
II. RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PPUG
PRELOGA - PODRUČJE MANJEG OBUHVATA
Članak 3.
Razlozi za Izmjenu i dopunu PPUG Preloga - područje
manjeg obuhvata su:
-

proširenje područja stanovanja južno od Draškovca,

-

definiranje područja za razvoj golf-a - vježbalište
južno od lječilišno - turističkog kompleksa Draškovec
i golf centar s igralištem na području zapadno od
Oporovca,

-

prenamjena izdvojenog područja turističkih sadržaja
uz prostor eksploatacije šljunka u prostor turističkih
sadržaja kao pratećih sadržaja golf centra,

-

ukidanje izdvojenog područja poljoprivredno - gospodarske zone za uzgoj životinja sjeveroistočno od
Oporovca,

-

ukidanje mogućnosti gradnje izdvojenih gospodarstava
za intenzivni uzgoj životinja na području Grada južno
od ceste D 20 a istočno od građevinskog područja
naselja Prelog,

-

definiranje mogućnosti komercijalne eksploatacije
vode za piće kao prateće djelatnosti na području
izdvojene zone lječilišno - turističkog kompleksa
Draškovec,

-

prenamjena područja sporta i rekreacije u okviru
obuhvata Detaljnog plana uređenja dijela naselja
Jug u Prelogu.
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III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PPUG PRELOGA
- PODRUČJE MANJEG OBUHVATA
Članak 4.
Izmjena i dopuna PPUG Preloga - područje manjeg obuhvata određuje se kao “točkasta” izmjena s ciljem određivanja
prostorno planskih uvjeta kojima bi se osigurala prostorna i
sadržajna cjelovitost projekta izgradnje lječilišno - turističkog
kompleksa Draškovec sa pratećim turističko - rekreacijskim
sadržajima unutar područja Grada Preloga.
Izmjenom i dopunom PPUG - područje manjeg obuhvata obuhvatit će se prostor koji će utjecati na realizaciju
projekta razvoja lječilišno - turističkih sadržaja Draškovca,
ali i drugih kontaktnih naselja.
Članak 5.
Područje za speedway, predviđeno osnovnim DPU dijela
naselja Jug u Prelogu u južnom dijelu zone obuhvata, izuzelo
bi se iz zone obuhvata ovog plana, odnosno za njegovo uređenje bi se predvidjela rezervna lokacija predviđena PPUG
Preloga, a koja se nalazi neposredno istočno od sadašnje.
Time bi se oslobodio prostor južnog dijela naselja za druge,
prvenstveno stambene sadržaje.
IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I
DOPUNA PPUG PRELOGA - PODRUČJE MANJEG
OBUHVATA
Članak 6.
Radi se o ciljanoj izmjeni PPUG usmjerenoj na realizaciju jednog projekta, a s ciljem da se razvije jedna gospodarska grana koja za sada u Prelogu gotovo i ne postoji
- kontinentalni turizam.
Osim projekta, za koji je izrađena funkcionalna i investicijska analiza, te I. faze realizacije koja se odnosi
na prostor lječilišno - turističkog kompleksa, PPUG nije
predvidio razvoj pratećih sadržaja koji bi upotpunjavali
osnovnu ponudu, a s druge strane na istom ili vrlo bliskom
prostoru je predvidio određene djelatnosti koje nisu kompatibilne s turizmom, što je ovom Izmjenom i dopunom PPUG
potrebno uskladiti, uzevši u obzir da se razvoj lječilišno
- kupališnog turizma na području između naselja Prelog,
Cirkovljan, Draškovec i Oporovec, određuje kao prioritetni
projekt lokalne samouprave.
Članak 7.
Unutar područja obuhvata Izmjene i dopune DPU dijela
naselja Jug u Prelogu, u posljednjih je nekoliko godina došlo
do realizacije prvenstveno stambenog dijela naselja. Komunalno su opremljene ili djelomično opremljene ulice koje
čine nastavak već ranije izgrađenih ulica Jug I i Jug II.
U fazi je realizacija i dijela komercijalnih sadržaja,
planiranih u jugozapadnom dijelu područja DPU dijela
naselja Jug u Prelogu.
U vlasničkom smislu, dio područja predviđenog za
turističke namjene i zaštitnog zelenila u odnosu na utjecaj
speedway-a u gradskom je vlasništvu, a Izmjenama i dopuna
PPUG Preloga - područje manjeg obuhvata ispitat će se
prenamjena navedenih površina u zonu stanovanja.
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V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA
I DOPUNA PPUG PRELOGA - PODRUČJE
MANJEG OBUHVATA
Članak 8.
Osnovni cilj je osiguranje prostornih uvjeta za realizaciju
projekta turističko - lječilišnog kompleksa Draškovec.
Programska polazišta ove Izmjene i dopune PPUG Preloga
- područje manjeg obuhvata predstavljaju PP Međimurske
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
7/01 i 8/01) i stručne studije izrađivane za projekt lječilišno
- turističkog kompleksa Draškovec.
Članak 9.
Cilj izrade Izmjenama i dopuna PPUG Preloga - područje
manjeg obuhvata je i veća iskoristivost građevinskog područja juga Preloga za stambenu namjenu.
Programska polazišta za izradu Izmjenama i dopuna
PPUG Preloga - područje manjeg obuhvata predstavljaju
smjernice iz PPUG Prelog za navedenu zonu.
VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA
IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUG PRELOGA
- PODRUČJE MANJEG OBUHVATA
Članak 10.
Stručne podloge potrebne za izradu Izmjena i dopuna
PPUG Preloga - područje manjeg obuhvata su:
-

resursne osnove i drugi podaci o istraživanju mineralnih sirovina i drugih geopotencijala,

-

podaci o Ekološkoj mreži,

-

studije razvoja infrastrukture, posebno odvodnje,

-

procjene potreba, mogućnosti i cijene izmiještanja
magistralne infrastrukture s prostora zanimljivog
za sadržaje vezane uz lječilišno - turistički kompleks.
Članak 11.

Stručnu podlogu za dio područja koje je određeno DPU
dijela naselja Jug u Prelogu u smislu zaštite vizure na župnu
crkvu i druge mjere zaštite kulturne baštine predstavlja
Konzervatorska podloga izrađena od strane Instituta za
povijest umjetnosti iz Zagreba.

5. lipnja 2008.

Stručno rješenje Izmjena i dopuna PPUG Preloga područje manjeg obuhvata izradit će ovlašteni izrađivač
prostorno-planske dokumentacije, koji će se odabrati na
način propisan zakonom.
VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH
PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA
Članak 13.
Podloga za izradu Izmjene i dopune PPUG Preloga
- područje manjeg obuhvata izradit će se u digitalnom
obliku, u dwg ili dxf formatu, sukladno člancima 2. i 349.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”,
broj 76/07).
Katastarski planovi za izradu Izmjena i dopuna PPUG
- područje manjeg obuhvata pribavit će se od Državne geodetske uprave, Područni ured Čakovec, Ispostava Prelog.
IX. POPIS TIJELA I OSOBA KOJA DAJU ZAHTJEVE
ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUG PRELOGA
- PODRUČJE MANJEG OBUHVATA
Članak 14.
Zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna PPUG Preloga
- područje manjeg obuhvata mogu biti podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti.
Popis tijela i osoba koji daju zahtjeve za izradu Izmjena
i dopuna PPU - područje manjeg obuhvata su:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, Ivana
Gundulića 2, 42000 Varaždin
2. Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije,
Čakovec
3. Ured uprave u Međimurskoj županiji, Služba za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo,
Ispostava Prelog
4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Međimurske županije,
Ruđera Boškovića 2, Čakovec
5. Hrvatska agencija za telekomunikacije
6. Međimurje - plin, Mihovljanska 70, Čakovec
7. Međimurske vode, Matice Hrvatske, Čakovec
8. Hrvatske vode d.o.o, VGI Međimurje, Čakovec,
Ivana Mažuranića 2

Graditeljski i hortikulturni uvjeti, u smislu visine gradnje, oblikovanja i primjene biljnih vrsta u javnom oblikovanju i uređivanju prostora, definirani su smjernicama za
planiranje stambenih područja naselja iz poglavlja 2.2. i
6. PPUG Prelog.

10. HEP, Distribucijsko područje Elektra Čakovec, Žrtava
fašizma 2, Čakovec

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
		 RJEŠENJA

12. Županijska uprava za ceste Čakovec, Mihovljanska
70, Čakovec

Članak 12.
Stručne podloge prema članku 7. pribavit će se od tijela
uprave i tijela s javnim ovlastima nadležnim za pojedine
podatke.

9. Hrvatske vode, VGO Varaždin, Međimurska 26b

11. HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor
za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje
i izgradnju, Kupska bb, 10 001 Zagreb

13. Hrvatske ceste, Vončinina 3, Zagreb
14. Hrvatske željeznice - infrastruktura, razvoj i investicije,
Služba za pregled tehničke dokumentacije, Komisija
za pregled tehničke dokumentacije, Mihanovićeva
12, Zagreb

5. lipnja 2008.
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15. MUP, Policijska uprava Međimurske županije, Odjel
zajedničkih i upravnih poslova, Jakovca Gotovca,
Čakovec
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IV FAZA

Prethodna rasprava i izrada izvješća o prethodnoj raspravi

V FAZA		

Izrada nacrta prijedloga Izmjena i dopuna
PPUG Preloga - područje manjeg obuhvata
za javnu raspravu

17. Mjesni odbor Preloga, Cirkovljana, Draškovca i
Oporovca

VI FAZA

Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna
PPUG Preloga - područje manjeg obuhvata
za javnu raspravu i objava javne rasprave

Članak 15.

VII FAZA

Javna rasprava i izrada izvješća o javnoj
raspravi

16. PLINACRO d.o.o., Sektor transporta plina, Savska
cesta 88a, Zagreb

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna
PPUG Preloga - područje manjeg obuhvata je 30 dana od
dana dostave ove Odluke.
U slučaju da tijela i osobe iz članka 11. stavka 2. ove
Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u
prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

VIII FAZA Izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena
i dopuna PPUG Preloga - područje manjeg
obuhvata
IX FAZA

Članak 16.
Tijela i osobe iz članka 11. stavka 2. ove Odluke moraju
u svojim zahtjevima odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje
svoje zahtjeve u izradi Izmjena i dopuna PPUG - područje
manjeg obuhvata. Ako to ne učine, nositelj izrade nije dužan
poštivati takve zahtjeve. U tom slučaju je nositelj izrade
Izmjena i dopuna PPUG Preloga - područje manjeg obuhvata
dužan posebno obrazložiti nepoštivanje zahtjeva.
Članak 17.
Tijela i osobe iz članka 11. stavka 2. ove Odluke dužni
su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade
raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog
djelokruga, koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna
PPUG - područje manjeg obuhvata.
X. ROKOVI VEZANI UZ IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUG PRELOGA - PODRUČJE MANJEG
OBUHVATA
Članak 18.
Rok za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPUG
Preloga - područje manjeg obuhvata je 30. ožujaka 2009.
godine.
Rok za zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna PPUG Preloga - područje manjeg obuhvata tijela i osoba određenih
člankom 11. ove Odluke je 30 dana.
Članak 19.
Izrada Izmjena i dopuna PPUG Preloga - područje manjeg
obuhvata se dijeli u IX faza i to:
I FAZA			

Zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna PPUG
Preloga - područje manjeg obuhvata, odabir
izrađivača Izmjena i dopuna PPUG Preloga
- područje manjeg obuhvata

II FAZA		

Izrada podloga i pribavljanje stručnih rješenja

III FAZA		

Izrada nacrta prijedloga Izmjena i dopuna
PPUG Preloga - područje manjeg obuhvata
za prethodnu raspravu

Utvrđivanje konačnog prijedloga Izmjena
i dopuna PPUG Preloga - područje manjeg
obuhvata, ishođenje potrebnih suglasnosti
tijela određenih zakonom, usvajanje i objava
u službenom glasniku
Članak 20.

Rokovi završetka određenih faza su:
I FAZA

- 30. lipanj 2008. godine

II FAZA

- 15. srpanj 2008. godine

III FAZA

- 30. srpanj 2008. godine

IV FAZA

- 10. kolovoz 2008. godine

V FAZA

- 20. kolovoz 2008. godine

VI FAZA

- 30. kolovoz 2008. godine

VII FAZA

- 1. do 25. rujan 2008. godine

VIII FAZA

- 5. listopad 2008. godine

IX FAZA
			

- 10. listopad do 10. prosinac
2008. godine.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I
DOPUNA PPUG PRELOGA - PODRUČJE MANJEG
OBUHVATA
Članak 21.
Izmjenu i dopunu PPUG Preloga - područje manjeg
obuhvata prema ovoj Odluci financirat će zainteresirani
investitor lječilišno - turističkog kompleksa Draškovec.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
Članak 23.
Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji ova Odluka dostavlja se:
-

urbanističkoj inspekciji,

-

tijelima i osobama iz članka 11. stavka 2. ove Odluke
zajedno sa pozivom za dostavu zahtjeva iz članka
79. Zakona.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 350-02/05-01/36
URBROJ: 2109/14-02-05-01
Prelog, 4. lipnja 2008.

5. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 350-02/08-01/21
URBROJ: 2109/14-01-08-39
Prelog, 4. lipnja 2008.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v. r.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v. r.

24.

23.
Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07) i članka 70. Statuta
Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
6/01 i 11/04), Gradsko vijeće Grada Preloga na 21. sjednici
održanoj 4. lipnja 2008. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja
područja lječilišno - turističkog kompleksa Draškovec
Članak 1.
Ovom Odlukom o dopuni Odluke o izradi Detaljnog
plana uređenja područja lječilišno - turističkog kompleksa
Draškovec (u daljnjem tekstu: Odluka o dopuni DPU)
dopunjuje se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja
područja lječilišno - turističkog kompleksa Draškovec (u
daljnjem tekstu: Odluka o izradi DPU) (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 3/08).

Temeljem odredaba članka 34. Statuta Grada Preloga
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 6/01 i 11/04),
Gradsko vijeće Grada Preloga na 21. sjednici održanoj 4.
lipnja 2008. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli povlaštenih
kredita studentima s područja Grada Preloga
Članak 1.
Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o
dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada
Preloga mijenja se i dopunjuje Odluka o dodjeli povlaštenih
kredita studentima s područja Grada Preloga (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 15/05 i 18/06) i to tako
da se dodaje nova glava V. koja glasi:
“V. DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE POVRATA
KREDITA
Članak 13. a.

Članak 2.
U članku 2. Odluke o izradi DPU, drugi stavak se mijenja
i dopunjuje na način da se tekst “je pokrenut” zamjenjuje
tekstom “se pokreće” , te da se na kraju rečenice umjesto
točke stavlja zarez i dodaje tekst “i to samo u smislu promjene namjene iz turističkog naselja oznake T2 u hotelski
kompleks oznake T1, te povećanja površine izdvojenog
područja, na prostor šume oznake Š3, odnosno u smjeru
naselja Draškovec .”

Korisnici kredita koji uredno završe visokoškolsko
obrazovanje u skladu s Ugovorom o kreditu i ovom
Odlukom imaju pravo na djelomično oslobađanje povrata kredita i pripadajućih kamata u iznosu od 600,00
kuna/mjesečno za cijeli vremenski period otplate kredita
određen Ugovorom o kreditu, pod uvjetom da nastave
živjeti na području Grada Preloga (ne promjene prebivalište za prebivalište van područja Grada Preloga) i
to u periodu otplate kredita koji je određen Ugovorom
o kreditu.

Članak 3.
U ostalim dijelovima Odluka o izradi DPU se ne mijenja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
Članak 5.
Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji ova Odluka dostavlja se:
-

urbanističkoj inspekciji,

-

tijelima i osobama iz članka 11. stavka 2. ove Odluke
zajedno sa pozivom za dostavu zahtjeva iz članka
79. Zakona.

Članak 13. b.
Korisnici kredita koji uredno završe visokoškolsko
obrazovanje u skladu s Ugovorom o kreditu i ovom Odlukom
imaju pravo na djelomično oslobađanje povrata kredita
i pripadajućih kamata u iznosu od 800,00 kuna/mjesečno
za cijeli vremenski period otplate kredita određen Ugovorom o kreditu, pod slijedećim uvjetima:
-

ako nastave živjeti na području Grada Preloga
(ne promjene prebivalište za prebivalište van područja Grada Preloga), u periodu otplate kredita
koji je određen Ugovorom o kreditu,

-

ako se nakon prijenosa kredita u otplatu, zaposle na području Grada Preloga, odnosno kod
poslodavca koji ima sjedište na području Grada
Preloga, u periodu otplate kredita koji je određen
Ugovorom o kreditu.

5. lipnja 2008.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”
Članak 13. c.

Korisnici kredita iz članka 13. a. i 13. b. dužni su
Povjerenstvu dostaviti zahtjev za djelomično oslobađanje
povrata kredita i kamata, te odgovarajuću dokumentaciju
kojom dokazuju uvjete iz članka 13. a. i 13. b.
O djelomičnom oslobađanju povrata kredita i kamata na prijedlog Povjerenstva odlučuje Gradsko poglavarstvo.
Temeljem odluke Gradskog poglavarstva sklapa se
aneks Ugovoru o kreditu s bankom.
Članak 13. d.
Korisnici kredita s kojima se sklopio aneks Ugovoru o
kreditu s bankom u skladu s prethodnim člankom dužni
su, u roku od 30 dana od dana promjene uvjeta na osnovu
kojih im je odobreno sklapanje aneksa Ugovoru o kreditu
dostaviti pisanu obavijest o promjeni uvjeta.
U slučaju da korisnici kredita ne poštuju rok iz
prethodnog stavka dužni su platiti 50% primljenog
iznosa djelomičnog oslobađanja za koji su do tada bili
oslobođeni.
Primljeni iznos djelomičnog oslobađanja počinje
se računati od dana početka djelomičnog oslobađanja
utvrđenog Ugovorom o kreditu do isteka roka od 30 dana
od dana promjena uvjeta temeljem kojih im je odobreno
sklapanje aneksa Ugovoru o kreditu.
Članak 13. e.
U slučajevima iz članka 13. a. i 13. b. kada se promjene uvjeti za djelomično oslobađanje, odnosno kad
korisnik kredita više ne udovoljava uvjetima za djelomično oslobađanje, sklapa se aneks Ugovoru o kreditu
kojim se regulira obveza plaćanja preostalog iznosa
kredita i pripadajućih kamata, naknada i pripadajućih
troškova.
Članak 13. f.
Iznos djelomičnog oslobađanje obveze povrata kredita
tereti proračun Grada Preloga.”
Članak 2.
Sadašnje glave V. i VI. postaju glave VI. i VII.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 604-02/08-01/13
URBROJ: 2109/14-01-08-01
Prelog, 4. lipnja 2008.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v. r.
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25.
Temeljem članka 34. Statuta Grada Preloga (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 6/01 i 11/04), Gradsko
vijeće Grada Preloga na 21. sjednici održanoj 4. lipnja 2008.
godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća,
Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela,
te tijela mjesnih odbora Grada Preloga
Članak 1.
Ovom Odlukom o naknadi troškova članovima Gradskog
vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, te
tijelima mjesnih odbora Grada Preloga (u daljnjem tekstu:
Odluka) određuje se pravo na naknadu troškova nastalih
uslijed vršenja dužnosti članova Gradskog vijeća, Gradskog
poglavarstva, njihovih radnih tijela, te tijela mjesnih odbora
s područja Grada Preloga.
Članak 2.
Osobe iz članka 1. ove Odluke imaju pravo na naknadu
troškova nastalih uslijed vršenja svoje dužnosti i to zbog
nazočnosti sjednicama Gradskog vijeća, Poglavarstva, radnih
tijela, te tijela mjesnih odbora s područja Grada Preloga.
Članak 3.
Vijećnicima Gradskog vijeća Grada Preloga koji prisustvuju sjednici Gradskog vijeća pripada naknada u iznosu od
15 % prosječne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu
Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, što predstavlja bruto iznos naknade po sjednici.
Vijećnicima Gradskog vijeća Grada Preloga koji prisustvuju sjednicama Gradskog poglavarstva pripada naknada
u iznosu od 7,5% prosječne plaće isplaćene po radniku u
gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju,
što predstavlja bruto iznos naknade po sjednici.
Vijećnicima Gradskog vijeća Grada Preloga koji prisustvuju sjednicama drugih tijela pripada naknada u visini iznosa
koja pripada članu tijela kojoj sjednici prisustvuju.
Članak 4.
Članovima Gradskog poglavarstva Grada Preloga koji
prisustvuju sjednici Gradskog poglavarstva pripada naknada
u iznosu od 15% prosječne plaće isplaćene po radniku u
gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju,
što predstavlja bruto iznos naknade po sjednici.
Članovima Gradskog poglavarstva Grada Preloga koji
prisustvuju sjednicama Gradskih vijeća pripada naknada
u iznosu od 7,5% prosječne plaće isplaćene po radniku u
gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju,
što predstavlja bruto iznos naknade po sjednici.
Članovima Gradskog poglavarstva Grada Preloga koji
prisustvuju sjednicama drugih tijela pripada naknada u
visini iznosa koja pripada članu tijela kojoj sjednici prisustvuju.
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Članak 5.

Članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva koji prisustvuju sjednicama svojih radnih
tijela pripada naknada u iznosu od 5% prosječne plaće
isplaćene po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske
u prethodnom tromjesečju, što predstavlja bruto iznos
naknade po sjednici.
Članak 6.
Članovima vijeća mjesnih odbora s područja Grada
Preloga koji prisustvuju sjednicama vijeća mjesnih odbora
pripada naknada u iznosu od 5% prosječne plaće isplaćene
po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, što predstavlja bruto iznos naknade po
sjednici.
Članak 7.
Predsjedniku Gradskog vijeća pripada iznos od 600,00
kuna mjesečno/neto za obavljanje poslova iz članka 34.
Statuta Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 6/01 i 11/04).
Predsjedniku Gradskog vijeća koji prisustvuju sjednicama Gradskog poglavarstva pripada naknada u iznosu od
10% prosječne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu
Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, što predstavlja bruto iznos naknade po sjednici.
Predsjedniku Gradskog vijeća koji prisustvuju sjednicama
drugih tijela pripada naknada u visini iznosa koja pripada
članu tijela kojoj sjednici prisustvuju.
Članak 8.
Predsjednicima mjesnih odbora i Socijalnog vijeća
Grada Preloga pored iznosa iz članka 5, odnosno članka 6.
ove Odluke pripada i iznos od 2.500,00 kuna godišnje za
obavljanje poslova iz djelokruga mjesnih odbora, odnosno
Socijalnog vijeća Grada Preloga.
Članak 9.

mjesnih odbora s područja Grada Preloga a sjednica
se održavaju izvan redovnog radnog vremena pripada
naknada u visini iznosa koja pripada članu tijela kojoj
sjednici prisustvuju.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i radnih
tijela Gradskog vijeća Grada Preloga koja je donijeta od
strane Gradskog vijeća Grada Preloga dana 5. rujna 2000.
godine i stupila je na snagu 14. rujna 2000. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova
članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 10/06), Odluka o naknadi troškova članovima Gradskog
poglavarstva, članovima radnih tijela Gradskog poglavarstva
i organima mjesnih odbora Grada Preloga koja je donijeta
od strane Gradskog poglavarstva Grada Preloga dana 29.
kolovoza 2000. godine i stupila je na snagu istog dana,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova
članovima Gradskog poglavarstva, članovima radnih tijela
Gradskog poglavarstva i organima mjesnih odbora Grada
Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
9/06) i zaključak Gradskog poglavarstva Grada Preloga od
4. svibnja 1998. godine.
Članak 13.
Ova Odluka o naknadi troškova članovima Gradskog
vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, te
tijelima mjesnih odbora Grada Preloga stupa na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske
županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PRELOGA
KLASA: 021-05/08-01/31
URBROJ: 2109/14-03-08-01
Prelog, 4. lipnja 2008.

Osobe iz članka 1. ove Odluke imaju pravo na naknadu
stvarno izgubljene zarade za prisustvovanje sjednicama
u slučaju da se sjednice održavaju za vrijeme njihovog
radnog vremena.
Pravo na naknadu stvarno izgubljene zarade isplaćuje
se pravnoj osobi u kojoj je osoba iz članka 1. ove Odluke
u radnom odnosu i to na osnovu pismenog zahtjeva pravne
osobe.
Članak 10.
Službenicima koji su pozvani na sjednice Gradskog
vijeća i Gradskog poglavarstva a sjednica se održavaju
izvan redovnog radnog vremena pripada naknada u iznosu
od 7,5% prosječne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, što
predstavlja bruto iznos naknade po sjednici.
Članak 11.
Službenicima koji su pozvani na sjednice radnih
tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, te tijela

5. lipnja 2008.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v. r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
2.
Na osnovu članka 70. Statuta Grada Preloga (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 6/01) i Odluke o uređenju prometa na području Grada Preloga (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 7/01, 4/03 i 7/08), Gradsko
poglavarstvo Grada Preloga na 42. sjednici održanoj 28.
svibnja 2008. godine, donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim
parkiralištima na području Grada Preloga

5. lipnja 2008.
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Članak 1.

Ovim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika
o javnim parkiralištima na području Grada Preloga mijenja
se i dopunjuje Pravilnik o javnim parkiralištima na području
Grada Preloga (“Službeni glasnik Međimurske županije”
broj 7/04, 9/06 i 7/08), mijenja se članak 5. u cijelosti tako
da glasi:
“Članak 5.
Raspodjela parkinga u kategorije određuje se temeljem
načina i visine naplate te dužini dozvoljenog parkiranja.
I kategorija parkinga, cijena parkinga 3 kn/1 sat,
ograničeno trajanje parkiranja od 2 sata.
Parkinzi:
-

Glavna ulica kbr. 1-27 sjeverna strana broj parkinga
je 21,

-

Glavna ulica kbr. 2-20 južna strana broj parkinga je
20,

-

Glavna ulica kod crkve, sjeverna i južna strana broj
parkinga je 29,

-

Glavna ulica kbr. 51-59, sjeverna strana broj parkinga
je 9,

-

Glavna ulica kbr. 46-56. južna strana, broj parkirnih
mjesta je 8,

-

Trg Slobode, istočna i zapadna strana, broj parkirnih
mjesta je 35.

II kategorija parkinga, cijena parkinga 3 kn/1 sat,
neograničeno trajanje parkiranje.
Parkinzi:
-

parkiralište kod Srednje škole, broj parkirnih mjesta
je 25,

-

tržnica, broj parkirnih mjesta je 24 (utorkom i subotom zatvoren),

-

parkiralište u dvorištu Grada Preloga, Glavna 33,
broj parkirnih mjesta je 12,

-

Trg kralja Tomislava, broj parkirnih mjesta je 131
(parkirališta oko stambene zgrade predstavljaju stanarsku zonu s dozvolom parkiranja samo za stanare
sa povlaštenom stanarskom kartom),

-

parkiralište kod ambulante, broj parkirnih mjesta je
37.

Dnevna karta za ovu kategoriju parkinga iznosi 6 kn i
vrijedi za tekući dan.
III kategorija parkinga, cijena parkinga 2 kn/1 sat,
neograničeno trajanje parkiranje.
Dnevna karta za fizičke osobe - 4,00 kune
Parkinzi:
-

parkiralište Nikola Tesla, broj parkirnih mjesta je
40
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IV kategorija parkinga, parkirališta bez naplate i
ograničenja parkiranja.
Parkinzi:
- parkiralište na Trgu Svetog Florijana,
- parkiralište u Ulici Vladimira Nazora ispred tvrke
Interijer Drvopaneli d.o.o, Komet d.d. i MTČ d.d.,
- Ulica kralja Petra Krešimira 7, broj parkirnih mjesta
je 10,
- Glavna 29 iza poslovnih prostora, broj parkirnih
mjesta je 5,
- parkiralište u Ulici Kalmana Mesarića ispred kućnog broja 2 , i ispred tvrtke Komet d.d. i Beton d.d.
Prelog,
- parkiralište park “Mladosti” i sportske dvorane,
- parkiralište ispred Policijske postaje, poslovnog
centra Zvonarek i Fegac,
- parkiralište kod industrijske zone ispred poslovnih
objekata.
Pravna osoba koja obavlja poslove naplate parkiranja
zaključuje ugovor sa pravnim osobama, vlasnicima ili
korisnicima navedenih parkinga (po uređenju imovinsko
pravnih odnosa).”
Članak 2.
U članku 34. poslije stavka 2. stavlja se novi stavak
3. koji glasi:
“Cijena mjesečne odnosno godišnje karte za parkiralište
u Ulici N. Tesle iznosi:
a.) godišnja naplatna karta za fizičke osobe 800,00 kn
b.) godišnja naplatna karta za pravne osobe 1.200,00
kn
c.) mjesečna naplatna karta za fizičke osobe 80,00 kn
d.) mjesečna naplatna karta za pravne osobe 130,00
kn.”
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 3.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da izda pročišćeni tekst Pravilnika o javnim parkiralištima na području
Grada Preloga.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
javnim parkiralištima na području Grada Preloga stupa na
snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA PRELOGA
KLASA: 340-09/08-01/3
URBROJ: 2109/14-02-08-01
Prelog, 28. svibnja 2008.
PREDSJEDNIK
Gradskog poglavarstva
Dragutin Glavina, v. r.
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OPĆINA ŠENKOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
7.
Na temelju članka 35. točka l. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj
33/01, 60/01 i 129/05), Općinsko vijeće Općine Šenkovec
na svojoj 11. sjednici, održanoj 31. siječnja 2006. godine
donijelo je osnovni tekst, a na 32. sjednici održanoj 27.
svibnja 2008. godine, donijelo je

Općinsko poglavarstvo može raspustiti mjesni odbor
ako ono krši Statut Općine, pravila mjesnog odbora ili
ne izvršava provjerene mu poslove.”
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠENKOVEC

IZMJENE I DOPUNE

Klasa: 021-05/08-32
Urbroj: 2109/25-08-2
Šenkovec, 27. svibnja 2008.

Statuta Općine Šenkovec
Dosadašnji članak 37. mijenja se tako da glasi:

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Miljenko Topličanec, dipl. ing. , v. r.

“Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život
i rad građana.
Mjesni odbor je pravna osoba.
U Općini Šenkovec osnovan je Mjesni odbor Knezovec.”
Dosadašnji članak 38. mijenja se i glasi:
“Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati
Općinsko vijeće, najmanje 20% građana s područja
postojećeg mjesnog odbora i njihove organizacije i
udruženja, te Odbor za statut i poslovnik.”

8.
Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”, broj 79/07), te Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (“Narodne novine”, broj 40/08) i Izmjena Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(“Narodne novine”, broj 44/08) i članka 7. Statuta Općine
Šenkovec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
1/06), Općinsko vijeće Općine Šenkovec je na 32. sjednici,
održanoj 27. svibnja 2008. godine, donijelo

“Članak 40.a.
ću:

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vije-

rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih
planskih dokumenata Općine Šenkovec i njihova
ostvarenja, te drugih akata od utjecaja na život
i rad područja odbora,

-

predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture
i uređenja naselja,

-

predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih
površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata
na svom području,

-

predlaže promjenu područja mjesnog odbora.”

Dosadašnji članak 43. mijenja se tako da glasi:
“Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Općinskom
poglavarstvu za zakonitost svoga rada.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za
svoj rad vijeću mjesnog odbora, Općinskom poglavarstvu
za zakonitost rada, a općinskom načelniku za povjerene
poslove iz samoupravnog djelokruga.

ODLUKU
o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
Općine Šenkovec
Članak 1.
se:

U Stožer zaštite i spašavanja Općine Šenkovec imenuju
1. Mijo Belužić, zamjenik načelnika - načelnik,
2. Branka Benčik, Odjel za zaštitu i spašavanje u
PUZS Čakovec - član,
3. Dražen Zelić, DVD Knezovec - član,
4. Robert Meglić, JVP Čakovec - član,
5. Josip Novak, DVD Šenkovec - član.
Članak 2.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik
Općine Šenkovec. Stožer zaštite i spašavanja aktivira se
kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće.
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Članak 3.
Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o imenovanju
Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Šenkovec
(KLASA: 021-05/06-20, URBROJ: 2109/25-06-04 od 19.
prosinca 2006. godine).
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠENKOVEC

Broj 10 - Stranica 727

Klasa: 021-05/08-32
Urbroj: 2109/25-08-2
Šenkovec, 27. svibnja 2008.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Miljenko Topličanec, dipl.ing. , v. r.
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“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” službeno je glasilo Međimurske županije, gradova Mursko Središće i Prelog, općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec,
Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen,
Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec,
Štrigova i Vratišinec.
IZDAJE: Međimurska županija, 40000 Čakovec, R. Boškovića 2, tel. (040) 374-201 - Odgovorna
urednica: Doris Srnec, dipl. iur. - Priprema i tisak: “GLASILA” d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1,
tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr.
Godišnja pretplata za 2008. godinu iznosi 330,00 kn, a uplaćuje se na poslovni račun broj 23920071800020004 (poziv na broj 21-7404 matični broj). “Službeni glasnik” objavljuje se i na WEB stranici
Međimurske županije na adresi www.medjimurska-zupanija.hr

