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VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI SKUPŠTINE
11.

Članak 1.

Na temelju čIanka 17. do 32. Zakona o proračunu
(»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. točke 4.
Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 19/01), Županijska skupština
Varaždinske županije, na sjednici održanoj 15. srpnja
2004. godine, donosi
IZMJENE

I

DOPUNE

Financijskog plana Varaždinske županije za
razdoblje od 2004. do 2006. godine

U Financijskom planu Varaždinske županije za
razdoblje od 2004. do 2006. godine, u članku 1.
stavku 2. alineji 1. »Razvojni programi, projekti i
aktivnosti od 2004. do 2006. godine« u tabličnom
dijelu Plan razvojnih programa od 2004. do 2006.
godine, dopunjuje se u dijelu koji se odnosi na
»Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo«
novim projektom: Sanacija deponije te zbrinjavanje
i odlaganje otpada u Gornjem Knegincu u slijedećim
iznosima:

Opis

Iznos

A)

Ministarstvo za javne radove obnovu i graditeljstvo

B)

Naziv projekta: Sanacija deponija te zbrinjavanje i
odIaganje otpada u Gornjem Knegincu

C)

Ukupna vrijednost projekta

27.399.808,00

Državni proračun (sredstva iz Državnog proračuna, donacije,
krediti i dr.)
D)

Ukupno

E)

Izvršeno do 2002.

8.510.400,00

F)

Osigurano u proračunu za 2003.

G)

2004.

2.836.800,00

H)

2005.

2.836.800,00

I)

2006.

2.836.800,00

J)

Nakon 2006.

—
—

—

Sredstva iz proračuna općina, gradova, županije i ostalo
K)

Ukupno

L)

Izvršeno do 2002.

18.889.408,00

M)

Osigurano u proračunu za 2003.

5.473.838,00

N)

2004.

7.199.000,00

0)

2005.

1.150.000,00

P)

2006.

480.500,00

R)

Nakon 2006.

—

4.586.070,00

Članak 2.
Zbirni iznos Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo, mijenja se i iznosi:
Opis
A)

Iznos

Ministarstvo za javne radove obnovu i graditeljstvo

B)

SVI PROJEKTI

C)

Ukupna vrijednost svih projekata

201.249.808,00
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Opis
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Iznos

Državni proračun (sredstva iz Državnog proračuna, donacije,
krediti i dr.)
D)

Ukupno

94.160.400,00

E)

Izvršeno do 2002.

10.000.000,00

F)

Osigurano u proračunu za 2003.

16.500.000,00

G)

2004.

22.436.800,00

H)

2005.

22.586.800,00

I)

2006.

22.636.800,00

J)

Nakon 2006.

—

Sredstva iz proračuna općina, gradova, županije i ostalo
K)

Ukupno

L)

Izvršeno do 2002.

107.089.408,00

M)

Osigurano u proračunu za 2003.

24.073.838,00

N)

2004.

18.100.000,00

O)

2005.

26.850.000,00

P)

2006.

22.300.000,00

R)

Nakon 2006.

4. 586.070,00

3.500.000,00

Isto tako, ukupni zbir svih projekata na kra u tabličnog prikaza zbog navedenih izmjena mijenja se i iznosi:

Opis
A)

SVA MINISTARSTVA

B)

SVI PROJEKTI

C)

Ukupna vrijednost svih projekata

Iznos

1.360.876.878,00

Državni proračun (sredstva iz Državnog proračuna, donacije,
krediti i dr.)
D)

Ukupno

685.230.355,00

E)

Izvršeno do 2002.

F)

Osigurano u proračunu za 2003.

G)

2004.

180.704.797,00

H)

2005.

186.429.797,00

I)

2006.

177.729.797,00

J)

Nakon 2006.

12.700.000,00
39.250.000,00

88.415.964,00

Sredstva iz proračuna općina, gradova, županije i ostalo
K)

Ukupno

L)

Izvršeno do 2002.

675.646.523,00

M)

Osigurano u proračunu za 2003.

N)

2004.

157.321.001,00

O)

2005.

145.847.001,00

P)

2006.

137.777.501,00

R)

Nakon 2006.

129.678.182,00

6.300.000,00
98.722.838,00
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Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Financijskog plana objavit
će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 400-06/03-01/15
Urbroj: 2186/01-01/1-04-6
Varaždin, 15. srpnja 2004.
Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v.r.

12.
Na temelju odredbe čIanka 5. i 8. Odluke o
ustanovljenju javnih priznanja Varaždinske županije
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
13/96, 10/98 i 18/00), čIanka 15. i 19. točke 14.
Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 19/01), Županijska skupština
Varaždinske županije na sjednici održanoj 15. srpnja
2004. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli Nagrada Varaždinske županije
za 2004. godinu
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom Županijska skupština Varaždinske
županije dodjeljuje Nagrade Varaždinske županije u
2004. godini pravnim i fizičkim osobama zaslužnim
za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Županije
te njeno promicanje u zemlji i svijetu.
II. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

i kovanice od srebra na kojoj je otisnut, s jedne
strane grb Varaždinske županije, a s druge strane
lik Majke Božje s Djetetom.
Nagrada za iznimna postignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se:
a) ÐURÐICI ZAGOREC uspješnoj poduzetnici iz
Turčina za rezultate postignute u proizvodnji dijetetskih
pripravaka, prirodne kozmetike i namirnica korištenjem
isključivo domaćih sirovina i receptura.
b) OBRTNIČKOJ KOMORI VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE, nositelju organiziranog obrtništva u našoj
Županiji koja se ponosi osamstoljetnom varaždinskom
obrtničkom tradicijom.
IV. NAGRADA ZA DOPRINOS UGLEDU I
PROMOCIJI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U
ZEMLJI I SVIJETU
Članak 4.
Nagrada za doprinos ugledu i promociji Varaždinske
županije u zemlji i svijetu dodjeljuje se u obliku
Plakete Varaždinske županije, izraene od bronce,
na kojoj je s jedne strane otisnut grb Varaždinske
županije, a s druge strane lik Majke Božje s Djetetom.
Nagrada za doprinos ugledu i promociji
Varaždinske županije u zemlji i svijetu dodjeljuje
se:
a) KAROLINI ŠPREM, poznatoj tenisačici iz
Varaždina, za vrhunske sportske rezultate postignute
na domaćlm i svjetskim natjecanjima u tenisu, pronoseći
tako ime Varaždinske županije ne samo Hrvatskom
već i diljem svijeta.
b) GUMIIMPEXU d.o.o. Varaždin, za izuzetne
gospodarske rezultate u proizvodnji širokog asortimana
gumeno-tehničkih proizvoda i pružanju pratećih usluga,
primjenom suvremenih tehnologija, te uspješnu suradnju
s domaćim i stranim tvrtkama.

Članak 2.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku
diplome i kovanice od zlata na kojoj je otisnut, s
jedne strane grb Varaždinske županije, a s druge
strane lik Majke Božje s Djetetom te novčanih sredstava
u netto iznosu od 15.000,00 kuna.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se mons.
MARKU CULEJU, prvom biskupu Varaždinske biskupije
za izvanredna posfignuća u organizaciji Varaždinske
biskupije, obogaćenju duhovna života u Biskupiji i
40-godišnjice predanog svećeničkog rada na
produbljivanju meuljudskih odnosa pronošenjem
evaneoskih vrijednosti.

Članak 5.
Nagrade će se uručiti na svečanoj sjednici
Županijske skupštine Varaždinske županije, povodom
Dana županije 8. rujna 2004. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi
u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 061-01/04-01/1
Urbroj: 2186/1-03-01-2
Varaždin, 15. srpnja 2004.
Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v. r.

III. NAGRADA ZA IZNIMNA POSTIGNUĆA U
PROTEKLOM JEDNOGODIŠNJEM
RAZDOBLJU
Članak 3.
Nagrada za iznimna postignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se u obliku diplome
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13.
Na temelju čIanka 6. stavka 2. Zakona o zakupu
poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96 i
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124/97) i čIanka 19. točke 2. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske ž u p a n i j e «
broj 19/01), Županijska skupština Varaždinske županije,
na sjednici održanoj 15. srpnja 2004. godine, donijela
je
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Klasa: 372-03/04-01/6
Urbroj: 2186/1-01-04-1
Varaždin, 15. srpnja 2004.
Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v. r.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i
postupku natječaja za davanje u zakup
poslovnih prostorija
Članak 1.
U Odluci o uvjetima i postupku natječaja za davanje
u zakup poslovnih prostorija (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 1/99 - u daljnjem tekstu:
Odluka) mijenja se čIanak 4. i glasi:
»Javni natječaj utvruje Županijsko poglavarstvo
(u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i objavljuje ga u
lokalnom tjednom listu, a natječajni postupak provodi
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo), kojeg imenuje Poglavarstvo.«
Članak 2.

14.
Na temelju članka 96. stavka 2. Zakona o socijalnoj
skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01,
82/01 i 103/03), Odluke o utvrivanju potrebe za
osnivanjem domova socijalne skrbi, Klasa: 550-05/
02-02-02/3, Urbroj: 524-01-02-13 Ministarstva rada
o socijalne skrbi od 14. siječnja 2002. godine i članka
19. točke 23. Statuta Varaždinske županije (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 19/01), Županijska
skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj
15. srpnja 2004. godine, donosi
ODLUKU
o povjeravanju poslova izdavanja odobrenja za
osnivanje domova za starije i nemoćne osobe

U članku 9. stavku 2. alineji 17. Odluke umjesto
riječi »pravobraniteljstva« treba stajati »odvjetništva«.
U istom čIanku dodaje se stavak 3. i glasi:
»Ugovor o zakupu posebno sadrži odredbu o obvezi
zakupnika da snosi troškove tekućeg održavanja
poslovnog prostora i popravaka koji, temeljem zakona,
padaju njemu na teret, a da će se u pogledu ostalih
popravaka, naročito na zajedničkim dijelovima i
ureajima, zajedno s ostalim korisnicima poslovnog
prostora u zgradi, obratiti Županiji i sudjelovati u
istima.«
ČIanak 3.

Članak 1.
Odobrenja za osnivanje domova za odrasle osobe
(starije i nemoćne osobe) na području Varaždinske
županije izdaje Županijska skupština Varaždinske
županije.
Članak 2.
Za voenje postupka koji prethodi izdavanju
odobrenja ovlašćuje se Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb Varaždinske županije, u čiji djelokrug
pripada predmetna upravna stvar.

ČIanak 12. Odluke mijenja se i glasi:
»Početna zakupnina za zakup poslovne prostorije
jednaka je početnoj zakupnini koju po četvornom
metru, za djelatnost jednake vrste, u jednakoj zoni
naseljenog mjesta, naplaćuje jedinica lokalne
samouprave na području koje se poslovna prostorija
nalazi.
Ukoliko jedinica lokalne samouprave na području
koje se poslovna prostorija nalazi nema podatak o
visini zakupnine, početna zakupnina utvruje se polazeći
od podataka nadležne porezne uprave.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 550-01/04-01/11
Urbroj: 2186/1-01-04-2
Varaždin, 15. srpnja 2004.
Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v. r.

Izuzetno, Poglavarstvo može odlučiti i o zakupnini
nižoj od one odreene po prethodnim stavcima, ukoliko
se poslovna prostorija koristi za rad:
-

tijela jedinica lokalne ili mjesne samouprave,

- udruge registrirane za djelatnost socijalne skrbi,
humanitarnu ili kulturno- umjetničku djelatnost.«
ČIanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

15.
Na temelju odredbe čIanka 19. točke 18. Statuta
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 19/01) i odredbe čIanka 9. Statuta
Hrvatske zajednice županija kojeg je donijela Skupština
Hrvatske zajednice županija 28. svibnja 2004. godine,
Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici
održanoj 15. srpnja 2004. godine, donosi
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ODLUKU

o pristupanju Varaždinske županije Hrvatskoj
zajednici županija
ČIanak 1.
Varaždinska županija pristupa Hrvatskoj zajednici
županija.
ČIanak 2.
Donošenjem ove Odluke Varaždinska županija
preuzima prava i obveze utvrene Sporazumom o
osnivanju Hrvatske zajednice županija i Statutom.
ČIanak 3.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
Klasa: 900-03/04-01/1
Urbroj: 2186/1-04-02-1
Varaždin, 15. srpnja 2004.
Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v.r.

Broj 21/2004.

je Varaždinska županija uložila direktno iz proračuna
2.200.000,00 kuna, što čini više od 18% ukupno
uloženih sredstava, a tome treba pridodati i 350.000,00
kuna koliko je izdvojeno iz Proračuna Varaždinske
županije za 2004. godinu.
Ako se spomenutom financijskom doprinosu
Varaždinske županije pribroji doprinos Županijske
uprave za ceste, kao i doprinos Županijskog
poglavarstva pri rješavanju konkretnih problema
infrastrukture (zbrinjavanje otpada, izgradnja
trafostanice) zaključuje se da je nakon Vlade Republike
Hrvatske, doprinos Varaždinske županije uvjerljivo
najveći, a svakako treba naglasiti i značajan doprinos
Općine Trnovec Bartolovečki u realizaciji projekta
Slobodne zone Varaždin.
Županijska skupština izražava zadovoljstvo što
je do sada 13 domaćih i stranih tvrtki, uglavnom
proizvodnog karaktera, sklopilo ugovore sa Slobodnom
zonom Varaždin ili poslalo pisma namjere, pri čemu
je već zaposleno oko 500 radnika, dok se na kraju
realizacije projekta predvia izmeu 3.000 do 3.500
zaposlenih.
IV.
U cilju omogućavanja što povoljnijih uvjeta
poslovanja slobodnim zonama, Županijska skupština
podržava inicijativu Udruge slobodnih zona Hrvatske
za donošenje novog Zakona o slobodnim zonama.

16.
Na temelju 6lanka 19. Statuta Varaždinske županije
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
19/01), Županijska skupština Varaždinske županije,
na sjednici održanoj 15. srpnja 2004. godine, donosi

Klasa: 310-01/03-01/1
Urbroj: 2186/1-01/1-04-20
Varaždin 15. srpnja 2004.
Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v. r.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Slobodne zone Varaždin d.o.o. za
2003. godinu
I.
Županijska skupština Varaždinske županije prihvaća
Izvješće o radu i financijskom poslovanju Slobodne
zone Varaždin d.o.o. za 2003. godinu kao osnovu
za sagledavanje postojećeg stanja i poduzimanje
daljnjih aktivnosti.
II.
U cilju privlačenja što većeg broja investitora i
zapošljavanja što većeg broja radnika, Županijska
skupština smatra potrebnim što prije u potpunosti
opremiti Slobodnu zonu Varaždin d.o.o. komunalnom
infrastrukturom i intenzivirati aktivnosti na njenoj
promociji.
III.
Županijska skupština konstatira da je u razdoblju
od početka financijskog poslovanja pa do 31. prosinca
2003. godine u realizaciju projekta Slobodne zone
Varaždin uloženo 12.124.000,00 kuna, a od tog iznosa

17.
Na temelju odredbe čIanka 19. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 19/01), Županijska skupština Varaždinske županije,
nakon razmatranja tematskog materijala po nazivom
»Izvješća o stanju govedarstva u Varaždinskoj županiji
i provedenim poticajnim mjerama« na sjednici održanoj
15. srpnja 2004. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju »Izvješća o stanju govedarstva u
Varaždinskoj županiji i provedenim poticajnim
mjerama«
I.
Županijska skupština Varaždinske županije prihvaća
»Izvješće o stanju govedarstva u Varaždinskoj županiji
i provedenim poticajnim mjerama«.
II.
Iz Izvješća je razvidno da je govedarstvo na našem
području značajan pokretač i nositelj poljoprivredne
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proizvodnje, ali da ga na žalost već duži niz godina
prate promjene koje su urodile smanjenjem broja
goveda, a time i ukupne proizvodnje mesa i mlijeka.
Danas ponovno otkrivamo vrijednosti domaćeg uzgoja
i domaćeg proizvoda, ali će trebati dosta truda, energije,
upornosti i novaca da se vrati ono što je izgubljeno.
Uzgoj goveda je inertna djelatnost, najsporija od
svih stočarskih grana i treba uložiti puno znanja i
vremena da bi se polučili pozitivni proizvodni rezultati.
Potrebno je na razini države pokrenuti proces
bržeg okrupnjavanja poljoprivrednih površina u okviru
obiteljskih gospodarstava i tu prednost dati govedarstvu,
koje nema dohodovnost bez mogućnosti proizvodnje
vlastite, stočne hrane.
Uz ove mjere nužno je osigurati dugogodišnje
povoljne kredite za izgradnju staja, te nabavu potrebne
mehanizacije i osnivanje stada.
Temeljem prikaza projekcije, odnosno mogućnosti
razvoja govedarstva vidljivo je da postoji značajan
prostor za njeno povećanje. Razvijena preraivačka
industrija u stanju je preraditi svu projiciranu proizvodnju
mesa i mlijeka i biti će prava šteta ako ne iskoristimo
mogućnosti koje ova proizvodnja može pružiti.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.

dalo znatni priIog u podizanju novlh nasada voćnjaka
i vinograda na području Varaždinske županije.
Potrebno je sa takvim sufinanciranjem nastaviti
zajedno s Državnim operativnim planom podizanja
dugogodišnjih nasada.
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i lovno
gospodarstvo zajedno sa Savjetodavnom službom
Varaždinske županije i Uredom državne uprave treba
pružiti sve informacije i pomoć oko ostvarivanja novčanih
poticaja za podizanje dugogodišnjih nasada na lokalnom
i državnom nivou.
Ill.
Zbog višegodišnje zapuštenosti i neobraenosti
vinogradarskih površina na području Županije koje
koristi Varaždinska d.d., Županijska skupština ukazuje
na obvezu izvršenja ugovora izmeu ove tvrtke i
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog
gospodarstva. Obzirom da na području Županije postoje
veliki interesi za razvoj vinogradarstva, Županijska
skupština apelira na Ministarstvo da hitno poduzme
mjere da se ugovori koji se ne izvršavaju raskinu, a
sve u ciiju omogućavanja racionalnog korištenja
navedenih vinogradarskih površina.
Županijska
skupština
takoder
predlaže
poljoprivrednoj inspekciji da i ona, u okviru svojih
nadležnosti, izvrši nadzor nad izvršenjem navedenih
ugovora

Klasa: 320-08/04-01/1
Urbroj: 2186/1-01-04-2
Varaždin, 15. srpnja 2004.
Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v. r.
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IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
Klasa: 320-01/04-01/1
Urbroj: 2186/1-01/1-04-21
Varaždin, 15. srpnja 2004.

18.
Na temelju odredbe čIanka 19. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 19/01), Županijska skupština Varaždinske županije,
nakon razmatranja tematskog materijala pod nazivom
»Izvješće o stanju dugogodišnjih nasada u Varaždinskoj
županiji s poticajnim mjerama za njihovo podizanje
u 2004. godini«, na sjednici održanoj 15. srpnja 2004.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju »Izvješća o stanju dugogodišnjih
nasada u Varaždinskoj županiji s poticajnim
mjerama za njihovo podizanje u 2004. godini«

Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v. r.

19.
Na temelju odredbe čIanka 19. točke 8. Statuta
Varaždlnske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 19/01) i odredbe čIanka 16. stavka 2.
i čIanka 20. stavka 4. Statuta Hrvatske zajednice
županija kojeg je donijela Skupština Hrvatske zajednice
županija 28. svibnja 2004. godine, Županijska skupština
Varaždinske županije na sjednici održanoj 15. srpnja
2004. godine, donosi

I.
Županijska skupština Varaždinske županije prihvaća
»lzvješće o stanju dugogodišnjih nasada u Varaždinskoj
županiji s poticajnim mjerama za njihovo podizanje
u 2004. godini«.
II.
Županijska skupština konstatira daje sufinanciranje
vinogradarske i voćarske proizvodnje od 1999. godine,

RJEŠENJE
o imenovanju predstavnika Varaždinske
županije u Skupštinu i Izvršni odbor Hrvatske
zajednice županija
I.
Županijska skupština Varaždinske županije u tijela
Hrvatske zajednice županija imenuje i to:
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Skupštinu

1. dr. sc. Zvonimira Sabatija - župana
Varaždinske županije
2. Danijela Vereša - predsjednika Županijske
skupštine,
3. dr. sc. Roberta Podolnjaka - čIana Županijskog
poglavarstva

-
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II.
Mandat članova Skupštine i Izvršnog odbora traje
četiri godine podudarno s mandatom članova Županijske
skupštine.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
Klasa: 900-03/04-0171
Urbroj: 2186/1-04-02-2
Varaždin, 15. srpnja 2004.

Izvršni odbor :

1. dr. sc. Zvonimira Sabatija - župana
Varaždinske županije.

Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v. r.

AKTI POGLAVARSTVA
19.

III.

Na temelju odredbe članka 42. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 19/01) i članka 35. Poslovnika Županijskog
poglavarstva Varaždinske županije (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 1/02), i temeljem Odluke
o kriterijima sufinanciranja razvoja lovnog gospodarstva,
članka 4. i 9. (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 17/97), Županijsko poglavarstvo Varaždinske
županije na sjednici održanoj 12. srpnja 2004. godine,
donosi
ZAKLJUČAK

Zadaća Povjerenstva je davanje stručne ocjene i
mišljenja o pojedinom programu, te podnošenje
prijedloga Županijskom poglavarstvu Varaždinske
županije za donošenje Odluke o sufinanciranju razvoja
Iovnog gospodarstva.
IV.
Sredstva za gore navedenu namjenu u iznosu od
200.000,00 kuna osigurana su Proračunom Varaždinske
županije za 2004. godinu, Razdjel 04, Pozicija 180 Razvoj lovnog gospodarstva.

o objavi natječaja za sufinanciranje lovnog
gospodarstva u lovnoj sezoni 2003/2004. godinu
I.
Županijsko poglavarstvo Varaždinske županije
odobrava objavljivanje Natječaja za sufinanciranje
razvoja Iovnog gospodarstva za lovnu sezonu 2003/
2004. godinu, koji je u privitku ovog Zaključka i
njegov je sastavni dio.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 323-01/04-01/5
Urbroj: 2186/1-03-04-1
Varaždin, 12. srpnja 2004.
Predsjednik Poglavarstva
dr. sc. Zvonimir Sabati, v. r.

II.
Natječaj će se objaviti u »Varaždinskim vijestima«,
a za njegovo provoenje zadužuje se Upravni odjel
za poljoprivredu, šumarstvo i lovno gospodarstvo i
Stručno povjerenstvo za ocjenu programa, u slijedećem
sastavu:
1. Vladimir Stolnik, zamjenik župana za
gospodarstvo - predsjednik,
2. Zlatko Pukšić, dipl. ing. - Upravni odjel za
poljoprivredu - tajnik,
3. Slavko Labaš, dipl. oec. - Lovački savez
Varaždinske županije - čIan,
4. Alenka Car, dipl. ing. - čIan Poglavarstva
Varaždinske županije - član,
5. Željko Vincek, dipl. ing. - čIan Županijskog
poglavarstva - član.

20.
Na temelju odredbi čIanka 4. Odluke o kriterijima
sufinanciranja razvoja lovnog gospodarstva (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 17/97), Županijsko
poglavarstvo Varaždinske županije raspisuje
NATJEČAJ
za sufinanciranje razvoja lovnog gospodarstva
u lovnoj sezoni 2003/2004. godine
Uvjeti za natječaj:
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1. Pravo sudjelovanja u natječaju i podnošenje
programa za sufinanciranje razvoja lovnog
gospodarstva imaju:
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4. Varaždinska županija sudjelovati će u
sufinanciranju programa obnove matičnog fonda
divljači s najviše do 40 % vrijednosti ulaganja.

a) lovozakupci,
b) podzakupci prava lova u cijelom lovištu

5. Prijave za natječaj podnose se u roku od 15
dana od dana objave natječaja, uz predočenje
dokaza o plaćenoj lovozakupnini i izvršenju
svih ostalih obveza iz Ugovora. o zakupu,
odnosno podzakupu, sukladno zakonu.

u zajedničkim lovištima s područja Varaždinske
županije.
2. Sudionici natječaja kandidiraju se s programima
u kojima jasno izražavaju svoj plan stvaranja
uvjeta za obnovu matičnog fonda divljači i
preciznu specifikaciju troškova ulaganja.

6. Prijave za natječaj podnose se Varaždinskoj
županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu,
šumarstvo i lovno gospodarstvo, Kratka ul. 1/
IV, 42000 Varaždin.

3. Sudionici natječaja uz program ulaganja donose
i kratko izvješće o načinu dosadašnjeg
gospodarenja i stanja u lovištu za vrijeme trajanja
zakupa, odnosno podzakupa.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

GRAD LUDBREG
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
3.
Na temelju čIanka 23. stavka 3. Zakona o društveno
poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« broj
109/01) i čIanka 42. Statuta Grada Ludbrega (»Narodne
novine« broj 21/01), Gradsko poglavarstvo Grada
Ludbrega, na 63. sjednici, održanoj 22. srpnja 2004.
godine, donijelo je
PRAVILNIK
o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz
Programa društveno poticane stanogradnje
I. OPĆE ODREDBE
ČIanak 1.
Ovim se Pravilnikom ureuju kriteriji, mjerila, veličina
stana, te postupak i tijela za odobravanje zahtjeva
za kupnju stanova koji se grade u okviru Programa
društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu:
Program) i druga pitanja s tim u vezi.

domaćinstva nisu prodali stan koji su otkupili prema
odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo.
ČIanovima obiteljskog domaćinstva podnositelja
zahtjeva iz stavka 1. ovoga čIanka smatraju se bračni
drug, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj
zahtjeva ili čIan obiteljskog domaćinstva prema zakonu
dužan uzdržavati.
Pod odgovarajućim stanom ili kućom smatra se
vlasništvo stambenog prostora koji je opremljen
osnovnom infrastrukturom i zadovoljava higijensko tehničke uvjete za zdravo stanovanje, veličine 35
m 2 korisne površine za jednu osobu, odnosno za
svaku daljnju osobu još 10 m. Odgovarajućim stanom
ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe kojim
se koristi zaštićeni najmoprimac.
Drugim nekretninama znatnije vrijednosti
podrazumijeva se graevinsko zemljište i poslovni
prostor u kojem podnositelj zahtjeva ili čIan obiteljskog
domaćinstva ne obavlja samostalnu djelatnost, a
vrijednost nekretnina je približna vrijednosti stana
koji podnositelj zahtjeva može kupiti prema čIanku
15. ovog Pravilnika.

II. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA ZA
KUPNJU STANA

ČIanak 3.
Kriteriji za odobravanje zahtjeva za kupnju stana

ČIanak 2.
Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana
ima hrvatski državljanin s prebivalištem na području
Grada Ludbrega i općina s kojima Grad Ludbreg
graniči, ako on i čIanovi njegova obiteljskog domaćinstva
nemaju u vlasništvu odgovarajući stan, kuću, stan
odnosno kuću za odmor, te druge nekretnine znatnije
vrijednosti, te ako on i čIanovi njegova obiteljskog

su:
1. vrijeme prebivanja na području Grada Ludbrega;
2. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i čIanova
njegova obiteljskog domaćinstva (prosječni
mjesečni prihod);
3

stambeni status;

4. uvjeti stanovanja;
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5. životna dob podnositelja zahtjeva;
6. broj čIanova obiteljskog domaćinstva
podnositelja zahtjeva;
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c) za stanovanje kod čIana obiteljskog
domaćinstva u neodgovarajućem
stanu ili kući
9 bodova

8. stručna sprema podnositelja zahtjeva;

d) za stanovanje kod čIana obiteljskog
domaćinstva u odgovarajućem
stanu ili kući
6 bodova

9. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj za
podnositelja zahtjeva;

e) za vlasnika u neodgovarajućem
stanu ili kući

7. djeca na školovanju;

10. status hrvatskog branitelja za podnositelja
zahtjeva, stečen prema Zakonu o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i čIanova
njihovih obitelji;
11. invalidnost ili tjelesno oštećenje podnositelja
zahtjeva i/ili čIana njegova obiteljskog
domaćinstva.
ČIanak 4.
Prema vremenu prebivanja na području Grada
Ludbrega podnositelju zahtjeva pripada:
a) od 1 do 5 godina za svaku
godinu

0,2 boda

b) od 1 do 10 godina za svaku
godinu

0,3 boda

c) 11 godina i više za svaku
godinu

0,5 bodova

ČIanak 7.
Prema uvjetima stanovanja podnositelju zahtjeva
pripada:
a) za stan nedostatne površine bez
priključka vode i kanalizacije
3 boda
b) za stan nedostatne površine s
priključkom na vodu i
kanalizaciju

2 boda

c) za stan dostatne površine bez
priključka na vodu i kanalizaciju

1 bod

Članak 8.
Prema životnoj dobi podnositelju zahtjeva pripada:
a) do 22 godine

6 bodova

b) od 23 godine do 40 godina

12 bodova

c) od 41 godine do 55 godina

8 bodova

ČIanak 5.
Na temelju imovinskog stanja njegove obitelji
podnositelju zahtjeva pripada:
a) za mjesečne prihode do 75% prosječne
mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj
u protekloj godini po čIanu obiteljskog
domaćinstva
6 bodova
b) za mjesečne prihode 76-100%
prosječne mjesečne plaće u Republici
Hrvatskoj u protekloj godini po čIanu
domaćinstva
4 boda
c) za mjesečne prihode više od 100%
prosječne mjesečne plaće u Republici
Hrvatskoj u protekloj godini po čIanu
domaćinstva
2 boda

ČIanak 6.
Na temelju stambenog statusa njegova obiteljskog
domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:
a) za status najmoprimca sa slobodno
ugovorenom najamninom kod pravne
ili fizičke osobe i status najmoprimca
sa zaštićenom najamninom kod fizičke
osobe, te osobe koje se koriste
stanom namijenjenim za nadstojnika
zgrade
15 bodova
b) drugi najmoprimci sa zaštićenom
najamninom
12 bodova

3 boda

ČIanak 9.
Prema broju čIanova obiteljskog domaćinstva
podnositelju zahtjeva pripada:
a) samcu

1 bod

b) za dva čIana

2 boda

c) za tri člana

5 bodova

d) za četiri člana

7 bodova

e) za pet članova i više

10 bodova

Članak 10.
Za djecu na školovanju podnositelju zahtjeva
pripada:
a) za školovanje djece u osnovnoj
školi - po djetetu

3 boda

b) za školovanje djece u srednjoj
školi - po djetetu

4 boda

c) za redovito školovanje djece
na fakultetu - po djetetu

5 bodova.

Članak 11.
Na temelju stručne spreme podnositelju zahtjeva
pripada:
a) visoka stručna sprema

5 bodova

b) viša stručna sprema

3 boda

c) srednja stručna sprema

2 boda

d) niža stručna sprema

1 bod
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Za svaki viši akademski stupanj obrazovanja pod
točkom a) podnositelju zahtjeva pripadaju 3 boda.
Osobi koja je diplomirala u roku, u zadnjih 10
godina, s prosjekom ocjena najmanje 4,5, za visoku
stručnu spremu pripadaju 2 boda, a za višu stručnu
spremu 1 bod.

ima onaj čije obiteljsko domaćinstvo ima više članova
i prvi puta stječe stan u vlasništvu za potrebe
stanovanja.
IV. POSTUPAK I TIJELA ZA ODOBRAVANJE
ZAHTJEVA

Članak 12.

Članak 16.

Za svaku punu godinu radnog staža ostvarenog
u Republici Hrvatskoj podnositelju zahtjeva pripada
0,2 boda.

Prema vremenu provedenom u obrani suvereniteta
Republike Hrvatske podnositelju zahtjeva, hrvatskom
branitelju iz Domovinskog rata pripada:
a) od 4 do 12 mjeseci

1 bod

b) od 12 do 24 mjeseca

2 boda

c) od 24 do 36 mjeseci

3 boda

d) od 36 do 48 mjeseci i hrvatskom
branitelju koji je proveo u obrani
suvereniteta Republike Hrvatske
najmanje 6 mjeseci u razdoblju
od 30. 5. 1990. do 15. 1. 1992.
4 boda
5 bodova

Članak 14.
Na temelju invalidnosti ili tjelesnog oštećenja
podnositelja zahtjeva ili člana njegova obiteljskog
domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:
a) za 100% invalidnosti ili tjelesnog
oštećenja
10 bodova
b) za 90% invalidnosti ili tjelesnog
oštećenja

Gradsko poglavarstvo Grada Ludbrega osniva
Povjerenstvo za provoenje postupka za odobravanje
zahtjeva za kupnju stanova (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
Zadaća Povjerenstva je:

Članak 13.

e) više od 48 mjeseci
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8 bodova

c) za 80 % invalidnosti ili tjelesnog
oštećenja
5 bodova.
III. VELIČINA STANA KOJI SE MOŽE KUPITI
Članak 15.
Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti
ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva kako
slijedi:

-

provoenje postupka natječaja za utvrivanje
liste;

-

bodovanje zaprimljenih zahtjeva;

-

utvrivanje prijedloga liste koja se objavljuje
na oglasnim pločama Gradske uprave.
Članak 17.

Zahtjevi za kupnju stana odobravaju se na temelju
liste reda prvenstva (u daljnjem tekstu: Lista).
Lista se utvruje na temelju provedenog natječaja
što ga raspisuje Gradsko poglavarstvo Grada Ludbrega.
Lista vrijedi tri godine.
Članak 18.
Natječaj za odobravanje zahtjeva za kupnju stana
objavljuje se u javnom glasilu.
Rok za podnošenje zahtjeva je 90 dana, računajući
od dana objave natječaja.
U natječaju moraju biti navedeni svi kriteriji za
odobravanje zahtjeva za kupnju stana iz članka 3.
ovog Pravilnika.
Članak 19.
Zahtjevu za kupnju stana podnositelj mora priložiti:
1. uvjerenje policijske uprave o prebivalištu za
podnositelja zahtjeva i za članove obiteljskog
domaćinstva ili drugi pravovaljani dokaz;
2. dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni
status: ugovor o najmu stana zaključen s pravnom
ili fizičkom osobom, ovjeren kod javnog bilježnika,
ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka
o stanovanju kod roditelja u stanu-kući, odnosno
kod treće osobe; ugovor o kupoprodaji stana ili kuće;
rješenje o komunalnoj naknadi i dr.;

-

za 1 osobu

do 50 m 2 stambenog prostora

-

za 2 osobe

do 65 m 2 stambenog prostora

-

za 3 osobe

do 80 m 2 stambenog prostora

-

za 4 osobe

do 90 m 2 stambenog prostora

-

za 5 osoba

do 100 m 2 stambenog prostora

-

za 6 osoba

do 110 m 2 stambenog prostora

-

za 7 i više
osoba

do 120 m 2 stambenog prostora.

4. potvrde o ukupnim primanjima svih članova
obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu ovjerene
pečatom i potpisom poslodavca;

Ako se za kupnju istog stana natječe više graana koji ispunjavaju utvrene uvjete, prednost

5. ovjereni prijepis podataka o radnom stažu iz
radne knjižice podnositelja zahtjeva;

3. vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva
i rodne listove za sve članove obiteljskog domaćinstva,
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6. uvjerenje Ureda za katastar i geodetske poslove
o neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva
i za članove obiteljskog domaćinstva;

Prigovor se podnosi Gradskom poglavarstvu Grada
Ludbrega u roku od 8 dana od dana objavljivanja
Prijedloga liste.

7. uvjerenje porezne uprave da podnositelj zahtjeva
i članovi obiteljskog domaćinstva nisu evidentirani
kao porezni obveznici;

Konačnu listu utvruje Gradsko poglavarstvo Grada
Ludbrega.

8. dokaz o školovanju djece - potvrde škole,
odnosno fakulteta;
9. dokaz o stručnoj spremi podnositelja zahtjeva
(diploma, svjedodžba);
10. potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva
koji ima status hrvatskog branitelja za vrijeme provedeno
u Domovinskom ratu;
11. rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje;
12. druge dokaze.
Članak 20.
Nepotpuni zahtjevi mogu se dopuniti u roku od
15 dana od dana primitka poziva za dopunu
dokumentacije.
Ako se zahtjev u roku iz prethodnog stavka ovoga
članka ne upotpuni ispravama iz članka 19. točaka
1., 2., 3. i 6. ovog Pravilnika, zahtjev se neće razmatrati.
Članak 21.
Bodovi dobiveni prema kriterijima od članka 4.
do članka 14. ovog Pravilnika zbrajaju se te se, na
osnovi njih, utvruje redoslijed na listi.
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare
jednak broj bodova, prednost na listi ima onaj koji
prvi put stječe stan u vlasništvo za potrebe svoga
stanovanja i ima više bodova prema osnovi:
a) broja članova obiteljskog domaćinstva;
b) školovanja djece;
c) uvjeta stanovanja.
Članak 22.
Lista reda prvenstva sadrži:
-

redni broj;

-

prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva i
JMBG;

-

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

-

ukupan broj bodova za svakog podnositelja
zahtjeva;

-

mjesto i datum utvrivanja liste.

Članak 24.
Sukladno dinamici gradnje stanova iz Programa i
na temelju konačne liste, Povjerenstvo, prema
redoslijedu na listi, poziva svakog podnositelja zahtjeva
da odredi stan koji namjerava kupiti.

Članak 25.
Na temelju konačne liste, raspoloživih stanova,
suglasnosti banke, te provjere stvarnih uvjeta stanovanja
i imovinskog stanja podnositelja zahtjeva, Povjerenstvo
predlaže Gradskom poglavarstvu donošenje zaključka
o odobravanju zahtjeva za kupnju stana koji sadrži:
1. prezime, ime i JMBG osobe kojoj se zahtjev
odobrava;
2. podatak o stanu (zgrada, ulica, površina stana
i drugo);
3. podatke iz suglasnosti banke;
4. obvezu zaključivanja predugovora o kupnji stana.

V. UGOVARANJE KUPNJE STANA

Članak 26.
Kupac koji zadovoljava uvjete i mjerila iz ovog
Pravilnika ostvaruje mogućnost kupnje stana koji će
se graditi prema Programu na području Grada Ludbrega.
Osnovni preduvjet za sklapanje predugovora je
ispunjavanje kriterija za odobravanje bankovnog kredita
kupcu, podnositelju zahtjeva, što ih odreuje poslovna
banka, u skladu s uvjetima odreenima u ugovoru o
poslovnoj suradnji što su sklopljeni izmeu Republike
Hrvatske - Ministarstva za javne radove, obnovu i
graditeljstvo i poslovne banke koja financijski prati
gradnju stanova iz Programa na području Grada
Ludbrega.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.
Stručne, administrativne i tehničke poslove u svezi
s odobravanjem zahtjeva za kupnju stana obavljat
će gradski ured nadležan za upravljanje imovinom
Grada.

Članak 23.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvreni
redoslijed na prijedlogu liste, odnosno na neuvrštavanje
na listu.

Članak 28.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
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zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno
poticane stanogradnje u sastavu:

Klasa: 370-01/03-01/1
Urbroj: 2186-18-01/3-04-21
Ludbreg, 22. srpnja 2004.

1. ZVONKO GERIĆ iz Ludbrega - predsjednik
Povjerenstva

Predsjednik Gradskog poglavarstva
Marijan Krobot, ing., v. r.

2. ŠTEFICA PAVKOVI(Ć iz Ludbrega - čIan
Povjerenstva
3. KRISTIAN KOKOLEK iz Ludbrega - čIan
Povjerenstva.

4.
Na temelju čIanka 16. Pravilnika o kriterijima i
mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno
poticane stanogradnje i čIanka 42. Statuta Grada
Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 21/01), Gradsko poglavarstvo Grada Ludbrega
na 63. sjednici održanoj 22. srpnja 2004. godine,
donosi

II.
Zadaća Povjerenstva je:
-

provoenje postupka natječaja za utvrivanje
liste,

-

bodovanje zaprimljenih zahtjeva,

-

utvrivanje prijedloga liste koja se objavljuje
na oglasnim pločama Gradske uprave.
II.

RJEŠENJE
o osnivanju Povjerenstva za provoenje
postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju
stanova iz Programa društveno poticane
stanogradnje
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Ludbrega osniva
Povjerenstvo za provoenje postupka za odobravanje

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 370-01/03-01/1
Urbroj: 2186/18-01/3-04-22
Ludbreg, 22. srpnja 2004.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
Marijan Krobot, ing., v. r.

OPĆINA GORNJI KNEGINEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
7.

Članak 3.

Na temelju članka 6. i 21. Statuta Općine Gornji
Kneginec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec
na 28. sjednici održanoj 16. srpnja 2004. godine
donosi
ODLUKU
o opisu i uporabi grba i zastave
Općine Gornji Kneginec
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom ureuju se opis i uporaba grba i
zastave Općine Gornji Kneginec, te način i zaštita
njihove uporabe.
Članak 2.
Grbom i zastavom Općine Gornji Kneginec
predstavlja se Općina Gornji Kneginec i izražava
pripadnost Općini Gornji Kneginec.

U grb i na zastavu Općine Gornji Kneginec ne
može se ništa upisati, odnosno ispisati, niti se oni
mogu mijenjati.
Iznimno, ako je to ovom Odlukom propisano, grb
ili zastava Općine Gornji Kneginec može se rabiti
kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova.

Članak 4.
Grb i zastava Općine Gornji Kneginec ne mogu
se suprotno odredbama ove Odluke rabiti kao robni
ili uslužni žig, uzorak ili model, ni kao bilo koji drugi
znak za obilježavanje robe ili usluga.

Članak 5.
Uporaba grba i zastave Općine Gornji Kneginec
slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu (likovnom,
glazbenom i dr.) i u odgojno-nastavne svrhe, pod
uvjetom da time ne vrijea ugled i dostojanstvo Općine
Gornji Kneginec.
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dotrajali ili svojim izgledom nepodobni za uporabu.
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-

za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to
u interesu Općine Gornji Kneginec;

-

u drugim slučajevima, ako njegova uporaba
nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Oštećeni ili za uporabu nepodobni grb i zastava
Općine Gornji Kneginec povlače se iz uporabe.

Članak 11.
II. OPIS GRBA I ZASTAVE OPĆINE GORNJI
KNEGINEC
Članak 7.
OPIS GRBA:
Na grbu Općine Gornji Kneginec kao centralni
simbol nalazi se vaga u ravnovjesju kao simbol pravde
koju Andrija II. Arpadović iskazuje prema stanovnicima
varaždinskog kraja za nesebičnu brigu i pomoć za
trajanja njegovog utamničenja u kuli Knegingrada u
razdoblju od dvije godine (od 1202. do 1204. godine).
Poslije smrti svojega brata Emerika godine 1205.
godine koji ga je i dao zatvoriti, postavši kraljem
Andrija II. odlučuje se odužiti ljudima ovoga kraja na
način da gradu Varaždinu daje povlasticu slobodnog
kraljevskog grada.
Pomoćni simboli u obliku dvije krune simboliziraju
kraljevsko porijeklo Andrije i njegovog brata Emerika
koji su na specifičan način doprinjeli da grad Varaždin
dobije gore spomenute sloboštine.
Članak 8.
OPIS ZASTAVE:
Zastava je izraena u omjeru (visina prema dužini)
1:2 i plave je boje. Grb Općine smješten je na sredini
zastave. Veličina i smještaj grba u skladu su s naputkom
Povjerenstva za davanje odobrenja grba i zastave
Središnjeg državnog ureda za upravu.

Graanima i pravnim osobama sa sjedištem na
području Općine Gornji Kneginec može se dozvoliti
uporaba grba Općine, i to tako da ga unesu u svoj
zaštićeni žig, ako je njihova djelatnost od posebnog
značaja za Općinu Gornji Kneginec.
Takoer se može dozvoliti graanima i pravnim
osobama da grb Općine Gornji Kneginec rabe kao
ukras, odnosno kao dio nezaštićenog žiga, ako
djelatnost tih graana i pravnih osoba predstavlja
interese Općine Gornji Kneginec.
U skladu s ovim kriterijima pojedinačno odobrenje
za uporabu grba i zastave fizičkim i pravnim osobama
daje Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec, ako
ocijeni da je to u interesu Općine Gornji Kneginec.
Članak 12.
Graani i pravne osobe obrazloženu zamolbu za
uporabu grba podnose Jedinstvenom upravnom odjelu.
Uz zamolbu graani i pravne osobe moraju priložiti:
-

akt o registraciji poduzeća ili rješenje o
samostalnoj obrtničkoj radnji;

-

opis namjene za koji će grb koristiti (ugradnja
u proizvod, izrada proizvoda kao suvenira,
izrada grba, uporaba u službenim aktima i
dr.);

-

tehnički opis zaštićenog, odnosno nezaštićenog
žiga, uzorka, odnosno amblema, kao i pobliže
naznačena svrha njegove uporabe;

-

likovno rješenje koje ostaje dokumentirano u
Jedinstvenom upravnom odjelu iz stavka 1.
ovog članka.

III. UPORABA GRBA I ZASTAVE
Članak 9.
Grb i zastava u obliku i prema opisu utvrenim
ovom Odlukom rabe se na način kojim se ističe
ugled i dostojanstvo Općine Gornji Kneginec.
Članak 10.
Grb Općine Gornji Kneginec može se rabiti:
-

na diplomama, poveljama i priznanjima koje
dodjeljuje Općinsko vijeće Općine Gornji
Kneginec;

-

na zgradama u kojima su smještena tijela Općine
te u svečanim prostorijama tih zgrada;

-

pri meunarodnim susretima, natjecanjima i
drugim skupovima (političkim, znanstvenim,
kulturno-umjetničkim, športskim i dr.) na kojima
Općina Gornji Kneginec sudjeluje ili je
predstavljena u skladu s pravilima i praksom
takovih skupova;

-

na službenim pozivnicama, čestitkama i sl.
aktima kojima se koriste tijela Općine Gornji
Kneginec;

Članak 13.
U aktu o odobrenju uporabe grba kojim se odobrava
uporaba grba u nezaštićenom žigu, odnosno ukrasu,
može se ograničiti uporaba žiga i ukrasa za odreene
svrhe, kao i ustanoviti rok za koji vrijedi odobrenje,
ukoliko takva ograničenja odgovaraju prirodi zahtjeva.
Članak 14.
Graani ili pravne osobe kojima je dozvoljeno
rabiti grb Općine Gornji Kneginec kao amblem, kao
dio nezaštićenog znaka ili kao ukras, imaju brinuti
da amblem i ukrasi trajno imaju doličan izgled.
Članak 15.
Original grba Općine Gornji Kneginec, na temelju
kojeg se oblikuju grbovi, čuva se u sjedištu Općine
Gornji Kneginec.
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Zastava Općine Gornji Kneginec ističe se:
-

prigodom održavanja sjednice Općinskog vijeća;

-

pri meunarodnim susretima, natjecanjima i
drugim skupovima (znanstvenim, kulturnoumjetničkim, športskim i dr.) na kojima Općina
Gornji Kneginec sudjeluje ili je predstavljena
u skladu s pravilima i praksom održavanja
takvih skupova;

-

-

pri svečanostima i drugim javnim skupovima
u Općini Gornji Kngeginec (kulturnim, športskim
i sl. manifestacijama) koji su značajni za Općinu
Gornji Kneginec;
u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u
suprotnosti ove Odluke.
Članak 16.

Ako se zastava Općine Gornji Kneginec ističe uz
zastavu Republike Hrvatske, tada zastava Općine
Gornji Kneginec dolazi s lijeve strane, gledano s
ulice prema zastavama.
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Klasa: 017-01/04-01/01
Urbroj: 2186-05-04-4
Turčinu, 16. srpnja 2004.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Meštrić, ing., v. r.

8.
Temeljem članka, 9. i 21. Statuta Općine Gornji
Kneginec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 24/01) kao i članka 46. i 47. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 24/01), Općinsko
vijeće Općine Gornji Kneginec na 28. sjednici održanoj
16. srpnja 2004. godine donosi
ODLUKU
o ustanovljenju javnih priznanja
Općine Gornji Kneginec

IV. KAZNENE ODREDBE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 17.
Globom od 200,00 kuna kazniti će se fizička osoba,
a pravna osoba iznosom od 1.000,00 kuna ako:
-

rabi grb i zastavu suprotno odredbi članka 4.
ove Odluke;

-

rabi grb i zastavu suprotno odredbi članka
5. i 6. ove Odluke.

Za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka
kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi
globom od 200,00 kuna.

Članak 1.
Ovom Odlukom ustanovljavaju se javna priznanja
Općine Gornji Kneginec (u daljnjem tekstu: javna
priznanja), koja može dati Općina Gornji Kneginec
fizičkim i pravnim osobama za osobite zasluge.
Ovom Odlukom utvruju se uvjeti i postupak za
dodjelu javnih priznanja.
Članak 2.

Članak 18.
Učinitelju prekršaja može se oduzeti predmet kojim
je učinjen prekršaj.
Zaplijenjeni predmeti moraju se odmah predati
tijelu nadležnom za voenje prekršajnog postupka.
V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Javna priznanja iskazi su javne pohvale
domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama zaslužnim
za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Općine
Gornji Kneginec, te njegovo promicanje u zemlji i
svijetu.
II. VRSTE, OPIS I UVJETI ZA DODJELJIVANJE
JAVNIH PRIZNANJA

Članak 19.
Nadzor nad provoenjem ove Odluke obavljaju
ovlaštene osobe tijela nadležnog za unutarnje poslove.
Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji
Kneginec (Klasa: 017-01/95-01/01, Urbroj: 2186-0595-2) od 10. listopada 1995. godine.
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Članak 3.
Javna priznanja su:
1. proglašenje počasnim graaninom Općine Gornji
Kneginec,
2. Nagrada Općine Gornji Kneginec.
Članak 4.
Počasnim graaninom Općine Gornji Kneginec
može se proglasiti graanin Republike Hrvatske ili
stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno
pridonio promicanju, značaju i ugledu Općine Gornji
Kneginec, te ostvarivanju i razvoju meusobnih odnosa
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Općine Gornji Kneginec s drugim gradovima i jedinicama
lokalne samouprave u Hrvatskoj i drugim državama.
Proglašenje počasnim graaninom javno je priznanje
koje se iskazuje posebnom Poveljom Općine Gornji
Kneginec.
Povelja Općine Gornji Kneginec izrauje se u
posebnoj grafičkoj opremi stiliziranim slovima na podlozi
s utisnutim grbom Općine Gornji Kneginec.
Članak 5.
Nagrada Općine Gornji Kneginec dodjeljuje se
za iznimna dostignuća značajna za Općinu Gornji
Kneginec u raznim područjima djelovanja i stvaralaštva,
i to:
1. za životno djelo:
-

pojedincima u obliku diplome na kojoj je otisnut
grb Općine Gornji Kneginec,
uz nagradu za životno djelo pojedinac prima i
novčani iznos čiju visinu odreuje svojom
odlukom Općinsko poglavarstvo.

2. za iznimna dostignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju:
-

pojedincima i pravnim osobama u obliku diplome
na kojoj je otisnut grb Općine Gornji Kneginec.

3. za doprinos ugledu i promociji Općine Gornji
Kneginec u zemlji i svijetu:
-

ustanovama, drugim pravnim osobama i
pojedincima za njihovo djelovanje u proteklom
jednogodišnjem razdoblju u obliku diplome i
plakete Općine Gornji Kneginec na kojoj je
otisnut grb Općine Gornji Kneginec.

Nagrada Općine Gornji Kneginec 2004. godine
izuzetno će se dodijeliti samo u obliku diploma.
Članak 6.
Nagrada Općine Gornji Kneginec iz članka 5.
točke 2. i 3. može se dodijeliti hrvatskim i stranim
državljanima i pravnim osobama u zemlji i inozemstvu.
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III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA
Članak 8.
Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec odlučuje
o dobitnicima javnih priznanja na prijedlog Općinskog
poglavarstva.
Dobitnici javnih priznanja proglašavaju se na
svečanoj sjednici Općinskog vijeća prigodom Dana
Općine Gornji Kneginec.
Članak 9.
Oglasom u sredstvima javnog priopćavanja na
temelju odluke Općinskog poglavarstva pozivaju se
potencijalni predlagači da dostave prijedloge kandidata
za dodjelu javnih priznanja Općine Gornji Kneginec.
Dodjelu javnih priznanja Općinskom poglavarstvu
mogu predložiti fizičke i pravne osobe te stručna
služba Općine Gornji Kneginec uz pismeno obrazloženje
i odgovarajuću dokumentaciju te obavezno pismenu
suglasnost predložene osobe.
Rok za predlaganje kandidata za javna priznanja
iz stavka 1. ovog članka je najkasnije 30. svibnja
tekuće godine. Prijedlozi koji stignu nakon navedenog
roka ne uzimaju se u razmatranje.
Izuzetno javna priznanja Općine Gornji Kneginec
2004. godine dodijeliti će se po skraćenom postupku
na prijedlog Općinskog poglavarstva Općine Gornji
Kneginec i bez pismenog poziva u sredstvima javnog
priopćavanja.
Članak 10.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju
se Općinskom poglavarstvu.
Općinsko poglavarstvo može osnovati posebno
povjerenstvo čiji bi članovi bili vrsni poznavatelji
djelatnosti iz područja djelovanja na koje se priznanje
odnosi, a radi stručne obrade pojedinog prijedloga i
davanja mišljenja.
Općinsko poglavarstvo ocjenjuje prikupljene
prijedloge i većinom glasova svih članova odlučuje
o prijedlogu za dodjelu javnih priznanja.

Članak 7.
Svake godine može se dodijeliti najviše do pet
Nagrada Općine Gornji Kneginec iz članka 5. ove
Odluke, i to:
-

za životno djelo jedna Nagrada Općine Gornji
Kneginec (točka 1.),

-

za iznimna postignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju jedna Nagrada Općine
Gornji Kneginec za fizičku i jedna za pravnu
osobu (točka 2.),

-

za doprinos ugledu i promociji Općine Gornji
Kneginec jedna Nagrada Općine Gornji Kneginec
za pojedinca i jedna za pravnu osobu
(točka 3.).

Članak 11.
Imena nagraenih objavljuju se u sredstvima javnog
priopćavanja.
Članak 12.
Javna priznanja uručuje predsjednik Općinskog
vijeća i načelnik Općine ili osoba koju ovlasti načelnik
Općine.
Članak 13.
Javno priznanje može se dodijeliti i posmrtno.

Broj 21/2004.

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

Javno priznanje koje se dodijeljuje posmrtno, kao
i ono koje nije uručeno nagraenom za njegova života,
predaje se članovima njegove uže obitelji.
Članak 14.
Tijekom jedne godine istoj fizičkoj odnosno pravnoj
osobi za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno
javno priznanje Općine Gornji Kneginec.
Nagrada za životno djelo istoj osobi može se
dodijeliti samo jednom.
Dobitniku nagrade za životno djelo ne mogu se
dodjeljivati nagrade za izuzetna ostvarenja u prethodnoj
godini (u istoj grani djelatnosti).
Očevidnik o dodjeli javnih priznanja, po vrstama
priznanja, vodi se u stručnoj službi Općine Gornji
Kneginec.
Članak 15.
Sredstva za izradu i dodjelu javnih priznanja
osiguravaju se na prijedlog Općinskog poglavarstva
u proračunu Općine Gornji Kneginec, a vode se na
posebnoj proračunskoj stavci.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Oblik i sadržaj povelje, diplome, plakete Općine
Gornji Kneginec, njihovo idejno i izvedbeno rješenje
utvruje Općinsko poglavarstvo, sukladno ovoj Odluci.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 061-01/04-01/01
Urbroj: 2186-05-04-1
Turčin, 16. srpnja 2004.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Meštrić, ing., v. r.

9.
Na temelju odredbe članka 5. i 8. Odluke o
ustanovljenju javnih priznanja Općine Gornji Kneginec,
te članka 8, 9. i 21. Statuta Općine Gornji Kneginec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
24/01), Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na
28. sjednici održanoj 16. srpnja 2004. godine donosi
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I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Gornji
Kneginec dodjeljuje Nagrade Općine Gornji Kneginec
2004. godine pravnim osobama i pojedincima za
iznimna dostignuća značajna za Općinu Gornji Kneginec
u raznim područjima djelovanja i stvaralaštva za
proteklo jednogodišnje razdoblje.
II. NAGRADA ZA IZNIMNA DOSTIGNUĆA U
PROTEKLOM JEDNOGODIŠNJEM
RAZDOBLJU
Članak 2.
Nagrada za iznimna dostignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se pojedincima
i pravnim osobama u obliku diplome na kojoj je otisnut
grb Općine Gornji Kneginec.
Nagrada za iznimna dostignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se:
- DAVORINU CVEKU iz Kneginca Gornjeg za
izgradnju i promicanje vatrogastva i zaštite od požara.
III. NAGRADA ZA DOPRINOS UGLEDU I
PROMOCIJI OPĆINE GORNJI KNEGINEC U
ZEMLJI I SVIJETU
Članak 3.
Nagrada za doprinos ugledu i promociji Općine
Gornji Kneginec u zemlji i svijetu dodjeljuje se
ustanovama, drugim pravnim osobama i pojedincima
za njihovo djelovanje u proteklom jednogodišnjem
razdoblju u obliku diplome Općine Gornji Kneginec
na kojoj je otisnut grb Općine Gornji Kneginec.
Nagrada za doprinos ugledu i promociji Općine
Gornji Kneginec u zemlji i svijetu dodjeljuje se:
a) ÐURÐICI ZAGOREC iz Turčina za izuzetan
doprinos razvoju i promicanju poduzetništva u Općini
te stvaranju i prenošenju ugleda Općine Gornji Kneginec
na gospodarskom području i području populariziranja
zaštite okoliša uz održivi razvoj, a u povodu dodjele
nagrade Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
Republike Hrvatske za poduzetnicu godine.
b) DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU »KNEGINEC GORNJI« za dugogodišnje
njegovanje tradicije vatrogastva, zaštite života i
materijalnih dobara kao i ukupno unapreenje života
u Općini Gornji Kneginec na ukupnom društvenom
planu, a povodom više istaknutih rezultata na prevenciji
požara, vatrogasnim natjecanjima i vatrogasnoj
operativi.
Članak 4.

ODLUKU
o dodjeli Nagrada Općine Gornji Kneginec
2004. godine

Nagrade će se uručiti na svečanoj sjednici Općine
Gornji Kneginec, povodom Dana Općine 22. srpnja
2004. godine.
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Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
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Klasa: 061-01/04-01/01
Urbroj: 2186-05-04-2
Turčin, 16. srpnja 2004.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Meštrić, ing., v. r.

OPĆINA VIDOVEC
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
12.
Na temelju članka 64. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01 i 60/01) i članka 51. Statuta Općine Vidovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
22/01), Općinsko poglavarstvo Općine Vidovec na
sjednici održanoj 16. srpnja 2004. godine, donosi

2. donošenja akata (deklaracija i slično) koje vijeće
mjesnog odbora ne može donositi,
3. pozivanja graana na neplaćanje komunalne
naknade, koja je zakonom odreena kao izvorni prihod
Općine,
raspušta se Vijeće mjesnog odbora Tužno.
Članak 2.

ODLUKU
o raspuštanju Vijeća mjesnog odbora Tužno

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Članak 1.
Zbog učestalog kršenja zakona i Statuta Općine
Vidovec i to posebno zbog:
1. sazivanja zborova graana naselja Tužno s
dnevnim redom koji ne može biti predmetom
razmatranja zbora graana,

Klasa: 026-01/04-01/03
Urbroj: 2186-10-04-03
Vidovec, 16. srpnja 2004.
Predsjednica Općinskog poglavarstva
Nadica Cafuk, dipl. ing. agro., v. r.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina. Glavni i
odgovorni urednik: tajnik Skupštine Županije - Darinka Hajduk-Vučić, 42000 Varaždin, Kratka ulica 1.
Telefon (042) 390-509 ili 390-562. Tehnički ureuje, priprema i tiska: »GLASILA« d.o.o., 44250 Petrinja,
D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr. Pretplata za 2004. godinu
iznosi 150,00 kn + PDV. Cijena pojedinačnog broja iznosi 7,40 kn + PDV. O promjeni adrese pretplatnik
treba obavijestiti izdavača.

