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Čakovec, 14. srpnja 2008.

ISSN 1332-7097

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.
Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07), Gradsko pogla-
varstvo Grada Mursko Središće na 3. sjednici održanoj 14. 
srpnja 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o objavi javne rasprave o Prijedlogu Detaljnog plana 

uređenja gospodarske zone u Peklenici

Javna rasprava o Detaljnom planu gospodarske zone 
u Peklenici (DPU Peklenica) objavit će se u “Službenom 

glasniku Međimurske županije” i listu Međimurje dana 22. 
srpnja 2008. godine.

Javna rasprava o DPU Peklenica traje od 29. srpnja 
2008. godine do 29. kolovoza 2008. godine. Javno izlaganje 
o DPU Peklenica bit će održano 12. kolovoza 2008. godine 
s počektom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Mur-
sko Središće na adresi Trg bana J. Jelačića 10 u Murskom 
Središću.

Tijekom provedbe javne rasprave u Upravnom odjelu 
za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene 
i komunalne poslove Grada Mursko Središće, Trg bana 
J. Jelačića 10 u Murskom Središću, biti će izložen jedan 
kompletan primjerak DPU Peklenica s grafičkim i tekstu-
alnim prilozima, sažetak za javnost i knjiga primjedbi u 
koju će građani moći upisati svoja mišljenja, prijedloge i 
primjedbe na DPU.
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Rok za podnošenje pisanih očitovanja, mišljenja, pri-
jedloga i primjedbi na DPU Peklenica je najkasnije do 29. 
kolovoza 2008. godine.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA MURSKO SREDIŠĆE

KLASA: 021-05/08-01/640
URBROJ: 2109/11-08-01
Mursko Središće, 14. srpnja 2008. 

PREDSJEDNIK
Gradskog poglavarstva

Josip Dobranić, ing., v. r.

GRAD PRELOG

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

4.
Temeljem članka 70. Statuta Grada Preloga (“Službeni 

glasnik Međimurske županije”, broj 6/01 i 11/04) i članka 
24. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Preloga 
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 8/06), 
Gradsko poglavarstvo Grada Preloga na svojoj 44. sjednici 
održanoj 10. srpnja 2008. godine, donijelo je 

PRAVILNIK 
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu  
i sistematizaciji radnih mjesta u upravnim  

odjelima Grada Preloga 

Članak 1. 
Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mje-

sta u upravnim odjelima Grada Preloga (“Službeni glasnik 
Međimurske županije”, broj 9/06), mijenja se u članku 96. 
naziv radnog mjesta i to tako da se sada zove “Viši upravni 
referent za poslove Gradskog vijeća i poglavarstva”. 

Članak 2. 
U članku 105. pod rednim brojem 2. umjesto riječi “IV 

stupanj stručne spreme” stavljaju se riječi “VI stupanj 
stručne spreme”. 

Članak 3. 
Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem 

redu i sistematizaciji radnih mjesta u upravnim odjelima 
Grada Preloga stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u “Službenom glasniku Međimurske županije”. 

GRADSKO POGLAVARSTVO 
GRADA PRELOGA 

KLASA: 110-01/08-01/01 
URBROJ: 2109/14-02-08-01 
Prelog, 10. srpnja 2008.
 

PREDSJEDNIK
Gradskog poglavarstva 
Dragutin Glavina, v. r.

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

3.
Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne 

novine”, broj 117/01 i 92/05), Općinsko poglavarstvo Općine 
Donji Kraljevec na svojoj 38. sjednici održanoj 10. srpnja 
2008. godine donosi 

ODLUKU 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i  
provedbu postupka nabave za radove - zavažanje  

poljskih puteva i drugih zemljanih radova  
u Općini Donji Kraljevec

I. 
Podaci o naručitelju: Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 

52D, 40320 Donji Kraljevec, MB 0536890, koju zastupa 
načelnik Zlatko Horvat za provedbu postupka za ustupanje 
radova za zavažanje poljskih putova i drugih zemljanih 

radova u Općini Donji Kraljevec za osnivanje Stručnog 
povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave. 

Odgovorna osoba naručitelja načelnik Zlatko Horvat. 

II. 
U Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu nabave 

iz točke 1. ove Odluke imenuju se: 

l. Mladen Čonka, za predsjednika, 
2. Anđelko Horvat, za člana, 
3. Mladen Cvek, za člana,
4. Sandra Percač, za člana,
5. Ivan Markati, za člana. 

III. 
Zadaća Stručnog povjerenstva je priprema i provođenje 

postupka nabave iz točke 1. ove Odluke. 
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IV. 
Postupak nabave provest će Općina Donji Kraljevec 

ograničenim prikupljanjem ponuda, a rok za dostavu ponuda 
je 21. srpnja 2008. godine. 

V. 
Rok izvršenja postupka nabave je u toku 2008. godi-

ne. 

VI. 
Planirana vrijednost nabave 60.000,00 kuna (bez  

PDV-a). 

VII. 
Financijska sredstva za nabavu iz točke 1. ove Odluke 

planirana su u Proračunu Općine Donji Kraljevec za 2008.
godinu. 

Plaćanje će se vršiti u skladu sa zaključenim ugovorom 
s odabranim dobavljačem na žiroračun dobavljača. 

VIII. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit 

će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
OPĆINE DONJI KRALJEVEC 

KLASA: 021-05/08-01/39 
URBROJ: 2109-06-08-01 
Donji Kraljevec, 10. srpnja 2008.

NAČELNIK
Zlatko Horvat, v. r. 

4.
Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne 

novine”, broj 117/01 i 92/05), Općinsko poglavarstvo Općine 
Donji Kraljevec na svojoj 38. sjednici održanoj 10. srpnja 
2008. godine donosi 

ODLUKU 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu  

i provedbu postupka nabave za radove na  
rušenju objekata za potrebe proširenja  
Ludbreške ulice u Donjem Kraljevcu 

I. 
Podaci o naručitelju: Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 

52D, 40320 Donji Kraljevec, MB 0536890, koju zastupa 
načelnik Zlatko Horvat za provedbu postupka za ustupanje 
radova za radove na rušenju objekata za potrebe proširenja 
Ludbreške ulice u Donjem Kraljevcu za osnivanje Stručnog 
povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave. 

Odgovorna osoba naručitelja načelnik Zlatko Horvat. 

II. 
U Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu nabave 

iz točke 1. ove Odluke imenuju se: 

1. Mladen Čonka, za predsjednika, 
2.  Anđelko Horvat, za člana, 
3.  Mladen Cvek, za člana, 
4. Sandra Percač, za člana, 
5. Ivan Markati, za člana. 

III. 
Zadaća Stručnog povjerenstva je priprema i provođenje 

postupka nabave iz točke 1. ove Odluke. 

IV. 
Postupak nabave provest će Općina Donji Kraljevec 

ograničenim prikupljanjem ponuda, a rok za dostavu ponuda 
je 21. srpnja 2008. godine, 

V. 
Rok izvršenja postupka nabave je u toku 2008. godi-

ne. 

VI. 
Planirana vrijednost nabave 60.000,00 kuna (bez  

PDV-a). 

VII. 
Financijska sredstva za nabavu iz točke 1. ove Odluke 

planirana su u Proračunu Općine Donji Kraljevec za 2008.
godinu. 

Plaćanje će se vršiti u skladu sa zaključenim ugovorom 
s odabranim dobavljačem na žiroračun dobavljača. 

VIII. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit 

će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
OPĆINE DONJI KRALJEVEC 

KLASA: 021-05/08-01/38
URBROJ: 2109-06-08-0 1 
Donji Kraljevec,  10. srpnja 2008. 

NAČELNIK
Zlatko Horvat, v. r.

5.
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne 

novine”, broj 110/07), Općinsko poglavarstvo Općine Donji 
Kraljevec na svojoj 38. sjednici, održanoj 10. srpnja 2008. 
godine, donosi 

ODLUKU 
o početku postupka javne nabave za sanaciju ulica u 

Donjem Kraljevcu - Ludbreška ulica 

JAVNI NARUČITELJ 
Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, 40320 

Donji Kraljevec MB: 0536890, žiro-račun: 2392007-
1808200002. 
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PREDMET NABAVE 
Sanacija ulica u Donjem Kraljevcu - Ludbreška ulica 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 
Procijenjena vrijednost nabave za sanaciju ulica u 

Donjem Kraljevcu - Ludbreška ulica iznosi 2.400.000,00 
kuna, sa PDV-om. 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE 
Temeljem članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj 110/07) zbog žurnosti se 
određuje skraćeni rok za dostavu ponuda. 

IZVOR - NAČIN PLANIRANIH SREDSTAVA 
Sredstva za sanaciju ulica u Donjem Kraljevcu - Lud-

breška ulica, su planirana u Proračunu Donji Kraljevec za 
2008. godinu i Županijskoj upravi za ceste. 

Razlika cijene koštanja osigurat će se donošenjem l 
rebalansa Proračuna. 

ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE POSTUP-
KA JAVNE NABAVE 
Zakonska osnova za provođenje ovog postupka javne 

nabave sadržana je u Zakonu o javnoj nabavi, Statutu Op-
ćine Donji Kraljevec. 

ODABRANI POSTUPAK JAVNE NABAVE 
Odabrani postupak javne nabave je otvoreni postupak 

javne nabave. 

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI JAVNOG NARUČI-
TELJA U POSTUPKU JAVNE NABAVE 
1.  Mladen Čonka - zamjenik načelnika Općine Donji  

 Kraljevec - predsjednik, 
2.  Ivan Markati - član, 
3.  Mladen Cvek - član, 
4.  Sandra Percač - član, 
5.  Anđelko Horvat - član. 

ODGOVORNA OSOBA JAVNOG NARUČITELJA 
Odgovorna osoba javnog naručiteljaje načelnik Zlatko 

Horvat, Palinovec 76.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
OPĆINE DONJI KRALJEVEC

KLASA: 021-05108-01/37
URBROJ: 2109-06-08-01
Donji Kraljevec, 10. srpnja 2008.

NAČELNIK
Zlatko  Horvat, v. r.

OPĆINA PRIBISLAVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

10.
Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07) i članka 31. Statuta 
Općine Pribislavec (“Službeni glasnik Međimurske županije“, 
broj 1/06), Općinsko vijeće Općine Pribislavec na svojoj 21. 
sjednici održanoj 11. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja br. 9 -  

Gospodarsko-stambena zona Istok u Pribislavcu

Članak 1.
Ovom Odlukom o izradi (u daljnjem tekstu Odluka) 

započinje postupak izrade Detaljnog plana uređenja Gos-
podarsko - stambene zone Istok u Pribislavcu (u daljnjem 
tekstu DPU).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE  
 DPU 

Članak 2.
Pravnu osnovu za izradu i donošenje DPU predstavlja 

Prostorni plan uređenja Općine Pribislavec (“Službeni glasnik 
Međimurske županije“, broj 1/04 i 2/07), članak 177.

II. OBUHVAT DPU 

Članak 3 
Obuhvat DPU određen je u kartografskom prikazu gra-

đevinskog područja naselja Pribislavec iz Izmjene i dopune 
PPUO Pribislavec, gdje je označen kao DPU 9.

Radi se o području proširenja poslovne zone uz LC 
20028 i u smjeru istoka, kao i proširenja stambenog dijela 
naselja Priblislavec, koje se nalazi južno od navedene 
poslovne zone.

Područje obuhvata iznosi cca 10,0 ha neizgrađenog 
građevinskog zemljišta, predviđenog za razvoj naselja.

Namjena navedene zone je u PPUO Pribislavec određena 
kao dijelom gospodarska, u smislu poslovnih i proizvodnih 
djelatnosti, bez štetnog utjecaja na okolinu, te dijelom 
stambena.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU DPU 

Članak 4.
Područje obuhvata DPU neizgrađeno je područje istočno 

od Ulice Dr. A. Starčevića koja vodi prema Štefancu.
Zemljište je dijelom općinsko, pretežito u dijelu područja 

namijenjenog za razvoj gospodarstva, te dijelom privatno, 
pretežito u dijelu namijenjenom za razvoj stambene zone.

Obzirom na jednostavnu mogućnost komunalnog opre-
manja i atraktivnost lokacije, ukazuje se potreba privođenja 
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navedenog zemljišta u funkciju gradnje u PPUO-om pred-
viđenim namjenama. 

Očekuje se realizacija u fazama, u smislu prioriteta 
gospodarskog dijela zone u odnosu na stambeni.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DPU 

Članak 5.
Cilj izrade DPU-a je formiranje više gospodarskih 

čestica, od kojih se neke mogu koristiti i kao proširenje 
čestica već izgrađene zone “A” uz LC 20028 Pribislavec 
- Štefanec, te parcelacija područja predviđenog za širenje 
dijela stambenog područja.

Obzirom na zatečenu situaciju, potrebno je osmisliti 
prometno rješenje, koje će omogućiti pristup zoni, te 
moguću faznost izvedbe prometnica, od jednosmjernih do 
dvosmjernih.

Osnovno polazište za planiranje je formiranje čestice 
sukladno zahtjevu zainteresiranog korisnika - proizvodne 
tvrtke “Haix-obuća” d.o.o. Čakovec dužine cca 108,0 - 115,0 
m i širine cca 150,0 m.

Također je interes Općine omogućiti postojećim ko-
risnicima izvedene poslovne zone “A” da povećaju svoje 
čestice u smjeru istoka za cca 60,0 m.

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA  
 IZRADU DPU 

Članak 6.
Obzirom na uređenost okolnog prostora i poznate para-

metre planiranja, izrada posebnih stručnih podloga za ovaj 
DPU nije potrebna.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.
Stručna rješenja za izradu DPU izradit će ovlašteni izra-

đivač prostorno-planske dokumentacije, koji će se odabrati 
na način propisan Zakonom o javnoj nabavi.

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA  
  KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH  
  PODLOGA 

Članak 8.
Katastarski planovi koji se trebaju pribaviti u postupku 

izrade DPU su digitalni katastarski detaljni listovi područja 
obuhvata pribavljeni od Državne uprave za Katastar.

Posebna geodetska podloga za izradu DPU je topograf-
ska ili ortofoto podloga, u koju je uklopljena katastarska 
podloga iz prethodnog stavka, te dorađena izmjerom stanja 
terena, sve u dwg ili dxf formatu.

Posebna geodetska podloga treba biti ovjerena od Dr-
žavne uprave za Katastar, sukladno Zakonu. 

Članak 9.
Katastarski planovi za izradu DPU pribaviti će se od 

Državne geodetske uprave, Katastar Čakovec. 

Članak 10.
Posebne geodetske podloge pribaviti će se od ovlaštenog 

geodeta sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA KOJA DAJU ZAHTJEVE  
  ZA IZRADU DPU

Članak 11.
Zahtjevi za izradu DPU mogu biti podaci, planske 

smjernice i propisani dokumenti.
Popis tijela i osoba koji daju zahtjeve za izradu DPU 

su:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne 

baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, Ivana 
Gundulića 2, 42000 Varaždin,

2. Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, 
Ruđera Boškovića 2, Čakovec,

3. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Me-
đimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec,

4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima na području Međimurske županije, 
Ruđera Boškovića 2, Čakovec,

5. Hrvatska agencija za telekomunikacije,
6. Međimurje - plin, Mihovljanska 70, Čakovec,
7. Međimurske vode, Matice Hrvatske 10, Čakovec,
8. Hrvatske vode d.o.o, VGI Međimurje, Čakovec, 

Ivana Mažuranića 2,
9. HEP, Distribucijsko područje Elektra Čakovec, Žrtava 

fašizma 2, Čakovec,
10. Županijska uprava za ceste Čakovec, Mihovljanska 

70, Čakovec,
11. MUP, Policijska uprava Međimurske županije, Odjel 

zajedničkih i upravnih poslova, Jakovca Gotovca 7, 
Čakovec.

Operateri telekomunikacijskih sustava nisu nositelji 
javnih ovlasti, ali je njima potrebno poslati upite radi po-
dataka o tehničkim elementima sustava.

12. T-Com, Regija 1 sjever Zagreb, Palmotićeva 82, 
Zagreb,

13. Metronet, 
14. Optima,
15. T-Mobile, Sektor za planiranje i razvoj sustava, Ulica 

grada Vukovara 23, Zagreb,
16. Vipnet , Vrtni put 1, Zagreb,
17. TELE 2, Zagreb.

Članak 12.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu DPU je 15 dana 

od dana dostave ove Odluke.
U slučaju da tijela i osobe iz članka 11. stavka 2. i 3. 

ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u 
prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 13.
Tijela i osobe iz članka 11. stavka 2. ove Odluke mo-

raju u svojim zahtjevima odrediti važeće propise i njihove 
odredbe, te druge stručne i ostale dokumente, na kojima 
temelje svoje zahtjeve u izradi DPU.
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Ako to ne učine, nositelj izrade nije dužan poštivati takve 
zahtjeve. U tom slučaju je nositelj izrade DPU - Upravno 
tijelo Općine - dužan posebno obrazložiti nepoštivanje 
zahtjeva.

Članak 14.
Tijela i osobe iz članka 11. stavka 2. 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 DPU. 

IX. ROKOVI VEZANI UZ IZRADU DPU 

Članak 15.
Rok za izradu i donošenje DPU je 15. rujan 2008. 

godine.
Rok za zahtjeve za izradu DPU tijela i osoba određenih 

člankom 11. ove Odluke je 30 dana.

Članak 16.
Izrada DPU se dijeli u VII faza i to: 
I FAZA Zahtjevi za izradu DPU, odabir izrađivača 

DPU, izrada posebne geodetske podloge,
II FAZA Izrada nacrta prijedloga DPU za prethodnu 

raspravu,
III FAZA Prethodna rasprava i izrada izvješća o 

prethodnoj raspravi,
IV FAZA Izrada nacrta prijedloga DPU za javnu 

raspravu, utvrđivanje prijedloga DPU za 
javnu raspravu i objava javne rasprave,

V FAZA Javna rasprava i izrada izvješća o javnoj 
raspravi,

VI FAZA Izrada nacrta konačnog prijedloga DPU,
VII FAZA Utvrđivanje konačnog prijedloga DPU, 

usvajanje i objava u službenom glasniku.

Članak 17.
Rokovi završetka određenih faza su:
I FAZA - 30. lipanj 2008. godine,
II FAZA - 10. srpanj 2008. godine,
III FAZA -  15. srpanj 2008. godine,
IV FAZA - 20. srpanj 2008. godine,
V FAZA  - 25. kolovoz 2008. godine,
VI FAZA - 30. kolovoz 2008. godine,
VII FAZA - 15. rujan 2008. godine.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DPU 

Članak 18.
DPU će se financirati iz Proračuna Općine Pribislavec 

za 2008. godinu.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u “Službenom glasniku Međimurske županije“.

Članak 20.
Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji ova Odluka dostavlja se:
-  urbanističkoj inspekciji,
-  tijelima i osobama iz članka 11. stavka 2. ove Odluke 

zajedno s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 79. 
Zakona.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PRIBISLAVEC

KLASA: 350-02/08-01/12   
URBROJ: 2109/26-08-01 
Pribislavec, 11. srpnja 2008.  

PREDSJEDNIK 
Općinskog vijeća

Stjepan Toplek, v. r.

11.
Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju 

(“Narodne novine”, broj 79/07), Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (“Narodne 
novine”, broj 40/08), Izmjena Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (“Narodne 
novine”, broj 44/08) i članka 31. Statuta Općine Pribislavec 
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 1/06), Op-
ćinsko vijeće Općine Pribislavec je na 21. sjednici, održanoj 
11. srpnja 2008. godine, donijelo 

ODLUKU
o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 

Općine Pribislavec

Članak 1.
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Pribislavec ime-

nuju se:
1. Vladimir Brozović, pročelnik JUO - načelnik Sto-

žera, 
2. Branka Benčik, profesor, Odjel za zaštitu i spaša-

vanje u PSUZ Čakovec - član,
3. Josip Grašić, HEP DP “Elektra” Čakovec - član,
4. Mario Bukovec, PU Međimurska, Čakovec - član,
5. Jurica Juričan, medicinski tehničar, bolnica Čakovec 

- član,
6. Goran Pomor, zapovjednik DVD-a Pribislavec 

- član.

Članak 2.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i 

koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć, priprema 
i sprovodi akcije zaštite i spašavanja kojima neposredno 
rukovodi načelnik Općine Pribislavec.

Stožer zaštite i spašavanja aktivira se kada se proglasi 
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na 
području Općine Pribislavec.
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Članak 3.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o imenova-

nju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Pribislavec 
(Klasa: 810-06/06-01/1, Urbroj: 2109/26-06-01 od 30.  
svibnja 2006. godine).

Članak 4.
Ova Odluka bit će objavljena u “Službenom glasniku 

Međimurske županije” a na snagu stupa osmog dana od 
dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PRIBISLAVEC

KLASA: 021-05/08-01/16 
URBROJ: 2109/26-08-01
Pribislavec, 11. srpnja 2008.  
        

PREDSJEDNIK 
Općinskog vijeća

Stjepan Toplek, v. r.

12.
Na temelju Zakona o dobrobiti životinja (“Narodne 

novine”, broj 19/99), Prekršajnog zakona (“Narodne novi-
ne”, broj 107/07) i članka 31. Statuta Općine Pribislavec 
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 1/06), Op-
ćinsko vijeće Općine Pribislavec na 21. sjednici održanoj 
11. srpnja 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE 
Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa, mačaka i 

drugih kućnih ljubimaca, te uklanjanju pasa i mačaka 
lutalica na područuju Općine Pribislavec

Članak 1.
U Odluci o uvjetima i načinu držanja pasa, mačaka i 

drugih kućnih ljubimaca te uklanjanju pasa i mačaka lutalica 
na području Općine Pribislavec, KLASA: 021-05/06-01/4, 
URBROJ: 2109/26-06-01 od 21. siječnja 2006. godine 
primjenom odredbi novog Prekršajnog zakona mijenjaju 
se odredbe iz kaznenih mjera.

Članak 2.
U članku 28. mijenja se:
“Brišu se iznosi 300,00 do 500,00, a umjesto toga dodaju 

se iznosi 100,00 do 200,00”. 

Članak 3.
U članku 29. mijenja se:
“Brišu se iznosi 500,00 do 2.000,00, a umjesto toga 

dodaju se iznosi 500,00 do 10.000,00”.

Članak 4.
U članku 30. mijenja se:
“Briše se na svim mjestima riječ globa, a umjesto nje 

se dodaju riječi novčana kazna”.
  

Članak 5.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međi-
murske županije” i sastavni je dio Odluke iz članka 1. ovih 
Izmjena i dopuna.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PRIBISLAVEC

KLASA: 021-05/08-01/17
URBROJ: 2109/26-08-01
Pribislavec, 11. srpnja 2008.

PREDSJEDNIK 
Općinskog vijeća

Stjepan Toplek, v. r.

13.
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, 

broj 73/97, 27/01 i 82/01) i članaka 20. i 31. Statuta Općine 
Pribislavec ( “Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 
1/06), Općinsko vijeće Općine Pribislavec je na 21. sjednici 
održanoj 11. srpnja 2008. godine, donijelo 

SOCIJALNI PROGRAM
Općine Pribislavec

I. UVOD

Članak 1.
Socijalni program Općine Pribislavec utvrđen je u cilju 

zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih kate-
gorija građana koji su se zbog različitih okolnosti našli u 
stanju socijalno zaštitne potrebe, temeljem primjene kriterija 
određenih zakonom i materijalnim mogućnosti Općine.

U Općini Pribislavec utvrđuju se slijedeće kategorije 
korisnika: 

1. jednočlana i dvočlana staračka, poljoprivredna do-
maćinstva,

2. mnogobrojne obitelji posebno teškog imovnog sta-
nja,

3. umirovljenici s niskom mirovinom i zaštitnim do-
datkom,

4. teški invalidi, hendikepirane osobe - posebno djeca 
i starci,

5. korisnici socijalne pomoći za uzdržavanje temeljem 
Zakona o socijalnoj skrbi,

6. djeca bez oba roditelja,
7. nezaposleni vrlo teškog imovnog stanja.

II. OBLICI SOCIJALNE POMOĆI

Članak 2.
Oblici moguće socijalne pomoći u okviru ovoga Pro-

grama su:
1. pomoć za podmirenje troškova stanovanja,
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2. pomoć za podmirenje troškova školovanja,
3. pomoć u prehrani u školskim kuhinjama,
4. pomoć u radu humanitarnih udruga,
5. pomoć u podmirenju troškova liječenja teških bole-

snika,
6. pomoć u vidu stalne novčane pomoći,
7. pomoć u podmirenju pogrebnih troškova,
8. jednokratne novčane pomoći,
9. stalne socijalne pomoći.

III.  KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POJEDINIH  
  OBLIKA SOCIJALNE POMOĆI

Članak 3.
1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja su troškovi utvrđeni ugovorom 
o najmu kao što su najamnine, troškovi koji su vezani uz 
stanovanje i održavanje stana.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja sastoji se 
od:

a) pomoć za podmirenje troškova utvrđenih ugovorom 
o najmu (najamnina),

b) pomoć za podmirenje troškova za održavanje sta-
na,

c) pomoć podmirenja komunalne naknade,
d) pomoć za podmirenje obveza troškova energenata i 

komunalnih usluga.

Ad. a) Pomoć za podmirenje troškova utvrđenih ugovorom 
o najmu može se odobriti samcu ili obitelji; ako mjesečni 
prihod po članu domaćinstva iz svih osnova ne prelazi pri-
hode predviđene člankom 3.točka 8.; ako nema u vlasništvu 
ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu koristi za podmirenje 
osnovnih stambenih potreba, ili kuću za odmor.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se 
odobriti izravno korisniku ili na način da se izravno plati 
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Ad. b) Pomoć za podmirivanje troškova održavanja 
stana dodjeljuje se za radove koji su nužni za uređenje stana 
potrebnih za normalno življenje samca ili obitelji.

Ista se dodjeljuje na osnovu pismenog zahtjeva ili na 
inicijativu Socijalnog vijeća, a iznos određuje Socijalno 
vijeće nakon procjene vrijednosti radova koje je potrebno 
izvesti, a ne može iznositi više od 1.500,00 kuna.

Pomoć se može dodijeliti ako prihodi domaćinstva ne 
prelaze iznose utvrđene člankom 3. točka 8. 

Ad. c) Pomoć za podmirenje komunalne naknade
Odlukom o komunalnoj naknadi Općine Pribislavec 

određeni su kriteriji i kategorije obveznika koji se mogu 
osloboditi plaćanja komunalne naknade.

Na temelju ovoga Programa podmirenje troškova ko-
munalne naknade na pismeni zahtjev mogu u 100% iznosu 
ostvariti:

1. primaoci pomoći za uzdržavanje,
2. teški invalidi i hendikepirani-retardirani,

3. primaoci stalne socijalne pomoći, 
4. ostali.
Obveznici plaćanja komunalne naknade mogu se oslo-

boditi plaćanja ako spadaju u kategoriju od 1-4 točke pret-
hodnog stavka, na pismeni zahtjev, ako im prihod po članu 
domaćinstva ne prelazi iznose veće od utvrđenih člankom 
3. stavak 8. Rješenje o oslobađanju plaćanja komunalne 
naknade vrijedi samo za tekuću godinu.

Ad. d) Pomoć za podmirenje obveze troškova energena-
ta, na osnovu pisanog zahtjeva ili na inicijativu Socijalnog 
vijeća samac ili obitelj može ostvariti samo ako prihod po 
članu domaćinstva ne prelazi iznose utvrđene člankom 3. 
točka 8.

2. Pomoć za podmirivanje troškova školovanja

Učenicima i studentima može se dodijeliti pomoć podmi-
renja troškova školovanja, ako prihod po članu domaćinstva 
ne prelazi iznos utvrđen člankom 3. točka 8.

3. Pomoć u prehrani u školskim kuhinjama

Učenicima slabijeg imovnog stanja može se dodijeliti 
pomoć za sufinanciranje prehrane u školskim kuhinjama, 
ako prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznose utvrđene 
člankom 3. točka 8.

4. Pomoć u radu humanitarnih udruga

Pomoć u radu humanitarnih udruga može se dodijeliti po 
posebnom zahtjevu udruge, a za točno određene namjene. 
Prednost u dodjeli pomoći imaju humanitarne udruge koje 
djeluju na području Općine Pribislavec.

5. Pomoć u vidu stalne novčane pomoći vojnim  
 i civilnim invalidima 

Pomoć u vidu stalne novčane pomoći vojnim i civilnim 
invalidima dodjeljuju se u skladu s Odlukom o posebnoj 
zaštiti vojnih i civilnih invalida.

6. Pomoć u podmirenju troškova liječenja teških  
 bolesnika

Pomoć za podmirenje troškova liječenja teških bole-
snika dodjeljuje se u vidu stalne novčane pomoći vojnim 
i civilnim invalidima dodjeljuju se u skladu s Odlukom o 
posebnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida.

7. Pomoć u podmirenju pogrebnih troškova 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova i opreme daje 
se socijalno ugroženim kategorijama stanovništva prema 
ocjeni Socijalnog vijeća, ako prihod domaćinstva ne prelazi 
iznose utvrđene člankom 3. točka 8.
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8. Jednokratne novčane pomoći

Obitelji ili samcu može se odobriti godišnja jednokrat-
na novčana pomoć ako mjesečni prihodi domaćinstva ne 
prelaze iznos od:

- jednočlano domaćinstvo ....................800,00 kuna,
- dvočlano domaćinstvo .................... 1.200,00 kuna,
- tročlano domaćinstvo ..................... 1.600,00 kuna,
- četveročlano domaćinstvo ..............2.100,00 kuna,
- za svakog daljnjeg člana ...................200,00 kuna.
Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu 

od:
- za domaćinstvo ili samca ..................500,00 kuna.

 9. Stalne socijalne pomoći

Pomoć u vidu stalne novčane pomoći može se dodijeliti 
korisnicima iz članka 1. točka 1-7. ovog Programa, koja za 
2008. godinu iznosi 150,00 kuna mjesečno.

Članak 4.
Prihodom po članu domaćinstva smatra se svaki prihod 

ostvaren samostalnim i nesamostalnim radom, mirovina, 
prihodi ostvareni na temelju posjedovanja i obrađivanja 
poljoprivrednog zemljišta, najamnine nekretnina i ostalo 
prema ocjeni Socijalnog vijeća.

IV.  OPĆE ODREDBE

Članak 5.
Pravo za dodjelu pomoći utvrđene ovim Programom 

može se ostvariti pisanim zahtjevom podnijetim Socijalnom 
vijeću Općine Pribislavec. Uz zahtjev je potrebno priložiti 
dokumentaciju koja potvrđuje navode u zahtjevu, te nedvo-
smisleno dokazuje ostvareni prihod po članu domaćinstva 
kako je to ovim Programom definirano i traženo. Budući 
korisnik bilo koje socijalne pomoći dužan je dati posebnu 
pisanu izjavu pod materijalnom i moralnom odgovornošću 
o visini svih primanja.

Članak 6.
Socijalno vijeće raspravit će svaki pojedinačni pismeni 

zahtjev, te temeljem izvršene provjere navoda i dokumenata 
iz zahtjeva i njegove opravdanosti utvrditi prijedlog o dodjeli 
socijalne pomoći.  

Socijalno vijeće dužno je zaključke sa svojih sjednica 
dostaviti Općinskom poglavarstvu u roku od 7 dana od 
održavanja sjednice.

Članak 7.
Proračunom Općine Pribislavec za svaku tekuću godinu 

planirat će se prema mogućnostima novčana sredstva za 
dodjelu pomoći predviđenih po ovom Programu.

Socijalno vijeće dužno je do 30. ožujka iduće godine, 
dostaviti Općinskom poglavarstvu pisano izvješće o utro-
šenim sredstvima za prethodnu godinu. 

Članak 8.
Općinsko poglavarstvo Općine Pribislavec donosi Odluku 

o dodjeli socijalne pomoći za svakog korisnika posebno. 
Za dodjelu stalne mjesečne socijalne pomoći u iznosu od 
150,00 kuna donosi se jedinstvena odluka.

Na prijedlog Socijalnog vijeća, a u skladu s proračunskim 
materijalnim mogućnostima Općinsko poglavarstvo može 
izmijeniti iznos stalne socijalne pomoći. 

Članak 9.
Korisnik stalne novčane pomoći dužan je pismeno izvije-

stiti Općinsko poglavarstvo o svakoj novonastaloj promjeni 
koja utiče na ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć 
u roku od 15 dana od nastajanja promjene. 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak10.
Stupanjem na snagu ovog Socijalnog programa, prestaje 

važiti dosadašnji Socijalni program Općine Pribislavec, 
donijet na 6. sjednici Općinskog vijeća 20. srpnja 2002. 
godine.

Članak 11.
Ovaj Socijalni program stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”, 
a istaknut će se i na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Pribislavec.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PRIBISLAVEC

KLASA: 021-05/08-02/14
URBROJ: 2109/26-08-01
Pribislavec, 11. srpnja 2008. 

PREDSJEDNIK 
Općinskog vijeća

Stjepan Toplek, v. r.
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“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” službeno je glasilo Međimurske županije, grado-
va Mursko Središće i Prelog, općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, 
Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, 
Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, 
Štrigova i Vratišinec.
IZDAJE: Međimurska županija, 40000 Čakovec, R. Boškovića 2, tel. (040) 374-201 - Odgovorna  
urednica: Doris Srnec, dipl. iur. - Priprema i tisak: “GLASILA” d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, 
tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr. 
Godišnja pretplata za 2008. godinu iznosi 330,00 kn, a uplaćuje se na poslovni račun broj 2392007-
1800020004 (poziv na broj 21-7404 matični broj). “Službeni glasnik” objavljuje se i na WEB stranici 
Međimurske županije na adresi www.medjimurska-zupanija.hr


