24. rujna 2007.

“ 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 ”

Broj
I S S9N- Stranica
1 3 3 2 - 7 1117
097

SLUŽBENI GLASNIK

M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E

Broj 9 - 2007. - Godina XV.

Čakovec, 24. rujna 2007.

“Službeni glasnik Međimurske
županije” izlazi po potrebi

SADRŽAJ

70.

71.

MEĐiMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
20.

Odluka o kupnji nekretnina za potrebe provedbe Pilot projekta navodnjavanja na području
Međimurske županije

1118

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Međimurske županije

1118

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
113.

Zaključak o dodjeli novčane nagrade Filipu
Udeu iz Čakovca, gimnastičaru Gimnastičke
udruge “Zadravec Marijan Macan” Čakovec
i reprezentativcu Hrvatske gimnastičke reprezentacije

1120

Odluka o prihvaćanju Izvješća s javne rasprave i upućivanje konačnog prijedloga PPUO
- Izmjene i dopune na dobivanje mišljenja i
potrebnih suglasnosti

1123

21.

Odluka o otkupu zemljišta na k.o. Palovec

1123

22.

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg
vrtica “Potočnica” Mala Subotica

1124

23.

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Općine Mala Subotica

1124

Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Općine Mala Subotica

1124

Rješenje o imenovanju člana Uprave groblja

1125

24.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE
25.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
23.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće

OPĆINA PODTUREN

1120

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

19.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
15.

Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog
vijeća

1121

16.

Odluka o davanju koncesije

1121
21.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
13.

14.

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva
za pripremu i provedbu postupka nabave za
izradu Detaljnog plana poduzetničke zone u
Hodošanu
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva
za pripremu i provedbu postupka nabave za
izradu Detaljnog plana poduzetničke zone u
Palinovcu

20.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu
i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja groblja

1125

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
reviziji Proračuna Općine Podturen za 2006.
godinu

1125

Zaključak o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Čakovcu

1126

OPĆINA ŠTRIGOVA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1122

1122

5.

Odluka o komunalnom doprinosu Općine
Štrigova

1126

6.

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Štrigova

1128

“ 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 ”

Stranica 1118 - Broj 9
7.

Odluka o vrijednosti boda za izračun visine
komunalne naknade

1130

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
U MEĐiMURSKOJ ŽUPANIJI
AKTI VIJEĆA
1.

Izmjene i dopune Statuta Vijeća romske
nacionalne manjine Međimurske županije

24. rujna 2007.

2.

Statut Vijeća romske nacionalne manjine u
Međimurskoj županiji (pročišćeni tekst)

1131

3.

Financijski plan Vijeća romske nacionalne
manjine Međimurske županije za period od
17. 06. do 31. 12. 2007. godine

1134

Financijski plan Vijeća romske nacionalne
manjine Međimurske županije za 2008. godinu

1135

4.
1131

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
70.
Temeljem članka 18. Statuta Međimurske županije
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 1/07 - pročišćeni tekst) i članka 70. Poslovnika Skupštine Međimurske
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 6/06
- pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 19.
sjednici, održanoj 21. rujna 2007. godine, donijela
ODLUKU
o kupnji nekretnina za potrebe provedbe Pilot projekta navodnjavanja na području Međimurske županije
1. Međimurska županija kupuje dio nekretnine upisane
u z.k.ul. 13, k.o. Kuršanec, čest. br. 160/16/455/11, što u
naravi predstavlja pašnjak Gornje Zavrtje, površine 1 r 272
čhv, vlasnika Mladena Horvata iz Orehovice.
2. Međimurska županija kupuje nekretninu upisanu u
z.k.ul. 126, k.o. Kuršanec, čest. br. 160/16/455/10, što u
naravi predstavlja pašnjak Gornje Zavrtje, površine 1 r 272
čhv, vlasnice Ane Žvorc iz Varaždina.
3. Ovlašćuje se Josip Posavec, dipl. ing., župan da
potpiše ugovore o kupnji nekretnina iz točke 1. i 2. ove
Odluke.
4. Ova odluka objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
SKUPŠTINA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
KLASA: 940-01/07-03/10
URBROJ: 2109/1-02-07-02
Čakovec, 21. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Vladimir Ivković, dipl.iur., v. r.

71.
Temeljem članka 4. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine”, broj 23/07), članka 18. Statuta Međimurske
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
1/07 - pročišćeni tekst) i članka 70. Poslovnika Skupštine
Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 6/06 - pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 19. sjednici, održanoj 21. rujna 2007.
godine, donijela
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Međimurske županije
I. UVOD
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih
Međimurske županije (dalje: Savjet), broj članova, način
izbora članova, djelokrug rada, način utjecaja na rad Skupštine Međimurske županije (dalje: Skupština) u postupku
donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa
za mlade, financiranje rada te ostala pitanja od značenja
za rad Savjeta.
Osnivanjem Savjeta otvara se društveni i politički prostor
za djelovanje mladih u Županiji, sukladno Nacionalnom
programu djelovanja za mlade (dalje: Nacionalni program),
Županijskom programu djelovanja za mlade Međimurske
županije (dalje: Županijski program) i Zakonu o savjetima
mladih (dalje: Zakon).
II. SASTAV I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA
SAVJETA
Članak 2.
Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Skupštine koje promiče aktivno i odgovorno sudjelovanje mladih u društvenom odlučivanju, sukladno Zakonu i Statutu
Županije.
Savjet ima 9 (devet) članova.
Za članove Savjeta mogu se imenovati osobe u dobi od
petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina, s prebivalištem
na području Županije.
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Članak 3.
Članove Savjeta bira Skupština na temelju javnog poziva
kojeg objavljuje Odbor za izbor i imenovanja u roku od 15
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Javni poziv objavljuje se u lokalnom tjedniku, a rok za
podnošenje prijava je 20 dana od dana objave poziva.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge
mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća,
studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja
mladih (u daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelji).
Ovlašteni predlagatelji su dužni svoje prijedloge obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ih Odboru za izbor i
imenovanja, u slijedećem obaveznom sadržaju:
1. ime/naziv i sjedište (udruge, učeničkog vijeća,
studentskog zbora i drugih registriranih oblika organiziranja mladih),
2. ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište,
3. datum i godina rođenja,
4. obrazloženje (detaljno navesti razloge zbog čega bi
kandidat bio pogodan za člana Savjeta mladih, da li
je do sada aktivno sudjelovao u radu udruga i drugih
organizacija, kojim vrstama problema mladih se bavio, da li se posebno isticao svojim radom te njegov
daljnji interes za pomoć mladima i sudjelovanje u
javnom životu),
5. potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja.
Prijedlozi se šalju u zatvorenoj omotnici na adresu Međimurske županije, s obaveznom naznakom “Javni poziv
za kandidaturu u Savjet mladih”.
Odbor za izbor i imenovanja dužan je prijedloge kandidata za izbor članova Savjeta mladih dostaviti Skupštini
u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava po
javnom pozivu vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti
ovlaštenih predlagatelja.
Članak 4.
Skupština će odluku o izboru članova Savjeta mladih
donijeti u roku od 30 dana od dostave prijedloga iz članka
3. stavak 6. ove Odluke.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Skupštine u roku od 15 dana od stupanja na snagu
odluke iz stavka 1. ovog članka.
Konstituirajućom sjednicom predsjedava predsjednik
Skupštine ili po njemu ovlaštena osoba.
Savjet mladih smatra se konstituiranim izborom predsjednika.
III. MANDAT ČLANOVA SAVJETA
Članak 5.
Članovi Savjeta biraju se na dvije godine.
Skupština će razriješiti člana Savjeta i prije isteka
mandata:
- ako neopravdano ne prisustvuje sjednicama Savjeta,
- ako promijeni prebivalište,
- ako navrši trideset godina života,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci,
- na osobni zahtjev.
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Osobni zahtjev za razrješenje dostavlja se Skupštini,
dok o ostalim razlozima za razrješenje pojedinog člana prije
isteka mandata, Savjet je dužan obavijestiti Skupštinu.
Članak 6.
Savjet predstavlja i zastupa predsjednik.
Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i po
njegovoj izričitoj ovlasti u pisanom obliku.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju
članovi toga tijela iz svojih redova na konstituirajućoj
sjednici, većinom glasova svih članova Savjeta, u skladu
s Poslovnikom.
Članak 7.
Savjet mladih donosi Poslovnik o svom radu.
Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način sazivanja
sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, tijek sjednice, odlučivanje i glasovanje,
vođenje zapisnika, osnivanje i imenovanje članova radnih
tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika
predsjednika, prava i dužnosti članova te predsjednika i
zamjenika predsjednika Savjeta mladih i druga pitanja od
značaja za rad Savjeta mladih.
IV. DJELOKRUG RADA SAVJETA
Članak 8.
Savjet u okviru svog djelokruga prvenstveno promiče
interese mladih u Županiji te sa Županijom provodi zajedničke ciljeve za dobrobit mladih, sukladno Nacionalnom
programu, Županijskom programu, Zakonu i ovoj Odluci,
a posebno:
- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine
koji su od interesa za mlade,
- predlaže Skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređivanje položaja mladih
u Županiji, način rješavanja navedenih pitanja te
donošenje akata kojima će se unaprijediti položaj
mladih u Županiji,
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe županijskog
programa za mlade,
- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima
značajnim za unapređivanje njihovog položaja,
- potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina i
gradova s područja Županije, te drugih županija,
- predlaže program rada Savjeta, te financijski plan,
- po potrebi poziva predstavnike Županije na sjednice
Savjeta,
- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
V. PROGRAM SAVJETA
Članak 9.
Savjet donosi svoj program za svaku kalendarsku godinu
i podnosi ga na odobravanje Skupštini najkasnije do 30.
rujna tekuće godine, za slijedeću kalendarsku godinu.
Iznimno, Program rada za 2008. godinu Skupštini se na
odobravanje podnosi do 01. prosinca 2007. godine.
Program rada Savjeta mora biti u skladu s ovom Odlukom, a obvezno sadržava:
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sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe programa djelovanja za mlade,
suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
suradnju sa Skupštinom i Poglavarstvom u provođenju
politike prema mladima u Županiji,
konzultiranje s organizacijama mladih o temama
bitnim za mlade,
ostale aktivnosti važne za poboljšanje položaja
mladih u Županiji.

VI. FINANCIRANJE RADA SAVJETA
Članak 10.
Županija, sukladno mogućnostima, osigurava sredstva
za program rada, ili dio programa rada Savjeta kojeg odobrava Skupština.
Dinamika osiguranja sredstava za programe Savjeta
određivat će se svake godine u postupku donošenja Proračuna.
Županija osigurava sredstva za troškove Savjeta vezanih
za rad Savjeta, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta
i njihov rad.
Članovi Savjeta ne primaju naknadu za svoj rad, ali
imaju pravo na nadoknadu putnih troškova vezanih za rad
u Savjetu.
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SKUPŠTINA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/07-03/3
URBROJ: 2109/1-02-07-03
Čakovec, 21. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Vladimir Ivković, dipl.iur., v. r.

AKTI ŽUPANIJSKOG
POGLAVARSTVA
113.
Temeljem članka 41. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 1/07 - pročišćeni
tekst) i članka 5. Poslovnika Poglavarstva Međimurske
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
9/01), Poglavarstvo Međimurske županije na 43. sjednici
održanoj 14. rujna 2007. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o dodjeli novčane nagrade Filipu Udeu iz Čakovca
gimnastičaru Gimnastičke udruge “Zadravec
Marijan Macan” Čakovec i reprezentativcu
Hrvatske gimnastičke reprezentacije

VII. INFORMIRANJE SAVJETA O RADU
Članak 11.
Savjet je dužan podnositi Skupštini godišnje izvješće o
svom radu. Izvješće se podnosi Poglavarstvu Međimurske
županije najkasnije do ožujka tekuće godine, za prethodnu
godinu.
VIII. OSTALA PITANJA

1. Filipu Udeu iz Čakovca, gimnastičaru Gimnastičke
udruge “Zadravec Marijan Macan” Čakovec i reprezentativcu Hrvatske gimnastičke reprezentacije, dodjeljuje se
novčana nagrada u iznosu 15.000,00 (petnaesttisuća kuna),
za postignute sportske rezultate na Svjetskom gimnastičkom
prvenstvu u Stuttgardu za plasiranje na Olimpijske igre u
Pekingu 2008.
2. Realizacija ovog Zaključka povjerava se Uredu župana
Međimurske županije - Službi za proračun i financije.

Članak 12.
Ostala pitanja o načinu rada Savjeta uredit će se Poslovnikom o radu Savjeta, u skladu sa Zakonom.
Članak 13.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta obavljat će nadležno upravno tijelo Međimurske županije.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije “.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
POGLAVARSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
KLASA: 402-08/07-03/60
URBROJ: 2109/1-03-07-01
Čakovec, 14. rujna 2007.
ŽUPAN
Josip Posavec, dipl. ing., v. r.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
23.
Temeljem članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04 i 110/04), te članka 30. Statuta Grada Mursko
Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj

5/97), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 18. sjednici
održanoj 13. rujna 2007. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi Grada Mursko Središće
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Članak 1.
Nakon članka 5. uvodi se članak 5a. koji glasi:
“Neizgrađeno građevinsko zemljište na području Grada Mursko Središće definira se kao zemljište na kojem se
može graditi samostojeći stambeni objekt, a to su parcele
širine maksimalno 16 m i dubine minimalno 25 m od ruba
javne površine.
Ukoliko je širina parcele veća od 16 m i dubina veća od
25 m za površinu neizgrađenog građevinskog zemljišta uzima
se stvarna širina parcele umnožena s dubinom od 25 m.”
Članak 2.
Nakon članka 5a. uvodi se članak 5b. koji glasi:
“Poduzetnicima koji se bave isključivo proizvodnom
djelatnošću za objekte koji su u službi obavljanja osnovne
djelatnosti proizvodnje (uredi i drugi poslovni prostori)
koeficijent namjene određivati će se temeljem članka 5. ove
Odluke za objekte proizvodne djelatnosti, osim u slučaju
da se ne iznajmljuju.”
Članak 3.
Članak 6. stavak 2. mijenja se, te sada glasi:
“Za građevinsko zemljište prema visini stvarne površine
zemljišta, pri čemu je površina koja se smatra građevinskim
zemljištem ona površina koja se nalazi u pojasu od 25 m
od prometnice.”
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Članak 4.
Tekst članka 11. ukida se te se zamjenjuje tekstom
koji glasi:
“U pojedinačnim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade:
1) Ako kućanstvo po svim osnovama ostvaruje prihode
po članu domaćinstva manje od 800,00 kn. U prihode se ne
uračunava prihod po osnovi socijalne pomoći.
2) Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MURSKO SREDIŠĆE
KLASA: 021-05/07-01/749
URBROJ: 2109/11-07-01
Mursko Središće, 13. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Miljenko Cmrečak, dr. vet. med., v. r.

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
15.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Donji Kraljevec,
te članka 13. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Donji Kraljevec, Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na
19. sjednici održanoj 20. rujna 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
Općinsko vijeće razrješuje Mladena Čonku iz Donjeg
Pustakovca dužnosti predsjednika Općinskog vijeća.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa: 021-05/07-02/35
UrBroj: 2109-06-07-01
Donji Kraljevec, 20. rujna 2007.
Zamjenik predsjednika
Općinskog vijeća
Zlatko Švec, v. r.

16.
Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni tekst,
82/04 i 110/04) i članka 25. Statuta Općine Donji Kraljevec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 5/01),
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 19. sjednici
održanoj 20. rujna 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju koncesije
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljuje se koncesija za komunalnu
djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području
Općine Donji Kraljevec i to za naselja: D. Kraljevec, Hodašan, D. Pustakovec, D. Hrašćan, Palinovec i Sveti Juraj
u Trnju.
Članak 2.
Općina Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu: davatelj
koncesije) na temelju provedenog javnog natječaja dodjeljuje koncesiju za obavljanje dimjačarskih poslova na
području Općine D. Kraljevec dimnjačaru Zver Franji iz
Strahoninca, Žrtava fašizma 122 (u daljnjem tekstu: korisnik koncesije).
Članak 3.
Koncesija se dodjeljuje na 5 godina, počevši od 1. rujna
2007. godine.
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Članak 4.
Naknada za koncesiju iznosi 17.000,00 kuna i plaća se
tromjesečno.
Članak 5.
Cijenik dimnjačarskih usluga korisnika koncesije prilog
je ovoj Odluci.
U slučaju bitnih promjena gospodarskih uvjeta (veća
inflacija i sl.), korisnik koncesije može od Općinskog
poglavarstva Općine Donji Kraljevec tražiti suglasnost za
promjenu cijene usluge, odnosno izmjenu cjenika usluga.
Naknadu za pruženu dimnjačarsku uslugu plaćaju korisnici usluga dimnjačara.
Članak 6.
Korisnik koncesije ima obvezu kontrole i čišćenja
dimnjačarskih objekata i naprava za loženje u skladu s obvezom i rokovima čišćenja i kontrole određenim Odlukom
o obavljanju dimnjačarske službe.
Članak 7.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se općinski načelnik
da sklopi Ugovor o koncesiji iz članka 1. ove Odluke kojim
će se detaljno urediti prava i obveze davatelja i korisnika
koncesije, te uvjeti otkaza ugovora o koncesiji i ugovorne
kazne.
Članak 8.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa: 021-05/07-04/39
UrBroj: 2109-06-07-01
Donji Kraljevec, 20. rujna 2007
Zamjenik predsjednika
Općinskog vijeća
Zlatko Švec, v. r.

AKTI OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA
13.
Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 117/01 i 92/05), Općinsko poglavarstvo
Općine Donji Kraljevec na 25. sjednici održanoj 31. srpnja
2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave za izradu Detaljnog
plana poduzetničke zone u Hodošanu
I.
Podaci o naručitelju: Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, 40320 Donji Kraljevec, MB 0536890, a koju

24. rujna 2007.

zastupa načelnik Zlatko Horvat za provedbu postupka za
ustupanje radova za izradu Detaljnog plana Poduzetničke
zone u Hodošanu osniva Stručno povjerenstvo za pripremu
i provedbu postupka nabave.
Odgovorna osoba naručitelja je načelnik Zlatko Horvat.
II.
U Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu nabave
iz točke I. ove Odluke imenuju se:
l. Franjo Štefan, član Poglavarstva za predsjednika,
2. Mladen Cvek, član Poglavarstva, za člana,
3. Sandra Percač, član Poglavarstva, za člana,
4.	Ivan Markati, član Poglavarstva, za člana.
III.
Zadaća Stručnog povjerenstva je priprema i provođenje
postupka nabave iz točke I. ove Odluke.
IV.
Postupak nabave provest će Općina Donji Kraljevec
ograničenim prikupljanjem ponuda, a rok za dostavu ponuda
je 30. kolovoza 2007. godine.

ne.

V.
Rok izvršenja postupka nabave je u toku 2007. godi-

VI.
Planirana vrijednost nabave je 30.000,00 kuna.
VII.
Financijska sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke
planirana su u Proračunu Općine Donji Kraljevec za 2007.
godinu, te iznos od 20.000,00 kuna Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Plaćanje će se vršiti u skladu sa zaključenim ugovorom
s odabranim dobavljačem na žiro-račun dobavljača.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa: 021-05/07-01/50
Urbroj: 2109-06-07-01
Donji Kraljevec, 31. srpnja 2007.
NAČELNIK
Zlatko Horvat, v. r.

14.
Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 117/01 i 92/05), Općinsko poglavarstvo
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Općine Donji Kraljevec na 25. sjednici održanoj 31. srpnja
2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave za izradu Detaljnog
plana poduzetničke zone u Palinovcu
I.
Podaci o naručitelju: Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, 40320 Donji Kraljevec, MB 0536890, a koju
zastupa načelnik Zlatko Horvat za provedbu postupka za
ustupanje radova za izradu Detaljnog plana Poduzetničke
zone u Palinovcu osniva Stručno povjerenstvo za pripremu
i provedbu postupka nabave.
Odgovorna osoba naručitelja je načelnik Zlatko Horvat.
II.
U Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu nabave
iz točke I. ove Odluke imenuju se:
l.

Franjo Štefan, član Poglavarstva, za predsjednika,

2. Mladen Cvek, član Poglavarstva, za člana,
3. Sandra Percač, član Poglavarstva, za člana,
4. Ivan Markati, član Poglavarstva, za člana.
III.
Zadaća Stručnog povjerenstva je priprema i provođenje
postupka nabave iz točke I. ove Odluke.
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IV.
Postupak nabave provest će Općina Donji Kraljevec
ograničenim prikupljanjem ponuda, a rok za dostavu ponuda
je 30. kolovoza 2007. godine.
V.
Rok izvršenja postupka nabave je u toku 2007. godine.
VI.
Planirana vrijednost nabave je 50.000,00 kuna.
VII.
Financijska sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke
planirana su u Proračunu Općine Donji Kraljevec za 2007.
godine, te iznos od 40.000,00 kuna Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Plaćanje će se vršiti u skladu sa zaključenim ugovorom
s odabranim dobavljačem na žiro-račun dobavljača.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa: 021-05/07-01/49
Urbroj: 2109-06-07-01
Donji Kraljevec, 31. srpnja 2007.
NAČELNIK
Zlatko Horvat, v. r.

OPĆINA MALA SUBOTICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
20.
Na temelju članka 14. i 15. Uredbe o javnoj raspravi u
postupku donošenja prostornih planova (“Narodne novine”,
broj 101/98), članka 15. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 2/05) ,Općinsko
vijeće Općine Mala Subotica na 23. sjednici održanoj 20.
rujna 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća s javne rasprave i upućivanje
konačnog prijedloga PPUO - Izmjene i dopune na
dobivanje mišljenja i potrebnih suglasnosti
I.
Općinsko vijeće Općine Mala Subotica sukladno članku
14. i 15. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja
prostornih planova (“Narodne novine”, broj 101/98) donosi
Odluku o prihvaćanju Izvješća s javne rasprave i upućivanje
konačnog prijedloga PPUO - Izmjene i dopune na dobivanje
mišljenja i potrebnih suglasnosti.

II.
Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALA SUBOTICA
Klasa: 021-05/07-02/39
Urbroj: 2109/10-02-07-01
Mala Subotica, 20. rujna 2007.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Vladimir Horvat, v. r.

21.
Temeljem članka 15. Statuta Općine Mala Subotica
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 2/05), Op-
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ćinsko vijeće Općine Mala Subotica na 23. sjednici održanoj
20. rujna 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o otkupu zemljišta na k.o. Palovec

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALA SUBOTICA
Klasa: 021-05/07-02/47
UrbrOJ: 2109/10-02-07-01
Mala Subotica, 20. rujna 2007.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Vladimir Horvat, v. r.

I.
Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na prijedlog
Poglavarstva Općine Mala Subotica sa 45. sjednice održane 12. rujna 2007. godine donijelo je odluku o otkupu
zemljišta na k.o. Palovec k.č. 1675/2 površine 1.195 m 2 koja
je identična s dijelom gruntovne čestice. Otkup zemljišta
izvršiti će se po cijeni od 25,00 kn/čhv, odnosno za ukupno
cijenu od 8.275,00 kn.
II.
Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica.

23.
Na temelju članka 15. i 26. Statuta Općine Mala Subotica
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 2/05), te
članka 39. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 1/95), Općinsko vijeće Općine
Mala Subotica na 23. sjednici održanoj 20. rujna 2007.
godine, donijelo je

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
“Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPćINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALA SUBOTICA
Klasa: 021-05/07-02/46
Urbroj: 2109/10-02-07-01
Mala Subotica, 20. rujna 2007.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Vladimir Horvat, v. r.

24. rujna 2007.

RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda Općine Mala Subotica
I.
Za članove Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Mala Subotica imenuje:
1. Josip Panić, A. Stepinca 60, Mala Subotica,
2. Stjepan Pokrivač, Sajmišna 13, Sveti Križ.
II.
Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica.
III.

22.
Na temelju stavka 3. članka 37. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi (“Narodne novine”, broj 10/97) i članka
15. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 2/05), Općinsko vijeće Općine
Mala Subotica na 23. sjednici održanoj 20. rujna 2007.
godine, donijelo je
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALA SUBOTICA
Klasa: 021-05/07-02/45
Urbroj: 2109/10-02-07-02
Mala Subotica, 20. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Vladimir Horvat, v. r.

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Potočnica”
Mala Subotica
I.
VESNA DODLEK, iz Male Subotice, Glavna 17, na
prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mala Subotica,
imenuje se ravnateljicom Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala
Subotica na mandat od četiri godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
“Službenom glasniku Međimurske županije”.

24.
Na temelju članka 15. i 26. Statuta Općine Mala Subotica
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 2/05), te
članka 39. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 1/95), Općinsko vijeće Općine
Mala Subotica na 23. sjednici održanoj 20. rujna 2007.
godine, donijelo je
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RJEŠENJE

o razrješenju člana Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Općine Mala Subotica

Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
2/05), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 23. sjednici
održanoj 20. rujna 2007. godine, donijelo je

Razrješuje se član Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Općine Mala Subotica:
-

RJEŠENJE
o imenovanju člana Uprave groblja

Branko Bašek, Sveti Križ, N. Tesle 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALA SUBOTICA
Klasa: 021-05/07-02/44
Urbroj: 2109/10-02-07-02
Mala Subotica, 20. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Vladimir Horvat, v. r.
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Za člana Uprave groblja na groblju “Benkovec - Jurčevec” imenuje se:
-

August Drvenkar, Mala Subotica, Glavna 165.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALA SUBOTICA
Klasa: 021-05/07-02/43
Urbroj: 2109/10-02-07-02
Mala Subotica, 20. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Vladimir Horvat, v. r.

25.
Temeljem članka 10. Zakona o grobljima (“Narodne
novine”, broj 19/98) i članka 15. Statuta Općine Mala

OPĆINA PODTUREN
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
19.

Klasa: 021-05/2007-01/596
UrBroj: 2109/13-2007-01
Podturen, 18. rujna 2007.

Na temelju članka 17. i 22. Statuta Općine Podturen
("Službeni glasnik Međimurske županije", broj 9/06),
Općinsko vijeće Općine Podturen na 17. sjednici održanoj
18. rujna 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima
obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja
Članak 1.
Članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje
na neodređeno vrijeme uz naknadu, te o tome donosi
rješenje."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom
glasniku Međimurske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODTUREN

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Branko Krnjak, dipl. ing., v. r.

20.
Na temelju članka 22. Statuta Općine Podturen ("Službeni
glasnik Međimurske županije", broj 9/06), Općinsko vijeće
Općine Podturen na 17. sjednici održanoj 18. rujna 2007.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna
Općine Podturen za 2006. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna
Općine Podturen za 2006. godinu Državnog ureda za reviziju,
Područnog ureda Čakovec: Klasa: 041-01/07-0117, Urbroj:
613-22-07-8.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
"Službenom glasniku Međimurske županije".
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODTUREN
Klasa: 021-05/2007-01/595
URBROJ: 2109/13-2007-01
Podturen, 18. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Branko Krnjak, dipl. ing., v. r.

Članak 1.
Za suce porotnike imenuju se:
1. Dragutin Tot iz Podturna, Zavrtna 24, 40317
Podturen, umirovljenik, JMBG: 2001954320549, tel: 040
847-092, mob. 098 913 0996,
2. Florijan Goričanec iz Ferketinca 35, 40316 Vratišinec,
umirovljenik JMBG: 3004943320515, tel: 040 537 164,
mob. 098 174 6583.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavljuje se u "Službenom glasniku Međimurske
županije".

21.
Na temelju članka 22. Statuta Općine Podturen ("Službeni
glasnik Međimurske županije", broj 9/06), Općinsko vijeće
Općine Podturen na 17. sjednici održanoj 18. rujna 2007.
godine, donijelo je

24. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODTUREN
Klasa: 021-05/2007-01/597
UrBroj: 2109/13-2007-01
Podturen, 18. rujna 2007.

ZAKLJUČAK

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Branko Krnjak, dipl. ing., v. r.

o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda
u Čakovcu

OPĆINA ŠTRIGOVA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
5.
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 109/95 - Uredba,
21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04), te članka
25. Statuta Općine Štrigova (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 06/01), Općinsko vijeće Štrigova na 13.
sjednici održanoj 10. rujna 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Štrigova
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se:
-

način obračuna i visina komunalnog doprinosa na
području Općine Štrigova,

-

područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u
Općini Štrigova,

-

jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m 3 (kubičnom metru) građevine za pojedine
zone,

-

način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

-

uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

-

izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj
potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja
komunalnog doprinosa.

Članak 2.
Komunalni doprinos su novčana javna davanja koja se
plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:
- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- groblja i krematorij,
- javne rasvjete.
Komunalni doprinos je prihod Općine Štrigova.
Općinsko vijeće Općine Štrigova na temelju Programa
mjera za unapređenje stanja u prostoru i potrebe uređenja
zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog
uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji
se donose na temelju posebnih propisa, donosi Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku
kalendarsku godinu, a koji obvezatno sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.
Članak 3.
Komunalni doprinos plaća investitor ili vlasnik građevne
čestice na kojoj se gradi građevina.
Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne
čestice ili investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgrad-

24. rujna 2007.

“ 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 ”

nje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih
Programom iz članka 2. stavka 3. ove Odluke.
Članak 4.
Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji
komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 1. ove Odluke, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje
postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi
na sanaciji tog zemljišta.
Općina Štrigova ne plaća komunalni doprinos kada je
investitor gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 1. ove Odluke.
Članak 5.
Komunalni doprinos se obračunava prema obujmu,
odnosno po m 3 (kubičnom metru) građevine koja se gradi
na građevnoj čestici, a sve prema Pravilniku nadležnog
ministarstva. Kod građevine koja se uklanja zbog gradnje
nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje
ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava na razliku
u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu. Obujam građevine koja se uklanja ili nadograđuje dokazuje se Projektom
uklanjanja, projektom postojećeg stanja ili pozivom na uvid
stručne službe Općine Štrigova.
Kada je volumen građevine koja se uklanja veći od volumena koji se izgrađuje ili nadograđuje, razlika sredstava
se ne isplaćuje investitoru.
Za nadstrešnice i druge otvorene građevine komunalni se
doprinos obračunava po m 2 tlocrtne poVršine te građevine,
pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za
obračun njezine površine po m 2 izražena u kunama jednaka
jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun
obujma po m 3 građevina u toj zoni.
II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 6.
U Općini Štrigova određuje se jedna zona za plaćanje
komunalnog doprinosa za sva naselja na području Općine
Štrigova: Banfi, Grabrovnik, Jalšovec, Leskovec, Prekopa, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Štrigova i Železna
Gora.
III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG
DOPRINOSA
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-

javne površine........................................... 0,25 kn

-

nerazvrstane ceste.. .................................... 1,50 kn

-

groblje i krematorij.................................... 0,25 kn

-

javna rasvjeta.. ........................................... 0,50 kn
UKUPNO............................................. 2,50 kn/m 3

B. POSLOVNE GRAĐEVINE
-

javne površine·.......................................... 0,10 kn

-

nerazvrstane ceste.. .................................... 0,60 kn

-

groblje i krematorij.................................... 0,10 kn

-

javna rasvjeta.. ........................................... 0,20 kn
UKUPNO............................................. 1,00 kn/m 3

C. GOSPODARSKE GRAĐEVINE POLJOPRIVREDNE
DJELATNOSTI I POMOĆNE GRAĐEVINE
-

javne površine........................................... 0,10 kn

-

nerazvrstane ceste.. .................................... 0,60 kn

-

groblje i krematorij.................................... 0,10 kn

-

javna rasvjeta.. ........................................... 0,20 kn
UKUPNO............................................. 1,00 kn/m 3
Članak 8.

Komunalni doprinos ne plaćaju vlasnici građevinskog
zemljišta ili investitori, kada grade objekte:
-

koji se koriste za djelatnost javnog predškolskog ili
osnovnog obrazovanja,

-

koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi u vlasništvu države, županije ili općine,

-

koji se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih
službi,

-

koji se koriste za djelatnost Hrvatske vojske i potrebe
obrane (vojarne, vježbališta i sl.),

-

koji služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove
vjerske i obrazovne djelatnosti,

-

sportske namjene u vlasništvu Općine,

-

komunalne infrastrukture.

Općinsko poglavarstvo Općine Štrigova može osloboditi
u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene za potrebe javnih
i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine Štrigova
ili Međimurske županije.
Općina Štrigova ne plaća komunalni doprinos kada je
investitor gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja o krematorije
i javnu rasvjetu.

Članak 7.
Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m 3 (kubičnom metru) građevine po vrsti objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, određena u kunama po
m 3, kako slijedi:
A. STAMBENE GRAĐEVINE
- pod stambenom građevinom smatra se građevina
namijenjena stalnom ili povremenom stanovanju, a može biti
individualna (do dvije stambene jedinice) i više stambena
(više od dvije stambene jedinice),
Cijena komunalnog doprinosa:

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 9.
Komunalni doprinos obveznik plaća na žiro račun Općine
Štrigova, na osnovi rješenja o komunalnom doprinosu, s
time da obveza plaćanja komunalnog doprinosa dospijeva
u roku od 15 dana od konačnosti rješenja.
Potvrda o uplaćenom komunalnom doprinosu može
se izdati investitoru tek nakon uplate cjelokupnog iznosa
komunalnog doprinosa iz rješenja.
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Članak 10.

Rješenje o komunalnom doprinosu iz članka 9. stavka
1. ove Odluke obvezatno sadrži:
-

iznos sredstava komunalnog doprinosa koje je obveznik dužan platiti,

-

način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

-

prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za
građevinu koja se gradi,

-

popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje
će Općina Štrigova izgraditi u skladu s Programom
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

-

obvezu Općine Štrigova o razmjernom povratu
sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja
komunalne infrastrukture utvrđenih Programom iz
članka 2. stavka 3. ove Odluke.
Članak 11.

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa može se kod
obračuna komunalnog doprinosa uzeti u obzir ulaganje u
komunalnu infrastrukturu za objekte: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, krematorije ili javnu rasvjetu, ako
obveznik ima prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva
za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Opravdanost zahtjeva u svakom pojedinom slučaju
razmatra Općinsko poglavarstvo, o čemu donosi poseban
zaključak, a komunalni doprinos može se umanjiti najviše
za 50% sredstava uloženih u izgradnju navedenih objekata
komunalne infrastrukture.
Ukoliko objekti još nisu izgrađeni, obveznik plaćanja
komunalnog doprinosa dužan je pravo na izgradnju prethodno
regulirati u dogovoru s Općinom Štrigova. Da bi to pravo
bilo omogućeno, za svoju namjeru, obveznik komunalnog
doprinosa obvezan je dobiti prethodnu suglasnost Općine
Štrigova koja se može izdati nakon što temeljem važeće
projektne dokumentacije i ponude ponuđača obveznik dokaže
tehničku i financijsku ispravnost i prihvatljivost zahvata.
V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 12.
Općinsko poglavarstvo Općine Štrigova može osloboditi
u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine društvenih djelatnosti i građevine
za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su
u vlasništvu Općine Štrigova i Međimurske županije, kao
i građevine sakralnog karaktera, te projekte prihvaćene u
programu poticanja poduzetništva.
VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJU OSLOBAĐANJA
OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 13.
U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 8, 11. i 12. ove Odluke, sredstava potrebna
za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz
stavka 1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
osigurat će se u Proračunu Općine Štrigova, iz sredstava
poreznih prihoda.

24. rujna 2007.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNEODREDBE
Članak 14.
Danom donošenja ove Odluke prestaju važiti odredbe
Odluke o komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 5/02).
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se od
1. siječnja 2008. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠTRIGOVA
KLASA: 363-02/07-01/1
URBROJ: 2109/18-07-01
Štrigova, 10. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Stjepan Pozderec, v. r.

6.
Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 109/95
- Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01,
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04),
te članka 25. Statuta Općine Štrigova (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 6/01), Općinsko vijeće Općine
Štrigova na 13. sjednici održanoj 10. rujna 2007. godine,
donijelo je
ODLUKU
o komunalnoj naknadi Općine Štrigova
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje komunalne
naknade na području Općine Štrigova, a naročito:
- naselja u Općini Štrigova u kojima se naplaćuje
komunalna naknada,
- područja zona u Općini Štrigova,
- koeficijent (Kz) za pojedine zone,
- koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za
građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja
poslovne namjene,
- rokovi plaćanja komunalne naknade,
- nekretnine važne za Općinu Štrigovu koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju plaćanja komunalne
naknade,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim
slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje
od plaćanja komunalne naknade,
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj
potpunog ili djelomičnog oslobađanja komunalne
naknade.

24. rujna 2007.

“ 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 ”

II. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA
Članak 2.
Naselja u Općini Štrigova u kojima se naplaćuje komunalna naknada su: Banfi, Grabrovnik, Jalšovec, Leskovec,
Prekopa, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Štrigova i
Železna Gora.
III. PODRUČJA ZONA U OPĆINI ŠTRIGOVA
I KOEFICIJENTI ZONA
Članak 3.
U Općini Štrigova utvrđuju se jedna zona za plaćanje komunalne naknade za sva naselja na području Općine Štrigova:
Banfi, Grabrovnik, Jalšovec, Leskovec, Prekopa, Robadje,
Stanetinec, Sveti Urban, Štrigova i Železna Gora.
IV. KOEFICIJENTI NAMJENE NEKRETNINA
Članak 4.
Utvrđuju se koeficijenti namjene nekretnina (Kn) kako
slijedi:
a) stambeni prostor i prostor koji
koriste neprofitne organizacije
i garažni prostor.. ..........................Koeficijent 1,00
b) neizgrađeno građevno zemljište... Koeficijent 0,05
c) proizvodne djelatnosti (bez
poljoprivrede).. ............................ Koeficijent 1,50
d) trgovina, ugostiteljska i ostala
uslužna poslovna djelatnost.. ........ Koeficijent 2,00
Članak 5.
Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine:
-

koje se koriste za djelatnost javnog predškolskog i
osnovnoškolskog obrazovanja,

-

koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi u vlasništvu države i županije,

-

koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih
službi,

-

koje se koriste za sportske objekte, terene, igrališta,

-

koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,

-

za građevna zemljišta na kojima su spomen obilježja
i spomen područja.
Članak 6.

Komunalna naknada obračunava se po m 2 površine, i to
za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne
površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o
uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine
(“Narodne novine”, broj 40/97).

Broj 9 - Stranica 1129

1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene
u kunama po m 2 (u daljnjem tekstu: vrijednost
boda),
2. koeficijent zone (Kz),
3. koeficijent namjene (Kn).
Vrijednost boda utvrđuje Općinsko vijeće Općine Štrigova.
Na temelju predviđenih prihoda od komunalne naknade
Općinsko vijeće donosi i program održavanja objekata komunalne infrastrukture i navodi djelatnosti za koje se troše
sredstva od komunalne naknade.
Članak 7.
Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u
svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se
poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene iz članka 5. ove Odluke
umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta
namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.
V. UTVRĐIVANJE OBVEZE I ROKOVI PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE
Članak 8.
Komunalna naknada utvrđuje se rješenjem koje svakom obvezniku izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine
Štrigova.
Obveza plaćanja komunalne naknade za stambeni, poslovni i garažni prostor utvrđuje se od dana prijave samog
obveznika, te neposrednim zapažanjem ovlaštene službene
osobe Općine Štrigova.
Obveza plaćanja komunalne naknade za objekte novogradnje utvrđuje se prilikom određivanja rješenja o
komunalnom doprinosu na temelju podataka iz projektne
dokumentacije, što obveznik tj. vlasnik objekta potvrđuje
potpisom izjave o obvezi komunalne naknade.
Kod utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade za
postojeće objekte kao temeljni kriterij uzimaju se vanjske
mjere tj. bruto površina stambenog ili poslovnog objekta,
umanjeno za 20% što predstavlja dimenzije zidova.
Komunalna naknada naplaćuje se od početka godine
koja slijedi godini u kojoj je utvrđena obveza plaćanja
komunalne naknade.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku
od 15 dana od dana nastanka obveze, promjene veličine ili
namjene objekta, te promjene osobe obveznika istu prijaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štrigova.
Obveznik plaćanja komunalne naknade koji ne postupi
sukladno odredbi prethodnog stavka ovog članka kaznit će
se novčanom kaznom u dvostrukom iznosu utvrđene mu
godišnje komunalne naknade.
Članak 9.

Za građevinsko zemljište prema visini stvarne površine,
pri čemu je površina koja se smatra građevinskim zemljištem
ona površina koja se nalazi u pojasu 50 m od prometnice.

Komunalna naknada utvrđuje se po m 2 obračunske površine mjesečno, a naplaćuje se u 2 jednaka godišnja obroka,
putem uplatnica koje se dostavljaju svakom obvezniku do
31. ožujka tekuće godine.

Iznos komunalne naknade po m 2 obračunske površine
nekretnine utvrđuje se množenjem:

Rokovi plaćanja su 15. 05. za I. polugodište te 15. 11.
za II. polugodište.
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VI. OPĆI UVJETI ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

VII. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA
OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 10.
Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se
u potpunosti nekretnine u kojima obavljaju djelatnost javne
ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Općine Štrigova, te udruge građana iz oblasti športa, kulture i fizičke
kulture, humanitarne i slične udruge, osim ako se prostor
ne iznajmljuje pod komercijalnim uvjetima. Za objekte
i ustanove za koje je to zakonom definirano, komunalna
naknada se ne plaća.

24. rujna 2007.

Članak 13.
U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz članka 10. i 11. ove Odluke, sredstva potrebna za
održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz
stavka 1. članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu
osigurat će se u Proračunu Općine Štrigova iz sredstava
socijalnog programa.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
U pojedinačnim slučajevima može se odobriti privremeno
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade:
1. ako su obveznik ili član njegovog kućanstva zbog
zdravstvenog stanja duže vrijeme podvrgnuti bolničkom liječenju, uslijed čega su za obveznika nastali
posebno veliki troškovi,
2. civilnim i vojnim invalidima sa invalidnošću većom
od 70% ukoliko u kućanstvu žive sami ili s osobama
koje ne ostvaruju prihode,
3. privremeno nezaposlenom samohranom roditelju za
vrijeme trajanja nezaposlenosti, ukoliko u kućanstvu
živi sam ili s osobama koje ne ostvaruju prihode,
4. osobama koje žive u kućanstvu koje ostvaruje prihod
manji od 500,00 kn po članu kućanstva, ukoliko
već nisu korisnici nekog drugog oblika socijalne
pomoći.

Članak 14.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o
komunalnoj naknadi na području Općine Štrigova (“Službeni
glasnik Međimurske županije”, broj 5/02).
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se od
1. siječnja 2008. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠTRIGOVA
KLASA: 363-03/07-02/1
URBROJ: 2109/18-07-1
Štrigova, 10. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Stjepan Pozderec, v. r.

Članak 12.
Osobe koje smatraju da ispunjavaju kriterije navedene
u članku 11. ove Odluke dužne su nakon izdavanja rješenja
o komunalnoj naknadi u roku od 15 dana od dana primitka
rješenja, na adresu Općine Štrigova, Štrigova 31, 40 312
Štrigova, podnijeti zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalne
naknade, s priloženim odgovarajućim dokazima.
Dokazi u smislu prethodnog stavka su:
-

za alineju 1. iz članka 11. - izjava o članovima kućanstva i preslika medicinske dokumentacije,

-

za alineju 2. iz članka 11. - izjava o članovima kućanstva i rješenje o invalidnosti,

-

za alineju 3. iz članka 11. - izjava o broju članova
kućanstva, te potvrda HZZZ-a o nezaposlenosti, ne
starija od 30 dana,

-

za alineju 4. iz članka 11. - izjava o članovima
kućanstva, potvrda o posljednjoj isplaćenoj plaći
ili mirovini svih članova kućanstva koji ostvaruju
prihode (za kućanstva kojima je poljoprivreda jedini
ili glavni izvor prihoda - potvrda o katastarskom
prihodu za sva zemljišta koja posjeduju i potvrda o
visini dohotka izdana od strane Porezne uprave).

Oslobađanje plaćanja komunalne naknade vrijedi za
godinu za koju je izdano rješenje, i ne prenosi se u slijedeću godinu.
O opravdanosti zahtjeva očituje se Socijalno vijeće
Općine Štrigova, te zatim mjesni odbori, a konačni obrađeni prijedlog nadležni mjesni odbor dostavlja Općinskom
poglavarstvu, koje donosi odluku po zahtjevu.

7.
Na temelju članka 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96
- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04), te članka 25. Statuta
Općine Štrigova (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 6/01), Općinsko vijeće Općine Štrigova na 13. sjednici
održanoj 10. rujna 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o vrijednosti boda za izračun visine komunalne
naknade
Članak l.
Utvrđuje se vrijednost boda za izračun visine komunalne
naknade u iznosu od 0,20 kn/m 2 mjesečno.
Članak 2.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o
vrijednosti boda za izračun visine komunalne naknade za
Općinu Štrigova (“Službeni glasnik Međimurske županije”,
broj 5/02).
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se od
1. siječnja 2008. godine.
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KLASA: 363-03/07-01/1
URBOJ: 2109/18-07/2
Štrigova, 10. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Stjepan Pozderec, v. r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠTRIGOVA

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
AKTI VIJEĆA

2.

1.
Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02) i članka
13. Statuta Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske
županije, županijsko Vijeće romske nacionalne manjine
Međimurske županije na sjednici održanoj 17. rujna 2007.
godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Statuta Vijeća romske nacionalne manjine
Međimurske županije
Članak 1.
U Statutu Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
4/03) u članku 9. se briše stavak 4., te se dodaju novi stavci
4, 5, 6. i 7. koji glase:
“Iznimno se, u žurnim slučajevima, materijali za sjednicu Vijeća mogu dostaviti članovima Vijeća i na samoj
sjednici.
Sjednica Vijeća odnosno glasovanje može se održati
i putem telefona ukoliko se radi o hitnim odlukama od
izuzetne važnosti Vijeća i romske zajednice.
Odluke Vijeća donesene sukladno prethodnom stavku
potvrđuju se na idućoj sjednici Vijeća prilikom usvajanja
zapisnika, ukoliko za te odluke glasa natpolovična većina
svih članova Vijeća.
Telefonsku sjednicu može sazvati i održati isključivo
predsjednik.”
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske
županije“.
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Željko Balog, v. r.

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine“, broj 155/02) i članka
13. Statuta Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske
županije, županijsko Vijeće romske nacionalne manjine
Međimurske županije na sjednici održanoj 17. rujna 2007.
godine, donijelo je
STATUT
Vijeća romske nacionalne manjine
u Međimurskoj županiji
(- pročišćeni tekst -)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na
kojem djeluje Vijeće romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji (u daljnjem tekstu: Vijeće); zastupanje,
djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijelima Vijeća,
njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlastima, te načinu
odlučivanja.
Statut može sadržavati i odredbe o imovini, načinu stjecanja imovine i drugim pitanjima od značaja za Vijeće.
Članak 2.
Puni naziv Vijeća je: Vijeće romske nacionalne manjine
u Međimurskoj županiji.
Sjedište Vijeća je u Čakovcu, A. Schulteisa 19.
Vijeće djeluje na području Međimurske županije.
Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.
Članak 3.
Radi usklađivanja ili unaprjeđivanja zajedničkih interesa Vijeće može osnivati koordinacije vijeća nacionalnih
manjina ili im pristupati.
Članak 4.
Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji
je obodno ispisan punim nazivom na hrvatskom jeziku, a u
sredini pečata je oznaka sjedišta Vijeća s grbom Međimurske
županije ucrtanim u romski grb (kotač sa 16 prečki).
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Članak 5.

Rad Vijeća je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i
istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga nacionalne
manjine.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu
Vijeća i njegovih tijela.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće
može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom
informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.
Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.)
sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
II. DJELOKRUG VIJEĆA, PRAVA I OBVEZE
ČLANOVA
Članak 6.
Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika
nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina.
Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Vijeće
ostvaruje se:
- predlaganjem tijelima jedinice samouprave mjera za
unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi
ili na nekom njenom području, uključujući davanje
prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja
od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih
donose;
- isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne
uprave i tijelima jedinica samouprave;
- obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice
samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;
- davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih
i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini
namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe
koji se odnose na manjinska prava;
- organiziranjem savjetovanja;
- kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju
ciljeva u skladu s programom rada Vijeća.
Članak 7.
Prava i obveze članova Vijeća su:
- da biraju i budu birani u tijela Vijeća,
- da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose
ostvarivanju njegove djelatnosti,
- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih
općih akata Vijeća,
- da čuvaju i podižu ugled Vijeća.
III. RAD VIJEĆA
Članak 8.
Stalna radna tijela Vijeća su:
1. predsjednik Vijeća,
2. zamjenik predsjednika Vijeća,
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3. Komisija za nadzor financijskog poslovanja Vijeća,
4. radno tijelo za nadzor financijskog poslovanja Vijeća,
5. povjerenstvo za praćenje i provedbu nacionalnog
programa; Nacionalni program za Rome Vlade
Republike Hrvatske i Desetljeća za Rome od 2005.
- 2015.godine,
6. Odbor za ljudska prava Roma u Međimurskoj županiji.
Osim stalnih, Vijeće može imenovati i povremena
radna tijela.
Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju većinom
glasova. Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz reda
svojih članova. Radna tijela, osim predsjednika Vijeća i
njegovog zamjenika, broje do osam članova (predsjednik,
zamjenik predsjednika, tajnik i pet članova).
Članak 9.
Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja
sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se
i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u hitnim slučajevima
Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala
najmanje 3 dana prije održavanja sjednice.
Iznimno se, u žurnim slučajevima, materijali za sjednicu Vijeća mogu dostaviti članovima Vijeća i na samoj
sjednici.
Sjednica Vijeća odnosno glasovanje može se održati
i putem telefona ukoliko se radi o hitnim odlukama od
izuzetne važnosti Vijeća i romske zajednice.
Odluke Vijeća donesene sukladno prethodnom stavku
potvrđuju se na idućoj sjednici Vijeća prilikom usvajanja
zapisnika, ukoliko za te odluke glasa natpolovična većina
svih članova Vijeća.
Telefonsku sjednicu može sazvati i održati isključivo
predsjednik.
Članak 10.
O sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima vodi
se zapisnik.
Zapisnik se verificira na prvoj slijedećoj sjednici
Vjeća.
Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili
osoba koja je sjednici predsjedavala, te zapisničar.
Članak 11.
Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi.
Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim putem
tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.
Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne
želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati zamjenik
predsjednika Vijeća, a ako ni on ne želi sazvati sjednicu
Vijeća, sjednicu može sazvati 1/3 svih članova Vijeća koja
pri odluci o sazivanju određuju ime osobe koja će u njihovo
ime sazvati sjednicu.
Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća
mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.
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Članak 12.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća, predsjedava
predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik, ako su prisutni na
sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je
potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu
većinom glasova prisutnih članova.
Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna
natpolovična većina svih članova Vijeća.
Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, predsjednik
saziva novi sjednicu u roku od 3 dana.
Statut, program rada, financijski plan i završni račun
Vijeće donosi većinom glasova svih članova.
Članak 13.
Vijeće donosi:
-

Statut i njegove izmjene i dopune,

-

program rada,

-

donosi financijski plan i usvaja završni račun,

-

odlučuje o udruživanju s vijećima drugih županija,
odnosno formiranju koordinacije,

-

odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća
utvrđenim Statutom.

Vijeće surađuje s tijelima i službama Međimurske županije, te ima pravo zahtjevati da ga obavijeste o svim onim
radnjama koje su usmjerene prema pripadnicima romske
nacionalne manjine.
Financijski plan i završni račun donosi se na prijedlog
Komisije za financijska pitanja.
Članak 14.
Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad
Vijeća.
Predsjednik Vijeća:
-

zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća,

-

saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red,

-

provodi odluke Vijeća,

-

obavlja druge poslove neophodne za rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća bira se tajnim glasovanjem, većinom
glasova nazočnih članova Vijeća.
Vijeće na jednak način izabire i osobu koja će zamjenjivati
predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti,
te obavlja druge poslove po ovlasti predsjednika.
Predsjednik Vijeća može se razriješiti dužnosti na prijedlog najmanje 1/3 svih članova Vijeća.
Kada Vijeće razriješi predsjednika, njegove poslove do
izbora novog predsjednika obavlja zamjenik.
Članak 15.
Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od
30 dana od donošenja odluke o razrješenju.
Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka
1. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestiti će Savjet za
nacionalne manjine.
Članak 16.
Članovi Vijeća svoje dužnosti u pravilu obavljaju na
dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.
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Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo
naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za
Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje,
ako to odobri, i do visine koju odobri ministar nadležan za
poslove opće uprave.
Mogućnost isplate naknade troškova članovima Vijeća
koji su rezultat obavljanja poslova za Vijeće ili isplate
nagrade za mjesečno ili neko drugo razdoblje, Vijeće mora
propisati posebnom odlukom.
Članak 17.
Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:
-

dotacija,

-

poklona,

-

nasljedstva,

-

dotacija iz državnog proračuna,

-

dotacija iz proračuna Međimurske županije,

-

sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija
koje podupiru rad Vijeća,

-

ostali prihodi sukladno Zakonu o udrugama.

Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnosti i poslove
od značaja za nacionalnu manjinu utvrđene u programu
rada Vijeća.
Članak 18.
Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom
koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za
godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan,
sastavlja se završni račun.
Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća.
IV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 19.
Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti
moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.
Pitanja koja nisu uređena Statutom, Vijeće može urediti
Poslovnikom.
Članak 20.
Statut, financijski plan i završni račun Vijeća objavljuju
se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
PREDSJEDNIK
Željko Balog, v. r.
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3.
FINANCIJSKI PLAN
Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije za period od 17. 06. do 31. 12. 2007. godine

24. rujna 2007.

S obzirom da za 2007. godinu prijašnji saziv Vijeća
nije dostavio financijski plan za ovu godinu, radi nastavka
djelovanja Vijeća novog saziva predlažemo do kraja ove
godine slijedeći plan prihoda i rashoda:

O P I S

Iznos

1. PRIHODI
-

dotacija Međimurske županije - Županijskog poglavarstva

-

Sponzori: Grad Čakovec, Općina Pribislavec i ostali

-

Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske

163.100,00 kuna
5.000,00 kuna
10.000,00 kuna

UKUPNO PRIHODI:

178.100,00 kuna

2. RASHODI
a/ Funkcioniranje Vijeća
-

Naknade članovima Vijeća za prisustvovanje na sjednicama do konca ove godine
- dvije sjednice po potrebi i više

8.000,00 kuna

-

Naknade radnim skupinama

6.000,00 kuna

-

Troškovi predsjednika Vijeća, naknada za sjednice

2.400,00 kuna

-

Troškovi zamjenika predsjednika Vijeća, za sjednice

1.200,00 kuna

-

Rashodi za stručnu pomoć - pravnik, tajnik i s1.

12.000,00 kuna

UKUPNO:

28.600,00 kuna

b/ Troškovi za rad Ureda
-

Troškovi rada ureda, najamnina za prostor, uredski materijal, knjigovodstvene usluge

-

Telefon, Internet

3.000,00 kuna

-

Poštanske usluge

2.000,00 kuna

-

Izrada Web stranice

10.000,00 kuna

-

Oprema: računalo-printer, kopirni, fotoaparat, diktafon, tv-dvd,

20.000,00 kuna

-

Troškovi za rad predsjednika Vijeća od izbora do primopredaje

7.000,00 kuna

-

Nabava namještaja i soboslikarsko uređenje ureda

9.000,00 kuna

UKUPNO:

10.000,00 kuna

61.000,00 kuna

c/ Službena putovanja
-

Naknade za službena putovanja

15.000,00 kuna

UKUPNO:

15.000,00 kuna

d/ Troškovi predizborne promidžbe
-

Po vijećniku 1.500,00 kuna

37.500,00 kuna

UKUPNO:

37.500,00 kuna

el/ Organiziranje međunarodnih seminara i druženja
-

Posjet Romskim udrugama i organizacijama u Rumunjskoj, Mađarskoj - međusobni
susreti delegacija

10.000,00 kuna

-

Okrugli stolovi - jedan puta do kraja 2007.

10.000.00 kuna

-

Nastupi KUD-ova
UKUPNO:
SVEUKUPNO RASHODI:

Nakon usvajanja ovaj Financijski plan objavit će se u
“Službenom glasniku Međimurske županije”.

5.000,00 kuna
25.000,00 kuna
178.100,00 kuna

PREDSJEDNIK VRNM MŽ
Željko Balog, v. r.
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4.
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
A. SCHULTEISSA 19
40000 ČAKOVEC
Čakovec, 17. rujna 2007.
FINANCIJSKI PLAN
Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije za 2008. godinu
O P I S
I.

Iznos

PRIHODI	

-

dotacija Međimurske županije - Županijskog poglavarstva

400.000,00 kn

-

Sponzori: Grad Čakovec, Općina Pribislavec, sredstva iz državnog proračuna
i drugih izvora

158.000,00 kn

UKUPNO PRIHODI:

558.000,00 kn

II. RASHODI	
l. NAKNADE
- Naknade članovima Vijeća za prisustvovanje na sjednicama

40.000,00 kn

- Naknade radnim skupinama

20.000,00 kn

- Naknada predsjednika po sjednici

12x500,00 kn

- Naknada zamjenika predsjednika

12x250,00 kn

- Pravnik ili Tajnik - naknade

12x4.000,00 kn

- Naknada predsjedniku VRNM

12x4.000,00 kn

- Naknada zamjeniku predsjednika

12x2.000,00 kn		

UKUPNO NAKNADE:

83.000,00 kn

III. TROŠKOVI ZA RAD UREDA
-

Troškovi rada ureda, stanarina, knjižara, knjigovodstvo

20.000,00 kn

-

Telefon, Internet

20.000,00 kn

-

Poštanske usluge

9.000,00 kn

-

Izrada Web stranice

25.000,00 kn

-

Oprema: računalo-printer, kopirka, fotoaparat, diktafon, tv-dvd,

20.000,00 kn

-

Režijski troškovi i troškovi čistačice

11.000,00 kn

UKUPNO URED

105.000,00 kn

IV. SLUŽBENA PUTOVANJA
-

Naknade za službena putovanja

20.000,00 kn

UKUPNO SLUŽBENA PUTOVANJA

20.000,00 kn

ORGANIZIRANJE EDUKATIVNIH RADIONICA I OČUVANJE KULTURNE TRADICIJE ROMA
-

Održavanje javnih tribina u Čakovcu i po svim Romskim naseljima, školama na temu
upoznajmo svoje obaveze i prava

20.000,00 kn

-

Posjet Romskim udrugama i organizacija u Rumunjskoj i Mađarskoj - međusobni susreti delegacija

30.000,00 kn

-

Okrugli stolovi 3x godišnje edukacija, nenasilje, suzbijanje kriminala, droge, pušenja, alkohola,
ravnopravnost spolova, maloljetnička delikvencija, zaštita obitelji i mladeži, te dr.

30.000,00 kn

-

Smotra Folklora i Nastupi KUD-ova

20.000,00 kn

-

Jedinstveno tj. Centralno obilježavanje SVJETSKOG DANA ROMA u Centru za kulturu
Čakovec ili SPORTSKA DVORANA

50.000,00 kn

UKUPNO TROŠKOVI

150.000,00 kn			
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O P I S

Iznos

IZDAVAŠTVO
-

Časopis tromjesečni - NAŠ GLAS - VORBA ANOSTRA

60.000,00 kn

-

Koncesija za romski radio na materinjem jeziku

50.000,00 kn

-

Novinarska grupa mladih amatera

10.000,00 kn

IZDAVAŠTVO - UKUPNO MLADI

120.000,00 kn

SVEUKUPNO RASHODI	

558.000.00 kn

				
				

PREDSJEDNIK VRNM MŽ
Željko Balog, v. r.

“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 2007. godinu iznosi 330,00 kn, a uplaćuje se na žiro račun broj 23920071800020004 (poziv na broj 21-7404 matični broj). “Službeni glasnik” objavljuje se i na WEB stranici
Međimurske županije na adresi www.zupanija-medjimurska.hr

