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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 7. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/
01) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01 i 5/02), Gradsko
vijeće Grada Varaždina na 14. sjednici održanoj 19.
veljače 2003. godine, donosi

66/01 i 87/02) i članka 37. stavak 2. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
7/01 i 5/02), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 14.
sjednici održanoj 19. veljače 2003. godine donosi
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o
mjerama za ureivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina

ODLUKU
o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
JASNI ŠPIČKO iz Varaždina, J. Kozarca 26b,
prestaje mandat vijećnika Gradskog vijeća Grada
Varaždina, na osobni zahtjev.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 119-02/03-01/2
Urbroj: 2186/01-02-03-3
Varaždin, 19. veljače 2003.
Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v. r.

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvruju agrotehničke mjere u
svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i mjere za
ureivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na
području Grada Varaždina (u tekstu koji slijedi: Grad),
u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo
štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu
proizvodnju.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 2.
Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke
smatraju se:
1. zaštita zemljišta od erozije
2. sprječavanje zakorovljenosti i širenja ambrozije,

2.
Na temelju članka 11. stavak 2. i 13. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj

3. čišćenje kanala,
4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih
vrsta bilja na odreenom području,
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5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka (isključivo
kompostiranjem),
7. obaveza pridržavanja plodoreda,
8. kalcifikacija zemljišta.
Članak 3.
Poljoprivredni inspektor javnim priopćavanjem
odreuje i kontrolira obvezu primjene pojedine
agrotehničke mjere iz članka 2. ove Odluke.
Javno priopćenje objavljuje se u »Službenom
vjesniku Grada Varaždina« i tjednom lokalnom listu
»Varaždinske vijesti«.
U javnom priopćenju agrotehnička mjera mora
biti detaljno opisana, a naročito:
-

vrsta mjere i njezina svrha,

- područje na koje se odnosi (grad, mjesni odbor,
dio mjesnog odbora, rudina a po potrebi i pojedinačna
parcela),
- na koje vlasnike i ovlaštenike zemljišta se
odnosi,
-

vrijeme u kojem se ista mora provesti,

-

način kojim se ista provodi.
Članak 4.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su poduzimati mjere za sprječavanje zakorovljenosti
zemljišta te rasta ambrozije mehaničkim ili kemijskim
sredstvima, te na taj način spriječiti širenje
zakorovljenosti i ambrozije na susjedne parcele.
Poljoprivredna inspekcija može rješenjem vlasnicima
i ovlaštenicima izreći mjeru upozorenja te odrediti
obvezu uklanjanja zakorovljenosti i košnju ambrozije
kako bi se spriječilo njihovo širenje.
Članak 5.
Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih
vodenih kanala provodi se radi sprječavanja odrona
zemlje i zarastanja korova tako da se omogući
prirodni tijek oborinskih voda.
Poljoprivredna inspekcija može rješenjem vlasnicima
i ovlaštenicima izreći mjeru upozorenja te odrediti
obvezu čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala
radi sprečavanja odrona zemlje i zarastanja korova
tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.
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- sprečavanje širenja živice i drugog raslinja uz
putove,
- sječa pojedinih stabala ili grana koje u većoj
mjeri zasjenjuju put ili sprečavaju transport, odnosno
zasjenjuju kroz dulji dio dana oranične površine.
Mjesni odbori na svom području prate stanje poljskih
putova te poljoprivrednoj inspekciji ukazuju na njihovo
neodržavanje.
Poljoprivredna inspekcija može rješenjem vlasnicima
i ovlaštenicima koji koriste poljske putove ili imaju
zemljište uz te putove odrediti obvezu ureenja putova
u smislu stavka 2. ovoga članka.
Članak 7.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su pravilnom primjenom sredstava za zaštitu bilja
suzbijati biljne bolesti i štetnike, te i na taj način
spriječiti širenje biljnih bolesti i štetnika.
Poljoprivredna inspekcija može rješenjem vlasnicima
i ovlaštenicima odrediti obvezu primjene sredstava
za zaštitu bilja te na taj način spriječiti širenje biljnih
bolesti i štetnika.
Članak 8.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih
otpadaka obuhvaćaju:
1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na
poljoprivrednom zemljištu nakon žetve najkasnije do
1. prosinca tekuće godine,
2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon
provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima
odmah po obavljenoj rezidbi (metodom kompostiranja),
3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon
sječe i čišćenja šuma, putova i mea na šumskom
zemljištu, koje graniče s poljoprivrednim zemljištem.
Zabranjuje se paljenje neposječenih i nepožetih
biljnih ostataka i korova metodom stihijskog širenja
vatrene linije cijelom poljoprivrednom rudinom.
Zabranjuje se uporaba nafte (i naftnih derivata),
mineralnih i sintetičkih motornih ulja, te rafinerijskih
ostataka u svrhu radnji iz prethodnog stavka.
Poljoprivredna inspekcija može rješenjem vlasnicima
i ovlaštenicima odrediti obvezu izvršenja agrotehničkih
mjera korištenja i uništavanja biljnih otpadaka iz
stavka 1. ovoga članka.
III.

MJERE ZA UREÐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 6.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednih zemljišta
dužni su održavati poljske putove u opsegu koji je
potreban za uobičajeni transport poljoprivrednih
strojeva.
Pod održavanjem putova smatra se naročito:
- košenje trave s površina izmeu putova, cesta
i poljoprivrednog zemljišta,

Članak 9.
Mjere za ureivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina su:
1. održavanje živica i mea,
2. održavanje poljoprivrednih putova,
3. ureivanje i održavanje kanala,

-

čišćenja kanala za oborinske vode,

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

-

čišćenje i održavanje putnih graba,

5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.
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Poljoprivredna inspekcija može rješenjem vlasnicima
i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta odrediti obvezu
izvršenja mjera za ureivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 10.
Za područje Grada provode se mjere za ureivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina, koje obuhvaćaju:
1. zabranu
sadnje
višegodišnjih
nasada
višegodišnjih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne
čestice, na način da onemogućavaju ili otežavaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama,
2. održavanje zelenih ograda na način da se
spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište
i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem
zelene ograde,
3. održavanje i ureenje zemljišnih mea, zelenih
ograda i poljskih putova tako da ne ometaju provoenje
agrotehničkih mjera,
4. održavanje i ureenje poljoprivrednih površina
i poljskih putova tako da budu vidljivo označeni,
očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi
neometanog prolaza,
5. održavanje i ureenje zemljišnih mea i zelenih
ograda tako da budu vidljivo označene i očišćene
od korova i raslinja.
Poljoprivredna inspekcija može rješenjem vlasnicima
i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta odrediti obvezu
izvršenja mjera iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 11.
Za ureivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
provodi se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih
kanala radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja
korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih
voda.
Za ureivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
obvezna je mjera sadnje i održavanja vjetrobranih
pojaseva.
Poljoprivredna inspekcija može rješenjem vlasnicima
i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta odrediti obvezu
izvršenja mjera iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 12.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, dužni su
poduzimati mjere iz članka 3. do 11. ove Odluke
radi zaštite tog zemljišta.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, koji ne
provedu mjere iz članka 3. do 11. ove Odluke, dužni
su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje
mjera radi provoenja agrotehničkih mjera na zemljištu
u njihovu vlasništvu i snositi provoenja istih.
Poljoprivredna inspekcija može rješenjem vlasnicima
i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta odrediti obvezu
izvršenja mjera iz stavka 1. i 2. ovoga članka.
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IV. KAZNENE ODREDBE
Članak 13.
Poljoprivredni inspektor novčanom kaznom u
iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će za
prekršaj pravnu osobu, odgovornu osobu u pravnoj
osobi kazniti će za prekršaj novčanom kaznom u
iznosu od 100,00 do 200,00 kuna , a fizičku osobu
novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 200,00
kuna za prekršaj ako:
1. ne sadi vrbu ili drugu vrstu brzorastućeg
drveća u mjeri potrebnoj za zaštitu od erozije na
marginalnom poljoprivrednom zemljištu male proizvodne
sposobnosti (članak 3.),
2. ne poduzima mjere za sprječavanje
zakorovljenosti te rasta ambrozije i širenja
zakorovljenosti i ambrozije na susjedne parcele (članak
4.),
3. ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i umjetnih
vodenih kanala radi sprječavanja odrona zemlje i
zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek
oborinskih voda (članak 5. i članak 11. stavak 1.),
4. ako ne sije i sadi u plodoredu, te ne koristi
certificirano sortno sjeme i certificirani sadni materijal
(članak 6.),
5. na pravilan način ne primjenjuju sredstva
za zaštitu bilja i tako ne sprječava širenje biljnih
bolesti i štetnika (članak 7.),
6. ne ukloni biljne ostatke na poljoprivrednom
zemljištu nakon žetve najkasnije do 01. prosinca
tekuće godine (članak 8. stavak 1. točka 1.),
7. ne ukloni suhe biljne ostatke nakon provedenih
agrotehničkih mjera u trajnim nasadima odmah po
rezidbi ( članak 8. stavak 1. točka 2.),
8. ne odstrani biljne ostatke nakon siječe i
čišćenja šuma, putova i mea na šumskom zemljištu,
koje graniči s poljoprivrednim zemljištem (članak 8.
stavak 1. točka 3.),
9. protivno zabrani sadi višegodišnje nasade
visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne
zemljišne čestice tako da onemogućavaju ili otežaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama (članak
10. stavak 1. točka 1.),
10. ne održava zelene ograde na način da se
spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište
i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem
zelene ograde (članak 10. stavak 1. točka 2.),
11. ne održava i ne ureuje poljoprivredne površine
i poljske putove tako da ne ometaju provoenje
agrotehničkih mjera (članak 10. stavak 1. točka 3.),
12. ne održava i ne ureuje poljoprivredne površine
i poljske putove tako da budu vidljivo označeni, očišćeni
od korova i višegodišnjih raslinja, radi neometanog
prolaza (članak 10. stavak 1. točka 4.),
13. ne održava i ne ureuje zemljišne mee i
zelene ograde tako da budu vidljivo označene i očišćene
od korova i raslinja (članak 10. stavak 1. točka 5.),
14. ne provodi mjeru sadnje i održavanja
vjetrobranih pojaseva (članak 11. stavak 2.).
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Članak 14.

Poljoprivredni inspektor novčanom kaznom od
500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će za prekršaj
pravnu osobu, a novčanom kaznom od 100,00 do
200,00 kuna za prekršaj fizičku osobu - ovlaštenika,
odnosno vlasnika poljoprivrednog zemljišta ako
onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje
agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je ovlaštenik,
odnosno vlasnik u slučaju iz članka 12. stavka 2.
ove Odluke.
Novčanom kaznom od 100,00 do 200,00 kuna
kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 320-01/03-01/1
Urbroj: 2186/01-02-03-3
Varaždin, 19. veljače 2003.
Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v. r.
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Klasa: 351-01/02-01/4
Urbroj: 2186/01-02-03-11
Varaždin, 19. veljače 2003.
Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v. r.

4.
Na temelju članka 11. Sporazuma o sufinanciranju
izgradnje kapitalnih graevina sustava odvodnje
otpadnih voda u Varaždinskoj županiji - zapad, u
2002., 2003., 2004. i 2005. godini i članka 11.
Sporazuma o višegodišnjem sufinanciranju radova
na izgradnji kapitalnih graevina sustava odvodnje
otpadnih voda Varaždinske županije - istok, u 2003.,
2004., 2005., 2006., i 2007. godini, i članka 37.
Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina« broj 7/01 i 5/02) Gradsko vijeće Grada
Varaždina na 14. sjednici održanoj 19. veljače 2003.
godine donosi
ODLUKU
o preuzimanju dijela duga za izgradnju
kapitalnih graevina sustava odvodnje
otpadnih voda na području Grada Varaždina
Članak 1.

3.
Na temelju članka 4. stavak 1. točka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka
37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina« broj 7/01 i 5/02) Gradsko vijeće Grada
Varaždina na 14. sjednici održanoj 19. veljače 2003.
godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne
ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog
tehnološkog otpada na području
sjeverozapadne Hrvatske
Članak 1.
Grad Varaždin prihvaća Sporazum o osnivanju
Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog
tehnološkog otpada na području sjeverozapadne
Hrvatske i postaje suosnivač te ustanove.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Varaždina da
potpiše Sporazum o osnivanju Javne ustanove za
odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada
na području sjeverozapadne Hrvatske.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Grad Varaždin preuzima proporcionalni dio duga
za izgradnju kapitalnih graevina sustava odvodnje
otpadnih voda Varaždinske županije istovjetno visini
investicijskog ulaganja na području Grada Varaždina
u razdoblju od 2002. do 2007. godine, sukladno
članku 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
(»Narodne novine« broj 107/95, 19/96 i 88/98), kao
kredit, a prema Odluci o uvjetima za dodjelu kredita
za graenje vodnih graevina i ulaganjima Hrvatskih
voda od 21. 12. 1999. godine.
Članak 2.
Prema podacima o visini investicijskih ulaganja
za navedene kapitalne graevine Hrvatske vode i
Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Republike Hrvatske ulažu:
-

za područje zapad

-

sjeverni kolektor Grada Varaždina:

a) Banfica - Harambašićeva
-

kolektor

-

retencijski bazen i preljev

-

rasteretni kanal, L=300 met.

-

ispusna graevina

b) Harambašićeva - Hrašćica
-

kolektor

5.790.500,00 kn
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-

za područje istok

-

kolektor Zbelava

-

ureaj Zbelava

-

istočni kolektor Grada Varaždina - I. faza
UKUPNO:

7.521.300,00 kn

Broj 2/2003.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

13. 311.800,00 kn

Klasa: 120-01/02-01/11
Urbroj: 2186/01-02-03-6
Varaždin, 19. veljače 2003.

Članak 3.
Obveza Grada Varaždina po izgradnji navedenih
kapitalnih graevina na području Grada Varaždina,
a prema članku 2. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva iznosi 13.311.800,00 kn, a otplata će
se vršiti u skladu s Odlukom o uvjetima za dodjelu
kredita za graenje vodnih graevina iz članka 1.
ove Odluke, i to na rok od maksimalno 20 godina i
kamatu 50% eskontne NBH u eurima i otplatu u
polugodišnjim anuitetima.

Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v. r.

6.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01 i 5/
02), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 14. sjednici
održanoj 19. veljače 2003. godine, donosi

Članak 4.
Otplata kredita će se financirati putem Trgovačkog
društva »Varkom« d.d. Varaždin iz povećanja brutto
cijene za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u
segmentu »dodatak za izgradnju«. Povećanje dodatka
za izgradnju iznosi 0,15 kn/m 3, odnosno promjena je
kako slijedi:
- za domaćinstva s dosadašnjih 0,45 kn/m 3 na
0,60 kn/m 3
- za industriju s dosadašnjih 0,85 kn/m 3 na 1,00
kn/m 3 .

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za
obrtništvo i poduzetništvo Varaždin
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Odbora za obrtništvo i
poduzetništvo Varaždin (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina« broj 4/94, 3/97, 2/98, 3/00 i 6/01) u članku
1. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. SLOBODAN MIKAC, dipl. iur., iz Varaždina,
Milčetićeva 12«.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 325-01/02-01/5
Urbroj: 2186/01-02-03-6
Varaždin, 19. veljače 2003.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 119-01/94-01/1
Urbroj: 2186/01-02-03-11
Varaždin, 19. veljače 2003.

Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v. r.

Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v. r.

5.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01 i 5/
02), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 14. sjednici
održanoj 19. veljače 2003. godine, donosi

7.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01 i 5/
02), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 14. sjednici
održanoj 19. veljače 2003. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaćama u Gradskoj upravi
Grada Varaždina
Članak 1.
U Odluci o plaćama u Gradskoj upravi Grada
Varaždina, u članku 5., stavak 3. mijena se i glasi:
»Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka
je osnovici za obračun plaće službenika i namještenika«.

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za odgoj,
prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog
vijeća Grada Varaždina
I.
U Rješenju o izboru Odbora za odgoj, prosvjetu,
zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada

Broj 2/2003.
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Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
10/01) u glavi I. točka 4. mijenja se i glasi:
»4. MILIVOJ ZAJEC iz Varaždina, Hercegovačka
28«.
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RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju tri člana u
Školski odbor I. osnovne škole Varaždin
I.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.

U Rješenju o imenovanju tri člana u Školski odbor
I. osnovne škole Varaždin (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina« broj 8/01) u glavi I. točka 2. mijenja se i
glasi:
»2. MILIVOJ ZAJEC iz Varaždina, Hercegovačka
28«.

Klasa: 119-02/01-01/40
Urbroj: 2186/01-02-03-2
Varaždin, 19. veljače 2003.

II.

Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v. r.

8.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01 i 5/
02), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 14. sjednici
održanoj 19. veljače 2003. godine, donosi

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.
Klasa: 119-02/01-01/9
Urbroj: 2186/01-02-03-4
Varaždin, 19. veljače 2003.
Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v. r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
Članak 2.

3.
Na temelju članka 11. Zakona o osnovnom školstvu
(»Narodne novine« broj 59/90, 26/93, 27/93, 7/96 i
59/01), Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003.
godini (»Narodne novine« broj 155/02) i članka 65.
Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina« broj 7/01 i 5/02), Gradsko poglavarstvo
Grada Varaždina, na 28. sjednici od 23. siječnja
2003. godine, donosi

U Proračunu Grada Varaždina utvruju se potrebna
sredstva iz članka 1. ovog Pravilnika za osnovne
škole na području Grada Varaždina (u daljnjem tekstu:
osnovne škole) i to: I. osnovna škola Varaždin, II.
osnovna škola Varaždin, III. osnovna škola Varaždin,
IV. osnovna škola Varaždin, V. osnovna škola Varaždin,
VI. osnovna škola Varaždin, VII. osnovna škola
Varaždin, Centar za odgoj i obrazovanje »Tomislav
Špoljar« Varaždin, Glazbena škola (osnovna) Varaždin.
PLANIRANJE TROŠKOVA, KRITERIJI I MJERILA

PRAVILNIK
o kriterijima i mjerilima za osiguranje
minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u Gradu Varaždinu
za 2003. godinu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvruju se ukupno bilancirana
sredstva za financiranje minimalnog financijskog
standarda osnovnih škola i kriteriji i mjerila za utvrivanje
bilančnih prava do visine potrebnih sredstava za
osiguranje minimalnog financijskog standarda te način
doznake utvrenih sredstava osnovnim školama na
području Grada Varaždina.

Članak 3.
Za osiguranje minimalnog financijskog standarda
osnovnih škola osiguravaju se sredstva za:
- financiranje materijalnih i financijskih rashoda
osnovnih škola u visini koja osigurava minimalni
financijski rashod osnovnih škola;
- financiranje rashoda za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja;
- financiranje rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini.
Članak 4.
Materijalni i financijski rashodi, prema ekonomskoj
klasifikaciji, a sukladno Računskom planu za
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proračunsko računovodstvo (skupine 32. i 34.)
obuhvaćaju:
-

rashode za materijal i energiju (skupina 322
osim skupine 3224 – Materijal i dijelovi za
tekuće i investicijsko održavanje),

-

rashode za usluge (skupina 323 osim skupine
3232 – Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja),

-

ostale nespomenute rashode poslovanja
(skupina 329),

-

kamate za izdane vrijednosne papire (skupina
341),

-

kamate za primljene zajmove (skupina 342),

-

ostale financijske rashode (skupina 343).

Kriterij za utvrivanje bilančnih prava za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda navedenih u stavku
I. ovog članka je broj upisanih učenika pojedine
osnovne škole u školskoj godini 2002./03., a mjerilo
je utvrena godišnja cijena po učeniku u iznosu od
819,81 kn.
Bilancirana prava za financiranje materijalnih i
financijskih rashoda (osim dijela rashoda za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja)
za 2003. godinu utvrena su u iznosu od 4.605.542,00
kn.
Na temelju postavljenog kriterija iz stavka 2. ovog
članka i utvrenog iznosa bilanciranih prava iz stavka
3. ovog članka, Upravni odjel za školstvo, zdravstvenu
i socijalnu djelatnost izrauje financijski plan potrebnih
sredstava za pojedinu osnovnu školu.
Članak 5.
Rashodi za nabavu proizvedene imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
osiguravaju se za osnovne škole Grada Varaždina
na osnovi kriterija broja učenika, broja razrednih
odjela i broja zgrada, a za 2003. godinu utvreni su
u ukupnom iznosu od 1.435.381,00 kn.

Broj 2/2003.

-

sredstva za materijalne i financijske rashode
u akontiranom iznosu do 15.-tog u mjesecu
za tekući mjesec,

-

sredstva za prijevoz učenika, za osnovne škole
»Tomislav Špoljar« i III. osnovnu školu, prema
ispostavljenom računu direktno na žiro račun
prijevoznika,

-

sredstva za nabavu proizvedene imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i
za materijal, dijelove i usluge tekućeg
investicijskog održavanja prema dinamici potreba
navedenih u operativnom planu odnosno hitnosti.

Osnovne škole obavezne su do 10.-tog u mjesecu
za protekli mjesec dostaviti Upravnom odjelu za
školstvo, zdravstvenu i socijalnu djelatnost:
-

mjesečne potrebe prema vrstama troška
(specificirano po obvezama),

-

analitički pregled utrošenih sredstava (Rashodi
– skupina 3) na temelju kojeg će se obaviti
obračun doznačenih sredstava.
Članak 8.

Osnovne škole dužne su planirati i namjenski
trošiti doznačena sredstva na način utvren u članku
4. i članku 6. pridržavajući se mjesečnog, odnosno
tromjesečnog iznosa planiranih sredstava.
Članak 9.
Upravni odjel za školstvo, zdravstvenu i socijalnu
djelatnost dostavlja mjesečni, odnosno tromjesečni
plan potrebnih sredstava Upravnom odjelu za
gospodarstvo, financije i javne prihode koji, u skladu
s raspoloživim sredstvima, vrši njihovu isplatu.
Članak 10.
Uštede na pojedinim vrstama troškova koristit će
se isključivo za poboljšanje uvjeta rada osnovnih
škola.

Članak 6.
Slijedom kriterija potreba škola, prioriteta i
opravdanosti ulaganja i utvrenog bilanciranog iznosa
iz članka 5. ovog Pravilnika, Upravni odjel za školstvo,
zdravstvenu i socijalnu djelatnost priprema i razrauje
operativni plan utroška sredstava za nabavu
proizvedene imovine i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovini i materijala, dijelova i usluga
tekućeg investicijskog održavanja.
Operativni plan iz prethodnog stavka donosi Gradsko
poglavarstvo Grada Varaždina.
DOZNAKA SREDSTAVA OSNOVNIM ŠKOLAMA
Članak 7.
Utvrena bilancirana sredstva iz članka 5. i 6.
ovog Pravilnika, doznačit će se osnovnim školama
na slijedeći način:

Članak 11.
Ovim Pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik
o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
u Gradu Varaždinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«
broj 4/02).
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 602-02/03-01/3
Urbroj: 2186/01-03-03-2
Varaždin, 23. siječnja 2003.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

Broj 2/2003.
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4.
Na temelju članka 65. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01 i 5/
02), Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina, na 29.
sjednici od 7. veljače 2003. godine, donosi
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Klasa: 363-02/03-01/8
Urbroj: 2186/01-03-03-2
Varaždin, 7. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v.r.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na cijenu toplinske
energije
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina, na temelju
prijave cijena Poduzeća »Termoplin« d.d. Varaždin,
podnijete u skladu s člankom 18. a stavak 4. Zakona
o komunalnom gospodarstvu, daje poduzeću
»Termoplin« d.d. Varaždin prethodnu suglasnost na
novu cijenu toplinske energije i to:
-

grijanje stambenog prostora s uključenim
porezom na dodanu vrijednost u iznosu od
5,80 Kn/m 2 ,

-

grijanje poslovnog prostora s uključenim porezom
na dodanu vrijednost u iznosu od 11,60 Kn/m 2,

-

zagrijavanje sanitarne vode s uključenim
porezom na dodanu vrijednost u iznosu od
26,50 Kn/članu domaćinstva.

5.
Na temelju članka 65. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01 i 5/
02), Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina na 30.
sjednici od 21. veljače 2003. godine, donosi
O D L U K U
o visini naknada članovima izbornih tijela u
provedbi izbora za vijeća mjesnih odbora
Članak 1.
Ovom Odlukom utvruje se visina naknada
članovima Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne
izbore, članovima izbornih povjerenstava za izbor
članova vijeća mjesnih odbora i članovima biračkih
odbora.
Članak 2.

II.
Gradsko poglavarstvo suglasno je s predloženom
strukturom nove cijene i to:
-

plin .............................................. 4,18 Kn 72,1%

-

električna energija ................... 0,13 Kn

-

voda ........................................... 0,01 Kn

0,2%

-

fiksni troškovi ............................ 0,43 Kn

7,4%

2,2%

CIJENA GRIJANJA bez PDV-a .. 4,75 Kn 81,9%
- porez na dodanu
vrijednost (22%) ....................... 1,05 Kn 18,1%
CIJENA GRIJANJA
s PDV-om ....................................... 5,80 Kn 100 %
III.
Cijena iz točke I. primjenjuje se od 1. siječnja
2003. godine.

Svim članovima stalnog sastava Gradskog izbornog
povjerenstva za mjesne izbore utvruje se naknada
u neto iznosu od 3.000,00 kn.
Članak 3.
Naknada članovima stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora
utvruje se kako slijedi:
a) u mjesnim odborima u kojima Izborno
povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih
odbora vrši ujedno i funkciju biračkog odbora
naknada iznosi:
-

za predsjednika

750,00 kn neto,

-

za ostale članove

600,00 kn neto

b) u mjesnim odborima u kojima Izborno
povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih
odbora ne vrši i funkciju biračkog odbora naknada
iznosi:
-

za predsjednika

1.000,00 kn neto,

-

za ostale članove

800,00 kn neto.

IV.
Gradsko poglavarstvo zadužuje »Termoplin« d.d.
da temeljem odgovarajućih propisa i tehničkih
mogućnosti do 1. listopada 2003. godine Gradskom
poglavarstvu predloži obračun toplinske energije za
sve korisnike usluga »Termoplina« prema stvarnoj
potrošnji.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana po
objavi u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Članak 4.
Naknada članovima proširenog sastava Gradskog
izbornog povjerenstva za mjesne izbore i izbornih
povjerenstava za izbor članova vijeća mjesnih odbora
utvruje se u iznosu jedne dnevnice, odnosno 130,00
kn neto.
Članak 5.
Članovima biračkih odbora utvruje se naknada
u iznosu od dvije dnevnice, odnosno 250,00 kn neto.
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Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 026-01/03-01/03
Urbroj: 2186/01-03-03-42
Varaždin, 7. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

Broj 2/2003.
Članak 5.

Vlastite prihode iz članka 1. ovog Pravilnika korisnik
koristi za pokriće izdataka nastalih obavljanjem tih
poslova, a ostatak za tekuće i kapitalne izdatke, u
skladu s godišnjim financijskim planom koji donosi i
o čijem izvršenju skrbi Upravno vijeće, dotično ravnatelj
korisnika.
III. PRIHODI OD OBAVLJANJA OSTALIH
POSLOVA
Članak 6.

6.
Na temelju članka 65. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01 i 5/
02) i u skladu s člankom 13. Odluke o izvršenju
Proračuna Grada Varaždina za 2003. godinu (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina« broj 9/02.) Gradsko
poglavarstvo Grada Varaždina, na 30. sjednici od
21. veljače 2003. godine donosi
PRAVILNIK
o stjecanju, korištenju i evidentiranju vlastitih
prihoda korisnika proračuna - ustanova kulture

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o stjecanju, korištenju i evidentiranju
vlastitih prihoda korisnika Proračuna - ustanova kulture
(u daljnjem tekstu: Pravilnik) ureuje se stjecanje
prihoda koje proračunski korisnici - ustanove kulture
čiji je vlasnik i osnivač Grad Varaždin (u daljnjem
tekstu: korisnik) - ostvaruju na tržištu obavljanjem
svoje osnovne i ostale djelatnosti, način i namjena
njihova korištenja, evidentiranja i izvješćivanja, te
ostala pitanja s ovim u svezi.
Članak 2.
Prihodi vlastite djelatnosti u smislu ovog Pravilnika
jesu prihodi koje korisnik ostvaruje na tržištu
obavljanjem svojih osnovnih poslova i ostalih poslova.

Ostali poslovi vlastite djelatnosti jesu poslovi ostalih
djelatnosti koje korisnik obavlja izvan okvira osnovne
djelatnosti.
Članak 7.
Korisnik može ostvarivati vlastite prihode
obavljanjem ostalih poslova vlastite djelatnosti uz
prethodno dobivenu suglasnost Grada Varaždina.
Glavni preduvjet za dobivanje suglasnosti jest
da obavljanje ostalih poslova vlastite djelatnosti ne
šteti normalnom obavljanju djelatnosti za koju je
korisnik ustrojen.
Članak 8.
Vlastitim prihodima ostvarenim obavljanjem ostalih
poslova korisnik pokriva izdatke nastale obavljanjem
tih poslova, a razliku više ostvarenog za tekuće i
kapitalne izdatke u skladu s godišnjim programom
rada korisnika koji donosi Upravno vijeće, dotično
ravnatelj.
IV. DAROVI, LEGATI, DONACIJE I RAZNI OBLICI
POMOĆI
Članak 9.
Korisnik može primati darove, legate, donacije i
druge oblike pomoći.
Primici iz stavka 1. ovog članka utrošit će se u
svrhu koju odredi darodavatelj, donator ili mecena,
a ako namjena nije odreena, korisnik će ih uporabiti
za unapreivanje djelatnosti za koju je ustrojen.

Članak 3.
Pod prihodima koje korisnik ostvaruje na tržištu
obavljanjem poslova vlastite djelatnosti podrazumijevaju
se i devizni prihodi.
II. PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH
POSLOVA

V. RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Članak 10.
Poslove vlastite djelatnosti korisnik evidentira prema
propisima kojima je ureeno računovodstvo Proračuna.
Članak 11.

Članak 4.
Osnovni poslovi vlastite djelatnosti jesu poslovi
unutar osnovne djelatnosti za koju je korisnik ustrojen.

Korisnik je obvezan izraivati tromjesečno izvješće
o prihodima i izdacima ostvarenim obavljanjem vlastite
djelatnosti i dostavljati ih osnivaču.

Korisnik može ostvarivati vlastite prihode od
obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti bez
posebne suglasnosti osnivača.

Izvješća iz prethodnog članka Pravilnika trebaju
biti konsolidirana po pojedinim poslovima vlastite
djelatnosti.

Broj 2/2003.

»SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA«

VI. NADZOR I REVIZIJA
Članak 12.
Nadzor nad stjecanjem i korištenjem vlastitih prihoda
korisnika obavlja se u skladu s Odlukom o izvršenju
Proračuna Grada Varaždina za 2003. godinu (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina« broj 9/02).
Članak 13.
Revizija financijskih izvješća proračunskih korisnika,
sastavljenih prema ovom Pravilniku, te revizija stjecanja
i korištenja prihoda od vlastite djelatnosti obavlja se
prema Zakonu o državnoj reviziji (»Narodne novine«
broj 7/93 i 48/95).
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a
primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.
Klasa: 400-06/02-01/11
Urbroj: 2186/01-03-03-55
Varaždin, 21. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v.r.
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2. Naknada za dodjelu grobnih mjesta utvrena
je u neto iznosima na koje se primjenjuju zakonske
odredbe o porezu.
3. Predvieni prihod od Naknada za dodjelu grobnih
mjesta, u iznosu od 540.000,00 kn (slovima:
petstočetrdesettisuća kuna), koristit će se za pokriće
dijela troškova radova planiranih Programom gradnje
objekata i ureaja komunalne infrastrukture za razdoblje
2002. – 2005. godina, poglavlje III, A, točka 3 –
groblja (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 8/
02).
II.
1. Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina, u skladu
s člankom 27. Odluke o grobljima, suglasno je da u
2003. godini, Godišnja naknada za korištenje
grobnog mjesta iznosi za:
-

grobno mjesto .................................... 114,00 kn

-

jednostruka grobnica ........................ 128,00 kn

-

dupla grobnica ................................... 196,00 kn

-

dječji grob ............................................ 70,00 kn.

2 Na Godišnje naknade za korištenje grobnih
mjesta obračunava se porez na dodanu vrijednost
(PDV) prema važećem Zakonu.
3. Predvieni prihod od Godišnje naknade za
korištenje grobnih mjesta, u iznosu od 1.861.300,00
kn (slovima: jedanmilijunosamstošezdesetjednatisućatristo kuna), koristit će se za pokriće dijela
troškova radova planiranih Programom održavanja
komunalne infrastrukture u 2003. godini, točka VII –
održavanje groblja (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«
broj 8/02).

7.
Na temelju članka 25. i 28. Odluke o grobljima
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 1/99) i
članka 65. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina« broj 7/01 i 5/02), Gradsko
poglavarstvo Grada Varaždina na 30. sjednici od
21. veljače 2003. godine donosi

III.
Zadužuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i ureenje prostora i Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i javne prihode Grada Varaždina za provoenje
i praćenje ovog Zaključka.
IV.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na visinu naknade za
dodjelu grobnih mjesta i naknadu za korištenje
grobnih mjesta u 2003. godini
I.
1. Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina, u skladu
s člankom 25. Odluke o grobljima (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina« broj 1/99), suglasno je da u 2003.
godini, Naknada za dodjelu grobnih mjesta iznosi:

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a primjenjuje
se od 1. ožujka 2003. godine.
Klasa: 363-02/03-01/6
Urbroj: 2186/01-03-03-4
Varaždin, 21. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v.r.

a) gradsko groblje:
- grobno mjesto ............................. 1.480,00 kn
- jednostruka grobnica ................. 2.000,00 kn
- dupla grobnica ........................... 3.700,00 kn
b) groblje Biškupec:
- grobno mjesto ............................ 1.080,00 kn
- jednostruka grobnica ................. 1.500,00 kn
- dupla grobnica ........................... 2.700,00 kn

8.
Na temelju članka 51. Odluke o grobljima (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina« broj 1/99) i članka 65.
Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina« broj 7/01 i 5/02), Gradsko poglavarstvo
Grada Varaždina na 30. sjednici od 21. veljače 2003.
godine donosi
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III.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Cjenik pogrebnih
usluga za gradsko groblje Varaždin i groblje
Biškupec

Donošenjem ovog Cjenika prestaje važiti Cjenik
pogrebnih usluga prihvaćen Zaključkom Gradskog
poglavarstva Klasa: 363-02/01-01/3, Urbroj: 2186/
01-03-01-2 od 20. veljače 2001. godine.

I.

IV.

Gradsko Poglavarstvo Grada Varaždina daje
suglasnost Javnom komunalnom društvu »Parkovi«
d.d. Varaždin na Cjenik pogrebnih usluga (broj: 4601-2002 od 11. prosinca 2002. g.) koje se obavljaju
na gradskom groblju u Varaždinu i groblju Biškupec.
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a primjenjuje
se od 1. ožujka 2003. godine.
Klasa: 363-02/03-01/5
Urbroj: 2186/01-03-03-4
Varaždin, 21. veljače 2003.

Cjenik pogrebnih usluga iz točke I. ovog Zaključka
sastavni je dio ovog Zaključka.

Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

C J E N I K
POGREBNIH USLUGA ZA GRADSKO GROBLJE VARAŽDIN I GROBLJE BIŠKUPEC

Redni
broj
I.

NAZIV USLUGE

Cijena u kunama,
bez PDV

POGREBNE USLUGE

1.

Organizacija sahrane s upisom podataka o pokojniku u potrebnu evidenciju,

115,00

2.

Priprema pogrebne opreme,

3.

Oblačenje pokojnika,

150,00

4.

Preuzimanje i smještaj pokojnika na odar u radno vrijeme,

250,00

5.

Prijevoz pokojnika na području grada Varaždina,

6.

Prijevoz pokojnika izvan područja grada Varaždina, po kilometru,

3,00

7.

Prijevoz pokojnika izvan granica Republike Hrvatske, po kilometru,

3,70

8.

Korištenje mrtvačnice, po danu,

9.

Korištenje rashladnog ureaja ili rashladne komore, po danu,

40,00

50,00

94,00
100,00

10.

Prenašanje pokojnika iz rashladne komore na odar,

50,00

11.

Prijenos pokojnika iz rashladne komore i smještaj u lijes, te prenašanje do vozila,

12.

Upotreba razglasa kod mrtvačnice,

40,00

13.

Upotreba razglasa kod groba,

80,00

14.

Postavljanje osmrtnica,

35,00

15.

Pogrebni ceremonijal s uključenjem pet djelatnika,

16.

Nošenje urne od mrtvačnice do mjesta sahrane s jednim djelatnikom,

25,00

17.

Postavljanje vijenaca na kolica i odvoz do mjesta sahrane, po jednim kolicima,

40,00

18.

Zvonjenje kod pogreba,

24,00

19.

Razbijanje cementne estriha, po m 2,

40,00

20.

Iskop i zatrpavanje grobne jame,

310,00

21.

Iskop i zatrpavanje jame za dječji grob,

150,00

22.

Iskop i zatrpavanje grobne jame za urnu,

23.

Otvaranje i zatvaranje grobnice,

24.

Premještanje lijesa u grobnici i čišćenje grobnice,

50,00

25.

Bijeljenje grobnice,

90,00

200,00

246,00

50,00
248,00
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Cijena u kunama,
bez PDV

26.

Skidanje i ponovna postava pokrovne ploče,

27.

Pranje susjednih grobova nakon ukopa,

50,00

28.

Skidanje i ponovno postavljanje ploče na grobnice ili kazeti za urne,

75,00

29.

Čišćenje vijenaca nakon sahrane sa zbrinjavanjem otpada i čišćenjem po jednim kolicima,

30.

Oblikovanje grobnog humka nakon micanja vijenaca,

65,00

31.

Oblikovanje grobnog humka nakon slijegavanja zemlje,

60,00

32.

Odvoz viška zemlje s obiteljskog groba bez pokrovne ploče u roku 6 mjeseci,

110,00

33.

Odvoz viška zemlje s obiteljskog groba s pokrovnom pločom u roku 3 mjeseca,

110,00

34.

Kitanje pokrovne ploče cementnim mortom,

40,00

35.

Kitanje pokrovne ploče sa silikonskim kitom.

50,00

II.

POSEBNE POGREBNE USLUGE

1.

Preuzimanje i smještaj pokojnika na odar van radnog vremena,
blagdanom, noću i neradnim danom,

248,00

112,00

400,00

2.

Preuzimanje i prijevoz pokojnika po pozivu,

1.300,00

3.

Preuzimanje pokojnika po pozivu izvan grada Varaždina i na teško
pristupačnim mjestima,

1.300,00

4.

Prijevoz pokojnika, po kilometru,

5.

Lotanje limenog lijesa,

180,00

6.

Exhumacija pokojnika sa svim propisanim radnjama i dezinfekcijskim
sredstvima, do 5 godina od ukopa. U troškove exhumacije nije uključen
trošak otvaranja grobnice, iskop i prijenos pokojnika,

400,00

Exhumacija pokojnika sa svim propisanim radnjama i dezinfekcijskim
sredstvima, više od 5 godina od ukopa. U troškove exhumacije nije uključen
trošak otvaranja grobnice, iskop i prijenos pokojnika,

300,00

7.

3,00

8.

Sakupljanje i deponiranje ostataka lijesa nakon exhumacije i čišćenje grobnice, pokojniku,

80,00

9.

Otvaranje transportnog ili limenog lijesa u kojem se nalazi pokojnik,

80,00

10.

Iznajmljivanje grobnice, mjesečno,

37,00

11.

Evidencija prijenosa prava korištenja grobnog mjesta na drugu osobu
ovjerenom izjavom o besplatnom ustupanju ili drugim pravnim putem,

35,00

Izdavanje potvrde o vlasništvu groba ili grobnice, izdavanje rješenja o
novom vlasniku i upis vlasništva u katastar grobnica i grobova,

80,00

12.
13.

Izrada i pribavljanje dokumentacije kod prijevoza pokojnika izvan granica Hrvatske,

120,00

14.

Procjena vrijednosti grobnice s procjenidbenim elaboratom.

400,00

III.

USLUGE IZDAVANJA SUGLASNOSTI ZA KLESARSKE RADOVE

A)

JEDNOSTRUKA GROBNICA ILI GROBNO MJESTO:

1.

2.

Ažuriranje matičnih podataka, iskolčavanje, nadzor tijekom izvoenja,
zapisničko preuzimanje radova te procjena po vrijednosti za radove
oblačenja jednostrukih okvira,

470,00

Ažuriranje matičnih podataka, iskolčavanje, nadzor tijekom izvoenja,
zapisničko preuzimanje radova te procjena vrijednosti za radove
renoviranja jednostrukih okvira.

330,00
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Cijena u kunama,
bez PDV

NAZIV USLUGE

B)

DVOSTRUKA GROBNICA ILI GROBNO MJESTO

1.

Ažuriranje matičnih podataka, iskolčavanje, nadzor tijekom izvoenja,
zapisničko preuzimanje radova te procjena vrijednosti za radove
oblačenja dvostrukih okvira,

725,00

2.

Ažuriranje matičnih podataka, iskolčavanje, nadzor tijekom izvoenja,
zapisničko preuzimanje radova te procjena vrijednosti za radove
renoviranja dvostrukih okvira.

488,00

C)

OSTALI RADOVI

1.

Ažuriranje matičnih podataka, nadzor tijekom izvoenja, zapisničko
preuzimanje radova, te procjena vrijednosti za radove montaže
ploče ili spomenika,

120,00

Ažuriranje matičnih podataka, nadzor tijekom izvoenja, zapisničko
preuzimanje radova za radove po reklamaciji,

60,00

Ažuriranje matičnih podataka, nadzor tijekom izvoenja, zapisničko
preuzimanje radova te procjena vrijednosti za radove naknadnog
graviranja na spomenike.

50,00

2.
3.

IV.
Cijene iz točke I, II. i III. ovog Cjenika izražene su u netto iznosima na kojem se obračunava porez na dodanu
vrijednost prema Zakonu o poreznu na dodanu vrijednost.
Broj: 460-1-2002
Varaždin, 11.12. 2002.

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA MJESNE IZBORE
18.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE

3. BOŽICA GLAVAČ, Varaždin, Gundulićeva
5, za člana, te
1. LADISLAV BRLEK, Varaždin, Graberje 5,
za zamjenika predsjednika,
2. DAMIR PIZEK, Varaždin, Gundulićeva 4, za
zamjenika člana,
3. VERA DRAGIŠIĆ, Varaždin, Bakačeva 4, za
zamjenika člana.

o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora

II.
Izborno povjerenstvo:

I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća 1. Mjesnog odbora »Centar« Varaždin
(dalje: Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. MILJENKO BABIĆ, Varaždin, I. Režeka 8b,
za predsjednika,
2. SNJEŽANA POŽGAJ, Varaždin, Kačićeva 7,
za člana,

- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
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- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,

- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,

- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,

- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-18
Varaždin, 17. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

19.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora
I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća 2. Mjesnog odbora Varaždin (dalje:
Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. JASNA JAKLIN, Varaždin, V. Novaka 10, za
predsjednika,
2. EVA MORANDINI–PLOVANIĆ, Varaždin,
Kolodvorska 16, za člana,
3. BISERKA VLAHOVIĆ, Varaždin, Trg kralja
P. Svačića 2a, za člana, te

-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-19
Varaždin, 17. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

20.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora
I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća 3. Mjesnog odbora Varaždin (dalje:
Izborno povjerenstvo) imenuju se:

1. MIRKO PAVLINIĆ, Varaždin, Ivana Pergošića
1, za zamjenika predsjednika,

1. SANJA TOMAŠIĆ, Varaždin, Stjepana
Vukovića 4, za predsjednika,

2. TOMO VUKOVIĆ, Varaždin, Adolfa Wisserta
52, za zamjenika člana,

2. DOMAGOJ MEIĆ, Varaždin, Josipa Kozarca
2, za člana,

3. NINO JALŠIĆ, Varaždin, Ul. k. P. Krešimira
IV. br. 20, za zamjenika člana.

3. VIKTORIJA LELJAK, Varaždin, Zagrebačka
19, za člana, te

II.

1. DUBRAVKA PETANJEK, Varaždin,
Zagrebačka 13, za zamjenika predsjednika,

Izborno povjerenstvo:
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2. LJUBICA RADOVIĆ, Varaždin, Zagrebačka
15, za zamjenika člana,

2. DUBRAVKA ABRAMOVIĆ, Varaždin,
Trakošćanska 16b, za člana,

3. ZRINKA VLAHEK, Varaždin, Zagrebačka 13/
II ulaz, za zamjenika člana.

3. ANICA TROJAK, Varaždin, B. Radića 8, za
člana, te

II.

1. VESNA LOPARIĆ, Varaždin, V. Meerala 3,
za zamjenika predsjednika,

Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),

2. STANISLAV CIGLAR, Varaždin, K. Patačić
7, za zamjenika člana,

- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,

3. ANICA BOSILJ, Varaždin, Režekova 21, za
zamjenika člana.

-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.

II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-20
Varaždin, 17. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-21
Varaždin, 17. veljače 2003.

21.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora
I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća 4. Mjesnog odbora Varaždin (dalje:
Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. TATJANA LEDINŠĆAK–BABIĆ, Varaždin, I.
Režeka 8b, za predsjednika,

Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

22.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora

Broj 2/2003.
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U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća 5. Mjesnog odbora Varaždin (dalje:
Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. SAŠA ŠAMEC, Varaždin, V. Gortana 8a, za
predsjednika,
2. PETAR GOLUB, Varaždin, B. Kašića 4 , za
člana,
3. DOMAGOJ DIJANEŠIĆ, Varaždin, Fabijanska
13, za člana, te
1. KATICA DARABUŠ, Varaždin, Ðure Kuhara
1, za zamjenika predsjednika,
2. MLADEN LUKAVEČKI, Varaždin, F. Pintarića
8, za zamjenika člana,
3. JACINTA DUGAN, Varaždin, Livadsko naselje
16, za zamjenika člana.

37

na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora
I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća 6. Mjesnog odbora »Banfica« Varaždin
(dalje: Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. NENAD SLUNJSKI , Varaždin, N. Tesle 16a,
za predsjednika,
2. MAJA REPIĆ, Varaždin, V. Špinčića 6, za
člana,
3. MLADEN BENGERI, Varaždin, K. Š. Ðalskog
12, za člana, te

II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.

1. SNJEŽANA BANIĆ, Varaždin, Koprivnička
6b, za zamjenika predsjednika,
2. BORIS TURKOVIĆ, Varaždin, Labinska 8,
za zamjenika člana,
3. ŽELJKO VUKELIĆ, Varaždin, R. Boškovića
14c, za zamjenika člana.
II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-22
Varaždin, 17. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

23.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-23
Varaždin, 17. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.
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24.

Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je

Broj 2/2003.

Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-24
Varaždin, 17. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora
I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća Mjesnog odbora »Biškupec« Varaždin
(dalje: Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. SINIŠA KOLARIĆ, Varaždin, Kneza Trpimira
55c, za predsjednika,
2. BRANKA MEŠTRIĆ, Varaždin, T. Miškulina
4, za člana,
3. DRAGUTIN HARAMBAŠIĆ, Varaždin,
Zagrebačka 273, za člana, te
1. SNJEŽANA PAPEC, Varaždin, Športska 4,
za zamjenika predsjednika,
2. KREŠO HARAMBAŠIĆ, Varaždin, Kneza
Trpimira 40d, za zamjenika člana,
3. IVANA SUKAČIĆ, Varaždin, Trg I. Perkovca
28, za zamjenika člana.

25.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora
I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća Mjesnog odbora Hrašćica (dalje:
Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. ANA KOVAČIĆ, Hrašćica, R. Boškovića 12,
za predsjednika,
2. FRANCISKA ŠOBAK, Hrašćica, V. Jagića
8, za člana,
3. PETRA MARTINEZ, Hrašćica, A. Stepinca
30, za člana, te

II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.

1. LIDIJA MAJCEN, Hrašćica, Radnička 19, za
zamjenika predsjednika,
2. SANJA KOLAREK, Hrašćica, Lj. Gaja 13,
za zamjenika člana,
3. JOSIP ANDABAKA, Hrašćica, Z. Milkovića
19a, za zamjenika člana.
II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
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objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova
Vijeća Mjesnog odbora Hrašćica iz točke I. ovog
Rješenja ujedno vrši funkciju biračkog odbora.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.

- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-25
Varaždin, 17. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.
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objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova
Vijeća Mjesnog odbora Gojanec iz točke I. ovog
Rješenja ujedno vrši funkciju biračkog odbora.
IV.

26.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora
I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća Mjesnog odbora Gojanec (dalje:
Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. DUBRAVKA FERENEC, Varaždin, Ludbreška
1b, za predsjednika,
2. MARIJAN TOMAŠIĆ, Gojanec, M. Gupca 29,
za člana,
3. PETAR ISTER, Gojanec, V. Nazora 4, za
člana, te
1. IVAN KORITAR , Gojanec, B. Radića 29, za
zamjenika predsjednika,
2. RUŽA TKALČEC , Gojanec, M. Gupca 52,
za zamjenika člana,
3. ANTUN TOMAŠIĆ, Gojanec, B. Radića 7c,
za zamjenika člana.
II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-26
Varaždin, 17. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

27.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora
I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća Mjesnog odbora Jalkovec (dalje:
Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. ŠTEFICA JELUŠIĆ, Varaždin, Trakošćanska
9, za predsjednika,
2. BOŽIDAR HARIŠ, Jalkovec, B. Radića 37,
za člana,
3. MIŠO CIGLAR, Jalkovec, Vrtna 27, za člana,
te
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40

1. DRAGUTIN NOVKO, Jalkovec, S.
Tomaškovića 11, za zamjenika predsjednika,

Broj 2/2003.
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2. VLADIMIR KUČAR, Jalkovec, Plitvička 18,
za zamjenika člana,

U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća Mjesnog odbora Poljana Biškupečka
(dalje: Izborno povjerenstvo) imenuju se:

3. IVAN KRALJ, Jalkovec, S. Tomaškovića 36,
za zamjenika člana.

1. IGOR PAVLIC , Varaždin, Vrazova 6, za
predsjednika,

II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,

2. JOSIP KOCIJAN, Poljana Biškupečka, Lj.
Gaja 11, za člana,
3. VESNA KAPEŠ, Poljana Biškupečka,
Varaždinska 41, za člana, te
1. ANICA DREVEN, Poljana Biškupečka,
Varaždinska 38, za zamjenika predsjednika,
2. DARKO FRNTIĆ, Poljana Biškupečka, S.
Lazara– Šokca 8, za zamjenika člana,
3. JOSIP DREVEN, Poljana Biškupečka,
Varaždinska 38, za zamjenika člana.

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova
Vijeća Mjesnog odbora Jalkovec iz točke I. ovog
Rješenja ujedno vrši funkciju biračkog odbora.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.

II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-27
Varaždin, 17. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

28.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova
Vijeća Mjesnog odbora Poljana Biškupečka iz točke
I. ovog Rješenja ujedno vrši funkciju biračkog odbora.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-28
Varaždin, 17. veljače 2003.

RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora

Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.
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IV.

Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.

RJEŠENJE

Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora
I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća Mjesnog odbora Črnec Biškupečki
(dalje: Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. TIHOMIR ZEBEC, Varaždin, Primorska 22,
za predsjednika,
2. ROMEO CONAR, Črnec Biškupečki 232, za
člana,
3. MLADEN HORVATIĆ, Črnec Biškupečki 104,
za člana, te
1. RENATA CONAR, Črnec Biškupečki 232,
za zamjenika predsjednika,
2. DRAŽENKA CONAR, Črnec Biškupečki 41,
za zamjenika člana,
3. MIRJANA TKALEC, Črnec Biškupečki bb,
za zamjenika člana.
II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-29
Varaždin, 17. veljače 2003.

30.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora
I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća Mjesnog odbora Kućan Marof (dalje:
Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. ALAN PRETKOVIĆ, Kućan Marof, Radnička
57, za predsjednika,
2. BOJAN KOŠĆAK, Kućan Marof, Radnička
24, za člana,
3. VALENTINA VINDIŠ, Kućan Marof, Radnička
45a, za člana, te
1. ROBERT VINDIŠ, Kućan Marof, Radnička
45a, za zamjenika predsjednika,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,

2. DRAŽEN VUGRINEC, Kućan Marof,
Varaždinska 153, za zamjenika člana,

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,

3. ALAN CIKAČ, Kućan Marof, Marofska 21,
za zamjenika člana.

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova
Vijeća Mjesnog odbora Črnec Biškupečki iz točke I.
ovog Rješenja ujedno vrši funkciju biračkog odbora.

II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
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- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,

2. VALENTINO PREKUPEC, Gornji Kućan,
Varaždinska 89, za zamjenika člana,

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,

3. TOMISLAV PAKRAC, Gornji Kućan, Nova
15, za zamjenika člana.

- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova
Vijeća Mjesnog odbora Kućan Marof iz točke I. ovog
Rješenja ujedno vrši funkciju biračkog odbora.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-30
Varaždin, 17. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova
Vijeća Mjesnog odbora Gornji Kućan iz točke I. ovog
Rješenja ujedno vrši funkciju biračkog odbora.

31.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 17. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora

IV.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-31
Varaždin, 17. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća Mjesnog odbora Gornji Kućan (dalje:
Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. ROBERTA ŠAŠKO, Gornji Kućan,
Varaždinska 107, za predsjednika,
2. IVICA PAKRAC, Gornji Kućan, Varaždinska
130, za člana,
3. NIKOLA NOVAK, Gornji Kućan, Varaždinska
130a, za člana, te
1. ROBERT BERGER, Gornji Kućan,
Varaždinska 128, za zamjenika predsjednika,

32.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 20. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora

Broj 2/2003.
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I.

U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća Mjesnog odbora Donji Kućan (dalje:
Izborno povjerenstvo) imenuju se:
1. BOŽICA MIŠAK, Trnovec, S. Vraza 7, za
predsjednika,
2. SAID MUŠANOVIĆ, Varaždin, Vežićeva 36,
za člana,
3. MARIJANA JAMBREŠIĆ, Varaždin, I. Rangera
4, za člana, te
1. SANJA BAÐUN, Varaždin, O. Price 19, za
zamjenika predsjednika,
2. KRUNOSLAV JAMBREŠIĆ, Varaždin, I.
Rangera 4, za zamjenika člana,
3. TOMISLAV RIBIĆ, Varaždin, Trakošćanska
18, za zamjenika člana.
II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova
Vijeća Mjesnog odbora Donji Kućan iz točke I. ovog
Rješenja ujedno vrši funkciju biračkog odbora.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.
Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-39
Varaždin, 20. veljače 2003.

43

33.
Na temelju članka 24. stavak 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
2/02), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore,
na sjednici održanoj 20. veljače 2003. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora
I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova Vijeća Mjesnog odbora Zbelava (dalje: Izborno
povjerenstvo) imenuju se:
1. VESNA JUG-BLAŽIN, Varaždin, Ð. Kuhara
6, za predsjednika,
2. KRISTIJAN GOLUBIĆ, Zbelava, Varaždinska
113, za člana,
3. VJEKOSLAV ŠMAGUC, Zbelava, Varaždinska
115, za člana, te
1. MARIO MAVRIČEK, Zbelava, Varaždinska
98, za zamjenika predsjednika,
2. MARIO PAVLIČEVIĆ, Zbelava, Varaždinska
86, za zamjenika člana,
3. NEDJELJKO BOROVEC, Zbelava,
Varaždinska 123, za zamjenika člana.
II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provoenju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne
izbore,
-

odreuje biračka mjesta za mjesne izbore,

-

nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim
mjestima na svom području,
-

objavljuje rezultate mjesnih izbora i

- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih
izbora.
III.

Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

Stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova
Vijeća Mjesnog odbora Zbelava iz točke I. ovog Rješenja
ujedno vrši funkciju biračkog odbora.
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IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.

Broj 2/2003.

Klasa: 026-01/03-01/3
Urbroj: 2186/01-04-03-40
Varaždin, 20. veljače 2003.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Damir Kontrec, dipl.iur., v.r.

»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin.
Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 210-864. Glavni i odgovorni urednik dr. sc.
Robert Podolnjak. Tehničko ureenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, Carekova 2/1,
telefon (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr.

