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STATUT
Grada Lepoglave
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na sjecištu dijagonale nalazi se grb Grada, obostrano
obrubljen zlatnom (žutom) trakom.
Dan Grada je 8. prosinca.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 7.
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se:
-

status, područje i granice Grada Lepoglave (u
daljnjem tekstu: Grad),

-

obilježja, pečati i Dan Grada,

-

javna priznanja Grada,

-

samoupravni djelokrug,

-

referendum i drugi oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,

-

ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,

-

mjesna samouprava,

-

imovina i financiranje Grada,

-

javnost rada,

-

druga pitanja od značaja za Grad.
Članak 2.

Grad je jedinica lokalne samouprave na području
utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova
i općina u Republici Hrvatskoj.
Članak 3.

Grad ima pečat s grbom Republike Hrvatske, a
oblik i sadržaj utvrđuje se posebnim zakonom.
Grad može imati i svoj pečat, a izgled i način uporabe utvrđuje Gradsko vijeće posebnom odlukom.
Članak 8.
Gradsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Grada osobe koje su se istakle naročitim
zaslugama za Grad.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Grada.
Kriteriji za proglašenje počasnog građanina Grada,
te oblik i izgled Povelje Grada utvrđuje se posebnom
odlukom.
Članak 9.
Gradsko vijeće može dodijeliti i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe
na svim područjima gospodarskog i društvenog života
od značaja za Grad.
Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuju se pod
uvjetima i na način propisan posebnom odlukom.

Grad je pravna osoba.
Naziv Grada je: GRAD LEPOGLAVA.
Sjedište Grada je u LEPOGLAVI, A. Mihanovića
br.12.
Grad zastupa gradonačelnik.
Članak 4.
Grad obuhvaća područje naselja: Lepoglava, Muričevec, Očura, Vulišinec, Viletinec, Crkovec, Kamenica,
Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Žarovnica,
Bednjica, Donja Višnjica, Jazbina Višnjička, Gornja
Višnjica, Zalužje i Zlogonje.

Članak 10.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad
uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji
i inozemstvu, sukladno zakonu.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje
odnosno o sklapanju sporazuma o suradnji donosi
Gradsko vijeće.
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA

Članak 5.
Područje Grada utvrđeno je zakonom, a granice
područja idu katastarskim granicama rubnih naselja
koja ulaze u njegovo područje.
Granice Grada mogu se mijenjati na način i po
postupku propisanim zakonom.
Članak 6.
Grad ima grb i zastavu.
Grb Grada je poluokrugli štit u zelenom polju ,crni
gavran u kljunu nosi zlatni (žuti) kruh, u kandžama drži
zlatni (žuti) batić (batek za izradu čipke) sa srebrnim
(bijelim) koncem trostruko presavijenim u dnu štita.
Zastava Grada je jednobojna - zelene boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave

Članak 11.
Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz
samoupravnog djelokruga.
Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom
dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji
se odnose na:
-

uređenja naselja i stanovanja,

-

prostorno i urbanističko planiranje,

-

komunalne djelatnosti,

-

brigu o djeci,

-

socijalnu skrb,

-

primarnu zdravstvenu zaštitu,
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-

odgoj i osnovno obrazovanje,

-

kulturu,

-

tjelesnu kulturu i šport,

-

zaštitu potrošača,

-

zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-

protupožarnu i civilnu zaštitu.

- promet na svom području,
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Poslovi iz stavka 1. ovog članka uređuju se posebnim
zakonima, koje je Grad kao jedinica lokalne samouprave
dužan organizirati iz pojedine djelatnosti, te poslovi
koje jedinica lokalne samouprave može obavljati ako
je osigurala uvjete za njihovo ostvarenje.
Odlukom Gradskog vijeća mogu se pojedini poslovi
iz stavka 2. ovog članka prenijeti na Županiju, odnosno
na mjesnu samoupravu.
III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 12.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u
lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 13.
Referendum se može raspisati zbog odlučivanja o
prijedlogu promjena Statuta, o prijedlogu općeg akta
ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i
o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Referendum na temelju odredaba zakona i Statuta
raspisuje Gradsko vijeće:
-

na prijedlog jedne trećine njegovih članova,

-

na prijedlog gradonačelnika,

-

na prijedlog jedne polovine mjesnih odbora na
području Grada,

-

na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača
Grada.
Članak 14.

Referendum se može raspisati radi razrješenja
gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i
na način propisan zakonom.
Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju
gradonačelnika i njegovog zamjenika donosi se na
prijedlog 1/3 vijećnika, većinom glasova svih članova
Gradskog vijeća.
Članak 15.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv
tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se
provodi referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima
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se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili
pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će
birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 16.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Grada i upisani su
u popis birača.
Članak 17.
Odluka donesena na referendumu iz članka 13.
obvezuje Gradsko vijeće ili drugo tijelo na koje se
odnosi.
Članak 18.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja
iz svog djelokruga, te drugim pitanjima određenim
zakonom ili Statutom.
Članak 19.
Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati
donošenje određenog akta ili rješavanje određenog
pitanja iz njegovog djelokruga.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Gradsko
vijeće mora raspravljati, ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada, te
dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3
mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 20.
Građani i pravne osobe mogu tijelima Grada
Lepoglave podnositi predstavke i pritužbe na njihov
rad i rad upravnih tijela Grada u ostvarivanju svojih
prava i interesa, te na njih dobiti odgovor u roku od
30 dana.
IV. GRADSKO VIJEĆE I NJEGOVA TIJELA
1. Položaj i nadležnost Gradskog vijeća
Članak 21.
Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i
tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u
okviru djelokruga Grada, te obavlja i druge poslove u
skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose
na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga
u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i
zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.
Ukoliko se na način propisan u stavku 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Gradsko vijeće.
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bilježnika najranije osam dana prije podnošenja
iste,

Članak 22.
Gradsko vijeće:
-

donosi Statut Grada i Poslovnik o radu,

-

donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-

razmatra godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-

donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,

-

odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedina vrijednost prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija
je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00
(jedan milijun) kuna,

865

-

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

-

ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-

ako odjavi prebivalište s područja Grada, danom
odjave,

-

ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo, danom njegova prestanka,

-

smrću.

Vijećnici imaju zamjenike koji preuzimaju njihovu
dužnost u slučaju da se stekne koji od uvjeta iz stavka
1. ovog članka, u skladu sa zakonom.

-

donosi odluku o raspisivanju referenduma,

-

bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike
Gradskog vijeća,

-

bira i razrješava predsjednike i članove radnih
tijela Gradskog vijeća,

-

imenuje i razrješuje druge osobe određene
zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,

-

uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela
Grada,

-

osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
interesa za Grad,

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član
Gradskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti
u Gradskom vijeću na temelju prestanka mirovanja
mandata ako podnese pisani zahtjev predsjedniku
Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

-

obavlja i druge poslove koji su zakonom ili
drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog
vijeća.

Mirovanje mandata članu Gradskog vijeća prestat će osmog dana od dana podnašanja pismenog
zahtjeva.

2. Sastav i izbor Gradskog vijeća
Članak 23.
Gradsko vijeće broji 15 vijećnika.
Članak 24.
Članovi Gradskog vijeća biraju se na način i po
postupku utvrđenim Zakonom o izboru predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.
Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata
Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima.
Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat
i nisu opozivi.
Članak 25.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na
koji je izabran:
-

ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja
sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog

Članak 26.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela,
mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje
zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Gradskog
vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može
se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.
O zahtjevu za mirovanje mandata, te o prestanku
mirovanja mandata, Gradsko vijeće obavještava Mandatno povjerenstvo.
Članak 27.
Član Gradskog vijeća dužnost obavlja počasno i
za to ne prima plaću.
Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu troškova sukladno odluci Gradskog vijeća.
Članak 28.
Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika
na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova
Gradskog vijeća.
Članak 29.
Način rada Gradskog vijeća uređuje se Poslovnikom
Gradskog vijeća, sukladno zakonu i ovim Statutom.
Članak 30.
Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je
sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća.
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O donošenju Statuta Grada, proračuna i godišnjeg
obračuna, Poslovnika Gradskog vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
prijedlogu za raspisivanje referenduma o razrješenju
gradonačelnika i njegovog zamjenika Gradsko vijeće
odlučuje većinom glasova svih članova.
Članak 31.
Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno
ako Gradsko vijeće ne odluči da se u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom o nekom pitanju
glasuje tajno.
3. Predsjednik i potpredsjednici
Gradskog vijeća
Članak 32.
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji obavljaju dužnost počasno. Predsjednik
vijeća predstavlja Gradsko vijeće, rukovodi njegovim
radom, te ima ovlasti i obveze utvrđene zakonom,
Statutom i Poslovnikom.
Potpredsjednici pomažu u radu predsjedniku,
zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti,
te obavljaju i druge poslove koje im povjeri Gradsko
vijeće ili predsjednik Gradskog vijeća. Predsjednika i
potpredsjednike bira Gradsko vijeće iz redova članova,
javnim glasovanjem, na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanje ili na prijedlog jedne trećine svih vijećnika, na način i po postupku određenim Poslovnikom
Gradskog vijeća.
Članak 33.
Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice
Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri
mjeseca.
Sjednice Gradskog vijeća mogu se sazvati elektroničkim putem, te se održati putem videoveze (videokonferencija).
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Gradskog
vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine
članova Gradskog vijeća u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća
ne sazove sjednicu u navedenom roku, sjednicu će
sazvati gradonačelnik, u daljnjem roku od 15 dana.
Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Gradskog
vijeća.
Nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova
Gradskog vijeća, čelnik Središnjeg tijela državne uprave
nadležan za poslove lokalne samouprave.
4. Radna tijela Gradskog vijeća
Članak 34.
Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore
i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.
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Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela
iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom ili
posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.
5. Izvršna tijela
Članak 35.
Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad i nositelj
je izvršne vlasti.
Mandat gradonačelnika traje četiri godine.
Članak 36.
Gradonačelnik u obavljanju izvršne vlasti:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Gradskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje
proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa
zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog
vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj
se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina
i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna,
ako stjecanje i otuđivanje planirano i provedeno
u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Grada,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna
tijela Grada,
- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela
Grada,
- usmjerava i nadzire rad upravnih tijela Grada u
samoupravnom djelokrugu i poslovima državne
uprave, ako su preneseni Gradu,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih
i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih
osoba,
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u
nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim
Statutom ili drugim općim aktom.
Članak 37.
Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu.

Broj 18/2009.

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka
1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka
2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva ili do slijedeće sjednice Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka
roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o
istom pitanju.
Članak 38.
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost
obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za
ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.
Članak 39.
Gradonačelnik ima pravo obustaviti od primjene
opći akt Gradskog vijeća ako utvrdi da je u suprotnosti
sa zakonom, Statutom Grada ili drugim propisom. U
tom slučaju će zatražiti od Gradskog vijeća da u roku
od 15 dana ukloni uočenu nepravilnost.
Ukoliko Gradsko vijeće ne ukloni uočene nedostatke
na zahtjev gradonačelnika, gradonačelnik je dužan u
roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika
Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, te
čelnika središnjeg tijela državne uprave.
Članak 40.
Gradonačelnik ima jednog zamjenika.
Gradonačelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Gradonačelnik i njegov zamjenik dužni su u roku
osam dana od dana stupanja na dužnost dostaviti
nadležnoj upravnoj službi u Gradu pisanu obavijest o
tome hoće li dužnost obavljati profesionalno.
Članak 41.
Zamjenik gradonačelnika pomaže gradonačelniku
u obavljanju dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju duže
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju
svoje dužnosti.
Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova
iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka
2. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.
Članak 42.
Gradonačelnik može osnivati stalna ili povremena
savjetodavna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela
iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se posebnom odlukom o osnivanju savjetodavnog tijela koju donosi
gradonačelnik.
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Članak 43.

Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat
prestaje po sili zakona:
-

danom podnošenja ostavke,

-

danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,

-

danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv
slobode i prava čovjeka i građanina, Republike
Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim
pravom,

-

danom odjave prebivališta s područja jedinice,

-

danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-

smrću.

Gradsko vijeće u roku osam dana obavještava
Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za
novog gradonačelnika.
Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u
kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog
održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata
obavlja zamjenik gradonačelnika.
Članak 44.
Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u
skladu sa člankom 14. Statuta i posebnim zakonom.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat
im prestaje danom objave rezultata referenduma, a
Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade za
obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.
V. GRADSKA UPRAVA
Članak 45.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada, kao i poslova državne uprave prenijetih na
Grad, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe
i funkcioniranje Gradskog vijeća obavlja Jedinstveni
upravni odjel Grada.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojega imenuje gradonačelnik na temelju javnog
natječaja.
Ustrojstvo, djelokrug i način rada Jedinstvenog
upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 46.
Za kvalitetno obavljanje poslova iz pojedinih djelatnosti koje su od interesa za Grad i njegove građane,
Grad može osnivati trgovačka društva u većinskom
vlasništvu Grada.
Odluku o osnivanju trgovačkih društava donosi
Gradsko vijeće.
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VI. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 47.
Kao neposredni oblik sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, osnivaju
se mjesni odbori za naselja ili dijelove naselja Grada
koji čine zasebnu i razgraničenu cjelinu.
Mjesni odbori imaju pravnu osobnost.
Članak 48.
Na području Grada utemeljuje se jedanaest mjesnih
odbora, a u čiji sastav ulaze naselja, dijelovi naselja
i ulice koje vežu zajednički interesi u zadovoljavanju
njihovih komunalnih i ostalih potreba, a to su:
1. Mjesni odbor Donja Višnjica - za naselje Donja
Višnjica i dio naselja Žarovnica - zaselak Šestani,
2. Mjesni odbor Gornja Višnjica - za naselja
Bednjica, Gornja Višnjica, Višnjička Jazbina i
Zalužje,
3. Mjesni odbor Kamenica - za naselja Crkovec,
Kamenica, i Kamenički Vrhovec,
4. Mjesni odbor Kameničko Podgorje - za naselja
Kameničko Podgorje i dio naselja Žarovnica zaselak Galići, Kišički i Sajki,
5. Mjesni odbor Lepoglava - za dio naselja Lepoglava i to slijedeće ulice:
Ante Kovačića, Sestranec, Bana Jelačića, Ivana
Belostenca, Matije Gupca, Augusta Šenoe, Antuna Mihanovića, Alojza Stepinca, Gorica, Sv.
Ivana, dio Ulice hrvatskih pavlina od broja 1-25
i 2-24, dio Varaždinske od broja 1-11 i 2-18, Trg
1. hrvatskog sveučilišta, Trg kralja Tomislava,
6. Mjesni odbor Očura - za naselja Očura i Muričevec, te dio naselja Lepoglave - Ulice A. i K.
Patačić, Šumec i Zagorska,
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inicijativu mogu dati zborovi građana i vijeća mjesnih
odbora. Inicijativa se mora obrazložiti i treba je podržati najmanje 20% građana upisanih u popis birača
tog mjesnog odbora, a podnosi se u pisanom obliku
Gradskom vijeću.
Prije donošenja odluke o pokretanju postupka za
izmjenu Statuta Grada zatražiti će se mišljenje zbora
građana odnosnog područja.
Članak 50.
Tijela mjesnog odbora su: vijeće mjesnog odbora
i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog
odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji
imaju biračko pravo.
Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju
odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
Gradsko vijeće.
Izbor vijeća mjesnih odbora, tijela za provedbu
izbora, te način provođenja izbora regulirati će se
posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Mandat člana vijeća traje 4 godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, financijski plan
i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene
zakonom i ovim Statutom.
Članak 51.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim
glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od
4 godine.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja
mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog
odbora, a za obavljanje poslova koje je Grad povjerio mjesnom odboru, predsjednik vijeća odgovara
gradonačelniku.

7. Mjesni odbor Purga - za dio naselja Lepoglava
- ulice Purga, Trakošćanska, Antuna Gustava
Matoša, Ivana Mažuranića, Eugena Kvaternika
i Ivana Rangera,

Predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski.

8. Mjesni odbor Ves - za dio naselja Lepoglava
- ulice Čret, Budim, Jeles, Ves, Braće Radića,
Radnička, Gečkovec, Frankopanska, Ljudevita
Gaja, Vinogradska, Borje, dio Ulice hrvatskih
pavlina od br. 44 do kraja i dio Varaždinske
ulice od broja 13 i 20 do kraja,

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati
mjesne zborove građana. Mjesni zbor građana saziva
se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu
cjelinu (dio naselja, jednu ulicu)

9. Mjesni odbor Viletinec - Vulišinec - za naselja
Viletinec i Vulišinec,

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog
odbora ili član mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 52.

10. Mjesni odbor Zlogonje - za naselje Zlogonjec,
11. Mjesni odbor Žarovnica - za naselje Žarovnica,
izuzev zaselka Galići, Kišički, Sajki i Šestanji.
Članak 49.
Za preustroj osnovanih mjesnih odbora u smislu
njihova teritorijalnog preustroja, te osnivanja novog,

Članak 53.
Mjesni odbori imaju 7 članova.
Članak 54.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja gradonačelnik.
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Gradonačelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora
ako ono učestalo krši Statut Grada, pravila mjesnog
odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
Članak 55.
Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program
rada mjesnog odbora.
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Prihodi Grada su:
1. gradski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i
pristojbe,
2. prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih
prava,
3. prihodi od trgovačkih društava, drugih pravnih
osoba u vlasništvu Grada, odnosno u kojima
Grad ima udio ili dionice,

Program rada mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja
listopada prethodne godine za narednu godinu.

4. prihodi od naknada za koncesije koje daje
Gradsko vijeće,

Program rada mjesnog odbora sadržava popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju. Jedan
primjerak programa dostavlja se gradonačelniku.

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje Grad sam propiše, u skladu sa
zakonom,

Članak 56.
Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja
nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne
administrativne i slične troškove), te za obavljanje
povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u
Proračunu Grada.
Za financiranje svojih aktivnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu
osiguravati druga sredstva i to:
a) prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih
odbora,
b) dotacije pravnih subjekata i građana,
c) druga sredstva.
Članak 57.
Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način
administrativnog i financijskog poslovanja za svoje
potrebe sukladno propisima.
Gradska uprava osigurava odgovarajuće uvjete
radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju
administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.
Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka razumijeva i
obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje
obavlja gradska uprava.

6. udio u zajedničkim porezima s Republikom
Hrvatskom,
7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske
predviđena u Državnom proračunu,
8. drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 60.
Prihode i rashode Grada planira Gradsko vijeće
godišnjim proračunom.
Godišnji proračun dostavlja se Ministarstvu financija
u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.
Ako se godišnji proračun za slijedeću računsku
godinu ne može donijeti prije početka godine za koju
se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje
za razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko
vijeće, u skladu sa zakonom.
Članak 61.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada
nadzire Gradsko vijeće.
Članak 62.
Za potpisivanje financijskih dokumenata i naloga
platnog prometa ovlašteni su gradonačelnik, njegov
zamjenik i predsjednik Gradskog vijeća.
VIII. AKTI GRADA

VII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA
Članak 63.
Članak 58.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava
koje pripadaju Gradu, čine njezinu imovinu.
Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko
vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom
dobrog domaćina.
Članak 59.
Grad ima prihode kojima u okviru svojeg samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. Prihodi Grada
moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju tijela
Grada u skladu sa zakonom.

Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun,
godišnji obračun proračuna, odluke, rješenja, zaključke, naputke i preporuke, te daje autentična tumačenja
Statuta i drugih općih akata.
Svi opći akti koje donosi Gradsko vijeće moraju
biti javno objavljeni, na način dostupan građanima,
a obavezno se objavljuju u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, pravilnike, preporuke, zaključke, upute,
rješenja, naputke i naredbe kao i opće akte kada je
za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog
vijeća.
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Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke,
preporuke i rješenja.
Članak 64.
Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata
Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Županije.
Na donošenje akata iz ovog članka, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku,
ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred
Stručnom službom ili upravnim tijelima grada.
Članak 65.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza
lokalnih poreza, doprinosa i naknada, koji su prihod Grada, donosi se po skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama
i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih
osoba kojima je Grad osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća kojima
se rješava o pravima, obvezama, pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije
drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se
može pokrenuti upravni spor.
IX. JAVNOST RADA I ODGOVORNOST
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Članak 68.

Izabrani i imenovani dužnosnici u Gradu obavljaju
svoju funkciju na temelju i u okviru Ustava, zakona i
ovog Statuta, dobivenih ovlaštenja od nadležnih tijela,
te su osobno odgovorni za njeno obavljanje.
Članak 69.
Grad Lepoglava jamči pravo svim pravnim i fizičkim
osobama pristup informacijama vezanim uz rad gradskih tijela, a u skladu s posebnim zakonom.
Za točnost informacija o radu gradskih tijela odgovorni su čelnici gradskih tijela na koja se informacije
odnose ili osobe koje oni ovlaste.
Pravo na pristup informaciji može se uskratiti samo
u slučajevima propisanim posebnim zakonom.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 70.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Članak 71.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje
važiti Statut Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 22/01 i 3/06).
Klasa: 012-03/09-01/1
Urbroj: 2186/016-03-09-1
Lepoglava, 2. srpnja 2009.

Članak 66.

Predsjednik Gradskog vijeća
Zorislav Rodek, dr.vet.med., v. r.

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih
tijela Grada je javan.
Javnost rada osigurava se:
-

javnim održavanjem sjednica Gradskog vijeća,

-

izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, te web stranicama
Grada,

-

oglašavanjem na oglasnim pločama Grada,

-

objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata
na način propisan ovim Statutom,

-

održavanjem konferencija za medije.
Članak 67.

Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji se
podaci iz rada i nadležnosti Gradskog vijeća i njihovih
radnih tijela, gradonačelnika i upravnih odjela Grada
ne mogu objavljivati, jer predstavljaju tajnu, te način
njihova čuvanja.
Sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela je javan.
Javnost se može isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktom
Gradskog vijeća.

14.
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05,109/07,125/08
i 36/09) Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 3. sjednici
održanoj 2. srpnja 2009. godine, donosi
O dluku
o upravnim tijelima Grada Lepoglave
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo upravnih
tijela Grada Lepoglave, njihovo unutarnje ustrojstvo
i djelokrug rada, te način upravljanja i osiguranja
sredstava za njihov rad.
Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje poslova
iz samoupravnog djelokruga Grada Lepoglave, kao i

Broj 18/2009.

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

za obavljanje poslova državne uprave ukoliko budu
prenijeti na Grad Lepoglavu.
Članak 2.
Upravna tijela dužna su svojim radom omogućiti
ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u
skladu s odredbama Zakona i odluka gradskih tijela.
II. UPRAVNA TIJELA

Članak 5.
U okviru Jedinstvenog upravnog odjela kao unutarnje
ustrojstvene jedinice za obavljanje pojedinih poslova
iz samoupravnog djelokruga osnivaju se:
-

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti,

-

Odsjek za urbanizam, komunalne poslove i
zaštitu okoliša,

-

Odsjek za proračun i financije,

-

Odsjek za gospodarstvo, turizam i međunarodnu
suradnju.

Članak 3.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada, te prenijetih poslova državne uprave ustrojava
se Jedinstveni upravni odjel.
U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se
upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga
Grada kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, Statutu Grada Lepoglave,
odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel općenito:
-

prati stanje u djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada,

-

priprema i predlaže nacrte odluka i drugih općih
i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće
i gradonačelnik,

-

-

organizira i neposredno obavlja i izvršava odluke, druge opće i pojedinačne akte Gradskog
vijeća i gradonačelnika,
prati stanje u djelatnostima iz samoupravnog
djelokruga Grada u područjima za koja su osnovana i predlaže mjere za poboljšanje stanja, i to
naročito u poslovima lokalnog značaja kojima
se neposredno ostvaruju potrebe građana, a
odnose se na uređenje naselja i stanovanja,
prostorno i urbanističko planiranje, komunalne
djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu
zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu
potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog
okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu,

-

poduzima mjere za dobro gospodarenje imovinom Grada u skladu sa propisima,

-

rješava o pravima i obvezama građana i drugih
osoba u skladu sa zakonom,

-

surađuje s tijelima državne uprave, županije,
susjednih gradova i općina radi usklađivanja
zajedničkih interesa i stajališta,

-

-

surađuje s udrugama, građanima i drugim
osobama u cilju što boljeg ostvarivanja njihovih prava i obveza i obavljaju i druge poslove i
zadaće u ostvarivanju funkcija Grada u skladu
s propisima,
obavlja i druge poslove u skladu s odredbama
zakona, Statutom, te odlukama Gradskog vijeća
i gradonačelnika.
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Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju
poslova iz svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova odgovara gradonačelniku.
Rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju
poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga usmjerava i nadzire gradonačelnik.
III. DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
1. Odsjek za opće poslove
i društvene djelatnosti
Članak 7.
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti:
-

obavlja poslove i priprema nacrte akata iz područja opće uprave, koji su zakonom stavljeni
u nadležnost Gradskog vijeća i gradonačelnika,

-

obavlja stručne administrativno-tehničke poslove
u svezi s pripremom sjednica Gradskog vijeća
i odlukama gradonačelnika, te njihovih radnih
tijela iz područja djelokruga Odsjeka,

-

izrađuje nacrte odluka i drugih akata Gradskog
vijeća i gradonačelnika, koji ne spadaju u posebni djelokrug rada drugih Odsjeka,

-

neposredno izvršava i nadzire provođenje općih
akata Gradskog vijeća,

-

organizira provedbu zakonskih odredaba o
mjesnoj samoupravi, neposredno prati rad
mjesnih odbora na području Grada i predlaže
gradonačelniku poduzimanje mjera, na koje je
gradonačelnik ovlašten u obavljanju nadzora
nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

-

obavlja poslove u svezi s pripremom referenduma, te stručne i administrativno-tehničke
poslove za potrebe izbornih komisija,

-

obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga
Grada u području brige o djeci predškolskog
uzrasta, kulture, športa, tehničke kulture i dobrovoljnog vatrogastva, te ostvaruje i razvija
suradnju s ustanovama i službama iz područja
ostalih društvenih djelatnosti, kao i s društvenim
organizacijama i udrugama građana u Gradu,
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-

priprema programe, analize, projekte, izvješća i
druge materijale iz svog djelokruga za Gradsko
vijeće, gradonačelnika i njihova radna tijela,

-

vodi personalno-kadrovske poslove, poslove
prijemne kancelarije, prijepisa, te obavlja tehničke poslove za potrebe Gradskog vijeća i
gradonačelnika i Odsjeka Grada,

-

obavlja imovinsko-pravne poslove, osobito
poslove u svezi s upravljanjem nekretninama u
vlasništvu Grada, kao i poslove koje mu povjere
Gradsko vijeće i gradonačelnik,

-

obavlja poslove priprema sjednica Gradskog
vijeća, izrađuje zapisnike i zaključke sa sjednica,

-

pruža stručnu i drugu pomoć Gradskom vijeću
i njegovim radnim tijelima, gradonačelniku i
njegovim savjetodavnim tijelima,

-

obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom
Grada, te odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

-

iz samoupravnog djelokruga Grada u području
proračuna i financija,

-

vodi poslove proračuna, računovodstvenoknjigovodstvene poslove, poslove obračuna i
isplate plaća i ekonomata,

-

prati i poduzima mjere naplate, te vrši naplatu
gradskih poreza i ostalih prihoda Grada,

-

vrši izradu svih akata potrebnih za rad Odsjeka,

-

obavlja stručno administrativno-tehničke poslove
u svezi s pripremom sjednica Gradskog vijeća
i gradonačelnika, te njihovih radnih tijela iz
djelokruga Odsjeka,

-

obavlja poslove i priprema nacrte akata iz
djelokruga Odsjeka za proračun i financije koji
su zakonom stavljeni u nadležnost Gradskog
vijeća,

-

pored navedenih poslova, Odsjek obavlja i druge poslove iz nadležnosti Grada, koji po svojoj
prirodi spadaju u djelokrug rada ovog Odsjeka,
kao i poslove koje mu povjere Gradsko vijeće i
gradonačelnik.

2. Odsjek za urbanizam, komunalne poslove
i zaštitu okoliša
Članak 8.
Odsjek za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu
okoliša obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga
Grada u području:
-

prostornog uređenja,

-

zaštite okoliša,

-

stambene i komunalne djelatnosti,

-

prometa,

-

poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

-

obavlja stručno administrativno-tehničke poslove
u svezi s pripremom sjednica Gradskog vijeća
i odlukama gradonačelnika, te njihovih radnih
tijela iz djelokruga Odsjeka,

-

obavlja poslove i priprema nacrte akata iz djelokruga Odsjeka za urbanizam, komunalne poslove
i zaštitu okoliša, koji su zakonom stavljeni u
nadležnost Gradskog vijeća i gradonačelnika,

-

organizira suradnju s mjesnim odborima iz
djelatnosti Odsjeka,

-

obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom
Grada, te odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Pored navedenih poslova, Odsjek za urbanizam,
komunalne poslove i zaštitu okoliša obavlja i druge
poslove iz nadležnosti Grada, koji po svojoj prirodi
spadaju u djelokrug rada ovog Odsjeka, kao i poslove
koje mu povjere Gradsko vijeće i gradonačelnik.
3. Odsjek za proračun i financije

4. Odsjek za gospodarstvo, turizam
i međunarodnu suradnju
Članak 10.
Odsjek za gospodarstvo, turizam i međunarodnu
suradnju obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga
Grada iz područja gospodarstva, trgovine, turizma i
ugostiteljstva, a osobito:
-

ostvaruje suradnju s gospodarstvom i obrtništvom u Gradu,

-

obavlja poslove u vezi s poticanjem gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti,

-

poslove vezane uz poticanje mjera turizma, te
predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj
turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkim društvom Grada Lepoglave
i drugim organizacijama u turizmu,

-

izrađuje elaborate za razvitak gospodarskih
djelatnosti, ispitivanje interesa i poduzetničkih
aktivnosti,

-

prikuplja informacije o Vladinim i regionalnim
poduzetničkim projektima, obavlja poslove u
vezi izrade dokumenata za korištenje sredstava
resornih ministarstava i europskih pretpristupnih
fondova,

-

poduzima aktivnosti s ciljem pronalaženja i
usklađivanja interesa potencijalnih investitora,

-

obavlja poslove promicanja uređenja prostora
u svrhu učinkovitijeg gospodarenja gradskim
zemljištem, te poslove evidencije, prikupljanja
dokumentacije i upisa zemljišta u vlasništvu
Grada u zemljišne knjige,

-

obavlja poslove koji se odnose na suradnju s
općinama i gradovima s kojima je Grad potpi-

Članak 9.
Odsjek za proračun i financije obavlja upravne
poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se
odnose na poslove:
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sao povelje o prijateljstvu i suradnji, poslovi
koordinacije sa međunarodnim subjektima oko
poticanja suradnje,
-

vrši izradu svih akata potrebnih za rad Odsjeka,

-

obavlja stručno administrativno-tehničke poslove
u svezi s pripremom sjednica Gradskog vijeća
i odlukama gradonačelnika, te njihovih radnih
tijela iz djelokruga Odsjeka,

-

obavlja poslove i priprema nacrte akata iz
djelokruga Odsjeka za gospodarstvo, turizam i
međunarodnu suradnju koji su zakonom stavljeni
u nadležnost Gradskog vijeća,

-

pored navedenih poslova, Odsjek obavlja i druge poslove iz nadležnosti Grada, koji po svojoj
prirodi spadaju u djelokrug rada ovog Odsjeka,
kao i poslove koje mu povjere Gradsko vijeće i
gradonačelnik.
Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel kao cjelina i Odsjeci,
svaki iz svog djelokruga rada, izvršavaju i nadziru
provođenje općih akata, te donose pojedinačne akte
u svrhu izvršavanja zakona i općih akata Gradskog
vijeća i gradonačelnika.
Članak 12.
Pravilnikom o unutarnjem redu i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela propisat će se unutarnji red,
radna mjesta s opisom poslova i zadaća, te stručnim
uvjetima i brojem izvršitelja kao i način raspisivanja
natječaja i druga pitanja u vezi s obvezama i pravima
službenika i namještenika.
Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela donosi gradonačelnik na
prijedlog pročelnika.
Plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu, kao i druga njihova prava i obveze
s osnova rada, posebnom odlukom uređuje gradonačelnik.
IV. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA
Članak 13.
Upravnim odjelom rukovodi pročelnik.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje
gradonačelnik na temelju provedenog javnog natječaja
u skladu s odredbama posebnog zakona.
Članak 14.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela obavlja
dužnost na neodređeno vrijeme.
Osobno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad, kao i za izvršavanje poslova Jedinstvenog
upravnog odjela gradonačelniku.
Organizira obavljanje poslova, daje upute za
obavljanje poslova voditeljima Odsjeka i ostalim
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službenicima i namještenicima, brine se o stručnom
osposobljavanju i usavršavanju radnika tijekom službe, o funkcioniranju Jedinstvenog upravnog odjela, te
obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom
i drugim općim aktima.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ujedno
obavlja poslove tajnika Grada, te vrši koordinaciju
poslova iz nadležnosti svih Odsjeka.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela gradonačelnik može razriješiti u skladu s odredbama
posebnog zakona.
Članak 15.
Odsjecima, kao unutarnjim ustrojstvenim jedinicama
u Jedinstvenom upravnom odjelu, rukovode voditelji
Odsjeka.
Voditelj Odsjeka osobno je odgovoran za zakonit,
pravilan i pravodoban rad, kao i za izvršavanje poslova
iz nadležnosti Odsjeka kojim rukovodi.
Rješenje o prijemu u službu za voditelje Odsjeka
donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
V. SREDSTVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
I ZADAĆA JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA
Članak 16.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela
osiguravaju se u Proračunu Grada Lepoglave.
Ukoliko Gradsko vijeće odluči obavljanje pojedinih
poslova iz samoupravnog djelokruga Grada organizirati
zajednički s drugim jedinicama lokalne samouprave
osnivanjem zajedničkog upravnog tijela, sredstva za
obavljanje takvih poslova osiguravaju se na temelju
i u skladu s posebnim sporazumom zaključenim s
navedenim jedinicama lokalne samouprave.
VI. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o upravnim tijelima Grada Lepoglave (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/08).
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 023-01/09-01/1
Urbroj: 2186/016-03-09-1
Lepoglava, 2. srpnja 2009.
Predsjednik Gradskog vijeća
Zorislav Rodek, dr.vet.med., v. r.
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15.

Broj 18/2009.
Članak 7.

Na temelju članka 31. i 90. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje,
129/05,109/07,125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada
Lepoglave na svojoj 3.sjednici održanoj 2. srpnja 2009.
godine, donosi

Dužnosnici koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno, članovi Gradskog vijeća, te predsjednici
vijeća mjesnih odbora, ostvaruju pravo na naknadu
koja se utvrđuje na način da se osnovica za obračun
naknade pomnoži utvrđenim koeficijentom.
Članak 8.

ODLUKU
o plaćama i naknadama dužnosnika, članova
Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
savjetodavnih tijela gradonačelnika, te
predsjednika vijeća mjesnih odbora
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za
određivanje visine plaća i naknada dužnosnika te
naknada članova Gradskog vijeća, članova njihovih
radnih tijela i savjetodavnih tijela gradonačelnika, te
naknada predsjednika vijeća mjesnih odbora.
Članak 2.
Dužnosnicima u smislu ove Odluke smatraju se
gradonačelnik, njegov zamjenik, predsjednik Gradskog
vijeća i njegovi potpredsjednici.
Članak 3.
Koeficijenti za utvrđivanje visine bruto naknade
dužnosnika određuju se u slijedećim vrijednostima:
-

gradonačelnik

1,70,

-

predsjednik Gradskog vijeća

1,10,

-

zamjenik gradonačelnika

1,40,

-

potpredsjednici Gradskog vijeća

0,20.

Osnovicu za obračun naknada i plaća dužnosnika
iz članka 2. ove Odluke, članova Gradskog vijeća,
te predsjednika vijeća mjesnih odbora čini osnovica
za izračun plaća državnih službenika i namještenika,
sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske.
Prilikom isplate naknada dužnosnicima, članovima
Gradskog vijeća, te predsjednicima vijeća mjesnih
odbora, porezne obveze obračunavati će se u skladu
s važećom zakonskim propisima.
Naknade dužnosnika i članova Gradskog vijeća,
te predsjednika vijeća mjesnih odbora, isplaćuju se
jednom mjesečno.
Članak 9.
Dužnosnici koji ne obavljaju dužnost profesionalno,
članovi Gradskog vijeća te predsjednici vijeća mjesnih
odbora koji ostvaruju naknadu prema odredbama
ove Odluke, ne ostvaruju pravo na posebnu naknadu
troškova prijevoza.
Članak 10.
Dužnosnici, te članovi Gradskog vijeća koji ostvaruju
pravo na naknadu prema odredbama ove Odluke, ne
ostvaruju pravo na posebnu naknadu za rad u radnim tijelima Gradskog vijeća i savjetodavnim tijelima
gradonačelnika.

Članak 4.
Ukoliko gradonačelnik i njegov zamjenik obavljaju
dužnost profesionalno, za izračun plaće gradonačelniku
određuje se koeficijent 3,00, a zamjeniku gradonačelnika koeficijent 2,20.
Ukoliko dužnosnici obavljaju dužnost profesionalno,
ostvaruju pravo na plaću prema odredbama ove Odluke, na način utvrđen za zaposlene u Jedinstvenom
upravnom odjelu, te druga materijalna prava po osnovi
rada u visini i na način kao i za djelatnike Jedinstvenog
upravnog odjela.
Rješenje o plaći i ostalim pravima iz radnog odnosa
dužnosnika donosi predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 11.
Članovi radnih tijela Gradskog vijeća ostvaruju pravo na
naknadu prema odredbama odluke o osnivanju tih radnih
tijela koju donosi Gradsko vijeće, a članovi savjetodavnih
tijela gradonačelnika pravo na naknadu ostvaruju prema
posebnoj odluci o osnivanju koju donosi gradonačelnik.
Ukoliko naknada za rad u radnim tijelima nije određena
odlukom o njihovom osnivanju, članovi radnih i savjetodavnih tijela, na njihov zahtjev, ostvaruju pravo na
naknadu u visini neoporezivog iznosa dnevnice utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak, uvećanog za
stvarne troškove putovanja utvrđene prema posebnom
propisu za svaku sjednicu kojoj prisustvuju.

Članak 5.
Za utvrđivanje visine bruto naknade članova Gradskog
vijeća određuje se koeficijent u vrijednosti od 0,14.
Članak 6.
Koeficijent za utvrđivanje visine bruto naknade
predsjednika vijeća mjesnih odbora na području Grada
Lepoglave određuje se u vrijednosti od 0,07.

Članak 12.
Dužnosnici, članovi Gradskog vijeća i njihovih
radnih tijela, te savjetodavnih tijela gradonačelnika
kada putuju izvan područja Grada Lepoglave u cilju
obavljanja određenih poslova za Grad i njegova tijela,
imaju pravo na naknadu troškova službenog putovanja
prema Pravilniku o porezu na dohodak.
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Članak 13.

Sredstva za isplate plaća i naknada utvrđenih
ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada
Lepoglave.
Članak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika, članova
Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, njihovih radnih
tijela, te predsjednika vijeća mjesnih odbora (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 9/08).
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 120-01/09-01/1
Urbroj: 2186/016-03-09-1
Lepoglava, 2. srpnja 2009.
Predsjednik Gradskog vijeća
Zorislav Rodek, dr.vet.med., v. r.

16.
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95 - Uredba,
21/96 - Odluka, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 , 110/04 - Uredba,178/04
i 38/09), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 3. sjednici
održanoj 2. srpnja 2009. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora
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Na temelju pisanog ugovora obavljaju se sljedeće
komunalne djelatnosti:
-

čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina,

-

održavanje nerazvrstanih cesta,

-

čišćenje snijega i zimsko održavanje nerazvrstanih cesta,

-

održavanje javne rasvjete.

III. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 3.
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2.
ove Odluke povjerava se pravnoj ili fizičkoj osobi na
temelju provedenog javnog natječaja.
Članak 4.
Odluka o prikupljanju ponuda javnim natječajem
koju donosi gradonačelnik mora sadržavati:
-

djelatnost za koju se sklapa ugovor,

-

vrijeme na koje se sklapa ugovor,

-

vrstu i opseg poslova,

-

način određivanja cijene za obavljanje poslova,
te način i rok plaćanja,

-

jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,

-

način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,

-

rok važenja ponude,

-

isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

-

mjesto i vrijeme održavanja sjednice za provedbu
natječaja,

-

uvjete za odabir najpovoljnije ponude,

-

Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

Javni natječaj se objavljuje u tisku i oglasnoj ploči
Grada Lepoglave.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 5.
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
opovjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu
javnog natječaja za povjeravanje tih djelatnosti na
temelju ugovora.
II. ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Ponude se podnose Gradu Lepoglavi, A. Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, neposredno ili putem
pošte preporučeno, s naznakom »NE OTVARAJ - ZA
NATJEČAJ« u roku od najmanje 15 dana od dana
objave natječaja.
Članak 6.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti:
-

ispravu o upisu u poslovni, sudski, obrtni ili drugi
odgovarajući registar kojom dokazuju da su
registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti
za koju se natječu, ne starija od 6 mjeseci,

-

financijske izvještaje BON 1 i BON 2, ne starije
od 6 mjeseci,

-

potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju
od 30 dana,

Članak 2.
Obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz gradskog proračuna povjeravaju
se, na temelju pisanog ugovora, fizičkoj ili pravnoj
osobi registriranoj za obavljanje te vrste komunalnih
djelatnosti.
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izjavu ponuditelja iz koje je razvidno kojim
građevinskim strojevima i tehničkom opremom
raspolaže u svrhu izvršenja ugovora,
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-

oprema,

-

poslovni prostor,

-

broj i struktura djelatnika,

-

ponuđena cijena usluga za komunalnu djelatnost
za koju se raspisuje natječaj,

-

izjavu ponuditelja o posjedovanju odgovarajućeg
poslovnog prostora,

-

popis ponuditelja o strukovnoj sposobnosti i
broju djelatnika,

-

-

popis izvedenih radova u posljednje 3 godine,

uvjete plaćanja (odgoda, krediti i druge pogodnosti),

-

-

izjavu ponuditelja o uvjetima plaćanja (mogućnost odgode plaćanja i druge pogodnosti),

povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja
i zaštite okoliša.

-

izjavu ponuditelja o povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša,

-

izjavu ponuditelja kojom potvrđuje da će dostaviti traženo jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora,

-

ispunjen obrazac ponude,

-

ispunjeni ponudbeni troškovnik (za komunalnu
djelatnost za koju se raspisuje javni natječaj).
Članak 7.

Stručno povjerenstvo će otvaranje pristiglih ponuda
provesti na sjednici koja se mora održati najmanje tri
dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda pristiglih putem pošte.
Sjednici Stručnog povjerenstva mogu prisustvovati
ponuditelji.
O tijeku otvaranja pristiglih ponuda na javni natječaj
vodi se zapisnik.
Nepravodobne ponude odnosno ponude koje su
pristigle izvan roka neće se otvarati.
Nepotpune ponude odnosno ponude koje ne sadržavaju isprave iz članka 6. ove Odluke, smatraju se
nepravovaljanima, te se neće razmatrati.
Na osnovi pristiglih pravodobnih i pravovaljanih
ponuda, te zapisnika Stručnog povjerenstva o utvrđivanju najpovoljnije ponude, gradonačelnik će donijeti
zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti
Gradskom vijeću, zajedno sa svim pristiglim ponudama
i ispravama koje se uz njih prilažu, radi donošenja
odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju ugovora.
Gradsko vijeće Grada Lepoglave može donijeti
odluku da se ne izabere nijedna od ponuda na pristigli
natječaj.
Članak 8.
Protiv odluke Gradskog vijeća o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora žalba nije dopuštena, već se može
pokrenuti upravni spor.

V. SKLAPANJE UGOVORA O POVJERAVANJU
KOMUNALNIH POSLOVA
Članak 10.
Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova iz članka 2. ove Odluke sklapa gradonačelnik na
temelju odluke Gradskog vijeća o izboru osobe kojoj
se povjerava obavljanje komunalnih poslova.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka obvezatno sadrži:
-

djelatnost za koju se sklapa ugovor,

-

vrijeme na koje se sklapa ugovor,

-

vrstu i opseg poslova,

-

način određivanja cijene za obavljanje poslova,
te način i rok plaćanja,

-

jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka može se sklopiti
najdulje na vrijeme od četiri godine.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 15/06 i 24/07).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 363-02/09-01/2
Urbroj: 2186/016-03-09-1
Lepoglava, 2. srpnja 2009.
Predsjednik Gradskog vijeća
Zorislav Rodek, dr.vet.med., v. r.

IV. MJERILA ZA ODABIR PONUDE
Članak 9.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda
koja zadovoljava sljedeće kriterije:
-

reference ponuditelja za obavljanje komunalnih
poslova,

17.
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08 i 38/09), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na
3. sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine, donosi
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ODLUKU

o ukidanju svojstva javnog dobra
Članak 1.
Ukida se svojstvo javnog dobra na 51/125 dijela čkbr.
2652, upisana u posjedovni list 1555 k.o. Lepoglava,
ukupne površine od 125 m 2 (koja površinom od 51
m 2 ulazi u novoformiranu čkbr. 2651/2 k.o. Lepoglava
ukupne površine 442 m 2), sukladno Parcelacijskom
elaboratu broj 69/09 izrađenom od tvrtke »Geoizmjera«
d.o.o. iz Ivanca.
Članak 2.
Na temelju ove Odluke i parcelacijskog elaborata
broj 69/09, zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u
Varaždinu, Stalna služba u Ivancu i Državna geodetska
uprava brisat će svojstvo javnog dobra na nekretnini u
površini iz točke 1. ove Odluke, te izvršiti upis prava
vlasništva na ime i u korist Grada Lepoglave.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
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3. Juraj Županić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave,
4. Petar Županić, zapovjednik zapovjedništva
civilne zaštite,
5. Predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Varaždin,
6. Dražen Posavec, v.d. načelnik Odjela osiguranja
Kaznionice u Lepoglavi,
7. Josip Hrg, referent zaštite na radu Ivkom-a
d.o.o. Ivanec,
8. Kristijan Kostanjevec, predstavnik Crvenog
križa Ivanec,
9. Ivica Škvorc, dr. med.- predstavnik Hitne
medicinske pomoći Ivanec.
II.
Zadaća Stožera zaštite i spašavanja je stručna
potpora gradonačelniku u rukovođenju i koordiniranju operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada
Lepoglave, s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica prirodnih i drugih velikih nesreća i
katastrofa.
Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja
nalaže gradonačelnik.
III.

Klasa: 944-01/09-01/2
Urbroj: 2186/016-03-09-1
Lepoglava, 2. srpnja 2009.
Predsjednik Gradskog vijeća
Zorislav Rodek, dr.vet.med., v. r.

18.
Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju
(»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj
40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 3.
sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Grada Lepoglave

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja Grada Lepoglave, obavljat
će Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave.
IV.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje
važiti Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 37/08).
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 810-01/09-01/1
Urbroj: 2186/016-03-09-1
Lepoglava, 2. srpnja 2009.
Predsjednik Gradskog vijeća
Zorislav Rodek, dr.vet.med., v. r.

I.
U Stožer zaštite i spašavanja Grada Lepoglave,
imenuju se:
a) za načelnika Stožera:
1. Alojz Gredelj, zamjenik gradonačelnika Grada
Lepoglave,
b) za članove Stožera:
2. Boris Divjak, načelnik Policijske postaje Ivanec,

19.
Na temelju članka 17. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(»Narodne novine«, broj 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće
Grada Lepoglave na 3. sjednici održanoj 2. srpnja
2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Lepoglave
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I.

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Lepoglave,
imenuju se:
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vilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe
i velike nesreće na području Grada Lepoglave.
III.

1. Petar Županić, voditelj Odsjeka za urbanizam,
komunalne poslove i zaštitu okoliša, za zapovjednika Zapovjedništva,
2 . Siniša Štefičar, potpredsjednik Gradskog vijeća,
za načelnika Zapovjedništva,
3. Dalibor Husnjak, komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave,
za operativca Zapovjedništva,
4. Boris Žulić, za pomoćnika za sklanjanje,
5. Milan Lončarek, predstavnik Lomi d.o.o., za
pomoćnika za evakuaciju stanovništva,
6. Hrvoje Kovač, za pomoćnika za zbrinjavanje,
7. Robert Maček, potpredsjednik Gradskog vijeća
Grada Lepoglave, za člana,

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Lepoglave
mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu
civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu
gradonačelnika, putem Županijskog centra 112.
IV.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti
Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 37/08).
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

8. Marija Ribić, vijećnik Gradskog vijeća Grada
Lepoglave, za člana.

Klasa: 810-05/09-01/1
Urbroj: 2186/016-03-09-1
Lepoglava, 2. srpnja 2009.

II.
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Lepoglave
osniva se za zapovijedanje snagama i sredstvima ci-

Predsjednik Gradskog vijeća
Zorislav Rodek, dr.vet.med., v. r.

OPĆINA BEDNJA
AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
1.

I.

Na temelju članka 52. i 53. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05
- pročišćeni tekst i 109/07, dalje: Zakon), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Bednja donijelo je

Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina
Bednja ima ukupno 4289 birača i da je glasovalo 2368
birača, odnosno 55,211%, od čega je bilo 2294 važećih
glasova, dok je nevažećih listića bilo 74.
II.

ODLUKU
o objavi rezultata izbora za članove
Općinskog vijeća Općine Bednja

va:

Kandidacijske liste se dobile slijedeći broj glaso-

1. Lista IVICA HRENIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
2. Lista MIRKO BISTROVIĆ
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA

972 ili 42,37 %

1.194 ili 52,05 %

3. Lista IVAN BRLIĆ
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS

50 ili 2,18 %

4. Lista VLADIMIR ZBODULJA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

78 ili 3,40 %
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III.

1.		 Mirko Bistrović

Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05
- pročišćeni tekst i 109/07, dalje: Zakon) liste koje
sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću su:

2.		 Josip Podsečki
3.		 Valentina Smiljanec
4.		 Josip Kolačko
5.		 Branka Digula
6.		 Jakob Kolonjak

1. Lista IVICA HRENIĆ

7.		 Nikola Seršić

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA HDZ

KLASA: 013-01/09-01-1
URBROJ: 2186/13-01-09-30
Bednja 18. svibnja 2009.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Bednja
Ksenija Kralj-Vresk, v. r.

2. Lista MIRKO BISTROVIĆ
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI
DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA
IV.
Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su
pojedine liste dobile slijedeći broj mjesta u Općinskom
vijeću:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA HDZ

2.
Na temelju članka 52. i 53. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05
- pročišćeni tekst i 109/07, dalje: Zakon), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Bednja donijelo je

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA
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ODLUKU

- HSP

o objavi rezultata
izbora za načelnika Općine Bednja

Dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani
1.		 Ivica Hrenić
2.		 Ivan Hočuršćak

I.

3.		 Marija Kolačko
4.		 Ivan Brezni
5.		 Vladimir Kramarić
6.		 Ivan Knez

Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina
Bednja ima ukupno 4289 birača i da je glasovalo 2368
birača, odnosno 55,211 %, od čega je bilo 2315 važećih
glasova, dok je nevažećih listića bilo 53.

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI
DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA
Dobila je 7 mjesta te su s te liste izabrani:

II.
Kandidati/kandidatkinje dobili su slijedeći broj
glasova:

1. MIRKO BISTROVIĆ

1.347 glasova ili 52,05 %

Zamjenik kandidata ALEN SAJKO
Predlagatelj:
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU
2. IVICA HRENIĆ
Zamjenik kandidata VLADIMIR KRAMARIĆ
Predlagatelj:
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska seljačka stranka - HSS
Hrvatska stranka prava - HSP

972 glasova ili 42,37 %
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III.

Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih
načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika
Grada Zagreba za načelnika Općine Bednja izabran
je MIRKO BISTROVIĆ, a za zamjenika načelnika
izabran je ALEN SAJKO.

Broj 18/2009.

KLASA: 013-01/09-01-1
URBROJ: 2186/13-01-09-29
Bednja 18. svibnja 2009.
Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Bednja
Ksenija Kralj-Vresk, v. r.

OPĆINA BREZNIČKI HUM
AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
17.
Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj
44/05 - pročišćeni tekst i 109/07), Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Breznički Hum donijelo je
ODLUKU
o objavi rezultata izbora za članove Općinskog
vijeća Općine Breznički Hum

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da
Općina Breznički Hum ima ukupno 1220 birača
i da je glasovalo 710 birača, odnosno 58,20%,
od čega je bilo 684 ili 96,33% važećih glasova,
dok je nevažećih listića bilo 26 ili 3,67%.
II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

220 glasova 32,16%

2. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS)

327 glasova 47,81%

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
3. Hrvatska seljačka stranka (HSS)

92 glasova 13,45%

4. Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

45 glasova 6,58%

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj

44/05 - pročišćeni tekst i 109/07 - dalje: Zakon)
liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom
vijeću Općine Breznički Hum su:

1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

220 glasova 32,16%

2. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS)

327 glasova 47,81%

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
3. Hrvatska seljačka stranka (HSS)

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da
su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u
Općinskom vijeću Općine Breznički Hum:
a. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
dobila 4 mjesta pa su s te liste izabrani:
1. Tomo Vuraić
2. Zdenka Valjak

92 glasova 13,45%

3. Tihomir Tomašek
4. Darko Žugčić
b. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati
(HNS)
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
dobila je 6 mjesta pa su s te liste izabrani:

Broj 18/2009.
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1. Zoran Hegedić
2. Željko Sremec
3. Josip Črlenec
4. Milivoj Horvat
5. Stjepan Jakopčić
6. Franjo Kropek
				

18.
Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj
44/05 - pročišćeni tekst i 109/07), Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Breznički Hum utvrđuje rezultate
glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17.
svibnja 2009. godine, za

c. Hrvatska seljačka stranka (HSS)

IZBOR
članova Općinskog vijeća
Općine Breznički Hum

dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:
1. Vjekoslav Bukal
					
Klasa: 013-01/09-01/05
Urbroj: 2186-024-09-01
Breznički Hum, 18. svibnja 2009.
Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Breznički Hum
Tomislav Vrhovec, v. r.
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I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Breznički Hum utvrđuje da Općina Breznički Hum
ima ukupno 1220 birača i da je glasovalo 710
birača, odnosno 58,20%, od čega je bilo 684
ili 96,33% važećih glasova, dok je nevažećih
listića bilo 26 ili 3,67%.
II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

220 glasova

32,16%

2. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS)

327 glasova

47,81%

3. Hrvatska seljačka stranka (HSS)

92 glasova

13,45%

4. Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

45 glasova

6,58%

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (»Narodne novine«,

broj 44/05 - pročišćeni tekst i 109/07 - dalje:
Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u
Općinskom vijeću su:

1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

220 glasova

32,16%

2. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS)

327 glasova

47,81%

92 glasova

13,45%

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
3. Hrvatska seljačka stranka (HSS)
IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da
su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u
Općinskom vijeću:

b. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati
(HNS)
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
dobila je 6 mjesta pa su s te liste izabrani:

a. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

1. Zoran Hegedić

dobila 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

2. Željko Sremec

1. Tomo Vuraić

3. Josip Črlenec

2. Zdenka Valjak

4. Milivoj Horvat

3. Tihomir Tomašek

5. Stjepan Jakopčić

4. Darko Žugčić

6. Franjo Kropek
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c. Hrvatska seljačka stranka (HSS)
dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:
1. Vjekoslav Bukal

donačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, broj
109/07 i 125/08), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Breznički Hum donijelo je

				
Klasa: 013-01/09-01/05
Urbroj: 2186-024-09-01
Breznički Hum, 18. svibnja 2009.
Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Breznički Hum
Tomislav Vrhovec, v. r.

19.
Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gra-

1. Zoran Hegedić 			

Broj 18/2009.

ODLUKU
o objavi rezultata izbora za izbor
općinskog načelnika Općine Breznički Hum
I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da
Općina Breznički Hum ima ukupno 1220 birača
i da je glasovalo 711 birača, odnosno 58,28%,
od čega je bilo 689 ili 96,90% važećih glasova,
dok je nevažećih listića bilo 22 ili 3,10%.
II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj
glasova:

Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (HNS)

437glasova

61,46%

252 glasova

35,44%

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

			

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)

Alenko Vnučec
2. Božo Šćuric -

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Tomislav Ivančan

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i
gradonačelnika Grada Zagreba za općinskog
načelnika Općine Breznički Hum izabran je
Zoran Hegedić,
a za zamjenika općinskog načelnika izabran
je:
Alenko Vnučec.
Klasa: 013-01/09-01/05
Urbroj: 2186-024-09-01
Breznički Hum, 18. svibnja 2009.
Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Breznički Hum
Tomislav Vrhovec, v. r.

1. Zoran Hegedić 			
			

20.
Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, broj
109/07 i 125/08), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Breznički Hum utvrđuje rezultate glasovanja i
objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009.
godine za
IZBOR
općinskog načelnika Općine Breznički Hum
I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da
Općina Breznički Hum ima ukupno 1220 birača
i da je glasovalo 711 birača, odnosno 58,28%,
od čega je bilo 689 ili 96,90% važećih glasova,
dok je nevažećih listića bilo 22 ili 3,10%.
II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj
glasova:

Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (HNS)

437glasova

61,46%

252 glasova

35,44%

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)

Alenko Vnučec
2. Božo Šćuric Tomislav Ivančan

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Broj 18/2009.
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III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i
gradonačelnika Grada Zagreba za općinskog
načelnika Općine Breznički Hum izabran je
Zoran Hegedić,
a za zamjenika općinskog načelnika izabran
je:
Alenko Vnučec
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Klasa: 013-01/09-01/05
Urbroj: 2186-024-09-01
Breznički Hum, 18. svibnja 2009.
Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Breznički Hum
Tomislav Vrhovec, v. r.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07
i 125/08) i članka 30. i 39. Statuta Općine Breznički
Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
3/06), Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici od 16. lipnja 2009. godine, donosi
odluku
o izboru predsjednika i članova
Mandatnog povjerenstva
Članak 1.
U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine
Breznički Hum izabrani su:
1. Milivoj Horvat, za predsjednika,

Članak 1.
U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
Općine Breznički Hum izabiru se:
1. Franjo Kropek, za predsjednika,
2. Josip Črlenec, za člana,
3. Darko Žugčić, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-01/09-01/06
Urbroj: 2186-024-09-01
Breznički Hum, 16. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Sremec, v. r.

2. Vjekoslav Bukal, za člana,
3. Tihomir Tomašek, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a obavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-01/09-01/05
Urbroj: 2186-024-09-01
Breznički Hum, 16. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Sremec, v. r.

8.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07
i 125/08) i članka 34. Statuta Općine Breznički Hum
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 3/06),
Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici od
16. lipnja 2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Općinskog vijeća Općine Breznički Hum
I.
Željko Sremec iz Radešića 47, bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Breznički Hum.

7.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07
i 125/08) i članka 30. i 39. Statuta Općine Breznički
Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
3/06), Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici od 16. lipnja 2009. godine, donosi
odluku
o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 080-01/09-01/01
Urbroj: 2186-024-09-01
Breznički Hum, 16. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Sremec, v. r.
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9.

Broj 18/2009.

10.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07
i 125/08) i članka 34. Statuta Općine Breznički Hum
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 3/06),
Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici od
16. lipnja 2009. godine, donosi

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07
i 125/08) i članka 34. Statuta Općine Breznički Hum
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 3/06),
Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici od
16. lipnja 2009. godine, donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Breznički Hum

o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Breznički Hum

I.

I.

Vjekoslav Bukal iz Brezničkog Huma 2, bira se
za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Breznički
Hum.

Stjepan Jakopčić iz Brezničkog Huma 176, bira
se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Breznički Hum.

II.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 080-01/09-01/02
Urbroj: 2186-024-09-01
Breznički Hum, 16. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Sremec, v. r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 080-01/09-01/03
Urbroj: 2186-024-09-01
Breznički Hum, 16. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Sremec, v. r.

OPĆINA GORNJI KNEGINEC
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Gornji Kneginec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 9/09),
općinski načelnik Općine Gornji Kneginec donosi
ODLUKU
o uključivanju Općine Gornji Kneginec
u provedbeni program izgradnje stanova
po Programu društveno poticane
stanogradnje - (POS)
Članak 1.
Općina Gornji Kneginec ima namjeru uključiti se u
provedbeni program izgradnje stanova po Programu
društveno poticane stanogradnje - (POS), sa ciljem da
se građanima omogući izgradnja stambenih jedinica
po povoljnijim kreditnim uvijetima i na taj način im se
pomogne u rješavanju stambenih problema.
Članak 2.
Općina kao jedinica lokalne samouprave, za izgradnju
stanova osigurat će građevinsko zemljište u Gornjem

Knegincu na kat. čest. br. 1016/4 oranica Toplička,
površine 1.363 m2 upisana u z.k.ul. broj 2178 k.o. Kneginec i kat. čest. br. 1015/2 oranica u Zavrtju, površine
477 čhv, upisano u z.k.ul. broj 2421 k.o. Kneginec, kao
i uređenje komunalne infrastrukture i priključaka na
infrastrukturu, a što je u skladu s člankom 6. Zakona
o društveno poticajnoj stanogradnji.
Članak 3.
Općina Gornji Kneginec će aktivirati neposredniju
suradnju na izgradnji stanova POS-a s Agencijom
za pravni promet i posredovanje nekretninama u
Zagrebu.
Članak 4.
Općinski načelnik Općine Gornji Kneginec imenovat će članove projektnog tima i Povjerenstvo za
provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za
kupnju stanova iz Programa POS-a. Povjerenstvo će
imati pet članova (četiri člana - predstavnika Općine
i jednog člana - predstavnika Agencije za promet i
posredovanje nekretninama).
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Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 361-01/09-04/2
Urbroj: 2186/05-03-09-2
Turčin, 1. srpnja 2009.
Općinski načelnik
Goran Kaniški, ing., v. r.
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109/01, 82/04, 76/07 i 38/09), članka 45. Statuta Općine Gornji Kneginec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 9/09), općinski načelnik Općine Gornji
Kneginec donosi
ODLUKU
o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje
reda prvenstva za kupnju stana u društveno
poticanoj stanogradnji
I. OPĆE ODREDBE

2.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Gornji Kneginec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 9/09),
općinski načelnik Općine Gornji Kneginec, donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
projekta Programa društveno poticane
stanogradnje - (POS)

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, mjerila i postupak za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova
koji se grade u okviru Programa društveno poticane
stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec, te
druga pitanja u vezi s tim.
II. UVJETI ZA KUPNJU STANA

Članak 1.
Za članove Povjerenstva imenuju se:
3. Ankica Grd - Općina Gornji Kneginec, voditelj
Odsjeka za financije i proračun - predsjednica,
1. Snježana Gavranović - Općina Gornji Kneginec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
- član,
2. Mario Levatić - Poduzetnička zona Kneginec
d.o.o. - član,
4. Martina Cvek - Općina Gornji Kneginec, stručni
referent za administrativne poslove - član,
5. Krešimir Žunić - predstavnik Agencije za pravni
promet i posredovanje nekretninama.

Članak 2.
Pravo na kupnju stana prema Programu iz članka
1. ove Odluke ima osoba koja ispunjava slijedeće
uvjete:
-

da je državljanin Republike Hrvatske,

-

da on i članovi njegova obiteljskog domaćinstva
nemaju u vlasništvu stan, kuću, stan ili kuću za
odmor, te druge nekretnine znatnije vrijednosti,

-

da podnositelj zahtjeva ili članovi njegova
obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu,
nemaju odgovarajući stan ili kuću u privatnom
vlasništvu,

-

da podnositelj zahtjeva i članovi njegova obiteljskog domaćinstva nisu otuđenjem kuće ili stana
po bilo kojem pravnom temelju sami sebe doveli
u situaciju da nisu vlasnici kuće ili stana,

-

da on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan po odredbama
Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj
osnovi.

Članak 2.
Povjerenstvo provodi postupak javnog poziva za
utvrđivanje Liste prvenstva, kontrolira bodovanje zaprimljenih zahtjeva, utvrđuje Prijedlog liste prvenstva,
utvrđuje Konačnu listu prvenstva.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 361-01/09-04/2
Urbroj: 2186/05-03-09-3
Turčin, 1. srpnja 2009.
Općinski načelnik
Goran Kaniški, ing., v. r.

3.
Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, broj

Pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka podnositelj
zahtjeva da bi mogao biti kupac stana treba zadovoljiti
kriterije u pogledu kreditne sposobnosti za odobravanje bankovnog kredita koje određuje poslovna banka
u skladu s uvjetima utvrđenim u ugovoru o poslovnoj
suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje
nekretninama (u daljnjem tekstu: Agencija).
Članom obiteljskog domaćinstva podnositelja u
smislu stavka 1. ovoga članka smatra se bračni drug,
te osoba koja s njim stanuje: potomak, pastorak i
posvojenik, roditelji ili posvojitelj, pod uvjetom da ga
je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog
zakona dužan uzdržavati, te osoba koja s njim živi u
izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može
izjednačiti sa bračnom zajednicom.
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Odgovarajućom kućom ili stanom u vlasništvu u
smislu ove Odluke razumijeva se vlasništvo stambenog
prostora (kuće ili stana) koji je primjereno opremljen
infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i drugo)
i koji udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za
zdravo stanovanje, veličine oko 35 m 2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju
osobu još 10 m 2.

b)		 za stanovanja u neodgovarajućem
stanu ili kući u vlasništvu
podnositelja zahtjeva ili člana
obiteljskog domaćinstva
podnositelja zahtjeva.. ..................8 bodova.
b) Vrijeme prebivanja na području Općine Gornji
Kneginec i životna dob

Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu
fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.
Uvjete iz stavka 1. ovog članka trebaju zadovoljiti
svi članovi obiteljskog domaćinstva.
III. MJERILA ZA ODREĐIVANJE REDA PRVENSTVA
ZA KUPNJU STANA

Članak 6.
Za svaku navršenu godinu prebivanja na području
Općine Gornji Kneginec podnositelju zahtjeva pripada:
a) od 1 do 5 godina
za svaku godinu............................... 0,2 boda
b) od 6 do 10 godina
za svaku godinu............................... 0,3 boda

Članak 3.
Red prvenstva prema kojemu građani stječu pravo na kupnju stana određuje se na temelju sljedećih
kriterija.
a) stambenog statusa i uvjeta stanovanja,
b) vremena prebivanja na području Općine Gornji
Kneginec i životne dobi,
c) imovinskog stanja obiteljskog domaćinstva
(prosječni mjesečni prihodi),
d) radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj,

c) 11 godina i više
za svaku godinu............................... 0,4 boda
Podnositelju zahtjeva koji prebiva na području
Općine Gornji Kneginec više od 55 godina pripada
jednak broj bodova prema stavku 1. ovog članka kao
podnositelju zahtjeva koji prebiva na području Općine
Gornji Kneginec 55 godina.
Boravak na području Općine Gornji Kneginec se
ne boduje.

e) broja članova obiteljskog domaćinstva,

Članak 7.

f) djece predškolske dobi i djece na školovanju,
g) školske spreme,
h) sudjelovanja u Domovinskom ratu,
i) invalidnosti.
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da:

Prema životnoj dobi podnositelju zahtjeva pripaa) do navršene 35 godine života...........7 bodova
b) od navršene 35 godine života nadalje.... 3 boda

Članak 4.
Kriteriji iz članka 3. ove Odluke izražavaju se odgovarajućim brojem bodova koji se određuju prema
mjerilima navedenim u točki a) do i) glave III. ove
Odluke.
a) Stambeni status i uvjeti stanovanja
Članak 5.
Na temelju stambenog statusa i uvjeta stanovanja
podnositelju zahtjeva pripada:
a)		 podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju kuću-stan u
vlasništvu:
a.1.) za status najmoprimca sa slobodno
ugovorenom najamninom kod
pravne ili fizičke osobe............... 12 bodova,
a.2.) za status najmoprimca sa
zaštićenom najamninom............. 10 bodova,
a.3.) za stanovanje kod člana
obitelji u neodgovarajućem
stanu ili kući.. ...............................6 bodova,
a.4.) za stanovanje kod člana obitelji
u odgovarajućem stanu ili kući......... 4 boda.

c) Imovinsko stanje obiteljskog domaćinstva
Članak 8.
Podnositelju zahtjeva na temelju imovinskog stanja
njegovog obiteljskog domaćinstva pripadaju bodovi
zavisno od mjesečnih prihoda po članu domaćinstva
u prethodnoj godini u odnosu na prosječnu plaću u
Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini:
a) do 75%.............................................6 bodova
b) 75%-100%........................................... 3 boda
c) 100% i više............................................ 1 bod
d) Radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj
Članak 9.
Podnositelju zahtjeva za svaku punu godinu
radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj
pripada...................................................... 0,2 boda
Podnositelju zahtjeva koji ima više od 37 punih godina
radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj pripada
jednak broj bodova prema stavku 1. ovoga članka kao
podnositelju zahtjeva koji ima 37 punih godina radnog
staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
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e) Broj članova obiteljskog domaćinstva
Članak 10.
Prema broju članova obiteljskog domaćinstva
podnositelju zahtjeva pripada:
a) samac . ................................................ 1 bod
b) 2 člana.. .............................................. 2 boda

Članak 14.
Podnositelju zahtjeva, članu uže obitelji poginulog,
zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pripada.. ................................6 bodova.
i) Invalidnost podnositelja zahtjeva ili člana
njegovog obiteljskog domaćinstva

c) 3 člana.. .............................................. 4 boda
d) 4 člana.. .......................................... 5 bodova
e) 5 članova i više................................6 bodova
Ako je podnositelj zahtjeva samohrani roditelj ili
posvojitelj koji samostalno skrbi o djetetu ili usvojeniku, bodovi iz stavka 1. ovog članka (izuzev bodova
označenih pod točkom a) udvostručuju se.
f) Djeca predškolske dobi i djeca
na školovanju
Članak 11.
Za djecu predškolske dobi odnosno za djecu na
školovanju podnositelju zahtjeva pripada:
a) za djecu predškolske dobi i djecu
u osnovnoj školi - po djetetu............. 1,5 boda
b) za djecu u srednjoj školi - po djetetu.... 2 boda
c) za djecu koja su redoviti studenti po djetetu.. ....................................... 2,5 boda
g) Školska sprema

Članak 15.
Na temelju invalidnosti (tjelesnog oštećenja) podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, ovisno o utvrđenom
stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim
invaliditetom pripada:
a) za invaliditet preko 50%...................5 bodova
b) za invaliditet do 50% (uključujući
i invaliditet od 50%).. ........................... 3 boda
Na temelju mentalne retardacije člana njegovog
obiteljskog domaćinstva utvrđene nalazom i mišljenjem prvostupanjskog tijela vještačenja podnositelju
zahtjeva pripada:
a) za tešku mentalnu retardaciju...........5 bodova
b) za srednje tešku mentalnu
retardaciju . ........................................ 3 boda
c) za laku mentalnu retardaciju................ 1 boda
Podnositelj zahtjeva koji ostvari bodove temeljem
stavka 1. ovog članka ne ostvaruje bodove temeljem
stavka 2. i obrnuto.
IV. VELIČINA STANA KOJI SE MOŽE KUPITI

Članak 12.
Temeljem njegove školske spreme odnosno akademskog stupnja obrazovanja podnositelju zahtjeva
pripada:
a) visoka stručna sprema......................5 bodova

887

Članak 16.
Ovisno o broju članova obiteljskog domaćinstva
veličina stana koju podnositelj zahtjeva može kupiti
je slijedeća:
-

jedna osoba............................... do 50,00 m 2,

b) viša stručna sprema............................. 3 boda

-

dvije osobe................................ do 65,00 m 2,

c) srednja stručna sprema........................ 2 boda

-

tri osobe.................................... do 80,00 m 2,

d) niža stručna sprema............................... 1 bod

-

četiri osobe................................ do 90,00 m 2,

Za svaki viši akademski stupanj obrazovanja od
stupnja pod točkom a), podnositelju zahtjeva pripadaju 2 boda.

-

pet osoba.. ................................do 100,00 m 2,

-

svaki sljedeći član kućanstva ............ + 10 m 2.

Podnositelju zahtjeva temeljem odgovarajuće školske spreme odnosno akademskog stupnja obrazovanja
njegovog bračnog druga pripada još 1/2 bodova iz
stavka 1. ovog članka.
h) Sudjelovanje u Domovinskom ratu
Članak 13.
Prema vremenu provedenom u obrani suvereniteta
Republike Hrvatske podnositelju zahtjeva, hrvatskom
branitelju iz Domovinskog rata pripada:

V. POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE REDA
PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA
Članak 17.
Bodovi ostvareni po kriterijima iz glave III. članka
5. do članka 15. ove Odluke zbrajaju se, te se na temelju njih utvrđuje Lista reda prvenstva podnositelja
zahtjeva - kandidata za kupnju stana.
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednaki broj bodova prednost na Listi ima onaj koji ima
više bodova po osnovi:

a) za razdoblje do 12 mjeseci................... 2 boda

a) stambenog statusa i

b) za razdoblje od 12 mjeseci i duže......... 4 boda

b) broja članova obiteljskog domaćinstva.
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Ukoliko u toku natječaja neće biti zainteresiranih
obitelji sa više članova za kupnju većeg stana (dvosobni, trosobni) postoji mogućnost kupnje većeg stana
i za obitelji s manjim brojem članova.
Članak 18.
Općinski načelnik Općine Gornji Kneginec osniva
Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju
stana u društveno poticanoj stanogradnji.
Povjerentvo iz stavka 1. ovog članka:
-

provodi postupak Javnog poziva za utvrđivanje
Liste prvenstva,

-

kontrolira bodovanje zaprimljenih zahtjeva,

-

utvrđuje Prijedlog liste prvenstva,

-

utvrđuje Konačnu listu prvenstva.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Jedintveni upravni odjel Općine
Gornji Kneginec.
Članak 19.
Lista reda prvenstva utvrđuje se na temelju provedenog natječaja za prodaju stanova koji raspisuje
općinski načelnik Općine Gornji Kneginec.
Lista reda prvenstva važi tri godine računajući od
dana njezina utvrđenja.
Odlukom općinskog načelnika Općine Gornji Kneginec
važenje Liste može se produžiti na još tri godine.
Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u
tjednim novinama, na oglasnoj ploči Općine Gornji
Kneginec i internet stranicama Općine Gornji Kneginec, a kandidati se mogu prijaviti u roku od 45 dana
od dana objave natječaja u tjednim novinama.
U natječaju moraju biti navedeni svi uvjeti i kriteriji
po kojima se podnositelji zahtjeva rangiraju, te posebno odgovarajuće isprave i izjave koje je potrebno
priložiti zahtjevu.
Prijedlog liste prvenstva i Konačna lista prvenstva
objavljuju se na oglasnoj ploči, te na internet stranicama Općine Gornji Kneginec.
Članak 20.
Zahtjevu iz članka 18. ovog Pravilnika podnositelj
mora priložiti:
1. domovnicu ili presliku osobne iskaznice - za
podnositelja zahtjeva;
2. uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu za
podnositelja zahtjeva i za sve članove obiteljskog domaćinstva iz kojeg će biti vidljivo
ukupno vrijeme prebivanja na području Općine
Gornji Kneginec (ne stariji od 60 dana od dana
podnošenja zahtjeva);
3. vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva
i rodne listove za sve članove obiteljskog domaćinstva;
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4. za izvanbračnu zajednicu - izjava o postojanju
izvanbračne zajednice, potpisane od strane
podnositelja zahtjeva, vanbračnog supružnika-ce
i dva svjedoka, data pod kaznenom odgovornošću time da svi potpisi moraju biti ovjereni
kod javnog bilježnika;
5. uvjerenje nadležnog Ureda za katastar i geodetske poslove za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domačinstva o posjedovanju
ili neposjedovanju nekretnina (ne stariji od 60
dana od dana podnošenja zahtjeva);
6. izjava ovjerena kod javnog bilježnika data pod
moralnom i krivičnom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog
domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog
domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju
stana:
-

nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću
na području Republike Hrvatske,

-

nisu otuđenjem kuće ili stana po bilo kojem
pravnom temelju sami sebe doveli u situaciju
da nisu vlasnici kuće ili stana,

-

nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji
stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti
otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi, (izjava ne
starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);

7. potvrdu poslodavca o ukupnom efektivnom radnom stažu na području Republike Hrvatske uz
presliku radne knjižice ovjeren po poslodavcu,
odnosno za umirovljenike potvrdu Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom
efektivnom radnom stažu na području Republike
Hrvatske;
8. dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni
status:
-

ugovor o najmu stana zaključen s fizičkom ili
pravnom osobom, ovjeren kod javnog bilježnika
ili

-

ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom ili

-

ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dva svjedoka o stanovanju kod člana obitelji i slično;

9. potvrde o ukupnim primanjima svih članova
obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu
ovjerene pečatom i potpisane od poslodavca isplatitelja;
10. potvrdu Porezne uprave da podnositelj zahtjeva
i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nisu
evidentirani kao porezni obveznici od imovine;
11. dokaz o školovanju djece - potvrda škole odnosno fakulteta;
12. dokaz o stručnoj spremi podnositelja zahtjeva
i bračnog druga (diploma, svjedodžba, radna
knjižica);
13. rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stupnju tjelesnog oštećenja organizma
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odnosno nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela
vještačenja o mentalnoj retardaciji;
14. potvrdu nadležnog tijela državne uprave o
vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za
podnositelja zahtjeva;
15. potvrda o statusu člana obitelji poginulog,
zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata - za podnositelja zahtjeva;
16. izvod iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno-knjižnog suda kao dokaz vlasništva
neodgovarajućeg stana ili kuće uz obvezatno
naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu
stana ili kuće u vlasništvu - za podnositelja
zahtjeva i člana obiteljskog domaćinstva;
17. ostalo.
Sve isprave se podnose u originalu - na uvid ili u
obliku ovjerene preslike.
Članak 21.
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na kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji
ili se utvrdi da je, u međuvremenu, do sklapanja predugovora o kupnji stana nastupila koja od zapreka
za stjecanje stana propisanih člankom 2. Odluke, taj
će se podnositelj brisati s Liste, te o istom izvijestiti
Agencija, a u slučaju već sklopljenog predugovora o
kupnji zatražit će se od Agencije da s istim raskine
predugovor.
Članak 26.
Na temelju konačne Liste, raspoloživih stanova, suglasnosti banke, te provjere stvarnih uvjeta stanovanja,
Povjerenstvo predlaže općinskom načelniku Općine
Gornji Kneginec donošenje zaključka o odobrenju
zahtjeva za kupnju stana koji sadrži:
1. Prezime i ime, te JMBG osobe kojoj se zahtjev
odobrava,
2. Podatak o stanu (zgrada, ulica, površina stana
i drugo),
3. Podatke iz suglasnsoti banke,

Nepotpuni zahtjevi mogu se dopuniti u roku od
osam dana od dana primitka poziva za dopunu dokumentacije.

4. Obvezu zaključivanja predugovora o kupnji
stana.

Ako se nakon proteka roka od osam dana zahtjev
ne upotpuni, neće se razmatrati.

VI. UGOVARANJE KUPNJE STANA

Članak 22.
Lista reda prvenstva sadrži:
-

redni broj,

-

prezime, ime, dan, mjesec i godinu rođenja i
adresu podnositelja zahtjeva,

-

broj bodova prema pojedinim kriterijima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

-

mjesto i datum utvrđivanja Liste.
Članak 23.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni
redoslijed na prijedlog Liste, odnosno na neuvrštavanje na Listu.
Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec u roku od osam dana od
objavljivanja prijedloga Liste.
Konačnu listu utvrđuje općinski načelnik Općine
Gornji Kneginec.
Članak 24.
Konačna lista reda prvenstva dostavlja se Agenciji
radi prodaje stanova po utvrđenom redu prvenstva.
Članak 25.
Prije sklapanja predugovora sa Agencijom, kupac
stana dužan je potpisati izjavu da i nadalje ispunjava
uvjete za kupnju stana iz članka 2. ove Odluke.
Ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva dao neistinite podatke koji su utjecali na ostvarivanje prava

Članak 27.
Podnositelj zahtjeva, kupac, koji zadovoljava uvjete
i mjerila iz ove Odluke ostvaruje mogućnost kupnje
stana koji će se graditi prema Programu na području
Općine Gornji Kneginec.
Osnovni preduvjet za sklapanje predugovora je
ispunjenje kriterija za odobravanje bankovnog kredita
podnositelju zahtjeva, kupcu, koje određuje poslovna
banka, u skladu s uvjetima određenima u ugovoru
o poslovnoj suradnji sklopljenim između Republike
Hrvatske i poslovne banke koja financijski prati izgradnju stanova iz Programa na području Općine
Gornji Kneginec.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Stručne, administrativne i tehničke poslove u primjeni ovog Pravilnika obavljat će Jedinstveni upravni
odjel Općine Gornji Kneginec.
Članak 29.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 011-02/09-01/1
URBROJ: 2186/05-03-09-5
Turčin, 1. srpnja 2009.
Općinski načelnik
Goran Kaniški, ing., v. r.
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OPĆINA KLENOVNIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.

3.
Na temelju članka 25. Statuta Općine Klenovnik
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 4/06),
Općinsko vijeće Općine Klenovnik na 2. sjednici održanoj 26. lipnja 2009. godine, donosi

Potpisnici iz članka 1. ove Odluke deponirat će
svoje potpise kod Varaždinske banke Varaždin.
Članak 3.
Potpisivanje dokumentacije vršit će se odvojeno.

ODLUKU
o potpisnicima financijsko-materijalne
dokumentacije Općine Klenovnik
Članak 1.
Za potpisivanje financijsko-materijalne dokumentacije
Općine Klenovnik ovlašćuju se za Općinsko vijeće:
1. Izidor Gladović, Klenovnik 85, načelnik Općine
Klenovnik,
2. Vladimir Kruhoberec, Dubravec 65, zamjenik
načelnika Općine Klenovnik,
3. Danijel Srednoselec, Dubravec 93, predsjednik
Općinskog vijeća,
4. Slavko Konjević, Klenovnik 100, potpredsjednik
Općinskog vijeća,

Članak 4.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o
potpisnicima financijsko-materijalne dokumentacije
Općine Klenovnik od 19. srpnja 2005. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-05/09-02/08
URBROJ: 2186/015-09-01
Klanovnik, 26. lipnja 2009.

5. Josip Španić, Klenovnik 39, član Općinskog
vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Srednoselec, v. r.

OPĆINA MARUŠEVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
2. Tomislav Šagi iz Koretinca 131 - za člana,

9.
Na temelju članaka 17. i 34. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 12/06), Općinsko vijeće
Općine Maruševec na 2. sjednici održanoj 30. lipnja
2009. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju i izboru članova
Odbora za statut, poslovnik
i pravna pitanja

3. Zlatko Premužić iz Bikovca 2 - za člana.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/09-01/04
Urbroj: 2186-017/09-04
Maruševec, 30. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Kišić, oec., v. r.

Članak 1.
Osniva se Odbor za statut, poslovnik i pravna
pitanja Općinskog vijeća Općine Maruševec.
Članak 2.
U Odbor za statut, poslovnik i pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Maruševec biraju se:
1. Snježana Cerjan, mag. iur. iz Biljevca 76
- za predsjednika,

10.
Na temelju članaka 17. i 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 12/06), Općinsko vijeće
Općine Maruševec na 2. sjednici održanoj 30. lipnja
2009. godine, donosi
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ODLUKU

o osnivanju i izboru članova
Odbora za financije i proračun
Članak 1.
Osniva se Odbor za financije i proračun Općinskog
vijeća Općine Maruševec.
Članak 2.
U Odbor za financije i proračun Općinskog vijeća
Općine Maruševec biraju se:
1. Josip Vrbanec, oec. iz Maruševca 33 - za
predsjednika,
2. Štefanija Vlahović iz Cerja Nebojse 114 - za
člana,
3. Stjepan Popijač iz Koretinca 125 - za člana,

1. Juraj Prešovar, ing. iz Koretinca 25 - za predsjednika,
2. Branko Martinčević-Mikić iz Novaka 8 - za
člana,
3. Juraj Kumrić iz Selnika 78 - za člana.
1. Stjepan Peharda, dipl.ing. iz Koretinca 13
- za zamjenika predsjednika,
2. Vladimir Gregur iz Maruševca 64 - za
zamjenika člana,
3. Ivan Hanžek iz Grede 50 - za zamjenika
člana.
Članak 3.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od
četiri godine.

4. Josip Lončar, dipl.oec. iz Čalinca 18 - za
člana,
5. Ivica Matijašec iz Donjeg Ladanja, V. Nazora
129, za člana.

Članak 4.
Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u
Proračunu Općine Maruševec.
Članak 5.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/09-01/04
Urbroj: 2186-017/09-02
Maruševec, 30. lipnja 2009.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/09-01/04
Urbroj: 2186-017/09-03
Maruševec, 30. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Kišić, oec., v. r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Kišić, oec., v. r.

12.

11.
Na temelju članaka 22. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/06), Općinsko vijeće Općine
Maruševec na 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2009.
godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju i izboru članova
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda na području
Općine Maruševec

Na temelju članka 46. Statuta Općine Maruševec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 22/01,
7/06 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Maruševec na
2. sjednici održanoj 30. lipnja 2009. godine, donosi
ODLUKU
o visini naknade za rad zamjeniku načelnika
Općine Maruševec
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad
zamjeniku načelnika Općine Maruševec, koji dužnost
obnaša volonterski.

Članak 1.
Osniva se Općinsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda na podruèju Općine
Maruševec.
Članak 2.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Maruševec,
imenuju se:

Članak 2.
Naknada za rad zamjeniku općinskog načelnika
utvrđuje se mjesečno u netto iznosu od 3.000,00
kuna.
Članak 3.
Uz naknadu iz članka 2. ove Odluke zamjenik
načelnika ostvaruje pravo i na:
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naknadu troškova za prisustvovanje sjednicama
Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela u iznosu
utvrđenom Odlukom Općinskog vijeća Općine
Maruševec o naknadi troškova za rad, odnosno
izgubljene zarade, vijećnika Općinskog vijeća
Općine Maruševec, te članova njihovih radnih
tijela i
naknadu troškova za službena putovanja izvršena za potrebe Općine Maruševec, prema
priloženoj dokumentaciji sa službenog puta.
Članak 4.

Općina Maruševec, kao isplatitelj naknade, na
iznose naknadi iz članaka 2. i 3. ove Odluke, obračunat će i uplatiti propisani iznos poreza, te druge
doprinose i obveze koji se obračunavaju na neto
iznos naknade.
Članak 5.
Naknada iz članaka 2. ove Odluke obračunava
se i isplaćuje zamjeniku načelnika do kraja tekućeg
mjeseca za protekli mjesec.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage
Odluka o visini naknade za rad zamjeniku načelnika
Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 27/08).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje
se od 3. lipnja 2009. godine.
KLASA: 120-02/09-01/01
URBROJ: 2186-017/09-01
Maruševec, 30. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Kišić, oec., v. r.

13.
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(»Narodne novine«, broj 174/04 i 79/07) i članka 27.
Statuta Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 22/01, 7/06 i 12/06), Općinsko
vijeće Općine Maruševec na 2. sjednici održanoj 30.
lipnja 2009. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
opasnosti, nastanka i posljedica velikih
nesreća i katastrofa, te ratnih razaranja
i terorizma Općine Maruševec

Broj 18/2009.
Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti,
nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa, te
ratnih razaranja i terorizma Općine Maruševec (u
nastavku teksta: Procjena).
Članak 2.
Obveza donošenja Procjene proizlazi iz članka 28.
Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj
174/04 i 79/07), a njezina izrada temeljem Zaključka
Općinskog poglavarstva od 10. rujna 2008. godine
povjerena je tvrtki »NW-WIND« d.o.o. iz Varaždina,
koja je aktom DUZS, KLASA: 053-02/08-01/02, URBROJ: 543-01-05-02-8-4 od 8. srpnja 2008. godine
proglašena ovlaštenikom.
Članak 3.
Procjena je sukladno Metodologiji za izradu Procjena razrađena u 6 poglavlja i to:
1. Vrste, intenzitet i učinci, te moguće posljedice
djelovanja prirodnih i tehničko - tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća po stanovništvo,
materijalna i kulturna dobra, te okoliš;
2. Posljedice po kritičnu infrastrukturu;
3. Snage za zaštitu i spašavanje;
4. Zaključne ocjene ugroženosti;
5. Zemljovidi;
6. Položaj i karakteristike područja Općine Maruševec.
Članak 4.
Aktom DUZS KLASA: 810-03/09-01/16, URBROJ:
543-01-06-02-09-2 od 18. ožujka 2009. godine, dobivena je Suglasnost na Procjenu, te se ista usvaja od
strane Općinskog vijeća Općine Maruševec.
Članak 5.
Temeljem Procjene usvojene od strane Općinskog
vijeća Općine Maruševec, donosi se Plan zaštite i spašavanja Općine Maruševec, koji će izraditi ovlaštena
tvrtka NW-WIND d.o.o., a sukladno ugovoru br. P 008
od 13. listopada 2008. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 810-03/08-01/01
URBROJ: 2186-017/09-12
Maruševec, 30. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Kišić, oec., v. r.
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OPĆINA SVETI ĐURĐ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
2.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka
41. Statuta Općine Sveti Đurđ (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 20/01), Općinsko vijeće
Općine Sveti Đurđ na konstituirajućoj sjednici održanoj
15. lipnja 2009. godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova
Komisije za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ
Članak 1.

1. Dragutin Pokos - za predsjednika,
2. Josip Štabi - za člana,
3. Stjepan Novak - za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-01/09-01/5
URBROJ: 2186-021-09-5
Sveti Đurđ, 15. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Novak, v. r.

U Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
Općine Sveti Đurđ izabrani su:
1. Stjepan Kovaček, dipl. ing. - za predsjednika,
2. Boris Kovaček - za člana,
3. Biserka Zlatar - za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-01/09-01/4
URBROJ: 2186-021-09-4
Sveti Đurđ, 15. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Novak, v. r.

3.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka
41. i 44. Statuta Općine Sveti Đurđ (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 20/01), Općinsko vijeće
Općine Sveti Đurđ na konstituirajućoj sjednici održanoj
15. lipnja 2009. godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova
Komisije za statut i poslovnik
Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ
Članak 1.
U Komisiju za statut i poslovnik Općinskog vijeća
Općine Sveti Đurđ izabrani su:

4.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka
32. i 33. Statuta Općine Sveti Đurđ (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 20/01), Općinsko vijeće
Općine Sveti Đurđ na konstituirajućoj sjednici održanoj
15. lipnja 2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ
Članak 1.
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti
Đurđ izabran je Stjepan Novak iz Hrženice, Miroslava
Krleže 36.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-01/09-01/01
URBROJ: 2186-021-09-01
Sveti Đurđ, 15. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Novak, v. r.

5.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka
32. i 33. Statuta Općine Sveti Đurđ (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 20/01), Općinsko vijeće
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Općine Sveti Đurđ na konstituirajućoj sjednici održanoj
15. lipnja 2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru 1. potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ

Broj 18/2009.

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka
32. i 33. Statuta Općine Sveti Đurđ (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 20/01), Općinsko vijeće
Općine Sveti Đurđ na konstituirajućoj sjednici održanoj
15. lipnja 2009. godine, donosi
RJEŠENJE

Članak 1.
Za 1. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Sveti Đurđ izabran je Renato Šoš iz Karlovca Ludbreškog, Glavna 43.

o izboru 2. potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Za 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Sveti Đurđ izabran je Josip Štabi iz Karlovca Ludbreškog, Glavna 28.

Članak 1.

Članak 2.
KLASA: 021-01/09-01/02
URBROJ: 2186-021-09-2
Sveti Đurđ, 15. lipnja 2009.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Novak, v. r.

KLASA: 021-01/09-01/03
URBROJ: 2186-021-09-3
Sveti Đurđ, 15. lipnja 2009.

6.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Novak, v. r.

OPĆINA VINICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
4.

III.

Na temelju članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 19/02 i 6/06), a u svezi s člankom 36.
Statuta Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 19/02 i 6/06), Općinsko vijeće Općine
Vinica na konstituirajućoj sjednici održanoj 17. lipnja
2009. godine, donijelo je

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 013-03/09-01/9
Urbroj: 2186/011-01-09-1
Vinica, 17. lipnja 2009.
Predsjedavajući Općinskog vijeća
Ivan Mumlek, v. r.

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije
I.
Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Vinica
ima predsjednika i dva člana.
II.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine
Vinica biraju se:

5.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Vinica
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/02
i 6/06), te članka 33. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/02 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Vinica
na konstituirajućoj sjednici održanoj 17. lipnja 2009.
godine, donijelo je

1. Mijo Erjavec, za predsjednika,
2. Marko Abraham, za člana,
3. Stjepan Matijašec, za člana.

RJEŠENJE
o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje

Broj 18/2009.
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I.
Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća
Općine Vinica čine predsjednik i četiri člana.
II.
U Odbor za izbor i imenovanje biraju se:
Snješka Žmegač, za predsjednicu,
Marko Abraham, za člana,
Dario Kovačić, za člana,
Stjepan Prikratki, za člana,
Milan Vrbnjak, za člana.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 013-03/09-01/10
Urbroj: 2186/011-01-09-1
Vinica, 17. lipnja 2009.
Predsjedavajući Općinskog vijeća
Ivan Mumlek, v. r.

6.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/02 i 6/06),
te članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
19/02 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici
održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednice
Općinskog vijeća Općine Vinica
I.
Za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Vinica
bira se
Melita Gerbus iz Gornjeg Ladanja,
Bana Jelačića 103.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 013-03/09-01/11
Urbroj: 2186/011-01-09-1
Vinica, 17. lipnja 2009.
Predsjedavajući Općinskog vijeća
Ivan Mumlek, v. r.

7.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/02 i 6/06),
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te članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
19/02 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici
održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Vinica
I.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinica bira se
Dario Kovačić iz Vinice, S. Radića 18.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 013-03/09-01/12
Urbroj: 2186/011-01-09-1
Vinica, 17. lipnja 2009.
Predsjednica Općinskog vijeća
Melita Gerbus, v. r.

8.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/02 i 6/06),
a u svezi s člancima 21. i 34. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 19/02 i 6/06), Općinsko vijeće Općine
Vinica na sjednici održanoj 17. lipnja 2009. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
o izboru članova
Odbora za statutarno-pravna pitanja
I.
U Odbor za statutarno-pravna pitanja biraju se:
1. Melita Gerbus - za predsjednicu,
2. Vlado Tot - za člana,
3. Ivan Pižeta - za člana,
4. Katica Abraham - za člana.
Peti član Odbora za statutarno-pravna pitanja bit
će izabran naknadno.
II.
Odbor za statutarno-pravna pitanja predlaže Statut
Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, pokreće postupke
za izmjenu Statuta ili Poslovnika, predlaže prijedloge
općih akata ili raspravlja o prijedlozima, utvrđuje i
objavljuje pročišćene tekstove odluka i drugih općih
akata, te obavlja druge poslove utvrđene Statutom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.
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III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Klasa: 013-03/09-01/14
Urbroj: 2186/011-01-09-1
Vinica, 17. lipnja 2009.
Predsjednica Općinskog vijeća
Melita Gerbus, v. r.

Klasa: 013-03/09-01/13
Urbroj: 2186/011-01-09-1
Vinica, 17. lipnja 2009.
Predsjednica Općinskog vijeća
Melita Gerbus, v. r.

9.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/02 i 6/06),
a u svezi s člancima 21. i 35. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 19/02 i 6/06), Općinsko vijeće Općine
Vinica na sjednici održanoj 17. lipnja 2009. godine,
donijelo je

Broj 18/2009.

10.
Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti
od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj
73/97), te članka 26. Statuta Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/02 i 6/06),
Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj
17. lipnja 2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru članova Povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
I.

RJEŠENJE
o izboru članova
Odbora za financije i proračun

U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda biraju se:
1. Vesna Šipek - za predsjednicu,
2. Božidar Šipek - za člana.

I.
U Odbor za financije i proračun biraju se:

Treći član Povjerenstva izabrat će se naknadno.
II.

1. Igor Krajcer - za predsjednika,
2. Suzana Punčec - za člana,
3. Ivica Pavlović - za člana,
4. Stjepan Lukaček - za člana.
Peti član Odbora za financije i proračun bit će
izabran naknadno.

Zadatak Povjerenstva je utvrđivanje štete od
elementarnih nepogoda, suradnja sa Županijskim
povjerenstvom za procjenu šteta, zaprimanje i obrada
prijava šteta, izrada izvješća o nastalim štetama, te o
utrošku sredstava pomoći za nastalu štetu itd.
III.

II.
Odbor za financije i proračun raspravlja o prijedlogu proračuna Općine, o dinamici prihoda i troškova
te o svim pitanjima vezanim uz sustav financiranja
Općine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 013-03/09-01/15
Urbroj: 2186/011-01-09-1
Vinica, 17. lipnja 2009.
Predsjednica Općinskog vijeća
Melita Gerbus, v. r.

OPĆINA VISOKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
9.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine
Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj

30/06), Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici
održanoj 14. lipnja 2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Visoko

Broj 18/2009.
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I.

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine
Visoko imenuju se:
1. Ivan Femenić iz Vinična 38, za predsjednika,
2. Nikolina Bukal iz Đurinovca 36, za člana,
3. Ivica Baneković iz Čanjeva 5, za člana.

11.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine
Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
30/06), Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici
održanoj 14. lipnja 2009. godine, donosi

II.

RJEŠENJE

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 022-01/09-01/01
URBROJ: 2186/027-09-1
Visoko, 14. lipnja 2009.
Predsjedavatelj Općinskog vijeća
Ivan Hadrović, v. r.

897

o izboru predsjednika
Općinskog vijeća Općine Visoko
I.
Valentina Modrić iz Visokog 163a, izabrana je za
predsjednicu Općinskog vijeća Općine Visoko.
II.
Izabrana predsjednica dužnost će obnašati volonterski.
III.

10.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine
Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
30/06), Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici
održanoj 14. lipnja 2009. godine, donosi

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 022-01/09-01/03
URBROJ: 2186/027-09-1
Visoko, 14. lipnja 2009.
Predsjedavatelj Općinskog vijeća
Ivan Hadrović, v. r.

RJEŠENJE
o imenovanju članova
Komisije za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Općine Visoko
12.
I.
U Komisiju za izbor i imenovana Općinskog vijeća
Općine Visoko imenuju se:
1. Ivan Hadrović iz Vrha Visočkog 11, za predsjednika,
2. Željko Pomper iz Kračevca 4a, za člana,
3. Mirko Jelušić iz Visoko 103a, za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 022-01/09-01/02
URBROJ: 2186/027-09-1
Visoko, 14. lipnja 2009.
Predsjedavatelj Općinskog vijeća
Ivan Hadrović, v. r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine
Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
30/06), Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici
održanoj 14. lipnja 2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Visoko
I.
Josip Pavliček iz Presečna Visočkog 20, izabran
je za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Visoko.
II.
Izabrani potpredsjednik dužnost će obnašati volonterski.
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III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Broj 18/2009.

KLASA: 022-01/09-01/04
URBROJ: 2186/027-09-1
Visoko, 14. lipnja 2009.
Predsjednica Općinskog vijeća
Valentina Modrić, v. r.

Broj 18/2009.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske
županije. Glavni i odgovorni urednik: tajnik Skupštine Županije - Darinka Hajduk - Vučić, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-509 ili 390-562. Tehnički uređuje, priprema i tiska: »GLASILA«
d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail:
glasila@glasila.hr. Pretplata za 2009. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika
Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

