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VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA
24.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13
i 137/15) članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih
nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97 i 174/04),
članka 50. stavka 1. točke 2. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
15/09, 27/09, 48/09, 36/10, 13/13 i 46/13 - pročišćeni
tekst), župan Varaždinske županije, donosi
ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode
- tuča na području Općine Bednja
I.
Proglašavam elementarnu nepogodu na području
Općine Bednja, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom, a kojom su na navedenom prostoru nastale velike materijalne štete na svim poljoprivrednim
kulturama (ratarskim, povrtlarskim, vinogradarskim i
voćarskim) dana 21. lipnja 2017. godine.
lI.
Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97 i 174/04)

obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem
mogućem roku izradi izvješće - Prvo priopćenje s
procjenom ukupne štete, te isto dostavi Županijskom
povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, a procijenjenu štetu unesu u Registar šteta
u poljoprivredi.
III.
Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere
zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih
nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarne nepogode.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 920-11/17-01/6
URBROJ: 2186/1-02/1-17-2
Varaždin, 23. lipnja 2017.
ŽUPAN
Radimir Čačić, v. r.
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PLAN PRIJMA

25.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13
i 137/15), članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih
nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97 i 174/04),
članka 50. stavka 1. točke 2. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
15/09, 27/09, 48/09, 36/10, 13/13 i 46/13 - pročišćeni
tekst), župan Varaždinske županije, donosi
ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode
- tuča na području Općine Donja Voća

u službu u upravna tijela Varaždinske županije
za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u upravna tijela Varaždinske
županije utvrđuje se prijam službenika i namještenika
u upravna tijela Varaždinske županije za 2017. godinu.
Članak 2.
Plan prijma u upravna tijela Varaždinske županije
sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
upravnim tijelima Varaždinske županije te potreban
broj službenika na neodređeno vrijeme.

I.
Proglašavam elementarnu nepogodu na području
Općine Donja Voća, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom, a kojom su na navedenom prostoru
nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim
kulturama (ratarskim, povrtlarskim i vinogradarskim)
dana 21. lipnja 2017. godine.
lI.
Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97 i 174/04)
obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem
mogućem roku izradi izvješće - Prvo priopćenje s
procjenom ukupne štete, te isto dostavi Županijskom
povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, a procijenjenu štetu unesu u Registar šteta
u poljoprivredi.

Članak 3.
U upravnim tijelima Varaždinske županije ukupno
je zaposleno 89 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i 3 službenika na određeno vrijeme.
Članak 4.
U upravnim tijelima Varaždinske županije, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu
Varaždinske županije za 2017. godinu planira se
popuniti potreban broj službenika/namještenika na
neodređeno vrijeme, i to:
-

2 službenika magistra ili stručna specijalista
društvene struke,

-

1 službenik sveučilišni ili stručni prvostupnik
društvene ili tehničke struke,

-

1 namještenik srednje stručne spreme.
Članka 5

III.
Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere
zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih
nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarne nepogode.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta
popunjavaju se putem javnog natječaja odnosno na
drugi zakonom propisani način.
Članka 6.
Plan prijma u upravna tijela Varaždinske županije
objavljuje se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Članka 7.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 920-11/17-01/6
URBROJ: 2186/1-02/1-17-6
Varaždin, 23. lipnja 2017.
ŽUPAN
Radimir Čačić, v. r.

26.
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), župan Varaždinske županije utvrđuje, sljedeći

KLASA: 112-01/17-01/4
URBROJ: 2186/1-02/1-17-1
Varaždin, 19. lipnja 2017.
ŽUPAN
Radimir Čačić, v. r.

27.
Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 155/09,
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,
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70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) i članka
48. stavka 1. podstavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09,
150/11 i 144/12) i članka 50. stavka 1. točke 17. Statuta
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10, 13/13
i 46/13 - pročišćeni tekst), na prijedlog pročelnice
Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu
skrb Varaždinske županije, župan donosi
RJEŠENJE
o razrješenju dosadašnjih i imenovanju članova
Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin
I.
Razrješuju se dosadašnji članovi Upravnog vijeća
Opće bolnice Varaždin (dalje: Upravno vijeće), predstavnici osnivača i to:
1. Zoran Šantek,
2. Bitar Zouher,
3. Martin Hajdinjak.
II.
Imenuju se novi članovi Upravnog vijeća, predstavnici osnivača i to:

-
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za predsjednika:
1.		 Zlatko Koračević

-

za članove:
2.		 Damir Habijan
3.		 Darko Detelj.
III.

Mandat novim članovima Upravnog vijeća počinje
danom donošenja ovog Rješenja i traje do isteka
mandata članovima Upravnog vijeća, predstavnika osnivača, imenovanih Rješenjem, KLASA: 11901/16-01/10, URBROJ: 2186/1-02/1-16-1 od 27. 04.
2016. godine.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 119-01/17-01/8
URBROJ: 2186/1-02/1-17-1
Varaždin, 27. lipnja 2017.
ŽUPAN
Radimir Čačić, v. r.

GRAD NOVI MAROF
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
6.
Na temelju članka 35. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) te
članka 37. stavak 2., 57., 60. i 61. Statuta Grada Novog
Marofa (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
22/09, 7/11, 11/13 i 19/13 - pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Novog Marofa na prvoj, konstituirajućoj
sjednici, održanoj dana 14. lipnja 2017. godine, donosi

3. Miro Sabolić iz Ključa, Vrtna ulica 52, za
člana,
4. Božo Antolić iz Remetinca 84, za člana i
5. Ines Sekovanić iz Novog Marofa, Ulica Matije
Gupca 8, za članicu.
KLASA: 021-01/17-01/20
URBROJ: 2186-022-01-17-3
Novi Marof, 14. lipnja 2017.
Predsjedatelj Gradskog vijeća
Kruno Antolić, v.r.

RJEŠENJE
I.
Osniva se Mandatna komisija Gradskog vijeća
Grada Novog Marofa.
II.
U sastav Komisije iz stavka I. ovog Rješenja izabiru se:
1. Mladen Benjak iz Strmca Remetinečkog 100,
za predsjednika,
2. Vinko Pošta iz Novog Marofa, Ulica Vladimira
Nazora 14, za člana,

7.
Na temelju članka 35. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) te
članka 37. stavak 2. i članaka 57., 60. i 62. Statuta
Grada Novog Marofa (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 22/09, 7/11, 11/3 i 19/13 - pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Novog Marofa na prvoj,
konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 14. lipnja 2017.
godine, donosi
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RJEŠENJE
I.
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KLASA: 021-01/17-01/22
URBROJ: 2186-022-01-17-3
Novi Marof, 14. lipnja 2017.

Osniva se Komisija za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada Novog Marofa.

Predsjedatelj Gradskog vijeća
Kruno Antolić, v.r.

II.
se:

U sastav Komisije iz stavka I. ovog Rješenja izabiru
1. Vladimir Vuger iz Kamene Gorice 56, za
predsjednika,
2. Silvio Oštrek iz Grane 79, za člana,
3. Zvonimir Puškadija iz Gornjeg Makojišća 77,
za člana,
4. Mladen Smoljanec iz Možđenca 123/a, za
člana i
5. Mirjana Kuzelj iz Jelenščaka 39, za članicu.
KLASA: 021-01/17-01/21
URBROJ: 2186-022-01-17-3
Novi Marof, 14. lipnja 2017.
Predsjedatelj Gradskog vijeća
Kruno Antolić, v.r.

8.
Na temelju članka 35. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) te
članka 37. stavak 2. i članaka 57., 60. i 64. Statuta
Grada Novog Marofa (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 22/09, 7/11, 11/13 i 19/13 - pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Novog Marofa na prvoj,
konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 14. lipnja 2017.
godine, donosi
RJEŠENJE
I.
Osniva se Komisija za statut i poslovnik Gradskog
vijeća Grada Novog Marofa.
II.
se:

U sastav Komisije iz stavka I. ovog Rješenja izabiru
1. Zdravko Maltar iz Novog Marofa, Ulica
Ivana Kukuljevića 2, za predsjednika,
2. Nada Ključarić iz Krča 119, za članicu,
3. Kruno Antolić iz Sudovca, Zagorska ulica 4,
za člana,
4. Ivica Čunović iz Topličice, Odvojak Grebengradske ulice 5, za člana i
5. Ninoslav Bartolec iz Ključa, Ulica Viktora
Čolje 61, za člana.

9.
Na temelju članka 34. stavak 1. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15)
te članaka 37. stavak 2., 47. i 48. stavak 1. Statuta
Grada Novog Marofa (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 22/09, 7/11, 11/13 i 19/13 - pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Novog Marofa na prvoj,
konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 14. lipnja 2017.
godine, donosi
RJEŠENJE
Mladen Benjak iz Strmca Remetinečkog 100
bira se za predsjednika Gradskog vijeća Grada Novog
Marofa.
KLASA: 021-01/17-01/23
URBROJ: 2186-022-01-17-5
Novi Marof, 14. lipnja 2017.
Predsjedatelj Gradskog vijeća
Kruno Antolić, v.r.

10.
Na temelju članka 34. stavak 1. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i
137/15) te članaka 37. stavak 2. i 48. stavak 1. Statuta
Grada Novog Marofa (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 22/09, 7/11, 11/13 i 19/13 - pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Novog Marofa na prvoj,
konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 14. lipnja 2017.
godine, donosi
RJEŠENJE
Zvonimir Puškadija iz Gornjeg Makojišća 77
bira se za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada
Novog Marofa.
KLASA: 021-01/17-01/24
URBROJ: 2186-022-01-17-6
Novi Marof, 14. lipnja 2017.
Predsjednik Gradskog vijeća
Mladen Benjak, v.r.
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RJEŠENJE

11.
Na temelju članka 34. stavak 1. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i
137/15) te članaka 37. stavak 2. i 48. stavak 1. Statuta
Grada Novog Marofa (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 22/09, 7/11, 11/13 i 19/13 - pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Novog Marofa na prvoj,
konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 14. lipnja 2017.
godine, donosi

Miro Sabolić iz Ključa, Vrtna ulica 52 bira se za
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novog Marofa.
KLASA: 021-01/17-01/24
URBROJ: 2186-022-01-17-7
Novi Marof, 14. lipnja 2017.
Predsjednik Gradskog vijeća
Mladen Benjak, v.r.

OPĆINA BREZNIČKI HUM
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
7.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 i 137/15) i članka 31. Statuta Općine Breznički
Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske Županije«, broj
10/13 i 22/13), Općinsko vijeće Općine Breznički Hum
na sjednici od 8. lipnja 2017. godine, donosi

10/13 i 22/13), Općinsko vijeće Općine Breznički Hum
na sjednici od 8. lipnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Komisije
za izbor i imenovanja
I.

ODLUKU
o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije
I.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine
Breznički Hum izabiru se:
1. Darinka Andrašek, za predsjednika,

U Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
Općine Breznički Hum izabiru se:
1. Vjekoslav Rusek, za predsjednika,
2. Vjekoslav Bukal, za člana,
3. Josip Črlenec, za člana,
4. Marko Fišter, za člana,
5. Dražen Vuraić, za člana.

2. Margita Poturić, za člana,
3. Mario Šargač, za člana.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a obavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-01/13-01/1
URBROJ: 2186/024-01-17-1
Breznički Hum, 8. lipnja 2017.

II.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a obavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-01/17-01/2
URBROJ: 2186/024-01-17-1
Breznički Hum, 8. lipnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Sremec, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Sremec, v.r.
9.
8.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 i 137/15) i članka 31. Statuta Općine Breznički
Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Breznički
Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
10/13 i 22/13), Općinsko vijeće općine Breznički Hum
na sjednici od 8. lipnja 2017. godine, donosi
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RJEŠENJE

II.

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Breznički Hum
I.
Željko Sremec iz Radešića 47, bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Breznički Hum.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 080-01/17-01/03
URBROJ: 2186/024-01-17-1
Breznički Hum, 8. lipnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Sremec, v.r.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 080-01/17-01/02
URBROJ: 2186/024-01-17-1
Breznički Hum, 8. lipnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Sremec, v.r.

11.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Breznički
Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
10/13 i 22/13), Općinsko vijeće Općine Breznički Hum
na sjednici od 8. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE

10.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Breznički
Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
10/13 i 22/13), Općinsko vijeće općine Breznički Hum
na sjednici od 8. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Breznički Hum
I.
Darko Žugčić iz Brezničkog Huma 134, bira se
za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Breznički
Hum.

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Breznički Hum
I.
Vjekoslav Bukal iz Brezničkog Huma 2a, bira se
za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Breznički
Hum.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 080-01/17-01/04
URBROJ: 2186/024-01-17-1
Breznički Hum, 8. lipnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Sremec, v.r.

OPĆINA LJUBEŠĆICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
19.
Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona
o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) ,
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13 proč. tekst i 137/15 - Ispr.) i članka 30. Statuta Općine
Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 9/13 i 24/13), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica
na sjednici održanoj 26. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o porezima Općine Ljubešćica
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza Općine Ljubešćica, obveznici plaćanja, porezna stopa i
osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući
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elementi za njihov obračun te način obračuna i način
plaćanja poreza u skladu s Zakonom o lokanim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16).
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Porezi Općine Ljubešćica su:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuću za odmor
4. porez na korištenje javnih površina
5. porez na nekretnine.
1. Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza
na dohodak s područja Općine Ljubešćica sukladno
s odredbama Zakona o lokanim porezima (»Narodne
novine«, broj 115/16), Zakona o porezu na dohodak
(»Narodne novine«, broj 115/16) i Pravilnika o porezu
na dohodak (»Narodne novine«, broj 1/17).
Članak 4.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na
dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.
Članak 5.
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Članak 9.

(1) Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2,5%.
(2) Porez na potrošnju prihod je proračuna Općine
Ljubešćica.
(3) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni
obveznik, za razdoblje od prvog do posljednjeg dana
u mjesecu, iskazuje na Obrascu PP–MI-PO do 20.
dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu
porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana
u mjesecu za prethodni.
(4) Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza
na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna
uprava čijoj se nadležnoj Ispostavi predaje citirani
Obrazac iz stavka 3. ovog članka.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 10.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke
osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze
na području Općine Ljubešćica.
Članak 11.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio
zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor, u smislu ove Odluke, ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao
i dijelovi objekta koji služe u iste svrhe.
Članak 12.

(1) Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od
10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

(1) Porez na kuće za odmor plaća se godišnje
8,00 kuna/m 2 korisne površine kuće za odmor.

(2) Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna
Općine Ljubešćica.

(2) Porez na kuće za odmor prihod je proračuna
Općine Ljubešćica na čijem se području nalazi kuća
za odmor.

(3) Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak za Općinu Ljubešćica obavlja
Ministarstvo financija, Porezna uprava.
2. Porez na potrošnju
Članak 6.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih
pića, (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim
objektima na području Općine Ljubešćica.
Članak 7.
Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske
usluge na području Općine Ljubešćica.
Članak 8.
Osnovica poreza na potrošnju iz članka 6. ove
Odluke je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na
dodanu vrijednost.

(3) Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ljubešćica ili
nadležnoj Ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke
o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se
nalaze ti objekti, te korisnu površinu kao i podatke o
poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine
za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.
(4) Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana
od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza,
koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava.
Članak 13.
(1) Porez na kuće za odmor ne plaćaju vlasnici
objekata koji imaju prebivalište na području Općine
Ljubešćica, što dokazuju potvrdom o prebivalištu.
(2) Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće
za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te
starosti i trošnosti.
(3) Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za
odmor u vrijeme dok su u njima smješteni prognanici
i izbjeglice.
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4. Porez na korištenje javnih površina
Članak 14.
(1) Porez na korištenje javne površine plaćaju
pravne i fizičke osobe koje privremeno koriste javnu
površinu na području Općine Ljubešćica.
(2) Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju
se javne površine definirane relevantnim zakonskim
odredbama te utvrđene člankom 3. Odluke o komunalnom redu na području Općine Ljubešćica i neizgrađeno
građevinsko zemljište u vlasništvu Općine.
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(3) Privremenim objektima, u smislu ove Odluke,
smatraju se kiosci, manji montažni objekti, pokretne
naprave i ugostiteljske terase, definirane Odlukom o
komunalnom redu Općine Ljubešćica i relevantnim
zakonskim odredbama.
Članak 15.
Za korištenje javnih površina, ovisno o namjeni,
utvrđuje se visina poreza na korištenje javnih površina
kako slijedi:

1. kiosci, montažni objekti

30,00 kn / m 2 / mjesečno

2. ugostiteljske terase (od 1.04. do 31.10. ili 1.5. do 30.9.)

15,00 kn / m 2 / mjesečno

3. ugostiteljske i slične pokretne prikolice

20,00 kn / m 2 / dnevno

4. šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost

10,00 kn / m 2 / dnevno

5. cirkusi, luna park, zabavne radnje i slično

300,00 kn / dnevno

6. prigodne prodaje na stolovima, klupama i štandovima ili bez
postavljanja pokretnih naprava

20,00 kn / m 2 / dnevno

7. postavljanje stolova, klupa ili štandova u svrhu izborne promidžbe

15,00 kn / m² / dnevno

8. zamrzivači, uslužne naprave

5,00 kn / m 2 / dnevno

9. javne površine ispred trgovina koja se koriste za izlaganje i prodaju robe

1,00 kn / m 2 / dnevno

10. javne površine koje se koriste za utovar, istovar i smještaj građevinskog materijala, postavu skela, ograda gradilišta te u svrhu
izvođenja građevinskih radova
11. javne površine koje se koriste radi građenja, rekonstrukcije i
održavanja komunalne i druge infrastrukture te izvođenja istraživačkih i drugih građevinskih radova

1,00 kn / m 2 / dnevno

1,50 kn / m 2 / dnevno

12. postavljanje reklamnih i oglasnih panoa, ploča i drugih objekata
koji služe informiranju i reklamiranju

1,00 kn / dnevno, paušal

13. putokazi i slične naprave na javnim površinama

1,00 kn / dnevno, paušal

14. pokretne trgovine
15. izlaganje robe bez mogućnosti prodaje
Za višednevno korištenje javne površine (minimalno tri dana) iz stavka 1. točke 3., 4. i 6. ovog članka,
utvrđuje se porez na korištenje javne površine od
5,00 kn / m 2 za svaki dan korištenja.
Članak 16.
(1) Za korištenje javne površine podnosi se zahtjev
Jedinstvenom upravnom odjelu, sukladno Odluci o
komunalnom redu.
(2) Jedinstveni upravni odjel izdaje odobrenje za
privremeno korištenje javne površine, sukladno Odluci
o komunalnom redu i ovoj Odluci.
(3) Ukoliko podnositelj zahtjeva ima dospjelog dugovanja prema Općini Ljubešćica s bilo koje osnove,
ne može se odobriti korištenje javne površine.
(4) Poslove u vezi s naplatom poreza na korištenje
javne površine obavlja Ministarstvo financija, Porezna
uprava.
Članak 17.
Od obveze plaćanja poreza na korištenje javne
površine oslobođene su neprofitne udruge građana

200,00 kn / mjesečno, paušal
5,00 kn / m² / dnevno
i Općina Ljubešćica kada je organizator i pokrovitelj
manifestacija humanitarnog, kulturnog, sportskog sadržaja uz obaveznu prethodnu najavu Jedinstvenom
upravnom odjelu.
5. Porez na nekretnine
Članak 18.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća uredit će se
detaljnije sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na
nekretnine sukladno odredbama Zakona o lokalnim
porezima (»Narodne novine«, broj 115/16).
III. PROVEDBENE ODREDBE
Članak 19.
(1) Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na korištenje javnih
površina do donošenja posebne odluke Općinskog
vijeća, obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.
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Članak 20.

Glede utvrđivanja, razreza, naplate, žalbe, obnove
postupka, zastare, kaznenih i prekršajnih sankcija, te
drugih postupovnih odredaba pri utvrđivanju i naplati
općinskih poreza iz ove Odluke primjenjuju se odredbe
Općeg poreznog zakona, Zakona o lokalnim porezima
i svih drugih propisa kojima se regulira predmetno
područje.

naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (»Narodne novine«, broj 1/17) i članka
30. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 9/13 i 24/13), Općinsko
vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 26.
lipnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o povjeravanju poslova naplate
općinskih poreza

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 1.

Članak 21.
(1) Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor
započeti po Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne
novine«, broj 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po odredbama
Zakona o lokalnim porezima i ove Odluke.
(2) Rješenja o korištenju javne površine koja su
donijeta do dana stupanja na snagu ove Odluke ostaju
na snazi.
(3) Rješenja o odobravanju pokretne prodaje na
području Općine Ljubešćica izdana do dana stupanja na
snagu ove Odluke moraju se uskladiti s ovom Odlukom
najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na
snagu ove Odluke. Ukoliko ovlaštenici pokretne prodaje ne pristaju na uvjete propisane ovom Odlukom,
Rješenja o odobravanju pokretne prodaje na području
Općine Ljubešćica će se staviti van snage.
Članak 22.
Odredbe članaka 10. - 13. ove Odluke prestaju
važiti 1. siječnja 2018. godine.
Članak 23.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o porezima Općine Ljubešćica (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 3/99, 6/02 i 12/03)
i Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Narodne
novine«, broj 1/12).
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«,
osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju
na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave
u »Narodnim novinama«.
KLASA: 410-01/17-01/12
URBROJ: 2186/025-01-17-3
Ljubešćica, 26. lipnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Ivanušec, v. r.

20.
Na temelju članka 41. Zakona o lokalnim porezima
(»Narodne novine«, broj 115/16), članka 5. Pravilnika
o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi
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Poslovi u vezi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (u
daljnjem tekstu: Porezna uprava).
Članak 2.
Porezna uprava obavljati će poslove iz članka 1.
ove Odluke, za sljedeće poreze:
-

porez na potrošnju,

-

porez na kuće za odmor,

-

porez na korištenje javnih površina.
Članak 3.

Za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja,
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih
poreza, Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od
5% od ukupno naplaćenih prihoda.
Članak 4.
Porezna uprava, do 15.-og u mjesecu, za prethodni
mjesec dostavljat će zbirna izvješća o utvrđenim i
naplaćenim porezima iz članka 2. ove Odluke.
Članak 5.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda
korisnicima da naknadu Poreznoj upravi iz članka 3.
ove Odluke obračunava i uplaćuje izravno u državni
proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli
mjesec.
Članak 6.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o
povjeravanju poslova naplate općinskih poreza (KLASA:
415-01/03-01/1; URBROJ: 2186-025-01-03-2) od 15.
prosinca 2003. godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 410-01/17-01/13
URBROJ: 2186/025-01-17-3
Ljubešćica, 26. lipnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Ivanušec, v. r.
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21.
Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), članka 7. i 8. Zakona o predškolskom odgoju
i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07
i 94/13), te na temelju članka 30. stavak 1. točka 10.
Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 9/13 i 24/13), Općinsko vijeće
Općine Ljubešćica na 2. sjednici održanoj 26. lipnja
2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića »LEPTIRIĆ«
Ljubešćica
Članak 1.
Osniva se javna ustanova za predškolski odgoj i
obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi
pod nazivom: Dječji vrtić »LEPTIRIĆ« Ljubešćica (u
daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
Sjedište Dječjeg vrtića je u Ljubešćici, Zagrebačka
22A.
Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Ljubešćica (u
daljnjem tekstu: Osnivač).
Članak 2.
Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i
obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od
navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se:
-

redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim
mogućnostima i sposobnostima,

-

programi za djecu rane i predškolske dobi s
teškoćama u razvoju

-

programi za darovitu djecu rane i predškolske
dobi,

-

programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,

-

programi predškole,

-

programi ranog učenja stranih jezika i drugi
programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i
sportskog sadržaja.

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja,
Dječji vrtić može izvoditi programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog
odgoja i obrazovanja.
Programe iz stavaka 2. i 3. ovog članka Dječji vrtić
će ostvarivati uz prethodnu suglasnost ministarstva
nadležnog za obrazovanje.
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Za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića Osnivač
osigurava sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.
Članak 4.
Sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Dječjeg
vrtića osigurat će se u skladu s utvrđenim kriterijima
za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi iz proračuna
Općine Ljubešćica sudjelovanjem roditelja u cijeni
programa te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača,
stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih
izvora čine imovinu Dječjeg vrtića.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Dječji vrtić ostvari
dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje
i razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića, u skladu s ovom
odlukom i statutom Dječjeg vrtića.
Članak 5.
Dječji vrtić odgovara za obveze cijelom svojom
imovinom.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za
obveze Dječjeg vrtića.
Članak 6.
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača steći,
opteretiti ili otuđiti nekretnine.
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača steći,
opteretiti ili otuđiti drugu imovinu čija je vrijednost veća
od 200.000,00 kn.
Članak 7.
Dječji vrtić se upisuje u sudski registar nadležnog
trgovačkog suda.
Upisom u sudski registar Dječji vrtić stječe svojstvo
pravne osobe.
Članak 8.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima 5 članova:
-

tri člana imenuje Osnivač iz reda javnih radnika,

-

jednog člana biraju roditelji djece korisnika
usluga Dječjeg vrtića,

-

jednog člana biraju tajnim glasovanjem iz reda
odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Način izbora članova Upravnog Vijeća iz redova
korisnika usluga i djelatnika Dječjeg vrtića, način
rada i donošenja odluka Upravnog vijeća utvrdit će
se statutom Dječjeg vrtića.

Članak 3.
Osnivač osigurava prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima i normativima
rada propisanim Državnim pedagoškim standardom
predškolskog odgoja i obrazovanja. Prostor za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića je u vlasništvu Općine
Ljubešćica.

Članak 9.
Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:
1. uz prethodnu suglasnost Osnivača
- 		 donosi statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića,
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- 		 odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina, kao i druge imovine iz
članka 6. stavka 2 ove Odluke,

2. predlaže Osnivaču:
- 		 imenovanje i razrješenje ravnatelja Dječjeg
vrtića,
- 		 promjene naziva i sjedišta Dječjeg vrtića,
- 		 statusne promjene Dječjeg vrtića,
3. samostalno donosi Odluke i obavlja sljedeće
poslove:
- 		 donosi druge opće akte utvrđene zakonom
i statutom Dječjeg vrtića,
- 		 donosi godišnji plan i program rada Dječjeg
vrtića, te nadzire njegovo provođenje,
- 		 donosi financijski plan, godišnji obračun i
financijska izvješća Dječjeg vrtića.
Upravno vijeće razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovom odlukom, statutom
i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.
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Članak 13.

Dječji vrtić će obavljati svoju djelatnost na temelju
godišnjeg plana i programa rada koji se odnosi za
svaku pedagošku godinu.
U Dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i
obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi
o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped
i rehabilitator) te medicinska sestra kao zdravstvena
voditeljica.
Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju
imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen
ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje
poslova iz stavka 2. ovog članka
Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 2. ovog
članka, u dječjim vrtićima rade i druge osobe koje
obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove,
čiju razinu i vrstu obrazovanja pravilnikom propisuje
ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 14.

Članak 10.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg
vrtića.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja
ispunjava zakonom propisane uvjete.

Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg
vrtića, a koja nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju
se odredbe Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i drugih propisa što se
odnose na djelatnost dječjeg vrtića.

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji
raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

Članak 15.

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Za privremenu ravnateljicu Vrtića imenuje se
Suzana Žugec.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba
može biti ponovno imenovana.

Privremena ravnateljica je ovlaštena pod nadzorom
Osnivača obaviti pripreme za početak rada Dječjeg
vrtića, a posebno:

Ugovor o radu s ravnateljem Dječjeg vrtića zaključuje Upravno vijeće.
Članak 11.
Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj Dječjeg vrtića:
-

predlaže godišnji plan i program rada,

-

brine se za provođenje odluka upravnog vijeća,
odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,

-

obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom.
Članak 12.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni
suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program
predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana
i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada,
potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne
poslove utvrđene zakonom i statutom.
Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže
se uređuje statutom Dječjeg vrtića.

-

pribaviti posebne dozvole za početak rada
Dječjeg vrtića,

-

podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.
Članak 16.

Dječji vrtić ima statut i druge opće akte.
Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste
i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja
usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, javnost rada te
druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića.
Članak 17.
Statut Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće uz
prethodnu suglasnost osnivača Dječjeg vrtića.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića je dužno donijeti statut
u roku od 90 dana od dana konstituiranja.
Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
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KLASA: 601-01/17-01/2
URBROJ: 2186/025-01-17-3
Ljubešćica, 26. lipnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Ivanušec, v. r.

22.
Na temelju članka 1. stavak 1. Zakona o pravu
na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
25/13 i 85/15) i članka 30. Statuta Općine Ljubešćica
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 9/13 i
24/13), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici
održanoj 26. lipnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o prestanku važenja Pravilnika o pravu
na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija
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22B da u sklopu djelatnosti zbog koje je osnovano
općim aktima, poslovi upravljanja građevina za javnu
vodoopskrbu - lokalnih vodovoda (naselja bez razvijene
vodoopskrbne mreže).
Članak 2.
Međusobna prava i obveze u obavljanju poslova
iz članka 1. ove Odluke regulirat će se Sporazumom
o međusobnim pravima i obvezama koji se nalazi u
prilogu ove Odluke no nisu predmet objave.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 363-01/17-01/7
URBROJ: 2186/025-01-17-3
Ljubešćica, 26. lipnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Ivanušec, v. r.

I.
Pravilnik o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, KLASA: 008-02/15-01/6;
URBROJ: 2186/025-01-17-2 od 15. lipnja 2015. godine
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/15)
prestaje važiti danom stupanja na snagu ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 008-02/15-01/6
URBROJ: 2186/025-01-17-2
Ljubešćica, 26. lipnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Ivanušec, v. r.

23.
Na temelju članka 196., 201. i 202. Zakona o vodama
(»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13
i 14/14), članka 3.a Odluke o komunalnim djelatnostima koje s mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 5/05,
31/09 i 58/13) i članka 30. Statuta Općine Ljubešćica
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 9/13 i
24/13), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici
održanoj 26. lipnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o povjeravanju poslova upravljanja lokalnim
vodovodima na području
Općine Ljubešćica
Članak 1.
Ovom Odlukom povjeravaju se PODUZETNIČKOM
CENTRU LJUBEŠĆICA d.o.o. Ljubešćica, Zagrebačka

24.
Temeljem odredbe članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16) i članka 30. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 9/13 i 24/13), Općinsko
vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 26.
lipnja 2017. godine, donijelo je
PRAVILNIK
o provedbi postupaka jednostavne nabave
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1) Ovim se Pravilnikom o provedbi postupaka
jednostavne nabave (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
uređuju pravila, uvjeti i postupci Općine Ljubešćica
(u daljnjem tekstu: Naručitelj) u provedbi postupaka
nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti manje
od 200.000,00 kuna bez PDV-a i radova procijenjene
vrijednosti manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a
(u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje se
sukladno članku 12. stavku 1. Zakon o javnoj nabavi
(»Narodne novine«, broj 120/16, u daljnjem tekstu:
ZJN 2016) ne primjenjuje ZJN 2016.
2) U provedbi postupaka nabave robe, radova i
usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati
i druge važeće zakonske i podzakonske akte, opće i
posebne akte Naručitelja koji se odnose na pojedini
predmet nabave, te voditi računa o načelima javne
nabave i mogućnosti primjene elektroničkih sredstava
komunikacije.
Članak 2.
1) Odredbe ovog Pravilnika moraju se primjenjivati
na način kako bi se osiguralo zakonito, namjensko,
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ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih sredstava
Općine Ljubešćica.
PREDMET NABAVE
Članak 3.
1) Naručitelj određuje predmet nabave na način da
predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.
2) Predmet nabave se mora opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva Naručitelja.
3) Opis predmeta nabave ne smije pogodovati
određenom gospodarskom subjektu.
POSTUPCI JEDNOSTAVNIH NABAVA
Članak 4.
1) Postupci jednostavne nabave u smislu ovog
Pravilnika, dijele se na:
1. postupke nabave čija je procijenjena vrijednost
manja od 70.000,00 kuna, za nabavu robe,
radova i/ili usluga,
2. postupke nabave čija je procijenjena vrijednost
jednaka ili veća od 70.000,00 kuna te manja
od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga,
odnosno manja od 500.000,00 kuna za nabavu
radova, odnosno do vrijednosti pragova iz članka
12. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.
2) Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave
temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu
vrijednost (PDV).
Članak 5.
(1) Postupak jednostavne nabave iz članka 4. stavak
1.ovog Pravilnika pokreće se zahtjevom za nabavu
prema odgovornoj osobi Naručitelja prema propisanim
procedurama Naručitelja. Odgovorna osoba Naručitelja donosi odluku o početku postupka jednostavne
nabave, koja se sastoji od:
1. naziva predmeta nabave,
2. rednog broja predmeta nabave u planu nabave,
3. procijenjene vrijednosti nabave,
4. iznosa planiranih sredstava (s PDV-om) i izvora
planiranih sredstava,
5. podataka o osobama koje provode postupak,
6. podataka o gospodarskim subjektima kojima će
se uputiti poziv za dostavu ponude (u slučajevima
kada se dostavlja poziv za dostavu ponude) i
7. ostalih podataka.
Članak 6.
1) U planu nabave i registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Naručitelja, navode se svi
predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od
20.000,00 kuna.
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2) Plan nabave i registar ugovora, kao i sve njegove kasnije promjene, Naručitelj objavljuje na svojim
internetskim stranicama.
PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST MANJA
OD 70.000,00 KUNA
Članak 7.
1) Postupak jednostavne nabave robe, radova i
usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00
kuna provodi se, u pravilu putem narudžbenice,
zaključka ili sklapanjem ugovora o nabavi, s jednim
gospodarskim subjektom po vlastitom izboru.
2) Narudžbenicu, zaključak i ugovor potpisuje općinski načelnik, odnosno osoba po njegovom ovlaštenju.
3) Iznimno u slučaju nabave robe, usluga, radova, te provedbu projektnih natječaja malih iznosa
vrijednosti za koje nije izdana pisana narudžbenica,
zaključak ili ugovor s predmetom nabave, ovlaštena
osoba koja je izvršila narudžbu na drugi uobičajeni
način ovjeriti će ispostavljeni predračun ili račun za
predmetnu narudžbu.
PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 70.000,00 KUNA, A MANJA OD
200.000,00 KUNA ZA NABAVU ROBE I USLUGA,
ODNOSNO MANJA OD 500.000,00 KUNA ZA
NABAVU RADOVA
Članak 8.
1) Nabava robe, radova i/ili usluga procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a
manje od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga,
odnosno manja od 500.000,00 kuna za nabavu radova
(članak 4. stavak 1. točka 2. ovog Pravilnika) provodi
se upućivanjem poziva na dostavu ponuda na dokaziv
način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom
slanju telefaksom, potvrda e-poštom i slično) na adrese
najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom
izboru, no Naručitelj može objaviti poziv i na svojim
internetskim stranicama.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ovisno o
prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja,
poziv na dostavu ponuda može se uputiti i samo
jednom gospodarskom subjektu, osobito u slijedećim
slučajevima:
-

kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili
razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava
ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski
subjekt,

-

kod nabave koja zahtijeva žurnost, uzrokovane
događajima koji se nisu mogli predvidjeti,

-

kada nije dostavljena niti jedna ponuda, a postupak jednostavne nabave se ponavlja.

3) Rok za dostavu ponude mora biti primjeren
predmetu nabave i ne smije biti kraći od 8 dana od
dana upućivanja poziva na dostavu ponude.
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KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Članak 9.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda, a odabir kriterija odnosno
metode za primjenu ekonomski najpovoljnije ponude
mora se naznačiti u svakom pozivu za dostavu ponuda
uvažavajući specifičnost predmeta nabave.
DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE
NABAVE
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Članak 13.
1) Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da
isporuči robu, pruži uslugu i/ili izvede radove sukladno
uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponude.
2) Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku
i latiničnom pismu te mora biti u skladu s uvjetima i
zahtjevima Naručitelja.
3) Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez
poreza na dodanu vrijednosti moraju biti uračunati svi
troškovi i popusti.
Članak 14.

Članak 10.
1) Poziv na dostavu ponude iz članka 10. i 11. ovog
Pravilnika, mora biti jasan, razumljiv i nedvojben, te
izrađen na način da sadrži sve potrebne podatke koji
ponuditelju omogućuju izradu i dostavu ponude i ne
smije pogodovati niti jednom gospodarskom subjektu.
2) Poziv na dostavu ponuda treba sadržavati
najmanje:
1. naziv Naručitelja,
2. opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,
3. kriterij za odabir ponude,
4. procijenjenu vrijednost nabave,
5. uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti,
6. rok za dostavu ponuda,
7. način dostavljanja ponuda,
8. internetsku adresu ili adresu na kojoj se može
preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno,
9. kontakt osobu, broj telefona i adresu e-pošte,
10. druge potrebne elemente po ocjeni Naručitelja.
Članak 11.
1) Sve dokumente radi dokazivanja nepostojanja
osnova za isključenje te ispunjavanja kriterija za odabir
ponude (uvjeta sposobnosti) izuzev jamstava (ukoliko
se isto traži), ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj
preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni
ispis elektroničke isprave.
2) Naručitelj u pozivu na dostavu ponude može
odrediti uvjete sposobnosti za obavljanje profesionalne
djelatnosti, uvjete ekonomske i financijske sposobnosti,
te uvjete tehničke i stručne sposobnosti.
Članak 12.
1) Naručitelj u postupku jednostavne nabave može od
gospodarskih subjekata tražiti slijedeće vrste jamstava:
-

jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj
povrede ugovornih obveza,

-

jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

2) Bez obzira koje je sredstvo jamstva Naručitelj
odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

1) Ponude se dostavljaju poštom ili se predaju
u pisarnici Općine Ljubešćica u zatvorenoj omotnici
s naznakom naziva Naručitelja, naziva ponuditelja,
naziva predmeta nabave i napomene: »ne otvaraj«.
2) Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
3) Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti
način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom
da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Članak 15.
1) Ponude se upisuju u upisnik o zaprimanju ponuda
te dobivaju redni broj prema redoslijedu zaprimanja.
Upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju, pregledu
i ocjeni ponuda.
2) Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme
zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu
zaprimanja. Ponuda zaprimljena nakon isteka roka za
dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju
ponuda, već se evidentira kao zakašnjela te neotvorena
vraća pošiljatelju bez odgode.
Članak 16.
1) U slučaju provođenja jednostavne nabave iz
članka 4. stavak 1. ovog Pravilnika, po isteku roka
određenog u pozivu na dostavu ponuda, ovlašteni
predstavnici Naručitelja u sastavu od najmanje tri (3)
ovlaštena predstavnika Naručitelja (u daljnjem tekstu:
stručno povjerenstvo), otvaraju pristigle ponude prema
redoslijedu zaprimanja ponuda.
2) Stručno povjerenstvo imenuje općinski načelnik
odlukom o početku provedbe postupka jednostavne
nabave.
3) Članovi stručnog povjerenstva ne moraju biti
zaposlenici Naručitelja.
4) Otvaranje ponuda u postupcima jednostavne
nabave nije javno.
Članak 17.
1) Postupak pregleda i ocjena ponuda obavlja
stručno povjerenstvo.
2) Stručno povjerenstvo pregledava i ocjenjuje
ponude na temelju uvjeta utvrđenih u pozivu za dostavu ponuda.
3) U postupku pregleda i ocjene ponuda, ovlašteni
predstavnici naručitelja provjeravaju valjanost ponude
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zavisno od obveznog sadržaja ponude utvrđenog u
pozivu za dostavu ponude sljedećim redoslijedom:
-

razloge isključenja,

-

ispunjenje uvjeta sposobnosti,

-

računsku ispravnost ponude,

-

ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta
nabave i tehničke specifikacije,

-

ispunjenje ostalih uvjeta iz poziva za dostavu
ponuda.

4) Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja
obavijesti naručitelja.
Članak 18.
1) Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude.
2) Ako se utvrdi računska pogreška, Naručitelj
će od ponuditelja zatražiti prihvat ispravka računske
pogreške, a ponuditelj je dužan potvrditi prihvaćanje
ispravka računske pogreške u roku od 3 (tri) dana od
dana primitka obavijesti. Ispravci se u ponudi jasno
naznačuju.
3) Nepravilna ponuda je ponuda koja nije sukladna
pozivu na dostavu ponude ili je primljena izvan roka za
dostavu ponuda, ili nije rezultat tržišnog natjecanja, ili
je naručitelj utvrdio da je izuzetno niska, ili ponuda ponuditelja koji nije prihvatio ispravak računske pogreške.
4) Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda čija
cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana
sredstva Naručitelja za nabavu ili ponuda ponuditelja
koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir.
5) Neprikladna ponuda je svaka ponuda koja nije
relevantna za ugovor o nabavi jer bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve naručitelja
propisane dokumentacijom o nabavi.
Članak 19.
1) O postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda
sastavlja se zapisnik.
Članak 20.
(1) Stručno povjerenstvo može, ukoliko smatra
potrebnim, nakon rangiranja ponuda od najpovoljnijeg
ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih
preslika jednog ili više dokumenata (potvrde, isprave,
izvodi, ovlaštenja i sl.), koji su bili traženi, a koje izdaju
nadležna tijela.
Članak 21.
(1) Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, odbiti ponudu za koju utvrdi da
je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva.
Članak 22.
(1) Naručitelj je obvezan poništiti postupak jednostavne nabave ako:
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1. nije pristigla nijedna ponuda
2. nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda
ne preostane nijedna valjana ponuda
3. je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako naručitelj
ima ili će imati osigurana sredstva
(2) Naručitelj može poništiti postupak jednostavne
nabave ako:
1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo
do pokretanja postupka jednostavne nabave,
da su bile poznate prije pokretanja postupka
jednostavne nabave,
2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo
do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije pokretanja
postupka jednostavne nabave.
Članak 23.
(1) Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene
ponuda te kriterija za odabir ponude donosi Obavijest
o odabiru najpovoljnije ponude, a ako postoje razlozi
za poništenje postupka jednostavne nabave naručitelj
bez odgode donosi Obavijest o poništenju postupka
nabave.
(2) Obavijest o odabiru odnosno Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave donosi općinski
načelnik.
(3) Za odabir ponude je dovoljna 1 (jedna) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima i
zahtjevima Naručitelja.
(4) Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako
rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj
će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
(5) Obavijest o odabiru s preslikom zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda ili Obavijest o
poništenju postupka naručitelj će dostaviti svakom
ponuditelju u postupku na dokaziv način (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e-poštom, objavom na internetskim stranicama
naručitelja i slično).
Članak 24.
(1) Rok za donošenje Obavijesti o odabiru ponude
ili Obavijesti o poništenju postupka je 30 dana od
isteka roka za dostavu ponuda.
(2) Dostavom obavijesti o odabiru ili poništenju
stječu se uvjeti za sklapanje ugovora ili za pokretanje
novog postupka jednostavne nabave.
(3) Protiv Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude
ili Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave
nije dopuštena žalba.
SKLAPANJE UGOVORA O NABAVI
Članak 25.
(1) S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o
nabavi koji mora biti u skladu s uvjetima određenim u
pozivu na dostavu ponude te odabranom ponudom.
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ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.

KLASA: 021-05/17-01/10
URBROJ: 2186/025-01-17-3
Ljubešćica, 26. lipnja 2017.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana
od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ( KLASA: 406-01/14-01/1; URBROJ:
2186/025-03-14-1) od 23. siječnja 2014. i Izmjene
Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA: 406-01/14-01/1; URBROJ:
2186/025-03-14-2) od 4. ožujka 2017. godine.
(3) Sukladno odredbi članka 15. stavka 3. ZJN
2016 ovaj Pravilnik objaviti će se i na internetskim
stranicama Općine Ljubešćica.
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Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Ivanušec, v. r.

26.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Ljubešćica
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 9/13
i 24/13) i članka 9. stavka 2. Odluke o ustanovljenju
javnih priznanja Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 23/10), Općinsko vijeće
Općine Ljubešćica na sjednici, održanoj 26. lipnja
2017. godine, donijelo je

KLASA: 406-01/17-01/2
URBROJ: 2186/025-01-17-3
Ljubešćica, 26. lipnja 2017.

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
javnih priznanja

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Ivanušec, v. r.

I.
25.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12,
19/13 i 137/15), članka 42. Statuta Općine Ljubešćica
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 9/13 i
24/13), članka 15. i 17. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 9/13), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na konstituirajućoj sjednici, održanoj 26. lipnja
2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Komisije za
statut, poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća Općine Ljubešćica
I.
U Komisiju za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Ljubešćica biraju se:
1. STJEPAN IVANUŠEC iz Ljubešćice, Bednjanska
53, za predsjednika
2. DANIJEL ŠTRIGA iz Rakovca 42A, Ljubešćica,
za člana
3. MAJA BAHUNEK iz Ljubešćice, Zagrebačka
28B za člana
4. SUZANA ŽUGEC iz Ljubešćice, Zagrebačka
28C, za člana
5. DRAŽEN ŠTRIGA iz Ljubešćice, Ulica braće
Radić 15, za člana.
II.
Ovo će se Rješenje objaviti u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.

Utvrđuje se da su općinski načelnik i predsjednik
Općinskog vijeća Općine Ljubešćica članovi Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja po položaju, temeljem
stavka 2. članka 9. Odluke o ustanovljenju javnih
priznanja Općine Ljubešćica.
Predsjednik Općinskog vijeća ujedno je i predsjednik
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.
II.
Uz općinskog načelnika Nenada Horvatića i
predsjednika Općinskog vijeća Stjepana Ivanušeca,
za članove Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja
imenuju se:
-

Ksenija Jertec - članica Općinskog vijeća,

-

Draženko Sakač - član Općinskog vijeća,

-

Branko Sakač - član Općinskog vijeća.
III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 42/13).
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 061-01/17-01/1
URBROJ: 2186/025-01-17-3
Ljubešćica, 26. lipnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Ivanušec, v. r.
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OPĆINA SRAČINEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
15.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Sračinec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/13 i
27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 2. sjednici
održanoj dana 27. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za statut i poslovnik
Općinskog vijeća Općine Sračinec
I.
U Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća
Općine Sračinec biraju se:
Za predsjednika:
1. Sandro Miko iz Sračinca, Zelendvorska 72,
Za članove:
2. Karmela Majcen iz Sračinca, Gustava Krkleca
4,
3. Snežana Liber iz Sračinca, Gustava Krkleca
23,
4. Valerija Paljak iz Sračinca, Dravska 91,
5. Verner Šoković iz Svibovca Podravskog, Tome
Blažeka 5.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2186/07-01-02-17-1
Sračinec, 27. lipnja 2017.
Predsjednica Općinskog vijeća
Stanka Miko, v.r.

16.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Sračinec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/13 i
27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 2. sjednici
održanoj dana 27. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za financije i proračun
Općinskog vijeća Općine Sračinec
I.
U Odbor za financije i proračun Općinskog vijeća
Općine Sračinec biraju se:
Za predsjednika:
1. Stanka Miko iz Sračinca, Ivana Gorana Kovačića
35,

Za članove:
2. Đurđica Kovačić iz Sračinca, Ljudevita Gaja
74,
3. Željko Kovačić iz Sračinca, Zelendvorska 106,
4. Danijel Mesek iz Sračinca, Vladimira Nazora
20,
5. Darko Milosavljević iz Sračinca, M.Gupca 5/a.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2186/07-01-02-17-2
Sračinec, 27. lipnja 2017.
Predsjednica Općinskog vijeća
Stanka Miko, v.r.
17.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Sračinec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/13 i
27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 2. sjednici
održanoj dana 27. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za odgoj, prosvjetu, kulturu
i šport Općinskog vijeća Općine Sračinec
I.
U Odbor za odgoj, prosvjetu, kulturu i šport Općinskog vijeća Općine Sračinec biraju se:
Za predsjednika:
1. Goran Stolnik iz Sračinca, Varaždinska 242,
Za članove:
2. Stanka Miko iz Sračinca, I. G. Kovačića 35,
3. Žarko Španić iz Svibovca Podravskog,
Dravska 1a,
4. Miljenka Križnjak iz Sračinca, Braće Radić 35,
5. Mihael Liber iz Sračinca, Matije Gupca 9,
6. Domagoj Bačani iz Sračinca, Matije Gupca
5/a,
7. Branko Leskovar iz Sračinca, Zelendvorska
163.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2186/07-01-02-17-3
Sračinec, 27. lipnja 2017.
Predsjednica Općinskog vijeća
Stanka Miko, v.r.
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18.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Sračinec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/13 i
27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 2. sjednici
održanoj dana 27. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Socijalnog vijeća Općinskog vijeća
Općine Sračinec
I.
U Socijalno vijeće Općinskog vijeća Općine Sračinec biraju se:
Za predsjednika:
1. Viktorija Bučela Komes iz Sračinca, Ljudevita
Gaja 96,

3. Žarko Španić iz Svibovca Podravskog, Dravska
1a,
4. Anđelko Križmarić iz Sračinca, Varaždinska
228,
5. Jelena Bunić iz Sračinca, Braće Radić 8,
6. Domagoj Bačani iz Sračinca, Matije Gupca
5/a,
7. Franjo Flegar iz Sračinca, Varaždinska 172.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2186/07-01-02-17-5
Sračinec, 27. lipnja 2017.
Predsjednica Općinskog vijeća
Stanka Miko, v.r.

Za članove:
2. Miljenka Križnjak iz Sračinca, Braće Radić 35,
3. Brankica Bešenić iz Svibovca Podravskog,
Školska 64,
4. Snežana Liber iz Sračinca, Gustava Krkleca
23,
5. Kristina Topolovec iz Sračinca, Ljudevita
Gaja 45a.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2186/07-01-02-17-4
Sračinec, 27. lipnja 2017.
Predsjednica Općinskog vijeća
Stanka Miko, v.r.

19.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Sračinec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/13 i
27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 2. sjednici
održanoj dana 27. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za komunalne djelatnosti
Općinskog vijeća Općine Sračinec
I.
U Odbor za komunalne djelatnosti Općinskog vijeća
Općine Sračinec biraju se:

20.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Sračinec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/13 i
27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 2. sjednici
održanoj dana 27. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
I.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda na području Općine Sračinec,
biraju se:
Za predsjednika:
1. Miljenka Križnjak, iz Sračinca, Braće Radić
35,
Za članove:
2. Marijan Liber iz Sračinca, Mate Melinčeka 14,
3. Antun Hudin iz Sračinca, Mate Melinčeka 42,
4. Luka Vinter iz Sračinca, Zelendvorska 99,
5. Miroslav Peklar iz Svibovca Podravskog,
Dravska 133.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2186/07-01-02-17-6
Sračinec, 27. lipnja 2017.
Predsjednica Općinskog vijeća
Stanka Miko, v.r.

Za predsjednika:
1. Božidar Novoselec iz Sračinca, Varaždinska
341,
Za članove:
2. Krunoslav Lukačić iz Svibovca Podravskog,
Dravska 19,
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II.

Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

RJEŠENJE
o imenovanju uredništva
»Glasa Općine Sračinec«

KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2186/07-01-02-17-8
Sračinec, 27. lipnja 2017.

I.

Predsjednica Općinskog vijeća
Stanka Miko, v.r.

U uredništvo »Glasa Općine Sračinec«, imenuju se:
Za urednika:
1. Božidar Novoselec iz Sračinca, Varaždinska
341,
23.

Za članove:
2. Krunoslav Lukačić iz Svibovca Podravskog,
Dravska 19,
3. Đurđica Kovačić iz Sračinca, Ljudevita Gaja
74,
4. Karmela Majcen iz Sračinca, Gustava Krkleca
4,
5. Valerija Paljak iz Sračinca, Dravska 91.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2186/07-01-02-17-7
Sračinec, 27. lipnja 2017.
Predsjednica Općinskog vijeća
Stanka Miko, v.r.

Na temelju članka 101. i 103. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12 i 15/15) i
članka 36. Statuta Općine Sračinec (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 14/13 i 27/13), Općinsko
vijeće Općine Sračinec na 2. sjednici održanoj dana
27. lipnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju potpisnika financijskih
dokumenata Općine Sračinec računa
broj HR02 2489 0041 8410 0000 3
koji se vodi u J&T Banka
Članak 1.
Za potpisnike financijskih dokumenata Općine
Sračinec po računu IBAN broj: HR02 2489 0041 8410
0000 3 koji se vodi u J&T Banka, određuju se:
1. Božidar Novoselec - općinski načelnik,
2. Krunoslav Lukačić - zamjenik općinskog
načelnika.

22.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Sračinec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/13 i
27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 2. sjednici
održanoj dana 27. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za popise birača
I.
U Komisiju za popise birača, imenuju se:
1. Sandro Miko iz Sračinca, Zelendvorska 72 - za
predsjednika,
2. Snežana Liber iz Sračinca, Gustava Krkleca
23 - za člana,
3. Jasmina Štrlek iz Svibovca Podravskog, Dravska 45 - za člana,
4. Marko Petrišić iz Svibovca Podravskog, Dravska
111 - za zamjenika predsjednika,
5. Darko Milosavljević iz Sračinca, Matije Gupca
5/a - za zamjenika člana,
6. Branko Leskovar iz Sračinca, Zelendvorska
163 - za zamjenika člana.

Članak 2.
Ovlašteni potpisnici financijskih dokumenata dokumente potpisuju pojedinačno.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju potpisnika financijskih dokumenata
Općine Sračinec računa broj 2489004-1841000003
koji se vodi u VABA Banka Varaždin (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 36/13).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 401-01/17-01/01
URBROJ: 2186/07-01-02-17-1
Sračinec, 27. lipnja 2017.
Predsjednica Općinskog vijeća
Stanka Miko, v.r.
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24.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Sračinec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/13 i 27/13),
Općinsko vijeće Općine Sračinec na 2. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. godine, donijelo je
PLAN
aktivnosti provođenja akcije
»Općina Sračinec - prijatelj djece« za 2017. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se Plan aktivnosti provođenja akcije »Općina Sračinec - prijatelj djece« u 2017. godini kako sijedi:
VRIJEME

PROGRAMSKO
PODRUČJE

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

SUDIONICI

SIJEČANJ

Projekt »Školsko
mlijeko«

Zdravlje djece

Osnovna škola
Sračinec,
Ravnateljica,
EU projekt

Učenici od 1. do
4. razreda

SIJEČANJ

Druga komponenta
projekta PU Vž
»Nasilje preko
interneta«

Odgoj
i obrazovanje

Predmetni učitelji,
PU Vž

Učenici 6. razreda,
učitelji, policija

SIJEČANJ

Školska natjecanja
iz matematike,
engleskog jezika,
fizike, geografije
i likovne kulture

Odgoj
i obrazovanje

predmetni učitelji

Učenici od 1. do
4. razreda

SIJEČANJ

Suradnja škole
i HNK
Varaždin - Pokus
na pozornici

Odgoj
i obrazovanje

učitelji

Učenici 5. do
8. razreda

SIJEČANJ

Radionica
s roditeljima
(izrada kostima
za maškare)

Slobodno vrijeme
i rekreacija

Dječji vrtić »Bambi«

Djeca,roditelji,
odgojitelji
Djeca svih dobnih
skupina, roditelji,
učitelji, odgojitelji,
članovi udruge
»Črna sraka«

ODRŽAVANJA

AKTIVNOSTI

SIJEČANJ

II. Međunarodni
srakarski fašnik

Slobodno vrijeme
i rekreacija

Udruga
»Črna sraka«
DV Bambi
OŠ Sračinec

SIJEČANJ

Potpora dojenju

Zdravlje djece

Zdravstvena
ambulanta

Patronažna sestra,
rodilje, liječnik

SIJEČANJ

Humanitarne akcije za
teško bolesnu djecu
Luku i Anu

Socijalna skrb

Općina Sračinec,
OŠ Sračinec

Članovi svih udruga
s područja Općine
Sračinec, učenici
OŠ Sračinec

VELJAČA

Valentinovo

Slobodno vrijeme
i rekreacija djece

OŠ Sračinec,
razrednici,
predmetni učitelji

Učenici od 1. do
8. razreda

VELJAČA

Školski preventivni
program
»Zdrav za pet«

Zdravlje djece

Mario Medenjak,
PU Varaždin

Učenici 8. razreda

VELJAČA

Valentinovo

Slobodno vrijeme
i rekreacija

DV »Bambi«
odgojiteljice

Djeca svih dobnih
skupina

VELJAČA

Predstava
»Duh zime, dah
proljeća, klaun, srce
i teta veljača«

Kultura

Putujuće kazalište
»Šareni svijet«

Djeca srednje
i starije skupine
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AKTIVNOSTI

PROGRAMSKO
PODRUČJE

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

SUDIONICI

VELJAČA

Fašnik u Svibovcu

Slobodno vrijeme
i rekreacija

Udruga »Črepičar«
Svibovec Podravski

Djeca, članovi
udruge »Črepičar«,
učenici PŠ
Svibovec Podravski

VELJAČA

Pilot projekt
Hrvatskog
stolnoteniskog saveza

Slobodno vrijeme
i rekreacija

Stolnoteniski klub
Sračinec

Djeca, članovi udruge,

OŽUJAK

Obilježavanje svjetskog dana vode

Odgoj i obrazovanje

OŠ Sračinec
Predmetni učitelji

Učenici od 1. do
8. razreda

OŽUJAK

Zabavna matematika

Odgoj i obrazovanje

Pedagoginja,
učiteljica J. Ribić

Učenici od 5. do
8. razreda

OŽUJAK

Natjecanje »Klokan
bez granica«

Slobodno vrijeme
i rekreacija

Razrednici,
učiteljica J. Ribić

Učenici od 2. do
8. razreda

OŽUJAK

Potraga
za pisanicama

Slobodno vrijeme
i rekreacija

DV »BAMBI«
odgojiteljice

Djeca srednje
i starije skupine,
roditelji

odgojitelji

Djeca starije
i srednje skupine,
Udruga žena
»Preslica«,
Cvjećarnica
»Orhideja«,
OPG »Jagić«,
roditelji, stanovnici
Općine Sračinec

ODRŽAVANJA

OŽUJAK

Bio - vrt

Odgoj
i obrazovanje,
ekologija

OŽUJAK

Oslikavanje velike
pisanice

Slobodno vrijeme,
kultura

Udruga žena
»Preslica«

Članice udruge
žena, odgojiteljice
DV»Bambi«,
djeca svih dobnih
skupina

OŽUJAK

Uskrsna radionica

Slobodno vrijeme,
kultura

Članice udruge žena
»Preslica«

Djeca svih dobnih
skupina, roditelji,
članice udruge

OŽUJAK

Uskrsna radionica

Slobodno vrijeme,
kultura

KUD »Benedikt« Svibovec Podravski

Djeca svih dobnih
skupina, roditelji,
članice udruge

TRAVANJ

Posjet HE Varaždin

Slobodno vrijeme
i rekreacija djece

OŠ Sračinec

Razrednici,
učenici od 5.do
8. razreda

TRAVANJ

Obilježavanje
Svjetskog dana
zdravlja - preventivne
aktivnosti
za 7. razrede

Slobodno vrijeme
i rekreacija

Pedagoginja,
razrednici

Učenici 3. razreda,
učenici 7. razreda

TRAVANJ

Škole za Afriku

Odgoj i obrazovanje

Pedagoginja,
razrednici,
predmetni učitelji

Učenici od 1.do
8. razreda

TRAVANJ

Obilježavanje Dana
planeta Zemlje

Odgoj i obrazovanje

Razrednici,
predmetni učitelji,
pedagoginja

Učenici od 1. Do
8. razreda

TRAVANJ

Obilježavanje
Svjetskog dana
plesa - eTwinning

Odgoj i obrazovanje

Učiteljica M. Novak

Učenici PŠ
Svibovec Podravski

TRAVANJ

Posjet tvornici
MA-PLAST

Odgoj
i obrazovanje,
ekologija

DV »Bambi«
Gđa. Jelena Bunić

Djeca starije dobne
skupine
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AKTIVNOSTI

PROGRAMSKO
PODRUČJE

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

SUDIONICI

TRAVANJ

Posjet ŠRK Kocinka
Sračinec

Slobodno vrijeme
i rekreacija

Športsko ribolovno
društvo

Djeca starije dobne
skupine

TRAVANJ

Akcija popravaka
igrala na dječjim
igralištima

Dijete u sigurnoj
i zdravoj općini

Općina Sračinec

Djeca Općine

SVIBANJ

Max traži zvijezdu

Slobodno vrijeme
i rekreacija

OŠ Sračinec
Učiteljica P. Stojko

Učenici od 1. do
8. razreda

SVIBANJ

Obilježavanje
Majčinog dana

Slobodno vrijeme

Razrednici,
pedagoginja, učitelji

Učenici od 1. do
8. razreda

SVIBANJ

Predavanje »Kodeks
ponašanja na vodi«

Dijete u sigurnoj
i zdravoj Općini

Učitelj D. Mašić

Učenici 3. razreda

SVIBANJ

Obilježavanje
Međunarodnog dana
Crvenog križa

Odgoj i obrazovanje

Razrednici,
pedagoginja

Učenici od 1. do
8. razreda

SVIBANJ

Festival matematike

Odgoj i obrazovanje

Učitelji J. Ribić
i M. Kelemenić

Učenici od 3. do
8. razreda

SVIBANJ

Obilježavanje
Svjetskog dana Afrike

Odgoj i obrazovanje

Pedagoginja,
razrednici,
predmetni učitelji

Učenici od 1.do
8. razreda

SVIBANJ

Školska debata:
Teza-Pravilnik
o pedagoškim
mjerama

Odgoj i obrazovanje

Učiteljica
S. Tamburovski

Učenici od 5. do
8. razreda

SVIBANJ

Priredba povodom
Dana škole

Kultura, odgoj
i obrazovanje

Ravnateljica,
razrednici,
pedagoginja,
predmetni učitelji

Učenici od 1. Do
8. razreda

SVIBANJ

Projekt
»Vrt zdravlja
i ljepote«
- otvorenje vrta

Kultura, odgoj
i obrazovanje

Ravnateljica,
razrednici,
pedagoginja,
predmetni učitelji

Učenici od 1. do
8. razreda

SVIBANJ

Izrada tamburica,
Mejaši

Kultura, odgoj
i obrazovanje

DV »Bambi«
odgojiteljice,
TS Mejaši

Djeca starije
i srednje skupine

SVIBANJ

Dani Europe

Kultura

DV »Bambi«

Djeca starije dobne
skupine

SVIBANJ

Obilježavanje
Majčinog dana

Slobodno vrijeme

Udruga
»Kap dobrote«

Djeca sa područja
Općine

ODRŽAVANJA

SVIBANJ

Obilježavanje
Svjetskog dana obitelji

Sport i rekreacija

Općina Sračinec

Roditelji, djeca svih
dobnih skupina sa
područja Općine
Sračinec, članovi
udruga sa područja
Općine Sračinec

SVIBANJ

Škola plivanja

Sport i rekreacija

Općina Sračinec,
OŠ Sračinec

Učenici 3. razreda

LIPANJ

Izlet

Slobodno vrijeme
i rekreacija djece

OŠ Sračinec
razrednici,
pedagoginja,
predmetni učitelji

Učenici od 1.do
8. razreda

LIPANJ

Oralna higijena

Zdravlje djece

DV »Bambi«
VŠS medicinska
sestra B. Kocijan

Djeca starije
i srednje skupine

LIPANJ

Završna priredba

Kultura, odgoj
i obrazovanje

odgojitelji

Djeca starije
i srednje skupine,
odgojitelji, roditelji
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AKTIVNOSTI

PROGRAMSKO
PODRUČJE

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

SUDIONICI

LIPANJ

Podjela pomoći
rodiljama

Socijalna skrb

Općina Sračinec

Rodilje

SRPANJ

Vesela škola
nogometa

Slobodno vrijeme
i rekreacija

NK Sračinec
NK Podravac

Djeca svih dobnih
skupina, roditelji

SRPANJ

Mala škola folklora

Kultura, slobodno
vrijeme i rekreacija

KUD Zavičaj

Djeca svih dobnih
skupna, članovi
Kud-a Zavičaj

SRPANJ

Posjet vatrogasaca

Odgoj i obrazovanje,
zaštita od požara

DV » Bambi«
DVD Svibovec
Podravski

Djeca starije
i srednje skupine

SRPANJ

Štruklijada

Kultura,
slobodno vrijeme
i rekreacija

KUD »Benedikt«

Djeca svih dobnih
skupina,
članovi KUD-a

SRPANJ

Škola učenja
(radionica
o tehnikama učenja)

Podrška i pomoć
roditeljima u odgoju

Savjet mladih
Stručni suradnici

Članovi Savjeta
mladih, roditelji, djeca

SRPANJ

Obilježavanje Dana
Sv. Benedikta

Kultura, slobodno
vrijeme
i rekreacija

MO Svibovec
Podravski,
Udruge s područja
Općine Sračinec,
OŠ Sračinec

Djeca,članovi
udruga

KOLOVOZ

Stolnoteniska
ljetna škola

Slobodno
vrijeme i rekreacija

STK Sračinec

djeca, članovi STK

KOLOVOZ

»Mislim, dakle, lijep
sam« (radionica
o razvijanju
samopoštovanja
kod učenika)

Zdravlje djece

Savjet mladih

Djeca svih dobnih
skupina

RUJAN

Škola u prirodi

Odgoj
i obrazovanje

OŠ Sračinec
razrednici

Učenici 3. razreda

RUJAN

Obilježavanje
Hrvatskog
olimpijskog dana

Sport i kultura

Učitelji D. Fotak
i D: Mašić,

Učenici od 1. do
8. razreda

RUJAN

»Čiste ruke«,
predavanje

Zdravlje djece

Patronažna sestra

Učenici 1. razreda

RUJAN

Utjecaj prehrane na
tjelesnu težinu

Zdravlje djece

DV »Bambi«
VŠS med. sestra
B. Kocijan

Djeca srednje
i starije skupine

RUJAN

Berba jabuka

Slobodno
vrijeme i rekreacija

Odgojitelji,
obitelj Galeković

Djeca starije
skupine
Djeca s područja
Općine Sračinec,
roditelji,
članovi udruga
s područja
Općine Sračinec

ODRŽAVANJA

RUJAN

Dani Miholja

Kultura, slobodno
vrijeme i rekreacija

Općina Sračinec,
OŠ Sračinec,
DV »Bambi«
UŽ »Preslica«
DVD Svibovec
Podravski,
KUD »Zavičaj«

LISTOPAD

Posjet gradu
Vukovaru

Odgoj i obrazovanje

OŠ Sračinec,
ravnateljica
razrednici

Učenici 8. razreda

LISTOPAD

Obilježavanje Dana
kruha i zahvalnosti za
plodove zemlje

Odgoj i obrazovanje

Vjeroučitelji,
razrednici

Učenici od 1. do
8. razreda

LISTOPAD

Predavanje
»Važnost mlijeka u
prehrani«

Zdravlje djece

OŠ Sračinec,
Ministarstvo
poljoprivrede

Učenici od 1. do
8. razreda
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AKTIVNOSTI

PROGRAMSKO
PODRUČJE

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

SUDIONICI

LISTOPAD

Predavanje
»Shema školskog
voća«

Zdravlje djece

OŠ Sračinec,
Ministarstvo
poljoprivrede

Učenici od 1. do
8. razreda

LISTOPAD

Obilježavanje dječjeg
tjedna - sportske igre

Slobodno
vrijeme i rekreacija

Pedagoginja,
razrednici,
predmetni učitelji

Učenici od 1.
do 8. razreda

LISTOPAD

Jesenska radionica

Slobodno
vrijeme i rekreacija

DV »Bambi«

Djeca svih
dobnih skupina,
roditelji

LISTOPAD

Izlet HNK Varaždin,
entomološki muzej,
Stari grad

Odgoj i obrazovanje

Odgojiteljice,
Kerekeš teatar

Djeca starije
dobne skupine
Učenici od 1. do
8. razreda

ODRŽAVANJA

STUDENI

Tulum slova

Odgoj i obrazovanje

OŠ Sračinec,
Knjižničarka
G. Njegovec,
pedagoginja

STUDENI

Posjet pisca

Odgoj i obrazovanje

Knjižničarka
G. Njegovec

Učenici od 1. do
8. razreda

STUDENI

Predstava za djecu

Kultura, odgoj
i obrazovanje

DV »Bambi«,
Odgojiteljice,
Putujuće kazalište
»Šareni svijet«

Djeca srednje
i starije skupine

STUDENI

Večer poezije

Kultura

Udruga umirovljenika

Djeca od 5. do
8. razreda,
članice udruge

PROSINAC

Priredba povodom
Dana svetog Nikole

Slobodno vrijeme
i rekreacija

OŠ Sračinec,
razrednici

Učenici od 1.
do 8. razreda

PROSINAC

Humanitarna akcija
»Darujmo život
ovih blagdana«

Socijalna skrb

Ravnateljica,
pedagoginja,
razrednici,
predmetni učitelji

Učenici od 1.do
8. razreda

PROSINAC

Sv. Nikola
- priredba

Slobodno
vrijeme

Općina Sračinec,
OŠ Sračinec,
DV »Bambi«

Učenici od 1.
do 8.razreda, djeca
vrtićke dobi s područja
općine Sračinec

PROSINAC

Božić v Sračincu
-sajam, priredbe

Tradicija, kultura,
slobodno vrijeme

UŽ »Preslica«,

Djeca svih dobnih
skupina, učenici
OŠ Sračinec,

PROSINAC

Pomoć rodiljama

Socijalna skrb

Općina Sračinec

Rodilje

PROSINAC

Podjela stipendija
učenicima

Socijalna skrb

Općina Sračinec

Učenici s područja
općine

PROSINAC

Podjela pomoći
nadarenim
učenicima

Socijalna skrb

Općina Sračinec

Nadareni učenici
slabijeg imovinskog
stanja

Članak 2.
Programska područja Plana aktivnosti provođenja
akcije »Općina Sračinec - prijatelj djece« u 2017.
godini su:
1. Program i plan za izvedbu akcije,
2. Namjenska novčana sredstva,
3. Podrška i pomoć udrugama za djecu,
4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu,
5. Zdravlje djece,

6. Odgoj i obrazovanje,
7. Socijalna skrb,
8. Kultura i šport,
9. Slobodno vrijeme i rekreacija djece,
10. Podrška i pomoć roditeljima u odgoju.
Članak 3.
Ovaj Plan aktivnosti provođenja akcije »Općina
Sračinec - prijatelj djece« u 2017. godini stupa na
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snagu dan nakon objave u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 024-04/17-01/01
URBROJ: 2186/07-01-02-17-1
Sračinec, 27. lipnja 2017.
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Članak 1.

Program Projekta »Općina Sračinec - prijatelj
djece« temelji se na:
-

Pravilima Akcije »Gradovi / općine prijatelji
djece«, koju su pokrenuli Savez DND Hrvatske i
Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu
pedijatriju pod pokroviteljstvom UNICEF-a Ured
za Hrvatsku povodom 10. godišnjice usvajanja
Konvencije U -a o pravima djece 1999. Godine,

-

Ostvarenim rezultatima u razdoblju uključivanja
u akciju do danas uz uvažavanje preporuka
Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese
djece od 2006. do 2012. godine Vlade RH,

-

Program obuhvaća najznačajnija područja i
unutar njih aktivnosti sukladne kriterijima potrebnim za dobivanje prestižnog i obvezujućeg
naslova »Općina Sračinec - prijatelj djece« sa
ciljem osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece
u našoj sredini.

Predsjednica Općinskog vijeća
Stanka Miko, v.r.
25.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Sračinec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/13 i
27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 2. sjednici
održanoj dana 27. lipnja 2017. godine, donosi
PROGRAM
Projekta »Općina Sračinec - prijatelj djece«
za razdoblje od 2017. - 2020. godine

Red.
br.

PODRUČJE

AKTIVNOST

1.

Podrška i pomoć
udrugama građana
koje imaju programe
za djecu u
osmišljavanju
odluka koje se
odnose na njih

1. Sustavna promocija dječjih prava/trajna edukacija
djece i odraslih o dječjim pravima, te promocija
vrijednosti, mira, tolerancije i jednakosti spolova
2. Prava djece s posebnim potrebama
3. Sufinanciranje rada udruga koje rade s djecom
4. Poticanje rada dječjih foruma
5. Obilježavanje Dječjeg tjedna
6. Medijska promocija rada udruga koje rade s
djecom

1.
2.
3.
4.

Slobodno vrijeme
djece i mladih

1. Organiziranje inovativnih programa i radionica
za djecu i mlade
2. Održavanje postojećih i izgradnja novih dječjih
igrališta
3. Podrška udrugama koje provode aktivnosti za
djecu
4. Organiziranje »Dječjeg kutka«, prostora za okupljanje i druženje djece

1. Općina Sračinec
2. Sračinec - Zdrava općina
3. Odgojno - obrazovne ustanove
4. Udruge
5. Koordinaciijski odbor

Socijalna skrb
i podrška
roditeljima u skrbi
i odgoju djece

1. Razvijanje programa namijenjenih jačanju roditeljskih odgovornosti i kompetencija
2. Organiziranje savjetovališnog rada za djecu i
roditelje
3. Edukacija odgojno - obrazovnih djelatnika za prepoznavanje zlostavljene djece i bolesti ovisnosti
4. Osiguranje pomoći subvencije za socijalno ugrožene obitelji za njegu i zbrinjavanje djece
5. Omogućavanje bolje socijalne i obrazovne uključenosti djece iz socijalno ugroženih obitelji
6. Razvijanje i podrška programima za djecu s posebnim potrebama
7. Razvijanje programa prevencije i suzbijanja društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

1. Općina Sračinec
2. Odgojno - obrazovne ustanove
3. Centar za socijalnu skrb
4. Udruge u području socijalne
skrbi
5. Koordinacijski odbor

Dijete u sigurnom
i zdravom gradu

1. Općina Sračinec
1. Edukacija djece i odraslih o sigurnom i pravilnom
2. Policijska postaja Varaždin
ponašanju u prometu
3. Odgojno - obrazovne usta2. Programi edukacije djece o uređenju i zaštiti
nove
okoliša
4. Udruge
3. Promoviranje zdravih stilova i načina življenja
5. Koordinacijski odbor

2.

3.

4.

NOSITELJ
AKTIVNOSTI

Općina Sračinec
OŠ Sračinec
Dječji vrtić »Bambi«
Koordinacijski odbor
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Red.
br.

5.

6.

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«
NOSITELJ
AKTIVNOSTI

PODRUČJE

AKTIVNOST

Zdravlje djece

1. Programi kvalitetne prehrane
- promicanje dojenja - kao najbolji način prehrane
dojenčadi
- uvođenje zdrave prehrane u vrtić i osnovnu školu
2. Unapređenje oralnog zdravlja
- pravilna prehrana - uravnotežena - abrazivna
- razvijanje higijenskih navika
- obavezni pregledi stomatologa
3. Programi zdravstvenog odgoja zaštite djece
reproduktivnog zdravlja djece i mladeži
- edukacija mladih o zaštiti reproduktivnog zdravlja u cilju prevencije spolno prenosivih bolesti i
neželjenih trudnoća, HPV
4. Programi očuvanja mentalnog zdravlja, te prevencije zlouporabe droga, alkohola i konzumacije
cigareta
5. Programi prevencije nasilja i programi psihološke
pomoći
6. Programi aktivnog sudjelovanja djece u kreiranju,
provođenju i praćenju zdravstvenih preventivnih
programa

Kultura i šport
za djecu

1757

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Općina Sračinec
Ginekolozi - timovi
Pedijatar - tim
Patronažna služba
Liječnik školske medicine tim
Stomatolozi
Odgojni - obrazovne ustanove
Policijska postaja Varaždin
Koordinacijski odbor

1. Općina Sračinec
1. Podrška programima koji promiču vrijednosti
2. Odgojno - obrazovne ustasporta
nove
2. Organiziranje dječjih turnira, olimpijada i biciklijada
3. Savez sportova
3. Programi njegovanja tradicije i običaja našega
4. Udruge
kraja
5. Koordinacijski odbor

Članak 2.
Program Projekta »Općina Sračinec - prijatelj
djece« za razdoblje od 2017. - 2020. godine stupa
na snagu dan nakon objave u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 024-04/17-01/01
URBROJ: 2186/07-01-02-17-2
Sračinec, 27. lipnja 2017.
Predsjednica Općinskog vijeća
Stanka Miko, v.r.

26.
Na temelju članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu
i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11 i 64/15) i članka 36. Statuta Općine
Sračinec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 14/13 i 27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec
na 2. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju ponude za sklapanje ugovora
o zakupu poslovnog prostora
dječjeg vrtića u Sračincu
Članak 1.
Ovim Zaključkom uređuje se postupak davanja
ponude sadašnjem zakupniku poslovnog prostora

dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Sračinec za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme.
Članak 2.
Dječjem vrtiću »Bambi«, OIB: 80499935276, iz Novog Marofa, Zagorska 71, kao dosadašnjem zakupniku
poslovnog prostora dječjeg vrtića u Sračincu, Dravska
40, smještenom na č.k.br. 1761/1 k.o. Sračinec, daje se
ponuda za sklapanje novog ugovora o zakupu postojećeg i dograđenog dijela poslovnog prostora dječjeg
vrtića koji sada čini jednu neodvojivu i funkcionalnu
cjelinu smještenu na č.k.br. 1761/1 k.o. Sračinec,
a koja se sastoji od zatvorenog prostora površine
979 m 2 i otvorenog dvorišnog prostora površine
5.964 m2, na određeno vrijeme od 5 godina pod slijedećim
uvjetima:
-

da u poslovnom prostoru obavlja djelatnost
predškolskog odgoja,

-

da podmiruje sve režijske troškove,

-

da plaća troškove redovitog tekućeg održavanja,

-

da podmiri troškove popravka kvarova koje je
sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje
su se koristile poslovnim prostorom,

-

da zadrži postojeću ekonomsku cijenu u iznosu
od 1.140,00 kuna,

-

da izvrši opremanje poslovnog prostora potrebnom opremom (kuhinja i prostorije za obavljanje
djelatnosti predškolskog odgoja) u vlastitom
trošku,

-

da podmiruje cijenu zakupnine u ukupnom
iznosu od 6.500,00 kuna mjesečno.
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Članak 3.

Za izvršena ulaganja u opremanje vrtića prema
računima dobavljača zakupnik ostvaruje pravo na
naknadu uloženih sredstava kroz umanjenje ili oslobađanje od plaćanja zakupnine, a najviše do iznosa
od 780.000,00 kuna.
Ukoliko dođe do prijevremenog raskida ugovora
ili se za vrijeme trajanja ugovora neće izvršiti povrat
uloženih sredstava zakupnik u opremanje poslovnog
prostora, Općina Sračinec obvezuje se otkupiti ugrađenu opremu od zakupnika u vrijednost preostalog
neamortiziranog iznosa ili će se zakupniku, sukladno
odredbama članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«,
broj 125/11 i 64/15), ponuditi sklapanje novog ugovora
o zakupu na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.
Ukoliko dođe do prijevremenog raskida ugovora
od strane zakupnika, isti gubi pravo na povrat ulože-
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nih sredstava u opremanje vrtića i ugrađena oprema
postaje vlasništvo Općine Sračinec.
Članak 4.
O ponudi iz članka 2. i 3. ovog Zaključka, zakupnik
se dužan očitovati pisanim putem u roku od 15 dana
od objave ovog Zaključka.
Članak 5.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 372-03/17-01/01
URBROJ: 2186/07-01-02-17-1
Sračinec, 27. lipnja 2017.
Predsjednica Općinskog vijeća
Stanka Miko, v.r.

»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 2017.
godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na
Internetu: www.glasila.hr.

