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MEĐiMURSKA ŽUPANiJA

AKTi POGLAVARSTVA 
MEĐiMURSKE ŽUPANiJE

46.
Temeljem članka 39. Zakona o izvršavanju Državnog 

proračuna Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 
149/08) i članka 41. Statuta Međimurske županije (“Službeni 
glasnik Međimurske županije”, broj 1/07), Poglavarstvo 
Međimurske županije na 77. sjednici održanoj 21. travnja 
2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o rasporedu i korištenju sredstava tekućih  

pomoći gradovima i općinama  
Međimurske županije  

u 2009. godini 

Članak 1. 
Ovom Odlukom raspoređuje se 75% sredstava tekućih 

pomoći iz Državnog proračuna, u iznosu od 1.510.487,00 kuna, 
koje je Poglavarstvo županije dužno raspodijeliti jedinicama 
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lokalne samouprave na svom području, osim onih koji nisu 
izravno korisnici pomoći iz Državnog proračuna. 

Članak 2. 
Kriteriji za izračun i raspodjelu pomoći općinama i 

gradovima propisani su Odlukom o izvršavanju Proračuna 
Međimurske županije za 2009. godinu (“Službeni glasnik 
Međimurske županije”, broj 27/08). 

Članak 3. 
Sredstva iz članka 1. ove Odluke odnose se na potica-

nje ulaganja u razvojne programe i racionalnost izvršenja 
funkcija općina i gradova, te se mogu koristiti samo za 
financiranje Rashoda za materijal i energiju (podskupina 

322 Računskog plana Proračuna) i za ulaganja u kapitalne 
programe - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (sku-
pina 4 Računskog plana Proračuna, osim za nabavu osobnih 
automobila - osnovni račun 42311- Osobni automobil). 

Članak 4. 
Sredstva pomoći dodjeljuju se općinama i gradovima 

čiji proračunski prihod po stanovniku (umanjeni za pomoći, 
primitke od financiranja i prihode za decentralizirane funkcije) 
ostvareni u 2007. godini ne prelaze 1.000,00 kuna. 

Članak 5. 
Sredstva tekućih pomoći raspoređuju se na gradove i 

općine kako slijedi: 

Rbr. Grad/Općina
Broj 

stanovnika 
2001. g.

Ukupni prihod
Prorač. prihod 
po stanovniku 

2007. g.

iznos pomoći 
u kn

1. Belica 3.509 3.265.044,00 930,00 126.701,00

2. Domašinec 2.459 2.350.905,00 956,00 88.788,00

3. Donja Dubrava 2.274 1.771.643,00 779,00 82.109,00

4. Donji Vidovec 1.595 1.005.374,00 630,00 57.592,00

5. Gornji Mihaljevec 2.046 1.769.055,00 865,00 73.876,00

6. Mala Subotica 5.676 4.363.072,00 769,00 204.946,00

7. Orehovica 2.769 2.013.917,00 727,00 99.982,00

8. Podturen 4.392 3.861.054,00 879,00 158.584,00

9. Selnica 3.442 2.134.194,00 620,00 124.282,00

10. Sveti Juraj na Bregu 5.279 3.786.867,00 717,00 190.612,00

11. Sveti Martin na Muri 2.958 2.789.564,00 943,00 106.806,00

12. Štrigova 3.221 2.768.233,00 859,00 116.302,00

13. Vratišinec 2.213 1.747.635,00 790,00 79.907,00

Sveukupno 41.833 33.626.557,00 1.510.487,00

Članak 6. 
Gradovi i općine koji su korisnici sredstava tekućih 

pomoći iz članka 5. dužni su prije doznake sredstava, 
Upravnom odjelu za gospodarstvo Međimurske županije 
dostaviti zahtjeve i programe za koje će potrošiti odobrena 
sredstva. 

Gradovi i općine koji su korisnici pomoći iz stavka 5. 
ove Odluke, dužni su tromjesečno izvještavati Upravni 
odjel za gospodarstvo Međimurske županije o korištenju 
pomoći. 

Članak 7. 
Gradovi i općine koji su korisnici sredstava pomoći iz 

članka 5. ove Odluke mogu koristiti sredstva pomoći samo 
za svrhe određene zakonom i ovom Odlukom. 

Ako gradovi i općine namjenski ne koriste odobrena 
sredstva pomoći, Županija će obustaviti doznaku pomoći. 

Članak 8. 
Za provođenje ove Odluke zadužuju se Odsjek za proračun 

i financije u Uredu župana Međimurske županije i Upravni 
odjel za gospodarstvo Međimurske županije. 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom 

glasniku Međimurske županije”. 

POGLAVARSTVO 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 402-08/09-03/7
URBROJ: 2109/1-03-09-01
Čakovec, 21. travnja 2009. 

ŽUPAN
Josip Posavec, dipl. ing., v. r.
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47.
Temeljem članka 41. Statuta Međimurske županije (“Služ-

beni glasnik Međimurske županije”, broj 1/07 - pročišćeni 
tekst) i članka 5. Poslovnika Poglavarstva Međimurske 
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 
9/01), Poglavarstvo Međimurske županije na 77. sjednici 
održanoj 21. travnja 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o financiranju županijskih natjecanja i smotri  

za osnovne i srednje škole u Međimurskoj  
županiji za 2009. godinu 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom propisuje se financiranje županijske 

razine natjecanja i smotri iz područja koja su objavljena u 
Katalogu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i 
srednjih škola Republike Hrvatske, Vjesnik Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa za 2009. godinu. 

II. ORGANIZACIJA NATJECANJA 

Članak 2. 
Organizator natjecanja i smotri na županijskoj razini 

su: 
- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Me-

đimurske županije ili savez, udruga koju Upravni 
odjel ovlasti, 

- Škole domaćini, 
- Savez školskih športskih klubova Međimurske žu-

panije za natjecanja u športu, 
- Društvo pedagoga tehničke kulture za natjecanje i 

smotru “Tehničkog stvaralaštva mladih”, 
- Hrvatski autoklub Čakovec za natjecanje “Sigurno 

u prometu” i 
- Povjerenstva za pojedina natjecanja i smotre. 

Članak 3. 
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Međimur-

ske županije, imenuje Povjerenstvo, za provedbu pojedinih 
županijskih natjecanja i smotri. 

Za područja gdje je to potrebno imenuju se i komisije 
za vrednovanje radova i učeničkih dostignuća. 

Članak 4. 
Savez školskih športskih klubova imenuje voditelje za 

pojedina športska natjecanja. 

Članak 5. 
Škola domaćin županijskog natjecanja, susreta i smotre 

osigurava tehničke i prostorne uvjete za odvijanje natjecanja, 
te prehranu za sudionike natjecanja. 

Savez školskih športskih klubova Međimurske županije 
osigurava tehničke i prostorne uvjete za odvijanje natjeca-
nja školskih športskih klubova, te prehranu za sudionike 
natjecanja. 

Članak 6. 
Pismena izvješća o održanom natjecanju i postignutim 

rezultatima Predsjednik povjerenstva dužan je dostaviti u 
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport najkasnije 8 
dana po održanom natjecanju. 

Pismena izvješća o održanom natjecanju i postignutim 
rezultatima u natjecanju školskih športskih klubova, voditelj 
natjecanja dužan je dostaviti u Upravni odjel za obrazovanje, 
kulturu i šport najkasnije 8 dana po održanom natjecanju. 

Članak 7. 
Pismena financijska izvješća o održanom natjecanju Pred-

sjednik povjerenstva i ravnatelj škole domaćina natjecanja 
dužni su dostaviti u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu 
i sport najkasnije 8 dana po održanom natjecanju. 

Pismena financijska izvješća o održanom natjecanju 
školskih športskih klubova voditelj natjecanja dužan je 
dostaviti u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport 
najkasnije 8 dana po održanom natjecanju. 

Izvješća se dostavljaju na obrascima koji su za tu na-
mjenu pripremljeni u Upravnom odjelu za obrazovanje, 
kulturu i sport. 

Članak 8. 
Po završetku natjecanja i smotre, a nakon primljenog 

pismenog izvješća o održanom natjecanju, Upravni odjel 
za obrazovanje, kulturu i sport dostavlja školi domaćinu 
pojedinog natjecanja dostavlja sredstva za financiranje 
domaćinstva, rada povjerenstva i ostalih ranije dogovorenih 
troškova. 

Ravnatelji škola domaćina pojedinih natjecanja zaduženi 
su za plaćanje troškova natjecanja. 

Članak 9. 
Po završetku natjecanja, a nakon primljenog pismenog 

izvješća o održanom Županijskom natjecanju školskih 
športskih klubova, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu 
i sport dostavlja Savezu školskih športskih klubova Međi-
murske županije potrebna sredstva za financiranje prehrane 
sudionika natjecanja, suđenje, voditelja natjecanja i ostalih 
ranije dogovorenih troškova. 

Predsjednik Saveza školskih športskih klubova Me-
đimurske županije zadužen je i odgovoran za plaćanje 
troškova natjecanja. 

Članak 10. 
Po završetku natjecanja i smotre mladih tehničara, a 

nakon primljenog pismenog izvješća o održanom Županij-
skom natjecanju i smotri mladih tehničara, Upravni odjel 
za obrazovanje, kulturu i sport dostavlja Društvu pedagoga 
tehničke kulture Međimurske županije potrebna sredstva za 
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financiranje, rada povjerenstva i ostalih ranije dogovorenih 
troškova. 

Predsjednik društva pedagoga tehničke kulture Me-
đimurske županije zadužen je i odgovoran za plaćanje 
troškova natjecanja. 

Članak 11. 
Po završetku natjecanja “Sigurno u prometu”, a nakon 

primljenog pismenog izvješća o održanom Županijskom 
natjecanju “Sigurno u prometu”, Upravni odjel za obrazova-
nje, kulturu i sport dostavlja Hrvatskom autoklubu Čakovec 
potrebna sredstva za financiranje rada povjerenstva i ostalih 
ranije dogovorenih troškova. 

Predsjednik Auto kluba Čakovec zadužen je i odgovoran 
za plaćanje troškova naljecanja. 

III.  FINANCIRANJE NATJECANJA I SMOTRI 

Članak 12. 
Proračunom Međimurske županije osiguravaju se sred-

stva za organizaciju i provedbu županijskih natjecanja i 
smotri. 

Sredstvima iz prethodnog stavka raspolaže Upravni odjel 
za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije. 

Članak 13. 
Prije početka natjecanja za tekuću školsku godinu, 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport donosi odluku o 
broju učenika, skupina i športskih ekipa koji nakon održanih 
školskih odnosno općinskih natjecanja mogu sudjelovati na 
županijskim natjecanjima. 

Članak 14. 
Predsjednik i članovi Povjerenstva za provedbu imaju 

pravo na jednokratnu naknadu i to: 
- predsjedniku se isplaćuje iznos od 600,00 kuna, a 
- članovima iznos od 300,00 kuna. 
Pravo na naknadu iz prethodnog stavka ne ostvaruje se 

ukoliko su predsjednik ili članovi Povjerenstva zaposleni u 
Međimurskoj županiji ili u Upravnom odjelu za obrazovanje, 
kulturu i sport Međimurske županije. 

Članak 15. 
Za provođenje natjecanja u sportu, sucima će se ispla-

ćivati 50,00 kuna po od suđenoj utakmici. 
Za provođenje natjecanja iz šaha, plivanja, streljaštva, 

atletike, krosa, gimnastike, stolnog tenisa i tenisa, sucima se 
isplaćuje naknada u iznosu od 150,00 kuna po natjecanju. 

Voditelju pojedinog sportskog natjecanja isplaćuje se 
naknada u iznosu od 300,00 kuna. 

Članak 16. 
Za provedbu natjecanja školskih športskih klubova 

u plivanju učenicima se pokrivaju troškovi ulaznice na 
bazene. 

Za provedbu natjecanja školskih športskih klubova u 
atletici i streljaštvu organizatoru se priznaju troškovi zakupa 
sportskih borilišta (atletskog stadiona i streljane). 

Priznaju se ispostavljeni računi od vlasnika sportskih 
objekata na kojima se odvijaju spomenuta sportska natje-
canja. 

Članak 17. 

Za provođenje natjecanja iz tehničkog stvaralaštva 
mladih isplaćuje se: 

- predsjedniku povjerenstva  ................600,00 kuna, 

-  članu povjerenstva  ...........................300,00 kuna, 

-  članu komisije za vrednovanje  
radova  .............................................150,00 kuna. 

Članak 18. 

Za provedbu Županijskog natjecanja i smotre iz tehnič-
kog stvaralaštva mladih učenicima se osiguravaju materijal 
i pribor potreban za praktični dio natjecanja. 

Novac potreban za nabavku potrebnog materijala iz 
prethodnog stavka prije samog natjecanja, predsjednik 
povjerenstva dogovara u Upravnom odjelu za obrazovanje, 
kulturu i sport. 

Članak 19. 

Školi domaćinu natjecanja pokrivaju se troškovi 
domaćinstva u iznosu od 20,00 kuna po sudioniku na-
tjecanja. 

Ukoliko je za održavanje natjecanja ili smotre potrebno 
osigurati posebne tehničke ili prostorne uvjete, troškovi 
nastali po toj osnovi nadoknađuju se ako se prije njihova 
nastanka dobije pismena suglasnost Upravnog odjela za 
obrazovanje, kulturu i sport. 

Sredstva iz prethodnih stavaka isplaćuju se na žiro-račun 
škole domaćina. 

Članak 20. 

Maksimalni iznos koji se može isplatiti po ovoj Odluci 
je 390.000,00 kuna. 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom 
glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se za školsku 
godinu 2008./2009. 

Članak 22. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o financiranju županijskih natjecanja i smotri za osnovne 
i srednje škole u Međimurskoj županiji, KLASA: 402-
08/08-03/20, URBROJ: 2109/1-02-08-02 od 21. svibnja 
2008. godine.
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POGLAVARSTVO 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 402-08/09-03/9 
URBROJ: 2109/1-03-09-01
Čakovec, 21. travnja 2009.

ŽUPAN
Josip Posavec, dipl. ing., v. r.

48. 
Temeljem članka 41. Statuta Međimurske županije (“Služ-

beni glasnik Međimurske županije”, broj 1/07 - pročišćeni 
tekst) i članka 5. Poslovnika Poglavarstva Međimurske 
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 
9/01), Poglavarstvo Međimurske županije na 77. sjednici 
održanoj 21. travnja 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o kriterijima nagrađivanja učenika i mentora  
osnovnih i srednjih škola, te Učeničkog doma  
Međimurske županije za postignute rezultate  
na međunarodnim, državnim i županijskim  

natjecanjima za 2009. godinu 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, načini uvjeti dodje-

ljivanja nagrada i novčanih nagrada učenicima i mentorima 
osnovnih i srednjih škola, te Učeničkog doma Međimurske 
županije za 2009. godinu. 

Članak 2. 
Nagrade i novčane nagrade mogu ostvariti učenici-

pojedinci, skupine učenika/ekipe i mentori osnovnih i 
srednjih škola, te Učeničkog doma Međimurske županije 
koji su: 

1. na međunarodnim natjecanjima iz područja koja su 
objavljena u Katalogu natjecanja i smotri učenica 
i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hr-
vatske, Vjesnik Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i športa (u daljnjem tekstu: Katalog), osvojili 1. 
mjesto; 

2.  na međunarodnim natjecanjima iz područja koja su 
objavljena u Katalogu osvojili 2. i ostala mjesta; 

3.  na državnim natjecanjima iz područja koja su objav-
ljena u Katalogu, osvojili 1. mjesto; 

4. na državnim športskim natjecanjima osvojili 1. 
mjesto; 

5. pozvani na državna natjecanja koja su objavljena u 
Katalogu, ali se ne rangiraju odnosno nema ljestvice 
poretka; 

6. na županijskim natjecanjima i iz područja koja su 
objavljena u Katalogu osvojili 1. mjesto, te 

7. na županijskim športskim natjecanjima osvojili 1. 
mjesto. 

MEĐUNARODNA NATJECANJA 

Članak 3. 

Mentorima čiji su učenici-pojedinci ili skupine učenika/
ekipe na međunarodnim natjecanjima iz područja objavljenih 
u Katalogu osvojili 1. mjesto dodjeljuje se novčana nagrada 
u neto iznosu od 2.000,00 kuna. 

Učenicima - pojedincima koji su na međunarodnim 
natjecanjima iz područja objavljenih u Katalogu osvojili 
1. mjesto, dodjeljuje se novčana nagrada u neto iznosu od 
2.000,00 kuna. 

Učenicima - skupine/ekipe koji su na međunarodnim 
natjecanjima objavljenih u Katalogu osvojili 1. mjesto, 
dodjeljuje se novčana nagrada u neto iznosu od 1.500,00 
kn, po pojedincu, članu ekipe. Ukupno isplaćena novčana 
nagrada po ovom osnovu ne može biti veća od 8.000,00 
kuna u neto iznosu. 

Članak 4. 

Mentorima čiji su učenici - pojedinci ili skupine učenika/
ekipe na međunarodnim natjecanjima iz područja objavljenih 
u Katalogu osvojili 2. i ostala mjesta, dodjeljuje se novčana 
nagrada u neto iznosu od 1.800,00 kuna. 

Učenicima - pojedincima koji su na međunarodnim 
natjecanjima iz područja objavljenih u katalogu osvojili 
2. i ostala mjesta, dodjeljuje se novčana nagrada u neto 
iznosu od 1.800,00 kn. 

Učenicima - skupine/ekipe koji su na međunarodnim 
natjecanjima iz područja objavljenih u Katalogu osvojili 
2. i ostala mjesta, dodjeljuje se novčana nagrada u neto 
iznosu od 1.000,00 kuna po pojedincu, članu ekipe. Ukupno 
isplaćena novčana nagrada po ovom osnovu ne može biti 
veća od 6.000,00 kuna u neto iznosu. 

DRŽAVNA NATJECANJA 

Članak 5. 

Mentorima čiji su učenici-pojedinci ili skupine učenik/
ekipe na državnim natjecanjima iz područja objavljenih u 
Katalogu osvojili 1. mjesto, dodjeljuje se novčana nagrada 
u neto iznosu od 1.500,00 kuna. 

Učenicima - pojedincima koji su na državnim natje-
canjima iz područja objavljenih u Katalogu osvojili 1. 
mjesto, dodjeljuje se novčana nagrada u neto iznosu od 
1.000,00 kuna. 

Učenicima - skupine/ekipe koji su na državnim na-
tjecanjima iz područja objavljenih u Katalogu osvojili 1. 
mjesto, dodjeljuje se novčana nagrada u neto iznosu od 
500,00 kuna po pojedincu, članu ekipe. Ukupno isplaćena 
nagrada po ovom osnovu ne može biti veća od 3.000,00 
kuna u neto iznosu. 

Članak 6. 

Mentorima čiji su učenici-pojedinci ili skupine učenik/
ekipe bili pozvani na državno natjecanje u kategoriji natjecanja 
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koja se ne rangiraju, a objavljena su u Katalogu, dodjeljuje 
se novčana nagrada u neto iznosu od 1.000,00 kuna. 

Učenicima - pojedincima koji su bili pozvani na državno 
natjecanje u kategoriji natjecanja koja se ne rangiraju, a 
objavljena su u Katalogu, dodjeljuje se novčana nagrada u 
neto iznosu od 500,00 kuna. 

Učenicima - skupine/ekipe koji su bile pozvane na dr-
žavno natjecanje u kategoriji natjecanja koja se ne rangiraju, 
a objavljena su u Katalogu, dodjeljuje se novčana nagrada 
u neto iznosu od 250,00 kuna po pojedincu, članu ekipe. 
Ukupno isplaćena novčana nagrada po ovom osnovu ne 
može biti veća od 2.000,00 kuna u neto iznosu. 

DRŽAVNA ŠPORTSKA NATJECANJA 

Članak 7. 
Mentorima čiji su učenici - pojedinci ili skupine uče-

nikalekipe na državnim športskim natjecanjima osvojili 
1. mjesto, dodjeljuje se novčana nagrada u neto iznosu od 
1.500,00 kuna. 

Učenicima - pojedincima koji su na državnim športskim 
natjecanjima osvojili 1. mjesto, dodjeljuje se novčana na-
grada u neto iznosu od 1.000,00 kuna. 

Učenicima - skupine/ekipe koji su na državnim šport-
skim natjecanjima osvojili 1. mjesto, dodjeljuje se novčana 
nagrada u neto iznosu od 250,00 kuna po pojedincu, članu 
ekipe. Ukupno isplaćena novčana nagrada po ovom osnovu 
ne može biti veća od 3.600,00 kuna u neto iznosu. 

Članak 8. 
Pravo na utvrđenu novčanu nagradu iz članka 3, 4, 5, 

6. i 7. imaju učenici osmog razreda osnovne škole i učenici 
sva četiri razreda srednje škole. Učenicima od četvrtog do 
sedmog razreda osnovnih škola koji su osvojili prva mjesta 
na međunarodnim i državnim natjecanjima osigurat će se 
nagrada prema odluci pročelnika Upravnog odjela za obrazo-
vanje, kulturu i sport Međimurske županije. Učenici koji su 
osvojili 1. mjesta na međunarodnim i državnim natjecanjima 
ostvaruju pravo i na jednodnevni izlet. 

ŽUPANIJSKA NATJECANJA 

Članak 9. 
Mentorima čiji su učenici - pojedinci ili skupine učenik/

ekipe na županijskim natjecanjima iz područja objavljenih u 
Katalogu osvojili 1. mjesto, dodjeljuje se priznanje i nagrada 
prema odluci župana Međimurske županije. 

Učenicima - pojedincima koji su na županijskim na-
tjecanjima iz područja objavljenih u Katalogu osvojili 1. 
mjesto organizira se jednodnevni izlet. 

ŽUPANIJSKA SPORTSKA NATJECANJA 

Članak 10. 
Mentorima čiji su učenici - pojedinci ili skupine uče-

nik/ekipe na županijskim športskim natjecanjima osvojili 

1. mjesto, dodjeljuje se priznanje i nagrada prema odluci 
župana Međimurske županije. 

Učenicima - pojedincima i učenicima - skupine/ekipe 
koji su na županijskim športskim natjecanjima osvojili 1., 
2. i 3. mjesto, dodjeljuje se priznanje, medalje i pehari. 

Članak 11. 
Veća novčana nagrada isk1jučuje primitak manje novčane 

nagrade. Novčane nagrade mentorima i učenicima koji su 
sukladno ovoj Odluci ostvarili novčanu nagradu isplaćuju 
se na žiro račun škole u kojoj je zaposlen mentor i u koju 
je upisan učenik. 

Članak 12. 
Nagrade uručuje župan Međimurske županije na sve-

čanom prijemu. 

Članak 13. 
Podatke o postignutim rezultatima učenika, skupinama 

učenika/ekipama i mentora na međunarodnim, državnim 
i županijskim natjecanjima, dostavljaju ravnatelji škola i 
predsjednici Povjerenstava Upravnom odjelu za obrazova-
nje, kulturu i šport Međimurske županije nakon završetka 
svih natjecanja. 

Članak 14. 
Sredstva za financiranje natjecanja učenika osnovnih i 

srednjih škola, te Učeničkog doma Međimurske županije 
osiguravaju se u Proračunu Međimurske županije. 

Članak 15. 
Maksimalan iznos koji se može isplatiti po ovoj Odluci 

je 390.000,00 kuna. 

Članak 16. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “ Službenom 

glasniku Međimurske županije”. 

POGLAVARSTVO 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 402-08/09-03/8
URBROJ: 2109/1-03-09-01
Čakovec, 21. travnja 2009. 

ŽUPAN
Josip Posavec, dipl. ing., v. r.

49. 
Temeljem članka 41. Statuta Međimurske županije 

(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 1/07 - proči-
šćeni tekst), članka 5. Poslovnika poglavarstva Međimurske 
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 
9/01) i članka 33. Statuta Doma za žrtve obiteljskog nasilja 
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“Sigurna kuća”, Poglavarstvo Međimurske županije na 77. 
sjednici održanoj 21. travnja 2009. godine, donijelo je 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 

Doma za žrtve obiteljskog nasilja  
“Sigurna kuća” o namjeri sklapanja  

Ugovora o najmu nekretnine 

1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma 
za žrtve obiteljskog nasilja “Sigurna kuća” od 17. ožujka 
2009. godine. 

2. Podržava se namjera Upravnoga vijeća da Dom za 
žrtve obiteljskog nasilja “Sigurna kuća” stupi na mjesto 
najmoprimca u Ugovoru o najmu nekretnine, koji ugovor 
je Međimurska županija kao najmoprimac zaključila s 
vlasnikom nekretnine kao najmodavcem. 

3. Odluka Upravnog vijeca Doma za žrtve obiteljskog 
nasilja “Sigurna kuća” čini sastavni dio ovog Zaključka. 

4. Ovlašćuje se župan Josip Posavec, dip. ing., da 
potpiše sve potrebne akte radi provedbe ovog Zaključka. 

5. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku 
Međimurske županije”. 

POGLAVARSTVO 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 550-01/09-03/23
URBROJ: 2109/1-03-09-02
Čakovec, 21. travnja 2009. 

ŽUPAN 
Josip Posavec, dipl. ing., v. r.

50.
Temeljem članka 41. Statuta Međimurske županije (“Služ-

beni glasnik Međimurske županije”, broj 1/07 - pročišćeni 
tekst) i članka 5. Poslovnika Poglavarstva Međimurske 
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 
9/01), Poglavarstvo Međimurske županije na 77. sjednici 
održanoj 21. travnja 2009. godine, donijelo je 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Sporazuma o korištenju objekta  

(zgrada Međimurskog veleučilišta  
u Čakovcu) 

1. Prihvaća se Sporazum o korištenju objekta (zgrada 
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu) između MIN - Međi-
murje, investicije, nekretnine d.o.o., Čakovec, Bana Josipa 

Jelačića 22 i Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Čakovec, 
Bana Josipa Jelačića 22/a. 

2. Sporazum iz prethodne točke čini sastavni dio ovog 
Zaključka. 

3. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku 
Međimurske županije”. 

POGLAVARSTVO 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 406-01/09-03/3 
URBROJ: 2109/1-03-09-01 
Čakovec, 21. travnja 2009. 

ŽUPAN 
Josip Posavec, dipl. ing., v. r.

51.
Temeljem članka 41. Statuta Međimurske županije (“Služ-

beni glasnik Međimurske županije”, broj 1/07 - pročišćeni 
tekst) i članka 5. Poslovnika Poglavarstva Međimurske 
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 
9/01), Poglavarstvo Međimurske županije na 77. sjednici 
održanoj 21. travnja 2009. godine, raspravljalo je o zahvatu 
u prostoru “Uređenje vodenog ekosustava - bare kao sa-
nacija nalazišta materijala za izgradnju murskog nasipa 
kod Podturna”, te donijelo slijedeći 

ZAKLJUČAK 

1. Utvrđuje se potreba izrade nalazišta materijala za 
izgradnju murskog nasipa Podturen i Lončarevo i formiranje 
bare u svrhu sanacije, sukladno projektu “Uređenje vodenog 
ekosustava - bare, kao sanacija nalazišta materijala za 
izgradnju murskog nasipa kod Podturna”. 

2. Međimurska županija podržava Projekt iz točke 1. 
ovog Zaključka budući da zahvat zbog svojih karakteristika 
i ograničenog područja utjecaja neće imati bitan utjecaj na 
zaštićen krajolik i područje ekološke mreže. 

3. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku 
Međimurske županije”. 

POGLAVARSTVO 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 310-01/09-03/2 
URBROJ: 2109/1-03-09-02 
Čakovec, 21. travnja 2009. 

ŽUPAN
Josip Posavec, dipl. ing., v. r.
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AKTi OPĆiNSKOG ViJEĆA 

9.
Na temelju članka 16. Statuta Općine Gornji Mihaljevec 

(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 16/05), 
Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na svojoj 24. 
sjednici održanoj 31. ožujka 2009. godine, donosi 

iZVJEŠĆE 
o izvršenju Programa održavanja komunalne  

infrastrukture u 2008. godini na području 
Općine Gornji Mihaljevec 

Članak 1. 
Utvrđuje se daje u tijeku 2008. godine izvršen Program 

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
kako slijedi: 

1. Odvodnja atmosferskih voda: 
- čišćenje slivnika, 
- izgradnja novih slivnika, 
- sanacija i rekonstrukcija postojećih slivnika, 
- izgradnja novih otvorenih i zatvorenih odvodnih  

 jarkova, 
- redovito održavanje postojećih jarkova. 
 Izvori financiranja: 
 - komunalna naknada, 
 - prihod od korištenja javnih površina, 
 - ostali prihodi Proračuna. 

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje 
javnih površina:

- skupljanje otpadaka iz koševa, 
- ručno čišćenje uz rubnike, 
- košnja i obnova travnjaka, 
- održavanje trajnih nasada, 
- održavanje cvjetnih gredica i sadnja, 
- otklon uginulih životinja s javne površine, 
- izrada hortikulturnog projekta. 
 Izvori financiranja: 
 - komunalna naknada, 
 - ostali prihodi Proračuna. 

Održavanje javnih površina: 
-  čišćenje nogostupa, 
- održavanje prometne signalizacije, 
- košnja bankina, 
- urbana oprema - popravak klupa i dječjih igrala. 

 Izvori financiranja: 
 - komunalna naknada, 
 - ostali prihodi Proračuna, 
 - naknada za koncesije. 

Održavanje nerazvrstanih cesta: 
- sanacija nerazvrstanih cesta - udarne rupe -  

 prekopi, 
- zimska služba. 
 Izvori financiranja: 
 - komunalna naknada, 
 - ostali prihodi Proračuna. 

UKUPNO točka 1. Plan izvršenje
      205.850,00 kn 185.888,64 kn 

2. Javna rasvjeta: 
- popravak javne rasvjete, 
-  potrošnja javne rasvjete. 
 Izvori financiranja: 
 - komunalna naknada, 
 - ostali prihodi Proračuna. 

UKUPNO točka 2. Plan izvršenje
      77.200,00 kn 72.156,36 kn 

3.  Održavanje groblja i grobnih kuća: 
- održavanje groblja u Gornjem Mihaljevcu. 
 Izvori financiranja: 
 - naknada za održavanje groblja. 

UKUPNO točka 3. Plan izvršenje
     95.000,00 kn 77.732,49 kn 

4.  Održavanje i uređenje zgrada za redovno  
 korištenje: 

-  uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec 
Selo, 

-  uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec 
Breg, 

-  uređenje i održavanje doma kulture Gornji Mihalje-
vec ,

-  uređenje i održavanje doma kulture Vukanovec, 
-  uređenje i održavanje doma kulture Preseka, 
-  uređenje i održavanje doma u Gornjoj Dubravi, 
-  uređenje i održavanje doma u Martinuševcu. 
 Izvori financiranja: 
 -  komunalna naknada, 

OPĆiNA GORNJi MiHALJEVEC
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 -  prihod od zakupa, 
 -  ostali prihodi Proračuna. 

UKUPNO točka 4. Plan izvršenje 
      739.654,00 kn 716.586,53 kn

OPĆINSKO VIJEĆE
OPINE GORNJI MIHALJEVEC

KLASA: 400-09/07-01/3
URBROJ: 2109/21-02-09-4 
Gornji Mihaljevec, 31. ožujka 2009.

PREDSJEDNIK 
Općinskog vijeća

Darko Horvat, v. r.

10.
Na temelju članka 16. Statuta Općine Gornji Mihaljevec 

(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 16/05), 
Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na svojoj 24. 
sjednici održanoj 31. ožujka 2009. godine, donosi 

iZVJEŠĆE 
o izvršenju Programa gradnje objekata  

i uređaja komunalne infrastrukture  
za 2008. godinu 

Članak 1. 
Utvrđuje se daje u tijeku 2008. godine izvršen Program 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz član-
ka 30. stavka 1. - 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
kako slijedi: 

Za uređenje javnih površina i modernizaciju nerazvr-
stanih cesta utrošeno je: 818.017,04 kuna: 

- izgradnja pješačko-biciklističkih staza i sanacija  
 nerazvrstanih cesta. 

Izvori sredstava: 
- Županijska uprave za ceste, 
-  Proračun Općine, 
-  Sufinanciranje građana, 
-  Proračun Općine, 
-  Proračun Republike Hrvatske. 

Za izgradnju javne rasvjete utrošeno je 27.624,29 
kuna. 

Javna rasvjeta izgrađena je naselju Vukanovec (dionica 
Borko Mladen - Jularić Zvonko) i naselju Vugrišinec (dionica 
od glavne ceste do Veselko Viktora kbr. 24) 

Izvori sredstava: 
- Proračun Općine, 
-  Proračun Međimurske županije. 

Za izradu projektne dokumentacije za kanalizaciju 
utrošeno je 164.893,72 kuna. 

Izvori sredstava: 
- Međimurske vode d.o.o. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC

KLASA: 400-09/07-01/4
URBROJ: 2109/21-02-09-4 
Gornji Mihaljevec, 31. ožujka 2009.
 

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća 

Darko Horvat, v. r.

OPĆiNA SVETi MARTiN NA MURi

AKTi OPĆiNSKOG ViJEĆA 

9.
Temeljem odredbe članka 31. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni 
tekst, 82/04 i 178/04), te odredbe članka 27. Statuta Općine 
Sveti Martin na Muri (“Službeni glasnik Međimurske župa-
nije”, broj 5/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Sveti Martin na Muri na svojoj 32. sjednici održanoj dana 
2. travnja 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama  

Odluke o komunalnom doprinosu 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik 
Međimurske županije”, broj 15/05) poglavlje II. Zone za 
plaćanje komunalnog doprinosa, članak 4., stavak 1., iza 
točke VI. dodaje se točka VII., koja glasi: 

“Vii.  Obuhvat Urbanističkog plana uređenja kotline  
   Vučkovec - luksuzne kuće, kuće za odmor”. 

Članak 2. 

U poglavlju III. Jedinična vrijednost komunalnog do-
prinosa, članak 5., stavak 1., iza zone VI. dodaje se zona 
VII., koja glasi: 



“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. travnja 2009.Stranica 818 - Broj 7

OBJEKTi ZONA Vii.

Javne površine 5,50 kn/m2

Nerazvrstane ceste 9,00 kn/m2

Javna rasvjeta 8,50 kn/m2

Groblje 1,00 kn/m2

UKUPNO: 24,00 kn/m2

 

Članak 3. 

Ove Izmjene i dopune Odluke objavit će se u “Službenom 
glasniku Međimurske županije”. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI 

KLASA: 361-03/09-01/26
URBROJ: 2109-17/09-01/44 
Sveti Martin na Muri, 2. travnja 2009. 

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Martin Srša, 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 2009. 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


