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AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
1.
Na temelju članka 32. i 43. Zakona o zaštiti prava
pacijenata (»Narodne novine«, broj 169/04) i članka
30. točke 6. Statuta Varaždinske županije (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09,
48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst) i članka 56.

Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 35/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj
20. siječnja 2012. godine, donosi
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ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
članova Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata u Varaždinskoj županiji

Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj
županiji (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 27/05 i 6/11), članak 2. mijenja se i glasi:
»U Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u
Varaždinskoj županiji imenuju se:
za predsjednicu
1. Tamara Ljubić, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, VŠS, Varaždin, R. Boškovića
12a,
za zamjenicu predsjednice
2. Ljiljana Novak, dipl.iur. VSS, umirovljenica,
Varaždin, Primorska 14,
3.
4.
5.
6.
7.

za članove
Tanja Obelić Babok, dr.med. VSS, Varaždin,
I. Režeka 10a,
Vjekoslava Vrbanec, VKV, umirovljenica, Biljevec 25,
Marta Dretar, dipl.medicinska sestra, VSS,
Dugi Vrh 5k,
Jadranka Golub, viša medicinska sestra,
VŠS, Remetinec 125 c,
Štefanija Jakopanec, viša medicinska sestra,
VŠS, Cestica, Lj. Gaja 45.«

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
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2.
Na temelju članka 30. točke 6. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst)
i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 35/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst),
Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici
održanoj 20. siječnja 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika,
zamjenika predsjednika i članova Komisije
za financije i proračun Županijske
skupštine Varaždinske županije
I.
IVAN VINCETIĆ, dipl.oec. iz Ludbrega, M. Gupca
3, razrješuje se dužnosti predsjednika i člana Komisije
za financije i proračun Županijske skupštine Varaždinske županije na osobni zahtjev, zbog podnijete
ostavke.
II.
Za predsjednika bira se MLADEN HENEC, ing.
strojarstva, VŠS, Križovljan 23.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 021-01/12-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-12-1
Varaždin, 20. siječnja 2012.

KLASA: 501-01/11-01/5
URBROJ: 2186/1-01/1-12-1
Varaždin, 20. siječnja 2012.
Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v. r.

Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v. r.

GRAD IVANEC
AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE
POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA
1.

1.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09,
55/11 i 90/11), Upravni odjel za urbanizam, komunalne
poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Ivanca

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanca (u
daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od
tekstualnog i grafičkog dijela, te sažetka za javnost.
2.
Javna rasprava određuje se u trajanju od 15 dana,
od 6. veljače 2012. godine do 20. veljače 2012. godine.
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3.

Javni uvid u Prijedlog Plana može se obaviti tijekom trajanja javne rasprave u prostorijama Gradske
vijećnice, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec, radnim
danom u vremenu od 8 do 14 sati.
4.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga Plana održat će se dana 13.
veljače 2012. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00
sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Ivanca,
Trg hrvatskih ivanovaca 9b.
5.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na
Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja
javne rasprave do zaključno 20. veljače 2012. godine.
6.
Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u
skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji, je slijedeći:
-

-

Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osobe određene
posebnim propisima, za izradu Prijedloga Plana
iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja
pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do
roka iz točke 5. ovog zaključka. U protivnom
smatrat će se da nemaju primjedbi.
Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na
način da:
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- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog
plana,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja
o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku sukladno zahtjevu sudionika
javne rasprave,
- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu
primjedbi koja se obvezno nalazi uz prijedlog
prostornog plana o kojem se provodi javna
rasprava,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za
vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju pisane prijedloge i primjedbe do
završetka javne rasprave.
7.
Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će
se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim
propisima.
8.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu
čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće
se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
KLASA: 350-01/10-01/25
URBROJ: 2186/012-03/023-12-58
Ivanec, 25. siječnja 2012.
Upravni odjel za urbanizam, komunalne
poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
AKTI GRADONAČELNIKA
1.
Na temelju članka 42. stavka 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
gradonačelnik Grada Varaždinske Toplice u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, donosi
ODLUKU
o obustavi od primjene Odluke o komunalnim
djelatnostima od značenja za
Grad Varaždinske Toplice
Članak 1.
Obustavlja se od primjene Odluka o komunalnim
djelatnostima od značenja za Grad Varaždinske Toplice,
Klasa: 363-02/11-01/4, Urbroj: 2186/026-03-11-4
od 20. prosinca 2011. godine, objavljena u »Službenom
vjesniku Varaždinske županije«, broj 44/11, iz razloga
što ista nije usklađena s odredbama Zakona o vodama
(»Narodne novine«, broj 153/09 i 130/11) i Zakona o
cestama (»Narodne novine«, broj 84/11).

Iz navedenog razloga potrebno je donijeti novu
Odluku o komunalnim djelatnostima od značenja za
Grad Varaždinske Toplice.
Članak 2.
Gradsko vijeće Grada Varaždinske Toplice dužno
je u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke
otkloniti uočene nedostatke.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 363-02/11-01/4
URBROJ: 2186/026-03-12-5
Varaždinske Toplice, 24. siječnja 2012.
Gradonačelnik
Dragutin Kranjčec, v. r.
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OPĆINA JALŽABET
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 78. stavka 1. i članka 346. stavka
4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne
novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 21.
Statuta Općine Jalžabet (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Jalžabet
na sjednici održanoj 20. siječnja 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Jalžabet

U međuvremenu je došlo do pojedini novih spoznaja,
osobito vezanih za potrebe izgradnje građevina za
sport i rekreaciju. Ocjenjuje se da kroz važeći Plan,
tj. neke njegove segmente nije moguće optimalno
korištenje postojećih potencijala prostora, već je potrebno definirati novu lokaciju za ovu namjenu, te je
Plan potrebno u tom smislu izmijeniti i dopuniti.
5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH
IZMJENA I DOPUNA PPUO JALŽABET
Članak 5.

1. PRAVNI TEMELJ ZA IZRADU I DONOŠENJE
CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO
JALŽABET

Osnovni cilj ovih ciljanih Izmjena i dopuna Plana
je kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj područja
Općine Jalžabet, na načelima održivog razvoja, kroz
osiguranje odgovarajućih sadržaja.

Članak 1.

Programska polazišta ovih Izmjena i dopuna predstavljaju usklađenje Plana s potrebama vezano na
izgradnju građevina za sport i rekreaciju te dječjih
igrališta.

Temeljem članka 346. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07,
38/09, 55/11 i 90/11) - u daljnjem tekstu: Zakon, Općina Jalžabet pokreće izradu ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 41/04, 9/06) - u
daljnjem tekstu: ciljanih Izmjena i dopuna Plana.
2. RAZLOZI ZA CILJANU IZMJENU I DOPUNU
PPUO JALŽABETA
Članak 2.
Razlozi za ciljanu Izmjenu i dopunu Plana su:
-

usklađenje Plana s potrebama izgradnje sportskog
centra te kompleksa igrališta za djecu i mladež
u naselju Jalžabet, s obzirom da postojeća
sadašnja planska rješenja ne zadovoljavaju u
dovoljnoj mjeri potrebe mještana za sportskim
terenima, te dječjim igralištima u naselju Jalžabet.

3. OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
PPUO JALŽABET
Članak 3.
Ciljana Izmjena i dopuna Plana obuhvaća dio područja Općine Jalžabet - naselje Jalžabet i to područje
sljedećih postojećih katastarskih čestica: čk.br.657/1
i čk.br.657/2 k.o. Jalžabet (u osnovnom Planu to je
bila čk.br. 657).

6. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
PPUO JALŽABET
Članak 6.
Ne procjenjuje se potrebnim izrada dodatnih Stručnih
podloga za izradu ovih ciljanih Izmjena i dopuna Plana.
7. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH
PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA
Članak 7.
Ciljane Izmjene i dopune Plana izmijenit će se
na postojećim (važećim) geodetskim i katastarskim
podlogama, te u tekstualnom dijelu Plana.
8. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODATKE, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANE
DOKUMENTE) ZA IZRADU PROSTORNOG
PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA,
TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
PPUO JALŽABET
Članak 8.

4. OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH
IZMJENA I DOPUNA PPUO JALŽABET
Članak 4.
Prostor Općine Jalžabet se proteklih godina razvijao
sukladno svojem PPUO, usvojen 2004. i 2006. godine.

U postupku izrade ciljanih Izmjena i dopuna Plana
zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih tijela i
osoba:
Tijela i osobe koje temeljem posebnih propisa
daju mišljenja ili suglasnosti:
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Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

-

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

-

Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, Gundulićeva 2, 42000
Varaždin
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Članak 11.

Tijela i osobe iz članka 8. ove Odluke dužni su
nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz
njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu Izmjena
i dopuna Plana.
9. FAZE IZRADE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
PPUO JALŽABET

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Varaždin,
Odjel za zaštitu i spašavanje, Kratka 1, 42000
Varaždin

Izrada ciljanih Izmjena i dopuna PPUO Jalžabet
dijeli se u 6 faza i to:

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke
komunikacije, Jurišićeva 7, 10000 Zagreb

I FAZA - prikupljanje zahtjeva tijela i osoba iz članka
8. za izradu ciljanih Izmjena i dopuna Plana,

Tijela i osobe za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti:

II FAZA - izrada Nacrta prijedloga ciljanih Izmjena
i dopuna Plana,

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
DP Elektra Varaždin,

III FAZA - utvrđivanje i izrada Prijedloga ciljanih
Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu,

-

-

Članak 12.

-

-

Kratka 3, 42 000 Varaždin
-

Termoplin d.d.
Špinčićeva 78, 42000 Varaždin

-

Varkom d.d.
Kukuljevićeva 9, 42000 Varaždin

-

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska
uprava Varaždinska, Milčetićeva 10, 42000
Varaždin

-

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel
za Muru i gornju Dravu, Vodnogospodarski
odsjek Varaždin, Međimurska 6, 42 000 Varaždin

-

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji,
Služba za gospodarstvo, Vrazova 4, 42000
Varaždin

-

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, Franjevački trg 7,
42000 Varaždin

- Upravni odjel za prostorno uređenje,
		 graditeljstvo i zaštitu okoliša
- Upravni odjel za poljoprivredu
Članak 9.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu ciljanih Izmjena
i dopuna Plana je najviše 20 dana od dana dostave
ove Odluke. U slučaju da tijela i osobe iz članka 8. ove
Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom
u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.
Članak 10.
U skladu s člankom 79. Zakona tijela i osobe iz
članka 8. ove Odluke moraju u svojim zahtjevima
odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge
stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje
zahtjeve u izradi ciljanih Izmjena i dopuna Plana. Ako
to ne učine, nositelj izrade nije dužan poštivati takve
zahtjeve. U tom slučaju je nositelj izrade Izmjena i
dopuna Plana dužan posebno obrazložiti nepoštivanje
zahtjeva.

odabir izrađivača izmjena i dopuna Plana,

-

objava i provođenje javne rasprave,

-

izrada izvješća o javnoj raspravi,

IV FAZA - izrada Nacrta konačnog prijedloga ciljanih
Izmjena i dopuna Plana,
-

prikupljanje mišljenja tijela i osoba iz članka
8. ove Odluke koja daju mišljenja i suglasnosti
sukladno posebnim propisima,

-

utvrđivanje Konačnog prijedloga ciljanih Izmjena
i dopuna Plana,

V FAZA - izrada Konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna Plana.
-

dostavljanje obavijesti sudionicima javne rasvjete,

-

pribavljanje suglasnosti župana na Konačni
prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Plana,

VI FAZA - donošenje ciljanih Izmjena i dopuna Plana,
-

objava odluke o donošenju ciljanih Izmjena i
dopuna Plana u službenom glasilu,

-

isporuka ciljanih Izmjena i dopuna Plana.

U skladu sa Zakonom, tijekom svih faza će se na
propisan način obavještavati javnost o izradi Izmjena
i dopuna Plana.
10. ROKOVI VEZANI UZ IZRADU CILJANIH
IZMJENA I DOPUNA PPUO JALŽABET
Članak 13.
Rok za izradu radnog materijala Nacrta prijedloga
ciljanih Izmjena i dopuna PPUO Jalžabet je 30 dana
od dana dostave prikupljenih zahtjeva tijela i osoba
izrađivaču.
Javni uvid u prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna
Plana trajat će 15 dana.
Rok za dostavu prijedloga i primjedbi na prijedlog
ciljanih Izmjena i dopuna Plana traje do zadnjeg dana
javnog uvida.
Rok za pripremu izvješća o javnoj raspravi je 15
dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga
i primjedbi.
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Detaljniji rokovi unutar pojedinih faza definirat će
se ugovorom / sporazumom o izradi ciljanih Izmjena
i dopuna Plana.
Nositelj izrade je dužan najkasnije u roku od 6
mjeseci od završetka javne rasprave donijeti prostorni plan, a nakon proteka tog roka javna rasprava se
mora ponoviti.
Ponovna javna rasprava može se provoditi najviše
dva puta, nakon čega se donosi nova odluka o izradi
prostornog plana i provodi novi postupak izrade,
11. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH
IZMJENA I DOPUNA PPUO JALŽABET

Članak 16.
Postupak izrade i donošenja ciljanih Izmjena i dopuna
Plana, sukladno odredbi članka 2. točka 12. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji provodi Jedinstveni
upravni odjel Općine Jalžabet i to tijelo je kao nositelj
odgovorno za postupak izrade i donošenja PPUO.
Članak 17.
Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji ova Odluka dostavlja se:
-

urbanističkoj inspekciji,

-

tijelima i osobama iz članka 8. ove Odluke zajedno s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka
79. Zakona.

Članak 14.
Izvor financiranja ciljanih Izmjena i dopuna PPUO
Jalžabet je Proračun Općine Jalžabet.
12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
U vrijeme izrade ciljanih Izmjena i dopuna Plana
nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju
zahvati u prostoru, odnosno građenje.
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Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 350-02/12-01/01
Urbroj: 2186/04-12-1
Jalžabet, 20. siječnja 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Antun Grđan, v. r.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08
i 61/11), načelnik Općine Trnovec Bartolovečki 23.
siječnja 2012. godine, donosi

nastavku teksta: Plan) utvrđuje se prijam službenika
u službu u upravno tijelo Općine Trnovec Bartolovečki
u 2012. godini.
II.
Planom se utvrđuje:
-

stvarno stanje zaposlenosti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine na dan 31. 12. 2011.
godine,

-

prijam potrebnog broja službenika na neodređeno vrijeme prema stupnju stručne spreme,

-

prijam potrebnog broja vježbenika prema stupnju
stručne spreme, te

-

prijam potrebnog broja službenika na određeno
vrijeme prema stupnju stručne spreme.

PLAN
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Trnovec Bartolovečki u 2012. godini
I.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Trnovec Bartolovečki u 2012. godini (u

Red.
broj

1.

Opis poslova
radnih mjesta
u Jedinstvenom
upravnom odjelu
- administrativno-kadrovski
poslovi

Stvarno
stanje
zaposlenosti
na dan
31.12.2011.

Potreban broj
službenika u 2012.g.
na neodređeno
vrijeme
VSS

VŠS

SSS

Potreban broj
vježbenika u
2012. godini
VSS

VŠS

SSS

Potreban broj
službenika u
2012. godini
na određeno
vrijeme
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Opis poslova
radnih mjesta
u Jedinstvenom
upravnom odjelu

Stvarno
stanje
zaposlenosti
na dan
31.12.2011.

2.

- komunalni poslovi i gospodarstva

2

3.

- računovodstveni poslovi
i poslovi javne nabave

1

UKUPNO

3

Red.
broj

Potreban broj
službenika u 2012.g.
na neodređeno
vrijeme
VSS

III.
Na osnovi ovog Plana vrši se prijam u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine u 2012. godini putem
javnog natječaja, a u skladu s odredbama Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.

VŠS

SSS

27

Potreban broj
vježbenika u
2012. godini
VSS

VŠS

SSS

Potreban broj
službenika u
2012. godini
na određeno
vrijeme

1

IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 100-01/12-01/01
Urbroj: 2186-09-03-12-1
Trnovec, 23. siječnja 2012.
Općinski načelnik
Stjepan Hren, v. r.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske
županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-562.
Glavna i odgovorna urednica: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove
mr.sc. Ljubica Križan. 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 2012.
godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na
Internetu: www.glasila.hr.

