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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
29.
Na temelju članka 28. stavka 5. Zakona o energiji
(»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08
i 127/10) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko
vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 31. ožujka
2011. godine, donosi
ODLUKU
o promjeni visine tarifnih stavki grijanja
i pripreme tople vode
Članak 1.
Trgovačko društvo »Termoplin« d.d. Varaždin, V.
Špinčića 78, je distributer plina temeljem Zakona o

tržištu plina (»Narodne novine«, broj 40/07, 152/08 i
83/09), te je u skladu sa Zakonom o energiji (»Narodne
novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 i 127/10)
osnovao Trgovačko društvo »Grijanje Varaždin« d.o.o.
Varaždin, Međimurska 31, za obavljanje poslova distribucije topline.
Članak 2.
Odobrava se TD »Grijanje Varaždin« d.o.o. iz
Varaždina, Međimurska 31, promjena tarifnih stavki
u dvije faze kako slijedi:
1. Faza: s primjenom od 01. travnja 2011. godine
- povećanje od 20% cijene po prijedlogu odobrenom od HERA-e:

TARIFNI ELEMENTI (Te)
TARIFNE GRUPE (Tg)
(kategorija potrošnje)

Te 1 Energija
kn/kWh

TARIFNI MODELI (TM)

Te 2 Snaga
kn/kW

Važeće

Nove

Postotak
promjene

Važeće

Nove

Postotak
promjene

Tg2 - industrija i poslovni potro- TM5 - zasebno mjerilo
šači na područnim toplanama
TM6 - zajedničko mjerilo
(zasebnim kotlovnicama)

0,24

0,288

20%

18,70

18,70

0%

0,24

0,288

20%

18,70

18,70

0%

Tg 4 - kućanstva na područnim TM9 - zasebno mjerilo
toplanama (zasebnim kotlovTM10 - zajedničko mjerilo
nicama)

0,22

0,264

20%

18,70

18,70

0%

0,22

0,264

20%

18,70

18,70

0%

2. Faza: s primjenom od 01. rujna 2011. godine - povećanje do pune cijene po prijedlogu odobrenom od
HERA-e:
TARIFNI ELEMENTI (Te)
TARIFNE GRUPE (Tg)
(kategorija potrošnje)

Te 1 Energija
kn/kWh

TARIFNI MODELI (TM)

Te 2 Snaga
kn/kW

Važeće

Nove

Postotak
promjene

Važeće

Nove

Postotak
promjene

0,288

0,34

18,06%

18,70

18,70

0%

0,288

0,34

18,06%

18,70

18,70

0%

Tg 4 - kućanstva na područnim TM9 - zasebno mjerilo
0,264
toplanama (zasebnim kotlovTM10 - zajedničko mjerilo 0,264
nicama)

0,34

28,79%

18,70

18,70

0%

0,34

28,79%

18,70

18,70

0%

Tg2 - industrija i poslovni potro- TM5 - zasebno mjerilo
šači na područnim toplanama
TM6 - zajedničko mjerilo
(zasebnim kotlovnicama)

Članak 3.
Cijene iz tablica iz prethodnog članka izražene su
u iznosima bez PDV-a.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Klasa: 363-01/10-01/19
Urbroj: 2186/01-02-11-21
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.
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30.
Na temelju članka 78. i članka 127. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj
76/07 i 38/09) i članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog
plana uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu te
Izmjeni i dopuni Generalnog urbanističkog
plana grada Varaždina
Članak 1.
U Odluci o izradi Detaljnog plana uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu te Izmjeni i dopuni Generalnog
urbanističkog plana grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 2/09) u članku 15. stavak 3.
mijenja se i glasi:
»Sukladno ZPUG-om propisanoj proceduri i propisanim rokovima, kao i procijenjenim rokovima po
fazama sadržanim u stavku 1. ovog članka, te vremenu
potrebnom za propisane objave, usuglašavanja i drugo,
izrada i donošenje DPU-a, te Izmjena i dopuna GUPa provesti će se unutar tridesettri mjeseca od dana
stupanja na snagu ove Odluke. U to nisu uračunate i
procijenjene moguće nepredvidive situacije opravdanih
produljenja određenih radnih faza, odnosno ponavljanja
određenih procedura i rasprava.«.
Članak 2.
U članku 16. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.
koji glasi:
»Zabrana iz stavka 1. ovog članka produžuje se
do dana donošenja Detaljnog plana uređenja GrliceRakite u Biškupcu, odnosno najviše na 1 (jednu) godinu od proteka dvogodišnjeg roka od dana stupanja
na snagu ove Odluke, sukladno članku 127. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«,
broj 76/07 i 38/09).«.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 350-01/09-01/1
Urbroj: 2186/01-02-11-9
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

31.
Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
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odredbi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(»Narodne novine«, broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03,
43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst i 109/07), te
članka 92. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 31. ožujka 2011.
godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Grada Varaždina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje izbor članova vijeća
mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na području
Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Grad).
Članak 2.
Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih
18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog
odbora za čije se vijeće izbori provode.
Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji
ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije
se vijeće izbori provode.
Članak 3.
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima
(u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.
Prava i dužnosti člana vijeća započinju danom
konstituiranja vijeća.
Mandat članova vijeća traje do objave odluke
Gradonačelnika Grada Varaždina (u daljnjem tekstu:
Gradonačelnik) o raspisivanju izbora ili raspuštanju
vijeća u skladu s ovom Odlukom.
Od dana raspisivanja izbora za članove vijeća pa do
izbora novoga predsjednika vijeća, predsjednik vijeća
može obavljati samo poslove koji su neophodni za
redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora.
Mandat člana vijeća izabranog na prijevremenim
izborima traje do isteka tekućeg mandata članova
vijeća izabranih na redovnim izborima.
Član vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.
Članak 4.
Izbore za članove vijeća raspisuje Gradonačelnik
odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora.
Ako je mandat vijeća prestao zbog raspuštanja
vijeća, prijevremeni izbori moraju se održati u roku
od 60 dana od dana raspuštanja.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini
u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog
održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati
i održati prijevremeni izbori.
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Članak 5.

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitoga
četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:
-

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

-

ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-

-

-

ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem
od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske
presude,
ako odjavi prebivalište s područja mjesnog
odbora, danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo, danom njegovog prestanka,
smrću.

Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način
propisan stavkom 1. alinejom 1. ovoga članka treba
biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog
održavanja sjednice vijeća. Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije
osam dana prije njezina podnošenja.
Ostavka podnesena suprotno stavku 1. alinejom 1.
i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.
Članak 6.
Član vijeća ne može istodobno biti gradonačelnik,
zamjenik gradonačelnika, pročelnik ili djelatnik u upravnim tijelima i službama Grada Varaždina, član uprave
trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Grada te
ravnatelj ustanove kojoj je Grad osnivač.
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Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje
neizabrani kandidat s liste s koje je izabran član, a
kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.
Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili
više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat
s liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička
stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća
kojem je prestao mandat.
Zamjenik člana vijeća počinje obnašati dužnost
nakon što je članu vijeća prestao mandat sukladno
odredbi članka 5. ove Odluke.
Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi slijedeći neizabrani kandidat s te liste.
Članak 9.
Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost
glasovanja.
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog
glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.
Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje
glasačko opredjeljenje.
II. KANDIDIRANJE
Članak 10.
Liste za izbor članova vijeća predlažu političke
stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor
članova vijeća na način propisan njihovim statutom,
odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju
statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan
voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.
Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti
koalicijsku listu za izbor članova vijeća.

Članak 7.
Članu vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se sukladno članku 6.
ove Odluke smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja
nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno odredbama ove Odluke.
Član vijeća koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti
dužan je u roku osam dana od prihvaćanja dužnosti
o tome obavijestiti predsjednika vijeća.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član
vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću na
temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese
pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku osam dana
od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje
mandata članu vijeća prestat će osmoga dana od dana
podnošenja pisanog zahtjeva.
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana vijeća na
temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti
jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 8.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu
dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili prestane
prije isteka vremena na koje je izabran.

Članak 11.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu
nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj
potpisa, u zavisnosti od broja birača u pojedinom
mjesnom odboru i to:
-

do 500 birača - 15 potpisa,

-

od 501 do 1.000 birača - 20 potpisa,

-

od 1.001 do 3.000 birača - 40 potpisa,

-

od 3.001 do 6.000 birača - 60 potpisa,

-

preko 6.000 birača - 80 potpisa.

Za broj birača u smislu stavka 1. ovog članka uzima
se broj birača iz bilo kojih izbora koji su neposredno
prethodili izboru članova vijeća.
Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste
su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.
Članak 12.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu
u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog
prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto
njezina izdavanja.
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Oblik obrasca iz stavka 1. ovog članka određuje
Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore (u
daljnjem tekstu: izborno povjerenstvo).
Članak 13.
Prijedlozi lista moraju biti zaprimljeni u izbornom
povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana
raspisivanja izbora.
Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i
skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke
koalicije koja je listu predložila.
Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je
»Nezavisna lista Mjesnog odbora _______________«.
Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.
Članak 14.
U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata na listi, nacionalnost,
adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne
iskaznice i mjesto njezina izdavanja. Uz prijedlog liste
dostavlja se očitovanje svakog od kandidata na listi o
prihvaćanju kandidature. Očitovanje mora biti ovjereno
od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.
U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz stavka
1. ovoga članka navodi naziv liste, a kandidati moraju
na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno
rednog broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed
kandidata na listi.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od onog
broja članova vijeća koliko ih se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati
do najvećeg broja članova koji se biraju u to vijeće.
Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog
smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se
ime izbrisati s liste, a lista će se smatrati potpunom.
Članak 15.
Izborno povjerenstvo će sastaviti i objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se vijeće provode
izbori te na web stranicama Grada sve pravovaljano
predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu
listu, i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog
za postupak kandidiranja i podnošenja lista.
Članak 16.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke,
odnosno koalicije koja je listu predložila. Ako je više
stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona
će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu
stranke u prijedlogu.
Članak 17.
Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo
na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa
i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.
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Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne
kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije
dana održavanja izbora.
Članak 18.
Na dan koji prethodi danu održavanja izbora i na
dan održavanja izbora do zatvaranja birališta u 19
sati, zabranjena je svaka izborna promidžba i svako
objavljivanje privremenih rezultata ili njihovih procjena.
Ispitivanje javnog mijenja i opredjeljenje birača o
glasovanju dopušteno je i za vrijeme trajanja izbora,
a rezultati ispitivanja ne smiju se objavljivati do zatvaranja birališta.
III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
Članak 19.
Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada.
Članak 20.
Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom
metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora
čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe
glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve
članove vijeća.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake
kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan
broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista
dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se
članova vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih
rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički
djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake
kandidacijske liste. Svaka kandidacijska lista će dobiti
onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njezinih
dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj.
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne
može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno
mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj
listi koja je dobila više glasova.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju
liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih
glasova birača.
Članak 21.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati
od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 22.
Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su
izborno povjerenstvo i birački odbori.
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora,
kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje
imaju biračko pravo.
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora,
kao i njihovi zamjenici, imaju pravo na naknadu za
svoj rad.
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Članak 23.

Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici, koji se biraju po
mogućnosti iz redova sudaca i diplomiranih pravnika,
a ne smiju biti članovima niti jedne političke stranke.
Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje Gradonačelnik.
Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje
se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi lista za izbor
članova vijeća, a čine ga po dva predstavnika većinske
političke stranke ili koalicije odnosno nezavisne liste
i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih
stranaka ili koalicija, odnosno nezavisne liste sukladno
stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Varaždina
te njihovi zamjenici. Ako se ne postigne dogovor o
predstavnicima političkih stranaka ili koalicija odnosno
nezavisne liste i njihovim zamjenicima, njihov se izbor
obavlja kockom između predloženih kandidata pred
stalnim sastavom izbornog povjerenstva.
Izbor proširenog sastava izbornog povjerenstva
obavlja se pred stalnim sastavom izbornog povjerenstva.
Svi članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka
prava i dužnosti.
Predsjednik i članovi izbornog povjerenstva te njihovi
zamjenici ne mogu biti kandidati za članove vijeća.
Članak 24.
Izborno povjerenstvo:
-

propisuje obrasce u postupku kandidiranja i
provedbi izbora,

-

donosi obvezatne upute za rad biračkih odbora
i neposredno nadzire njihov rad,

-

brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora
za članove vijeća,

-

imenuje članove biračkih odbora,

-

određuje biračka mjesta za izbore članova
vijeća,

-

obavlja sve tehničke pripreme za provođenje
izbora,

-

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

-

nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,

-

prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim
mjestima,

-

objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

-

obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora
za članove vijeća.
Članak 25.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto
radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja
pravilnosti i tajnosti glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik
te dva člana i njihovi zamjenici. Po jednog člana i
zamjenika određuje većinska politička stranka ili
koalicija odnosno nezavisna lista, a po jednog člana
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i zamjenika određuju oporbene političke stranke ili
koalicije odnosno nezavisne liste sukladno stranačkom
sastavu Gradskog vijeća.
Političke stranke odnosno nezavisne liste dužne
su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije
osam dana prije dana održavanja izbora. U protivnom,
izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove
biračkih odbora.
Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika,
članove i njihove zamjenike najkasnije pet dana prije
dana održavanja izbora.
Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na
listi za članove vijeća.
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik
ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, a u
pravilu trebaju biti pravne struke.
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik
potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pri izbornom
povjerenstvu.
V. PROVOĐENJE IZBORA
Članak 26.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na
biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se vijeće provode izbori
te na web stranicama Grada koja su biračka mjesta
određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati
na pojedinom mjestu, najkasnije osam dana prije izbora.
Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija
za glasovanje, uređena i opremljena na način koji
osigurava tajnost glasovanja.
Izborno povjerenstvo će odrediti biračka mjesta
ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti,
na način da broj birača na jednom biračkom mjestu
omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom
za glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se
redni broj.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo
istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća za
koje se glasuje.
Članak 27.
Političke stranke i birači koji su predložili liste za
izbor članova vijeća kao i nevladine udruge imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora
tijekom čitavog izbornog postupka.
Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i
prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje te u zapisnik o radu
biračkog odbora stavljati svoje primjedbe.
Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika o radu
biračkog odbora čiji je rad promatrao.
Izborno povjerenstvo će obvezatnim uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti promatrača te način
praćenja provedbe izbora.
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VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA
GLASOVANJA
Članak 28.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu,
glasačkim listićem.
Glasački listić sadrži:
-

naziv liste,

-

ime i prezime nositelja liste,

-

serijski broj.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi
kandidacijskih lista.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
Članak 29.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene
na glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje
redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju
se glasuje.
Članak 30.
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i
nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku
listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
-

nepopunjeni glasački listić,

-

listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću
utvrditi za koju je listu birač glasovao,

-

listić na kome je birač glasovao za dvije ili više
kandidacijskih lista.
Članak 31.

Glasovanje traje neprekidno od 7 do 19 sati, kada
se biračka mjesta zatvaraju.
Glasovanje će se omogućiti i biračima koji su se
zatekli na biračkom mjestu u 19 sati.
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili
njihovi zamjenici.
Članak 32.
Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.
Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o
održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je u
slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red
i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje
drugih da napusti biračko mjesto.
Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti
pomoć policije.
Članak 33.
Prije nego što birač pristupi glasovanju, predsjednik
biračkog odbora ili od njega ovlašteni član provjerava
u popisu birača da li je birač koji je pristupio glasovanju upisan.
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Ako se ustanovi da birač nije upisan u popis birača neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ako birač
potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača
ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju na tom
biračkom mjestu.
Potvrdu iz stavka 2. ovoga članka birač je dužan
predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.
Članak 34.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga
što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati,
može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja
je pismena i koja će po njegovom ovlaštenju i uputi
zaokružiti redni broj ispred naziva liste.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili
nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog
odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu
gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri
tome računa o tajnosti glasovanja.
Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje
birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i
glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o radu
biračkog odbora.
Članak 35.
Po završenom glasovanju birački odbor će najprije
prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u
poseban omot koji će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu
birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju
zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom
mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu
veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi
rezultat glasovanja po glasačkim listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom
mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja
glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta
i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu
se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja
glasovanja, njegov rezultat se utvrđuje u roku od 24
sata nakon ponovljenog glasovanja.
Članak 36.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na
biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će:
-

broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku
iz popisa birača,

-

koliko je birača pristupilo glasovanju prema
popisu, a koliko uz potvrdu,

-

koliko je ukupno birača glasovalo,

-

koliko je glasova dobila svaka kandidacijska
lista,

-

koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim
listićima.
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U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve
druge činjenice koje su važne za glasovanje.
Svaki član biračkog odbora te zamjenik člana može
staviti primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Članak 37.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački
odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u
roku od 12 sati od zatvaranja birališta.
Članak 38.
Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja
za vijeće najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja
birališta.
O svom radu izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Zapisnik obvezno sadrži:
-

broj birača upisanih u popis birača mjesnog
odbora, odnosno izvadak iz popisa birača,

-

broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,

-

broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska
lista.

Svaki član izbornog povjerenstva te zamjenik člana
može staviti primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 39.
Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno
povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim
biračkim mjestima.
Članak 40.
Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja
za članove vijeća, na oglasnoj ploči u sjedištu mjesnog
odbora u kojem su provedeni izbori odmah će objaviti:
-

broj birača upisanih u popis birača mjesnog
odbora,

-

koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

-

koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

-

broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

-

imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 41.
Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih
izbora za članove vijeća osiguravaju se u Proračunu
Grada.
Sredstvima za provođenje izbora u mjesnim odborima raspolaže izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način
korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovom
raspodjelom i korištenjem te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.
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VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 42.
Političke stranke, kandidati, najmanje 30 birača
ili 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se
vijeće provode izbori, imaju pravo podnijeti prigovor
izbornom povjerenstvu.
Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih
stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada
ga je podnijela samo jedna politička stranka.
Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti
tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora
odnosno ovlaštenim podnositeljem žalbe.
Skupina od najmanje 30 birača ili najmanje 5%
birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori dužni su odrediti zajedničkog predstavnika
ovlaštenog za podnošenje prigovora, odnosno žalbe.
Nositelji nezavisnih lista prigovor odnosno žalbu
podnose osobno.
Članak 43.
Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja
i izbora članova vijeća podnose se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana
kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o
prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni
izborni materijali na koje se odnosi prigovor.
Članak 44.
Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru
utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na
rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i
odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih
radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se nepravilnosti
odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na
rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbore
i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.
Članak 45.
Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj
prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima
pravo žalbe.
Žalba se podnosi Odboru za statutarno-pravna
pitanja Gradskog vijeća Grada Varaždina u roku od
48 sati računajući od dana kada je primljeno pobijano
rješenje.
Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva.
Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća
Grada Varaždina je dužan donijeti odluku o žalbi u
roku od 48 sati od dana primitka žalbe.
Članak 46.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku
zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih
radnji koje su propisane ovom Odlukom.
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Članak 47.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama
ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

Članak 2.
U članku 3. iza riječi: »I. Severa« dodaju se riječi:
»Šetalište F. Tuđmana«.
Članak 3.

IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA
Članak 48.

U članku 5. iza riječi: »Ulica I. Lalanguea« dodaju
se riječi: »Đ. Arnolda«.

Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se
u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva Gradonačelnik
ili osoba koju on ovlasti.
Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina
članova vijeća.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu
konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku
od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava najstariji član.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 49.

Članak 4.
U članku 7. iza riječi: »Kurelčeva od Trenkove do
kraja« dodaje se riječ: »Vatrogasna«.
Članak 5.
U članku 8. iza riječi: »Gospodarska« dodaju se
riječi: »Gospodarska zona Brezje«.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 026-01/01-01/4
URBROJ: 2186/01-02-11-8
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 2/02).
Članak 50.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina.«
KLASA: 026-01/11-01/3
URBROJ: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.
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33.
Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka
11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08 i 48/10), članka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09
i 79/09), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 2/07, 4/07 i 6/10) i članka 45. Statuta
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,
broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici
održanoj 31. ožujka 2011. godine, donosi
ODLUKU

32.
Na temelju članka 81. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 31.
ožujka 2011. godine, donosi
ODLUKU
o dopunama Odluke o područjima mjesnih
odbora na području Grada Varaždina
Članak 1.
U Odluci o područjima mjesnih odbora na području
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,
broj 10/01 i 4/07), u članku 2. iza riječi: »Hallerova
aleja do Ulice R. Hercega« dodaju se riječi: »Park
Ivana Pavla II«.

o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji
i načinu naplate parkiranja
Članak 1.
U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/09) u
članku 18. stavku 1. iza riječi: »zone« briše se zarez
i dodaju se riječi: »i stanari ulica izvan pješačke zone
gdje se vrši naplata parkiranja,«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»Stanari iz stavka 1. ovog članka na temelju povlaštene godišnje karte ostvaruju pravo na vremenski
neograničeno parkiranje samo u kategoriji parkirališta
u kojoj se nalazi njihovo prebivalište.«.
U stavku 5. riječi: »proračuna Grada Varaždina«
zamjenjuju se riječima: »Organizatora parkiranja«.
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Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»Ako stanar iz stavka 1. ovog članka parkira vozilo
izvan kategorije parkirališta za koju posjeduje godišnju
kartu smatra se da nema valjanu kartu i da je pristao
preuzeti dnevnu kartu.«.
Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:
»Ako korisnik godišnje karte za vrijeme njenog
važenja promijeni vozilo za vozilo za koje je karta
izdana, Organizator parkiranja zamijenit će godišnju
kartu, na korisnikov zahtjev, novom godišnjom kartom.
Nova godišnja karta vrijedi do isteka roka na koji je
izdana zamijenjena karta.«.
Članak 2.
U članku 21. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.
koji glasi:
»Utvrđuje se boja godišnje karte za različite kategorije parkirališta kako slijedi:
-

parkiralište 1. kategorije - crvena boja,

-

parkiralište 2. kategorije - žuta boja,

-

parkiralište 3. kategorije - zelena boja.«.
Članak 3.

U članku 32. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.
koji glasi:
»Godišnje karte izdane sukladno članku 18. Odluke
o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/09) prestaju važiti
protekom roka na koji su izdane.«.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 363-05/11-01/12
Urbroj: 2186/01-02-11-13
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

34.
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«,
broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10), Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2011. godini (»Narodne
novine«, broj 29/11) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi

Broj 4/2011.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za
osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva za 2011. godinu, te način
doznake utvrđenih sredstava osnovnim školama na
području Grada Varaždina.
Članak 2.
U Proračunu Grada Varaždina utvrđuju se potrebna
sredstva iz članka 1. ove Odluke za osnovne škole nad
kojima Grad Varaždin ima osnivačka prava (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.
PLANIRANJE TROŠKOVA, KRITERIJI I MJERILA
Članak 3.
Za osiguranje minimalnog financijskog standarda
osnovnih škola osiguravaju se sredstva za:
-

financiranje materijalnih i financijskih rashoda
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.

Na temelju odredbe točke IV. i V. Odluke Vlade
bilancirana sredstva za osnovne škole navedene u
članku 2. ove Odluke za 2011. godinu utvrđena su u
iznosu od 8.516.642 kn kako slijedi:
-

materijalni i financijski
rashodi (osim skupina
3224 i 3232) . ....................... 6.651.443,00 kn

-

rashodi za materijal, dijelove
i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja (skupina 3224
i 3232)..................................... 546.985,00 kn

-

rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj
imovini.................................. 1.318.214,00 kn
Članak 4.

Iznos iz članka 3. ove Odluke namijenjen za materijalne i financijske rashode odobrava se osnovnim
školama na temelju:
1. kriterija stvarnih troškova za:
- prijevoz učenika,
- troškovi energenata.

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva za 2011. godinu

2. kriterija prosječne cijene po učeniku za 2011.
godinu za:
- ostale troškove skupine 32 i 34 (osim skupine
		 3224 i 3232 i troškova prijevoza učenika).

Broj 4/2011.
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Mjerila za rashode stavka 1. članka 4. su:
-

planirani rashodi prijevoza
učenika................................. 2.300.000,00 kn

-

planirani rashodi
energenata.. .......................... 1.935.000,00 kn

KLASA: 602-02/10-01/4
URBROJ: 2186/01-02-11-9
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

Mjerilo za rashode stavka 2. članka 4. je prosječna
cijena po učeniku u iznosu od 649,76 kn.
Članak 5.
Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osiguravaju se osnovnim
školama na temelju Plana rashoda za materijal, dijelove
i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osiguravaju se osnovnim školama na temelju Plana rashoda
za nabavu dugotrajne proizvedene imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini.
Planovi iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka sadrže
popis osnovnih škola, namjene i planirani iznos financijskih sredstava za svaku osnovnu školu.
DOZNAKA SREDSTAVA OSNOVNIM ŠKOLAMA
Članak 6.
Utvrđena bilancirana sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda odobravaju se osnovnim
školama prema mjesečnom planu i stvarnim rashodima.
Utvrđena bilancirana sredstva za financiranje rashoda
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini odobravaju se školama prema utvrđenom Planu
za navedene potrebe a nakon provođenja postupka
javne nabave.
Rashodi za prijevoz učenika podmiruju se neposredno izvršitelju usluga prema stvarnim rashodima
na temelju Ugovora koji je Grad Varaždin zaključio sa
izvršiteljem usluga.
Članak 7.
Osnovne škole dužne su planirati i namjenski trošiti bilancirana sredstva pridržavajući se mjesečnog,
odnosno godišnjeg plana potrebnih sredstava.
Članak 8.
Upravni odjel za obrazovanje i znanost Grada
Varaždina dostavlja mjesečni, odnosno tromjesečni
plan potrebnih sredstava Upravnom odjelu za financije
i proračun Grada Varaždina.
Članak 9.
Uštede na pojedinim vrstama troškova, škole isključivo mogu koristiti za poboljšanje uvjeta minimalnog
financijskog standarda.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
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35.
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«,
broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10), točke V. Odluke o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2011. godini (»Narodne
novine«, broj 29/11) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi
P lan rashoda
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini za 2011. godinu
I.
Gradsko vijeće Grada Varaždina donosi Plan rashoda
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2011. godinu.
II.
Bilančna prava i osigurana financijska sredstva
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od
1.318.214,00 kn (slovima: milijuntristoosamnaesttisućadvjestočetrnaest kuna) raspoređuju se osnovnim
školama za potrebe otplate prethodnih ulaganja za
izvođenje građevinskih radova (dogradnje) škola
vezano uz organizaciju provođenja jednosmjenske
nastave kako slijedi:
1. I. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
- dogradnja 11 učionica, 6 kabineta
		 i popratni prostor
		 (građevinski radovi).. ................. 338.214,00		
2. II. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
- dogradnja 5 učionica, 1 kabinet
		 i popratni prostor
		 (građevinski radovi).. ..................180.000,00
3. III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
- dogradnja 10 učionica, 1 kabinet
		 i popratni prostor
		 (građevinski radovi).. ..................400.000,00
4. IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
- dogradnja 10 učionica i popratni
		 prostor (građevinski radovi)........400.000,00
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III.

Za namjene iz točke II. ovog Zaključka u 2011.
godini koristit će se osigurana financijska sredstva
u ukupnom iznosu od 5.135.500,00 kn planirana za:
1. rashode za nabavu dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
(decentralizirane funkcije)..... 1.318.214,00 kn
2. izvorni prihodi Proračuna
Grada Varaždina................... 3.817.286,00 kn
IV.
Ovaj Plan objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 602-02/11-01/8
Urbroj: 2186/01-02-11-13
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

36.
Na temelju članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 79/09)
i članka 19. i 20. Statuta Grada Varaždina (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće
Grada Varaždina, na sjednici održanoj 31. ožujka
2011. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za pristupanje
Grada Varaždina Hrvatskoj udruzi
povijesnih gradova

Broj 4/2011.

37.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
30. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika
Grada Varaždina za razdoblje srpanj prosinac 2010. godine
I.
Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće
o radu Gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje
srpanj - prosinac 2010. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 023-01/11-01/4
URBROJ: 2186/01-02-11-12
Varaždin, 30. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

38.
Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj
10/97 i 107/07) i članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića »Varaždin«

Članak 1.
Ovom Odlukom Grad Varaždin pristupa Hrvatskoj
udruzi povijesnih gradova (u daljnjem tekstu: Udruga)
te prihvaća sve odredbe Statuta Udruge.
Članak 2.
Grad Varaždin ravnopravno će sudjelovati u radu
Udruge na ostvarivanju ciljeva propisanih Statutom
Udruge te uredno plaćati godišnju članarinu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 900-01/11-01/1
Urbroj: 2186/01-02-11-5
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

I.
JASENKA HUSNJAK iz Varaždina, Graberje 30,
imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića »Varaždin«.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu 18. travnja 2011.
godine i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.
Klasa: 601-02/11-01/7
Urbroj: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

39.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),

Broj 4/2011.
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Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi
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Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za prostorno
uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo
i zaštitu okoliša Gradskog vijeća
Grada Varaždina

Klasa: 119-02/09-01/5
Urbroj: 2186/01-02-11-2
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

I.
U Rješenju o izboru Odbora za prostorno uređenje,
komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 4/09) u Glavi I. točke 1., 5.,
6. i 9. mijenjaju se i glase:
»1. MLADEN HIŽAK iz Varaždina, Koprivnička 7 za predsjednika,
5. NINO LUČIĆ iz Varaždina, Zagrebačka 15 - za
člana,
6. NEVENKA TOMŠIĆ iz Varaždina, S. Glavača
12 - za članicu,
9. BISERKA KELIŠ iz Varaždina, Primorska 20 za zamjenicu predsjednika.«.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
		
Klasa: 119-02/09-01/13
Urbroj: 2186/01-02-11-2
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

40.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi

41.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za
statutarno-pravna pitanja Gradskog
vijeća Grada Varaždina
I.
U Rješenju o izboru Odbora za statutarno-pravna
pitanja Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/09 i 6/10) u Glavi I.
točka 5. mijenja se i glasi:
»5. BISERKA KELIŠ iz Varaždina, Primorska 20
- za članicu,«.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 119-02/09-01/6
Urbroj: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za izbor i
imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina
I.
U Rješenju o izboru Odbora za izbor i imenovanje
Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 3/09) u Glavi I. točke 1., 2.,
3. i 7. mijenjaju se i glase:
»1. GORAN KOZINA iz Varaždina, Hrvatskih branitelja 4A - za predsjednika,
2. IVAN HERMAN iz Varaždina, B. Radića 15b - za
zamjenika predsjednika,
3. MILAN ŠKVORC iz Varaždina, K. Hegedušića
40 - za člana,
7. VLATKO VUKOVIĆ iz Kućan Marofa, Varaždinska 76 - za člana.«.

42.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju tri člana
u Upravno vijeće Gradskog muzeja Varaždin
I.
U Rješenju o imenovanju tri člana u Upravno vijeće
Gradskog muzeja Varaždin (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 7/09) u Glavi I. točke 1. i 3. mijenjaju
se i glase:
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»1. DRAŽEN KOLAK iz Varaždina, R. Horvata 12
- predsjednik,
3. SOFIJA FRIŠČIĆ iz Varaždina, B. Radića 24
- članica.«
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 612-05/09-01/7
Urbroj: 2186/01-02-11-2
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

I.
U Rješenju o imenovanju tri člana u Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Varaždin (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/09) u Glavi I. točka
2. mijenja se i glasi:
»2. NENAD VIDOVIĆ, Varaždin, V. Žganca 7 zamjenik predsjednika,«.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 214-01/09-01/6
Urbroj: 2186/01-02-11-2
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

43.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju četiri člana
u Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Varaždin«
I.
U Rješenju o imenovanju četiri člana u Upravno
vijeće Dječjeg vrtića »Varaždin« (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 7/09 i 1/10) u Glavi I. točka
2. mijenja se i glasi:
»2. AMALIJA KOREN, Varaždin, Zagrebačka 19 zamjenica predsjednika,«.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 601-02/09-01/5
Urbroj: 2186/01-02-11-4
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

44.

45.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju članova
Upravnog vijeća Javne ustanove
»Gradski bazeni Varaždin«
I.
U Rješenju o imenovanju članova Upravnog vijeća
Javne ustanove »Gradski bazeni Varaždin« (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/09) u Glavi I. točka
3. mijenja se i glasi:
»3. AMALIJA KOREN, Varaždin, Zagrebačka 19 članica,«.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 363-02/09-01/25
Urbroj: 2186/01-02-11-2
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju tri člana
u Upravno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe Varaždin

Broj 4/2011.

46.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi

Broj 4/2011.

»SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA«

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju dva člana
u Upravno vijeće ustanove Regionalna
energetska agencija Sjever
I.
U Rješenju o imenovanju dva člana u Upravno vijeće ustanove Regionalna energetska agencija Sjever
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/09) u
Glavi I. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»1. MILAN ŠKVORC, Varaždin, K. Hegedušića 40
- predsjednik,
2. BISERKA KELIŠ, Varaždin, Primorska 20 zamjenik predsjednika.«
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
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II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 612-03/09-01/4
Urbroj: 2186/01-02-11-2
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

48.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju članova
Savjeta Javne ustanove »Galerijski
centar Varaždin«

Klasa: 119-02/09-01/1
Urbroj: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

47.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
31. ožujka 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju tri člana
u Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog
kazališta u Varaždinu
I.
U Rješenju o imenovanju tri člana u Kazališno vijeće
Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/09) u Glavi I. točka
3. mijenja se i glasi:
»3. OTILIJA CVETKO, Varaždin, Zagrebačka 13/II
- članica,«.

I.
U Rješenju o imenovanju članova Savjeta Javne
ustanove »Galerijski centar Varaždin« (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/09) u Glavi I. točke
3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:
»3. IRIS LAMBREŠČAK, Varaždin, Vinička 10 članica,
4. DAMIR LALJEK, Hrašćica, Osječka 18 - član,
5. MARKO PIŽETA, Varaždin, Z. Kunc 34 - član.«.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 610-01/09-01/9
Urbroj: 2186/01-02-11-2
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

AKTI GRADONAČELNIKA
2.
Na temelju članka 7. stavka 3. i članka 18. stavka
5. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na
području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 10/09) i članka 63. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
5/09), Gradonačelnik Grada Varaždina, dana 31. ožujka
2011. godine donosi

ZAKLJUČAK
o izmjeni i dopuni Zaključka o cijeni parkirališnih
karata (Klasa: 363-01/09-01/27, Urbroj: 218601-01-09-4 od 28. prosinca 2009. godine)
I.
U Zaključku o cijeni parkirališnih karata (Klasa: 36301/09-01/27, Urbroj: 2186-01-01-09-4 od 28. prosinca
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2009. godine, »Službeni vjesnik Grada Varaždina«,
broj 11/09) u točki I. stavak 1. iza riječi »parkirališta«
dodaju se riječi »osim u Ulici kralja Petra Krešimira
IV ispred kućnog broja 15/I (ispred zgrade Društva
»Naša djeca« i FOI),«.
U stavku 2. iza riječi »parkirališta« dodaju se riječi:
»osim Ulice kralja Petra Krešimira IV ispred kućnog
broja 15/I«.
Dodaje se stavak 3: »Na parkiralištu u Ulici kralja
Petra Krešimira IV ispred kućnog broja 15/I cijena
dnevne parkirališne karte iznosi 10,00 kuna, a cijena
satne parkirališne karte iznosi 2,00 kune«.
II.
Točka II. mijenja se i glasi:
»Cijena povlaštene godišnje parkirališne karte
određuje se prema prebivalištu stanara i kategoriji
naplate kako slijedi:

Broj 4/2011.

-

pješačka zona i 1. kategorija
parkirališta.............................. 1.000,00 kuna,

-

2. kategorija parkirališta............. 800,00 kuna,

-

3. kategorija parkirališta............. 500,00 kuna.
III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 363-01/11-01/5
Urbroj: 2186/01-01-11-3
Varaždin, 31. ožujka 2011.
Gradonačelnik
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin.
Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 402-523. Glavni i odgovorni urednik: tajnik Grada,
Mirna Kezele, dipl. iur. Tehničko uređenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon (044) 815138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr. »Službeni vjesnik Grada Varaždina« objavljen je i na Internetu:
www.glasila.hr.

