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BROJ: 18 — Godina XVI Varaždin, 21. lipnja 2008. List izlazi po potrebi

S A D R Ž A J

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI SKUPŠTINE

13. Odluka o dodjeli nagrada Varaždinske 
županije u 2008. godini

14. Odluka o izradi Izmjene i dopune Pro-
stornog plana Varaždinske županije

15. Odluka o određivanju ovlaštenih osoba 
za potpisivanje financijske dokumentacije 
i kartona platnog prometa

16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o pro-
vedenom programu slobodnih aktivnosti, 
te natjecanjima, susretima i smotrama 
učenika i učenica osnovnih i srednjih 
škola Varaždinske županije za školsku 
godinu 2006/07.

17. Odluka o iskazivanju nepovjerenja Radimiru 
Čačiću, županu Varaždinske županije

18. Odluka o iskazivanju nepovjerenja Pre-
dragu Štromaru, zamjeniku župana Va-
raždinske županije

19. Odluka o iskazivanju nepovjerenja Darku 
Hreniću, članu Županijskog poglavarstva 
Varaždinske županije

20. Odluka o iskazivanju nepovjerenja Stjepanu 
Buniću, članu Županijskog poglavarstva 
Varaždinske županije
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21. Odluka o iskazivanju nepovjerenja Zlatku 
Koračeviću, članu Županijskog poglavar-
stva Varaždinske županije

22. Odluka o iskazivanju nepovjerenja  
Leonardu Lorbeku, članu Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije

23. Odluka o iskazivanju nepovjerenja Alanu 
Košiću, članu Županijskog poglavarstva 
Varaždinske županije

24. Odluka o iskazivanju nepovjerenja Marinu 
Vučiću, članu Županijskog poglavarstva 
Varaždinske županije

25. Rješenje o razrješenju Radimira Čačića 
dužnosti župana Varaždinske županije

26. Rješenje o razrješenju Predraga Štromara 
dužnosti zamjenika župana Varaždinske 
županije

27. Rješenje o razrješenju Darka Hrenića 
dužnosti člana Županijskog poglavarstva 
Varaždinske županije

28. Rješenje o razrješenju Stjepana Bunića 
dužnosti člana Županijskog poglavarstva 
Varaždinske županije

29. Rješenje o razrješenju Zlatka Koračevića 
dužnosti člana Županijskog poglavarstva 
Varaždinske županije
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VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI SKUPŠTINE

30. Rješenje o razrješenju Leonarda Lorbeka 
dužnosti člana Županijskog poglavarstva 
Varaždinske županije

31. Rješenje o razrješenju Alana Košića 
dužnosti člana Županijskog poglavarstva 
Varaždinske županije

32. Rješenje o razrješenju Marina Vučića 
dužnosti člana Županijskog poglavarstva 
Varaždinske županije

33. Rješenje o izboru župana Varaždinske 
županije

34. Rješenje o izboru člana Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za 
obrtništvo i poduzetništvo

35. Rješenje o izboru člana Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za 
komunalnu infrastrukturu

36. Rješenje o izboru člana Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za 
poljoprivredu i ruralni razvoj

37. Rješenje o izboru člana Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za 
regionalnu suradnju, udruge građana i 
civilno društvo

38. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Elektrostrojarske škole 
Varaždin

39. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Osnovne škole Bisag

40. Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Školskog odbora Osnovne škole 
Podrute

41. Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Školskog odbora Glazbene škole 
u Varaždinu

GRAD LUDBREG
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

8. Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu 
na dohodak

9. Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjed-
nika Gradskog vijeća Grada Ludbrega

10. Rješenje o razrješenju i imenovanju Od-
bora za razvoj Grada i zaštitu okoliša

OPĆINA SVETI ILIJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

14. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine 
Sveti Ilija

15. Rješenje o razrješenju člana Odbora 
za izbor i imenovanje Općinskog vijeća 
Općine Sveti Ilija

16. Rješenje o imenovanju člana Odbora 
za izbor i imenovanje Općinskog vijeća 
Općine Sveti Ilija

13.
Na temelju odredbi članaka 5. i 8. Odluke o 

ustanovljenju javnih priznanja Varaždinske županije 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 13/96, 
10/98 i 18/00), članaka 14., 15. i 19. točke 12. Statuta 
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 10/06 - pročišćeni tekst i 29/06) i 
članka 60. Poslovnika o radu Županijske skupštine 
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska skupština 
Varaždinske županije na sjednici održanoj 20. lipnja 
2008. godine, donosi 

O D L U K U
o dodjeli nagrada Varaždinske županije  

u 2008. godini

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.
Ovom Odlukom Županijska skupština Varaždinske 

županije dodjeljuje nagrade Varaždinske županije u 

2008. godini pravnim i fizičkim osobama zaslužnim 
za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Županije 
te njeno promicanje u zemlji i svijetu.

II. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO 

Članak 2.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku 

diplome i kovanice od zlata na kojoj je otisnut, s jedne 
strane grb Varaždinske županije, a s druge strane lik 
Majke Božje s Djetetom te novčanih sredstava u netto 
iznosu od 15.000,00 kuna.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se posthumno 
TOMISLAVU LIPLJINU, dramskom glumcu koji je cijeli 
svoj radni vijek, s puno ljubavi, kreativnog entuzijazma, 
profesionalizma i urođena talenta, posvetio daskama 
koje život znače. U glumište Hrvatskog narodnog 
kazališta Varaždin utkao je 45 godina svog predanog 
rada. Kao svestran glumac i čovjek, u svom kazališ-
nom djelovanju objedinio je glumu, jezikoznanstvo i 
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prevođenje, te ljubav prema materinskom kajkavskom 
jeziku pretočio u veliki i uspjeli poduhvat kajkavizacije 
klasičnih dijela dramske književnosti.

III.  NAGRADA ZA IZNIMNA POSTIGNUĆA U PRO-
TEKLOM JEDNOGODIŠNJEM RAZDOBLJU

Članak 3.
Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jed-

nogodišnjem razdoblju dodjeljuje se u obliku diplome 
i kovanice od srebra na kojoj je otisnut, s jedne strane 
grb Varaždinske županije, a s druge strane lik Majke 
Božje s Djetetom.

Nagrada za iznimna postignuća u proteklom 
jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se: 

a) MESARSKO-KOBASIČARSKOM OBRTU I 
UGOSTITELJSTVU »ŠANJEK« iz Varaždina 
za 60. obljetnicu kontinuiranog rada u obitelj-
skom obrtu i održavanju tradicijske ugostiteljske 
ponude varaždinske regije. 

b) KATARINI OREŠKI iz Majerja, za poseban dopri-
nos u razvoju humanosti i iznimnih postignuća u 
obiteljskoj tradiciji udomiteljstva djece s teškoća-
ma u razvoju i bez odgovarajuće roditeljske skrbi. 
Priznanje se dodjeljuje i za poseban doprinos 
ostvarenja trajnih emocionalnih, prijateljskih i 
kumskih veza koje se ostvaruju tijekom cijelog 
života između te udomiteljske obitelji i štićenika 
koja je često puta jača i sigurnija od mnogih 
obitelji. 

IV. NAGRADA ZA DOPRINOS UGLEDU I PRO-
MOCIJI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U ZEMLJI 
I SVIJETU

Članak 4.
Nagrada za doprinos ugledu i promociji Varaždinske 

županije u zemlji i svijetu dodjeljuje se u obliku Plakete 
Varaždinske županije, izrađene od bronce, na kojoj je 
s jedne strane otisnut grb Varaždinske županije, a s 
druge strane lik Majke Božje s Djetetom.

Nagrada za doprinos ugledu i promociji Varaž-
dinske županije u zemlji i svijetu dodjeljuje se: 

a) STRUČNOM TIMU prvog hrvatskog rehabilita-
cijskog programa za pacijente s afazijom, pod 
nazivom MODAKThr, mr.sc. Tatjani Novosel-
Herceg, prof., Ingrid Novosel, dr.med., doc.
dr.sc. Mike W.Roth, na čelu s doc.dr.sc. Darkom 
Novoselom, prof. inače autorom »ValMod pro-
grama« - nove dijagnostike i terapije mucanja 
(Varaždinski logopetski model). Stručnom timu 
nagrada se dodjeljuje za poseban doprinos 
»ValMod programa« u uspješnosti i efikasnosti 
u rješavanju emocionalnih i fiziološko-komu-
nikacijskih problema i njegove cijenjenosti i 
uvaženosti širom svijeta. 

b) VLADIMIRU KOŠĆECU prof. iz Varaždina, 
za izuzetan doprinos u razvijanju međusobnih 
odnosa i veza Varaždinske županije s regijama 

u zemlji, Europi i svijetu, za osnivanje prve 
vanjskotrgovinske tvrtke u Varaždinu (Vartim-
peks), te uvođenja međunarodnog poslovanja 
u Varaždinsku banku. Kao poliglotu sa znanjem 
pet svjetskih jezika, priznanje se dodjeljuje i za 
postignuća u prevođenju zagorskih popijevki na 
engleski, francuski i njemački jezik, te za zbirke 
pjesama esencijalne tematike koje je napisao 
na engleskom jeziku. 

Članak 5.
Nagrade će se uručiti na svečanoj sjednici Župa-

nijske skupštine Varaždinske županije, povodom Dana 
Županije 8. rujna 2008. godine.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«.

KLASA: 061-01/08-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-08-3
Varaždin, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

14.
Na temelju članka 78. stavka 1. i 346. stavka 4. 

Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne 
novine«, broj 76/07) i članka 19. Statuta Varaždinske 
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 
10/06 - pročišćeni tekst i 29/06) i članka 60. Poslovni-
ka o radu Županijske skupštine Varaždinske županije 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/06 i 
23/07), Županijska skupština Varaždinske županije na 
sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana  

Varaždinske županije 

Članak 1.
Temeljem članka 346. stavka 4. Zakona o prostor-

nom uređenju i gradnji »Narodne novine«, broj 76/07) 
Varaždinska županija pokreće izradu Izmjene i dopune 
Prostornog plana Varaždinske županije (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 8/00 i 29/06) - u 
daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna PPŽ. 

Članak 2.
Razlog za pokretanje postupka Izmjene i dopune 

PPŽ-a je potreba za promjenom smjernica za izradu 
dokumenata prostornog uređenja lokalne razine koje 
se odnose na smještaj i izgradnju građevina u funkciji 
obavljanja poljoprivredne djelatnosti. 

Članak 3.
Ocjena stanja u prostoru Varaždinske županije u 

pogledu razvoja poljoprivrede ukazuje na potrebu na-
glašenijeg razvoja obiteljskih gospodarstava i seoskih 
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domaćinstava na kojima će se poticati izgradnja gra-
đevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, 
a naročito građevina za uzgoj životinja (prvenstveno 
stočarstvo i svinjogojstvo), kapaciteta primjerenih 
veličini posjeda i lokalnim prilikama. 

Članak 4.
Cilj i programsko polazište Izmjene i dopune 

PPŽ-a je promijeniti smjernice u PPŽ-u i omogućiti 
jedinicama lokalne samouprave da u svojim doku-
mentima prostornog uređenja samostalno stvaraju 
prostorno-planske pretpostavke za poticanje razvoja 
obiteljskih gospodarstava i seoskih domaćinstava koje 
će se baviti poljoprivrednim djelatnostima, uvažavajući 
lokalne prilike i potrebe, prirodne i krajobrazne vrijed-
nosti područja, kulturnu baštinu i osjetljivost okoliša, 
s posebnim naglaskom na zaštitu zdravlja i zaštitu 
ležišta pitke vode. 

Članak 5.
Za Izmjenu i dopunu PPŽ-a nije potrebno pribaviti 

posebne stručne podloge niti kartografske, odnosno 
geodetske podloge, kao ni katastarske planove. 

Članak 6.
U postupku izrade Izmjene i dopune PPŽ-a zahti-

jevat će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i 
drugi propisani dokumenti od tijela i osoba određenih 
posebnim propisima, čiji popis je sastavni dio ove 
Odluke. 

Županijsko poglavarstvo za nositelja izrade Izmje-
ne i dopune Prostornog plana Varaždinske županije 
određuje Tajništvo Varaždinske županije, koje će kao 
upravno tijelo područne (regionalne) samouprave a 
ujedno i nositelj izrade PPŽ-e voditi službenu eviden-
ciju u postupku Izmjene i dopune Prostornog plana 
Varaždinske županije.

Službena evidencija obuhvaća vremensko eviden-
tiranje svih dokumenata koji su značajni za zakonitost 
vođenja postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Varaždinske županije, uključivo zahtjeve i smjernice, 
primjedbe i prijedloge, te očitovanja nadležnih tijela i 
stajališta stručnih izrađivača.

Članak 7.
Rokovi za izradu Izmjene i dopune PPŽ-a, odno-

sno pojedinih faza sukladno odredbama Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 
76/07 - u daljnjem tekstu: Zakon) okvirno se utvrđuju 
prema slijedećem: 

(1) Nositelj izrade će, sukladno članku 79. Zako-
na, nakon objave dostaviti Odluku o izradi Izmjene i 
dopune PPŽ-a svim tijelima i osobama iz članka 6. 
ove Odluke s pozivom da mu u roku od najviše 30 
dana dostave zahtjeve (podaci, planske smjernice i 
propisani dokumenti) za izradu izmjene i dopune plana. 
Ukoliko pozvana tijela i osobe ne dostave zahtjeve u 
tom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju 
pri izradi i donošenju Izmjene i dopune PPŽ-a moraju 
se poštivati uvjeti koje za tu vrstu prostornog plana 
određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti. 

(2) Nositelj izrade istovremeno s postupkom iz pr-
vog stavka ovog članka obavještava javnost, sukladno 
članku 82. Zakona, o izradi Izmjene i dopune PPŽ-a u 
dnevnom tisku, na web stranici Županije i na lokalno 
uobičajen način. 

(3) U tijeku aktivnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka 
Županijski zavod za prostorno uređenje Varaždinske 
županije pristupit će izradi nacrta prijedloga Izmjene 
i dopune PPŽ-a. 

(4) Nakon što prikupi zahtjeve prema stavku 1. 
ovog članka, nositelj izrade će u tijeku postupka izrade 
nacrta prijedloga Izmjene i dopune PPŽ-a, sukladno 
članku 83. Zakona provesti dvije prethodne rasprave, 
jednu s predstavnicima tijela i osoba iz članka 6. ove 
Odluke, a drugu s predstavnicima jedinica lokalne 
samouprave. 

(5) Nositelj izrade objavljuje datum, mjesto i vrijeme 
prethodne rasprave najmanje u dva sredstva javnog 
priopćavanja, a prethodne rasprave obavit će se unutar 
30 dana. 

(6) U tijeku izrade nacrta prijedloga Izmjene i do-
pune PPŽ-a i unutar roka predviđenog za prethodne 
rasprave na odgovarajući će se način, sukladno Zakonu 
o zaštiti okoliša, provesti postupak ocjene o potrebi 
provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš, 
koju provodi nadležno upravno tijelo u Županiji. 

(7) Nakon provedene prethodne rasprave i prove-
denog postupka ocjene o potrebi provedbe strateške 
procjene utjecaja plana na okoliš, nositelj izrade 
priprema izvješće o prethodnoj raspravi, te ga s na-
crtom prijedloga Izmjene i dopune PPŽ-a dostavlja 
Županijskom poglavarstvu u roku od 15 dana. 

(8) Na temelju nacrta prijedloga Izmjena i dopuna 
PPŽ-a i izvješća o prethodnoj raspravi Županijsko po-
glavarstvo utvrdit će unutar roka od 15 dana prijedlog 
prostornog plana za javnu raspravu. 

(9) O prijedlogu Izmjene i dopune PPŽ-a provodi se 
javna rasprava koju nositelj izrade, sukladno članku 86. 
Zakona, objavljuje u službenom glasilu i u dnevnom 
tisku. 

(10) Javna rasprava započinje stavljanjem Izmje-
ne i dopune PPŽ-a na javni uvid najmanje 8 dana po 
objavi u službenom glasilu i dnevnom tisku i traje 15 
dana, a 7 dana po završetku javne rasprave nositelj 
izrade primat će primjedbe, prijedloge i očitovanja. 

(11) Nositelj izrade osim objave javne rasprave 
prema stavku 9. ovog članka obavezno dostavlja i 
posebnu pisanu obavijest o javnoj raspravi: 

- tijelima i osobama određenim posebnim propisima 
koja su dala zahtjeve (podaci, planske smjer-
nice i propisani dokumenti) za izradu Izmjene 
i dopune PPŽ-a iz područja svog djelokruga, 

-  tijelima jedinica lokalne samouprave. 
(12) Za vrijeme javnog uvida nositelj izrade or-

ganizirat će jedno javno izlaganje radi obrazloženja 
prijedloga Izmjene i dopune PPŽ-a, o čemu će nositelj 
izrade voditi zapisnik kojeg potpisuje odgovorna osoba 
nositelja izrade. 

(13) U vrijeme javne rasprave, odnosno u roku od 
7 dana po završenoj javnoj raspravi nositelju izrade 
upućuju se očitovanja na prijedlog Izmjene i dopune 
PPŽ-a. 
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(14) Po završenoj javnoj raspravi nositelj izrade 
i izrađivač Izmjene i dopune PPŽ-a iz članka 9. ove 
Odluke obradit će sve prijedloge i primjedbe i pripre-
miti izvješće o javnoj raspravi u roku od najduže 15 
dana od isteka roka za primanje primjedbi, prijedloga 
i očitovanja. 

(15) Nakon javne rasprave u roku od najduže 30 
dana nositelj izrade, sukladno članku 94. Zakona, 
izrađuje nacrt konačnog prijedloga Izmjene i dopune 
PPŽ-a u skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišlje-
njima, primjedbama i prijedlozima u izvješću o javnoj 
raspravi i dostavlja ga tijelima i osobama određenim 
posebnim propisima radi davanja mišljenja o poštivanju 
njihovih zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, odnosno 
poštivanju njihovih pisanih očitovanja dostavljenih u 
javnoj raspravi. 

(16) Rok za davanje mišljenja iz stavka 15. ovog 
članka je 30 dana, a ako tijela i osobe ne dostave mi-
šljenje u tom roku smatrat će se da je mišljenje dano, 
odnosno da ta tijela i osobe nemaju primjedbi na nacrt 
konačnog prijedloga Izmjene i dopune PPŽ-a. 

(17) Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 
PPŽ-a s izvješćem o javnoj raspravi i mišljenjima iz 
stavka 15. i 16. ovog članka nositelj izrade dostavlja 
i predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave 
na području Županije radi davanja mišljenja o nacrtu 
konačnog prijedloga Izmjene i dopune PPŽ-a. Pred-
stavnička tijela dužna su dostaviti mišljenje u roku od 
60 dana od dana dostave propisane dokumentacije, a 
ako predstavničko tijelo ne dostavi mišljenje u propi-
sanom roku smatrat će se da to tijelo nema primjedbi 
na predloženi nacrt konačnog prijedloga Izmjene i 
dopune PPŽ-a. 

(18) Nacrt konačnog prijedloga Izmjene i dopune 
PPŽ-a, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja iz stavka 
15., 16., 17. i 18. ovog članka razmatra Županijsko 
poglavarstvo najkasnije u roku od 15 dana od kako 
su pribavljena, odnosno od isteka propisanog roka za 
njihovo pribavljanje i utvrđuje konačni prijedlog Izmjene 
i dopune PPŽ-a. Prije upućivanja konačnog prijedloga 
Izmjene i dopune PPŽ-a Županijskoj skupštini na do-
nošenje, nositelj izrade dostavlja sudionicima javne 
rasprave pisanu obavijest o tome s obrazloženjem o 
razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomična prihva-
ćanja njihovih prijedloga i primjedbi. 

(19) Prije donošenja Izmjene i dopune PPŽ-a nositelj 
izrade dužan je, sukladno članku 97. Zakona, pribaviti 
suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva koje ima zakonski rok za iz-
davanje suglasnosti od 60 dana od dana zaprimanja 
potpunog zahtjeva, a ako Ministarstvo u navedenom 
roku ne izda niti odbaci izdavanje suglasnosti, smatra 
se da je suglasnost izdana. 

(20) Po ispunjenju uvjeta iz stavka 19. ovog članka 
nositelj izrade upućuje Županijskoj skupštini Izmjenu 
i dopunu PPŽ-a na donošenje. 

(21) Pod uvjetom da se provede postupak propisan 
stavcima od 1. do 20. ovog članka, nositelj izrade je 
dužan sukladno članku 95. stavku 4. Zakona donijeti 
Izmjenu i dopunu PPŽ-a najkasnije u roku od devet 
mjeseci od završetka javne rasprave, a nakon proteka 
tog roka javna rasprava se mora ponoviti. 

(22) Sukladno Zakonom propisanoj proceduri i 
propisanim rokovima, kao i procijenjenim rokovima 
sadržanim u stavcima 1. do 20. ovog članka, izrada i 
donošenje Izmjene i dopune PPŽ-a provest će se unutar 
415 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

Članak 8.
U vrijeme izrade Izmjene i dopune PPŽ-a nema 

zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati 
u prostoru, odnosno građenja na temelju PPŽ-a. 

Članak 9.
Izmjenu i dopunu PPŽ-a izradit će Županijski za-

vod za prostorno uređenje i za izradu nisu potrebna 
posebna financijska sredstva. 

Članak 10.
Tajništvo Varaždinske županije kao nositelj izrade 

Izmjene i dopune Prostornog plana Varaždinske župa-
nije sukladno članku 6. stavku 2. ove Odluke i članku 
2. točki 12. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
odgovorno je za postupak izrade i donošenja Izmjena 
i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«. 

KLASA: 350-02/08-01/3 
URBROJ: 2186/1-01-08-6
Varaždin, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM 
PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODATKE, 

PLANSKE SMJERNICE I PROPISANE DOKU-
MENTE) ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ 
PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH 
SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI 

PROSTORNOG PLANA

A) Popis tijela i osoba koja prema članku 94. i 
97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
daju mišljenje/suglasnost na nacrt konačnog 
prijedloga / konačni prijedlog o poštivanju 
zahtjeva / očitovanja iz članka 79. i 90.:

1. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 
razvoja, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

 a) Uprava za poljoprivredno zemljište - daje  
mišljenje temeljem članka 17. Zakona o po-
ljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, 
broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i članka 5. 
Izmjena i dopuna Zakona (»Narodne novine«, 
broj 48/05)
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 b) Uprava za veterinarstvo - daje mišljenje 
temeljem članka 30. Zakona o stočarstvu 
(»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/03 
i 132/06) i članka 11. Izmjena i dopuna Za-
kona (»Narodne novine«, broj 132/06)

2. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva 
i vodnog gospodarstva, Zagreb, Babonićeva 
121

 a) Uprava šumarstva - prethodno mišljenje 
temeljem članka 37. Zakona o šumama 
(»Narodne novine«, broj 140/05 i 82/06) i 
članka 3. Izmjena i dopuna Zakona (»Narodne 
novine«, broj 82/06)

 b) Uprava gospodarenja vodama - prethodno 
mišljenje temeljem članka 21. Zakona o 
vodama (»Narodne novine«, broj 107/95 i 
150/05) i članka 13. Izmjena i dopuna Zakona 
(»Narodne novine«, broj 150/05)

3. Ministarstvo kulture
 a) Uprava za zaštitu kulturne baštine, Kon-

zervatorski odjel u Varaždinu, Varaždin, 
Gundulićeva 2 - daje suglasnost temeljem 
članka 56. Zakona o zaštiti i očuvanju kultur-
nih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 
151/03 i 157/03)

 b) Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, Runja-
ninova 2 - daje suglasnost temeljem članka 
124. i 125. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne 
novine«, broj 70/05) i članka 3. i 13. Uredbe 
o proglašenju ekološke mreže (»Narodne 
novine«, broj 109/07)

4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Po-
dručni ured za zaštitu i spašavanje Varaždin, 
Odjel za zaštitu i spašavanje, Varaždin, Kratka 
1 - daje suglasnost temeljem članka 35. Zakona 
o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 
174/04 i 79/07), članka 38. Uredbe o unutar-
njem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje (»Narodne novine«, broj 20/05) 
i članka 24.r Zakona o unutarnjim poslovima 
(»Narodne novine«, broj 29/91, 73/91, 19/92, 
76/94, 161/98, 128/99, 29/00, 53/00 i 32/02)

5. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja 
i graditeljstva, Zagreb, Republike Austrije 20 
- daje suglasnost temeljem članka 97. Zakona 
o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne 
novine«, broj 76/07)

B) Popis tijela i osoba od kojih će se prema 
članku 79. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji tražiti zahtjevi:

6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odsjek Va-
raždin, Međimurska 26 b, 42000 Varaždin

7. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava 
za slivno područje »Plitvica-Bednja«, Varaždin, 
Međimurska 26 b

8. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava 
Zelina-Lonja, Zagrebačka 35, 10370 Dugo 
Selo

9. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odsjek - sliv 
Sava, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

10. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim pri-
rodnim vrijednostima na području Varaždinske 
županije, Kratka 1, 42000 Varaždin

11. Varaždinska županija, Franjevački trg 7, 42000 
Varaždin

 a) Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno 
gospodarstvo

 b) Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i 
lovno gospodarstvo

15.
Na temelju članka 19. točke 20. Statuta Varaždinske 

županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj10/06 - pročišćeni tekst i 29/06), i članka 60. Po-
slovnika Skupštine Varaždinske županije (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), 
Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici 
održanoj 20. lipnja 2008. godine, donosi 

O D L U K U
o određivanju ovlaštenih osoba za potpisivanje 

financijske dokumentacije i kartona platnog 
prometa

I.
Županijska skupština Varaždinske županije za pot-

pisivanje financijske dokumentacije i kartona platnog 
prometa određuje: 

1.  Dr. sc. ZVONIMIRA SABATIJA, dipl.ing. elek-
trotehnike - župana Varaždinske županije,

2. mr. sc. MILJENKA ERNOIĆA - zamjenika žu-
pana Varaždinske županije,

3. GORANA KANIŠKOG - zamjenika župana 
Varaždinske županije.

II.
Dokumentaciju istovremeno potpisuju sva trojica 

potpisnika

III. 
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«. 

KLASA: 401-01/08-01/7
URBROJ: 2186/1-01-08-1
Varaždin, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.
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16.
Na temelju odredbe članka 19. Statuta Varaždinske 

županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 
10/06 - pročišćeni tekst i 29/06) i članka 60. Poslov-
nika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 
20. lipnja 2007. godine, nakon razmatranja Izvješća 
o provedenom programu slobodnih aktivnosti, te na-
tjecanjima, susretima, i smotrama učenika i učenica 
osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije za 
školsku godinu 2006/07. donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o provedenom programu 
slobodnih aktivnosti, te natjecanjima, susretima 

i smotrama učenika i učenica osnovnih  
i srednjih škola Varaždinske županije  

za školsku godinu 2006/07.

I.
Županijska skupština Varaždinske županije prihvaća 

Izvješće o provedenom programu slobodnih aktivnosti, 
te natjecanjima, susretima i smotrama učenika i uče-
nica osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije 
za školsku godinu 2006/07.

II.
Postignut uspjeh učenika na svim razinama natje-

canja rezultat je marljivog rada nadarenih učenika i 
njihovih mentora i voditelja, koji su prepoznali daro-
vitosti učenika za pojedina područja, te ih pripremili 
za uspješna sudjelovanja na natjecanjima, susretima i 
smotrama, kao i sustavne skrbi Varaždinske županije 
i jedinica lokalne samouprave za rad s naprednim i 
nadarenim učenicima kroz dobru organizaciju priprema 
za sudjelovanje na natjecanjima, provođenje samih 
natjecanja na svim razinama, te sustav nagrađivanja 
učenika i mentora za postignute rezultate.

Imajući u vidu učinkovitost ovakvog oblika odgoja 
i obrazovanja kojim se djeca i mladi usmjeravaju na 
zdravo i društveno korisno korištenje slobodnog vre-
mena uz stjecanje znanja i vještina sukladno njihovim 
sklonostima i sposobnostima, a posebno u nadarenosti 
u pojedinim područjima, Varaždinska županija i jedinice 
lokalne samouprave u njenom sastavu, izvannastavnim 
aktivnostima daju punu podršku uključujući i financijsku 
potporu, te će i nadalje u suradnji s odgojno obrazovnim 
ustanovama raditi na unapređenju odgoja i obrazovanja, 
a posebno slobodnih aktivnosti učenika.

Sudjelovanjem što većeg broja učenika u radu slo-
bodnih aktivnosti s kvalitetnim programima postiže se 
krajnji cilj - otkrivanje nadarenih učenika za pojedina 
područja, te njihova daljnja i intenzivnija naobrazba 
radi stjecanja što većeg obima intelektualno sposob-
ne populacije s vrhunskim stručnjacima, što prema 
svjetskim spoznajama predstavlja najveći potencijal 
svake nacije.

Za Varaždinsku županiju to je od posebnog interesa 
radi preustroja njenog gospodarstva s radno-intenziv-
nih djelatnosti na djelatnosti koje se temelje na novim 
tehnologijama i znanju. 

III.
Ovaj Zaključak će se objaviti u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 602-01/06-01/24
UBROJ: 2186/1-01-08-2
Varaždin, 20. lipnja 2007.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

17.
Na temelju članka 50. stavka 5. Statuta Varaždinske 

županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 10/06 - pročišćeni tekst i 29/06) i članka 55. i 60. 
Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske 
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 29/06 i 23/07), Županijska skupština Varaždin-
ske županije, na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. 
godine, donosi 

O D L U K U 
o iskazivanju nepovjerenja Radimiru Čačiću, 

županu Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije iskazuje 

nepovjerenje Radimiru Čačiću, županu Varaždinske 
županije.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s 

kojim danom se župan razrješuje dužnosti.

III.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-08-2
Varaždin, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

18.
Na temelju članka 40. stavka 6., članka 50. stavka 

5. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni tekst i 
29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o iskazivanju nepovjerenja Predragu Štromaru, 

zamjeniku župana Varaždinske županije
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I.
Županijska skupština Varaždinske županije iskazuje 

nepovjerenje Predragu Štromaru, zamjeniku župana 
Varaždinske županije.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s kojim 

danom se zamjenik župana razrješuje dužnosti.

III.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-08-2
Varaždin 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

19.
Na temelju članka 49. Statuta Varaždinske županije 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/06 
- pročišćeni tekst i 29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika 
o radu Županijske skupštine Varaždinske županije 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/06 
i 23/07), Županijska skupština Varaždinske županije, 
na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o iskazivanju nepovjerenja Darku Hreniću,  

članu Županijskog poglavarstva  
Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije iskazuje 

nepovjerenje Darku Hreniću, članu Županijskog po-
glavarstva Varaždinske županije za razvoj obrtništva 
i poduzetništva.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s 

kojim danom se član Županijskog poglavarstva razr-
ješuje dužnosti.

III.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/14
URBROJ: 2186/1-01/1-08-2
Varaždin, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

20.
Na temelju članka 49. Statuta Varaždinske županije 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/06 
- pročišćeni tekst i 29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika 
o radu Županijske skupštine Varaždinske županije 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/06 
i 23/07), Županijska skupština Varaždinske županije, 
na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o iskazivanju nepovjerenja Stjepanu Buniću, 

članu Županijskog poglavarstva  
Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije iskazuje 

nepovjerenje Stjepanu Buniću, članu Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za proračun i 
financije.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s 

kojim danom se član Županijskog poglavarstva razr-
ješuje dužnosti.

III.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/15
URBROJ: 2186/1-01/1-08-2
Varaždin, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

21.
Na temelju članka 49. Statuta Varaždinske županije 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/06 
- pročišćeni tekst i 29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika 
o radu Županijske skupštine Varaždinske županije 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/06 
i 23/07), Županijska skupština Varaždinske županije, 
na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o iskazivanju nepovjerenja Zlatku Koračeviću, 

članu Županijskog poglavarstva  
Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije iskazuje 

nepovjerenje Zlatku Koračeviću, članu Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za komunalnu 
infrastrukturu.
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II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s 

kojim danom se član Županijskog poglavarstva razr-
ješuje dužnosti.

III.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/16
URBROJ: 2186/1-01/1-08-2
Varaždin, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

22.
Na temelju članka 49. Statuta Varaždinske županije 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/06 
- pročišćeni tekst i 29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika 
o radu Županijske skupštine Varaždinske županije 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/06 
i 23/07), Županijska skupština Varaždinske županije, 
na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o iskazivanju nepovjerenja Leonardu Lorbeku, 

članu Županijskog poglavarstva  
Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije iskazuje 

nepovjerenje Leonardu Lorbeku, članu Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za europske inte-
gracije i regionalnu suradnju.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s 

kojim danom se član Županijskog poglavarstva razr-
ješuje dužnosti.

III.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/17
URBROJ: 2186/1-01/1-08-2
Varaždin, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

23.
Na temelju članka 49. Statuta Varaždinske županije 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/06 
- pročišćeni tekst i 29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika 
o radu Županijske skupštine Varaždinske županije 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/06 
i 23/07), Županijska skupština Varaždinske županije, 
na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o iskazivanju nepovjerenja Alanu Košiću,  

članu Županijskog poglavarstva  
Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije iska-

zuje nepovjerenje Alanu Košiću, članu Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za udruge građana 
i civilno društvo.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s 

kojim danom se član Županijskog poglavarstva razr-
ješuje dužnosti.

III.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/19
URBROJ: 2186/1-01/1-08-2
Varaždin, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

24.
Na temelju članka 49. Statuta Varaždinske župa-

nije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 
10/06 - pročišćeni tekst i 29/06) i članka 55. i 60. 
Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske 
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 29/06 i 23/07), Županijska skupština Varaždin-
ske županije, na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. 
godine, donosi

O D L U K U 
o iskazivanju nepovjerenja Marinu Vučiću,  

članu Županijskog poglavarstva  
Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije iskazuje 

nepovjerenje Marinu Vučiću, članu Županijskog po-
glavarstva Varaždinske županije za prosvjetu, kulturu 
i informiranje.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s 

kojim danom se član Županijskog poglavarstva razr-
ješuje dužnosti.
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III.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/18
URBROJ: 2186/1-01/1-08-2
Varaždin, 20. lipnja 2008. 

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

25.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 50. stavka 

5. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni tekst i 
29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o razrješenju Radimira Čačića dužnosti župana 

Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije razrje-

šuje Radimira Čačića, dužnosti župana Varaždinske 
županije.

II.
Župan se razrješuje s danom 20. lipnja 2008. go-

dine, s kojim danom mu prestaje dužnost.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/4
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin, 20. lipnja 2008. 

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

26.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 40. stavka 

6., članka 50. stavka 5. Statuta Varaždinske županije 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/06 
- pročišćeni tekst i 29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika 
o radu Županijske skupštine Varaždinske županije 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/06 
i 23/07), Županijska skupština Varaždinske županije, 
na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o razrješenju Predraga Štromara, dužnosti  

zamjenika župana Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije razrje-

šuje Predraga Štromara, dužnosti zamjenika župana 
Varaždinske županije.

II.
Zamjenik župana razrješuje se s danom 20. lipnja 

2008. godine, s kojim danom mu prestaje dužnost.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

27.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 50. stavka 

5. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni tekst i 
29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o razrješenju Darka Hrenića, dužnosti člana  

Županijskog poglavarstva Varaždinske  
županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije razr-

ješuje Darka Hrenića, dužnosti člana Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za razvoj obrtništva 
i poduzetništva.

II.
Član Županijskog poglavarstva razrješuje se s 

danom 20. lipnja 2008. godine, s kojim danom mu 
prestaje dužnost.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

28.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 50. stavka 

5. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
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Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni tekst i 
29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o razrješenju Stjepana Bunića, dužnosti člana  

Županijskog poglavarstva Varaždinske  
županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije razr-

ješuje Stjepana Bunića, dužnosti člana Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za proračun i 
financije.

II.
Član Županijskog poglavarstva razrješuje se s 

danom 20. lipnja 2008. godine, s kojim danom mu 
prestaje dužnost.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

29.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 50. stavka 

5. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni tekst i 
29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o razrješenju Zlatka Koračevića dužnosti  

člana Županijskog poglavarstva  
Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije razrje-

šuje Zlatka Koračevića, dužnosti člana Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za komunalnu 
infrastrukturu.

II.
Član Županijskog poglavarstva razrješuje se s 

danom 20. lipnja 2008. godine, s kojim danom mu 
prestaje dužnost.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

30.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 50. stavka 

5. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni tekst i 
29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o razrješenju Leonarda Lorbeka dužnosti  

člana Županijskog poglavarstva  
Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije razrje-

šuje Leonarda Lorbeka, dužnosti člana Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za europske inte-
gracije i regionalnu suradnju.

II.
Član Županijskog poglavarstva razrješuje se s 

danom 20. lipnja 2008. godine, s kojim danom mu 
prestaje dužnost.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin, 20. lipnja 2008. 

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

31.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 50. stavka 

5. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni tekst i 
29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi 
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R J E Š E N J E
o razrješenju Alana Košića dužnosti člana  

Županijskog poglavarstva  
Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije ra-

zrješuje Alana Košića, dužnosti člana Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za udruge građana 
i civilno društvo.

II.
Član Županijskog poglavarstva razrješuje se s 

danom 20. lipnja 2008. godine, s kojim danom mu 
prestaje dužnost.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

32.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 50. stavka 

5. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni tekst i 
29/06) i članka 55. i 60. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o razrješenju Marina Vučića dužnosti člana  

Županijskog poglavarstva Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije razr-

ješuje Marina Vučića, dužnosti člana Županijskog 
poglavarstva Varaždinske županije za prosvjetu, 
kulturu i informiranje.

II.
Član Županijskog poglavarstva razrješuje se s 

danom 20. lipnja 2008. godine, s kojim danom mu 
prestaje dužnost.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/08-01/18
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

33.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 36. i članka 

38. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni tekst 
i 29/06) i članka 30. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi

R J E Š E N J E
o izboru župana Varaždinske županije

I.
Županijska skupština Varaždinske županije za žu-

pana bira dr. sc. ZVONIMIRA SABATIJA iz Kneginca 
Donjeg, Kućanska 31.

II.
Župan će dužnost obnašati profesionalno.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske 
županije«.

KLASA: 119-02/08-01/5
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

34.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 41. stavka 2. i 

3. i članka 46. Statuta Varaždinske županije (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni 
tekst i 29/06) i članka 33. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o izboru člana Županijskog poglavarstva  

Varaždinske županije za obrtništvo  
i poduzetništvo
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I.
Županijska skupština Varaždinske županije bira 

DRAGUTINA KRANJČECA, iz Varaždinskih Toplica, 
Kralja Tomislava 54, za člana Županijskog poglavarstva 
za obrtništvo i poduzetništvo.

II.
Član Županijskog poglavarstva dužnost će obnašati 

volonterski, te ima pravo na naknadu troškova, u skladu 
s posebnom odlukom Županijske skupštine.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske 
županije«.

KLASA: 119-02/08-01/8
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

35.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 41. stavka 2. i 

3. i članka 46. Statuta Varaždinske županije (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni 
tekst i 29/06) i članka 33. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o izboru člana Županijskog poglavarstva  

Varaždinske županije za komunalnu  
infrastrukturu

I.
Županijska skupština Varaždinske županije bira 

ANĐELKA STRIČAKA, iz Čanjeva 4., za člana Župa-
nijskog poglavarstva za komunalnu infrastrukturu.

II.
Član Županijskog poglavarstva dužnost će obnašati 

volonterski, te ima pravo na naknadu troškova, u skladu 
s posebnom odlukom Županijske skupštine.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske 
županije«.

KLASA: 119-02/08-01/13
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

36.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 41. stavka 2. i 

3. i članka 46. Statuta Varaždinske županije (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni 
tekst i 29/06) i članka 33. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o izboru člana Županijskog poglavarstva  

Varaždinske županije za poljoprivredu  
i ruralni razvoj

I.
Županijska skupština Varaždinske županije bira  

NADICU CAFUK, iz Budislavca 53, za člana Županijskog 
poglavarstva za poljoprivredu i ruralni razvoj.

II.
Član Županijskog poglavarstva dužnost će obnašati 

volonterski, te ima pravo na naknadu troškova, u skladu 
s posebnom odlukom Županijske skupštine.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske 
županije«.

KLASA: 119-02/08-01/11
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin 20. lipnja 2008. 

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

37.
Na temelju članka 19. točke 8., članka 41. stavka 2. i 

3. i članka 46. Statuta Varaždinske županije (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni 
tekst i 29/06) i članka 33. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o izboru člana Županijskog poglavarstva  

Varaždinske županije za regionalnu  
suradnju, udruge građana  

i civilno društvo

I.
Županijska skupština Varaždinske županije bira 

STJEPANA SRAGU, iz Marčana, Gornja 72 a, za čla-
na Županijskog poglavarstva za regionalnu suradnju, 
udruge građana i civilno društvo.
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II.
Član Županijskog poglavarstva dužnost će obnašati 

volonterski, te ima pravo na naknadu troškova, u skladu 
s posebnom odlukom Županijske skupštine.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske 
županije«.

KLASA: 119-02/08-01/10
URBROJ: 2186/1-01/1-08-1
Varaždin 20. lipnja 2008.

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

38.
Na temelju odredbe članka 50. stavka 1. Zakona o 

srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 69/03 - pro-
čišćeni tekst i 81/05) i članka 19. Statuta Varaždinske 
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 19/01, 3/06, 10/06 - pročišćeni tekst i 29/06), 
te odredbe članka 60. Poslovnika o radu Županijske 
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 29/06 i 23/07, Županijska 
skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana Školskog  

odbora Elektrostrojarske škole Varaždin

I.
Nevena Šanjek iz Varaždina, Josipa Kozarca 22, 

razrješuje se dužnosti člana Školskog odbora Elek-
trostrojarske škole Varaždin, na koju je imenovana iz 
reda nastavnika.

II.
Zoran Busija iz Ludbrega, Frankopanska 25, 

imenuje za člana Školskog odbora Elektrostrojarske 
škole Varaždin iz reda nastavnika.

III. 
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 602-03/08-01/26
URBROJ: 2186/1-01/1-08-2
Varaždin, 20. lipnja 2008. 

Predsjednik Skupštine 
Mladen Greguraš, v. r.

39.
Na temelju odredbe članka 87. Zakona o osnovnom 

školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 26/93, 27/93, 

29/94, 07/96, 59/01, 114/01 i 76/05) i odredbe članka 
19. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni tekst 
i 29/06) te odredbe članka 60. stavka 3. Poslovnika 
o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Va-
raždinske županije«, broj 29/06 i 23/07), Županijska 
skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 
20. lipnja 2008. godine, donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana Školskog  

odbora Osnovne škole Bisag

I.
Jasmina Dvorski iz Varaždina, Ulica hrvatskih 

branitelja 2c, razrješuje se dužnosti člana Školskog 
odbora Osnovne škole Bisag, na koju je imenovana 
iz reda učitelja i stručnih suradnika.

II.
Lidija Klaus iz Bisaga, Bisag 1, imenuje se na 

dužnost člana Školskog odbora Osnovne škole Bisag, 
iz reda učitelja i stručnih suradnika.

III. 
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 602-02/08-01/17
URBROJ: 2186/1-01/1-08-2
Varaždin, 20. lipnja 2008. 

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

40.
Na temelju odredbe članka 87. Zakona o osnovnom 

školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 26/93, 27/93, 
29/94, 07/96, 59/01, 114/01 i 76/05) i odredbe članka 
19. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 10/06 - pročišćeni tekst 
i 29/06), te odredbe članka 60. stavka 3. Poslovnika 
o radu Županijske skupštine Varaždinske županije 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/06 i 
23/07), Županijska skupština Varaždinske županije na 
sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine, donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana Školskog  

odbora Osnovne škole Podrute

I.
Mato Đakmanec iz Krča 80, razrješuje se dužnosti 

člana Školskog odbora Osnovne škole Podrute na 
koju dužnost je imenovan iz reda učitelja i stručnih 
suradnika.
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GRAD LUDBREG
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

8.
Na temelju članka 30. i 30.a. Zakona o financiranju 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 
59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 31. 
Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 21/01, 15/05, 5/06 i 18/06 - pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 29. sjednici 
održanoj 20. lipnja 2008. godine, donijelo je 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak 

Članak 1. 
U Odluci o prirezu porezu na dohodak (»Narodne 

novine« broj 156/02, 146/05 i »Službeni vjesnik Va-
raždinske županije«, broj 28/02 i 32/05), članak 5. 
mijenja se i glasi: 

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 
8%. 

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na 
dohodak«. 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

»Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 
2008. godine. 

Ista će se objaviti i u »Službenom vjesniku Varaž-
dinske županije«. 

KLASA: 410-01/08-01/1 
URBROJ: 2186/18-01/2-08-1 
Ludbreg, 20. lipnja 2008. 

Predsjednik Gradskog vijeća
Stanislav Nemec, dipl. ing., v. r.

 
9.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i 
članaka 31. i 39. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 21/01, 15/05, 
5/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada 
Ludbrega na 29. sjednici održanoj 20. lipnja 2008. 
godine, donosi 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i izboru potpredsjednika  

Gradskog vijeća Grada Ludbrega 

II.
Željko Šavor iz Ključa, Vinogradska 56, imenuje 

se za člana Školskog odbora Osnovne škole Podrute 
iz reda učitelja i stručnih suradnika.

III. 
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 602-02/08-01/35
URBROJ: 2186/1-01/1-08-3
Varaždin, 20. lipnja 2008. 

Predsjednik Skupštine
Mladen Greguraš, v. r.

41.
Na temelju odredbe članka 50. stavka 1. Zakona 

o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 69/03 
- pročišćeni tekst i 81/05) i članka 19. Statuta Va-
raždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 19/01, 3/06, 10/06 - pročišćeni tekst 
i 29/06), te odredbe članka 60. stavka 3. Poslovnika 
o radu Županijske skupštine Varaždinske županije 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/06 
- pročišćeni tekst i 23/07), Županijska skupština 

Varaždinske županije na sjednici održanoj 20. lipnja 
2008. godine, donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana Školskog  

odbora Glazbene škole u Varaždinu

I.
Dragutin Matišić iz Varaždina, F. Stareja 3, razr-

ješuje se dužnosti člana Školskog odbora Glazbene 
škole u Varaždinu, na koju je imenovan kao predstavnik 
Vijeća roditelja.

II.
Marina Karažinec iz Varaždina, Branka Vodnika 

6, imenuje za člana Školskog odbora Glazbene škole 
u Varaždinu, kao predstavnik Vijeća roditelja.

III. 
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 602-03/08-01/33
URBROJ: 2186/1-01/1-08-2
Varaždin, 20. lipnja 2008. 

Predsjednik Skupštine 
Mladen Greguraš, v. r.
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I.
VALENT PAVKOVIĆ iz Čukovca, Glavna 36, razr-

ješuje se dužnosti potpredsjednika Gradskoga vijeća 
Grada Ludbrega. 

II. 
ANTUN NOVOTA iz Kućana Ludbreškog 1a, iza-

bire se za potpredsjednika Gradskoga vijeća Grada 
Ludbrega. 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske 
županije«. 

KLASA: 013-01/08-01/1 
URBROJ: 2186/18-01/2-08-3 
Ludbreg, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Gradskog vijeća
Stanislav Nemec, dipl. ing., v. r.

10.
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 
31. i 42. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 21/01, 15/05, 5/06, 18/06 
- pročišćeni tekst), te članka 2. Odluke o osnivanju 

Odbora za razvoj Grada i zaštitu okoliša (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 8/97), Gradsko 
vijeće Grada Ludbrega na 29. sjednici održanoj 20. 
lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju potpredsjednika  

Odbora za razvoj Grada i zaštitu okoliša 

I.
DARKO CRNKOVIĆ iz Sigeca L., M. Krleže 31, 

razrješuje se dužnosti potpredsjednika Odbora za 
razvoj Grada i zaštitu okoliša. 

II. 
FRANJO ČANAKI iz Ludbrega, M. Gupca 1a, ime-

nuje se za potpredsjednika Odbora za razvoj Grada 
i zaštitu okoliša. 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske 
županije«. 

KLASA: 021-01/08-01/4 
URBROJ: 2186/18-01/2-08-2 
Ludbreg, 20. lipnja 2008.

Predsjednik Gradskog vijeća
Stanislav Nemec, dipl. ing., v. r.

OPĆINA SVETI ILIJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

14. 
Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih 

(»Narodne novine«, broj 23/07) i članka 55. Statuta 
Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 22/01 i 12/06), Općinsko vijeće Op-
ćine Sveti Ilija na sjednici održanoj 12. lipnja 2008. 
godine, donosi 

O D L U K U 
o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Ilija 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Općine 

Sveti Ilija (u daljnjem tekstu »Savjet«) koji svojim 
radom kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća 
osigurava utjecaj mladih na donošenje odluka za 
razrješavanje njihovih problema i za bolji položaj u 
lokalnoj zajednici. 

Također, ovom se Odlukom utvrđuje broj članova 
Savjeta, postupak izbora i konstituiranja Savjeta, 
djelokrug i način rada, financiranje, prostorne i druge 
uvjete za njegov rad. 

II. SASTAV I BROJ ČLANOVA SAVJETA 

Članak 2. 
Savjet ima sedam članova. 
U Savjet se biraju mladi u dobi od navršenih petnaest 

(15) do navršenih dvadeset devet (29) godina. Kandidati 
moraju imati prebivalište na području Općine. 

Radi ravnomjerne zastupljenosti svih naselja, bira 
se član Savjeta iz naselja i to: 

-  dva člana iz naselja Beletinec i Krušljevec, 
-  jedan član iz Svetog Ilije, 
-  jedan član iz Doljana i Žigrovca, 
-  jedan član iz Križanca, 
-  jedan član iz Tomaševca Biškupečkog, 
-  jedan član iz Seketina. 
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Pri izboru članova Savjeta treba voditi računa o 
ravnomjernoj zastupljenosti učeničke, studentske i 
radničke populacije mladih. 

III.  JAVNI POZIV I PREDLAGANJE KANDIDATA 
ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH 

Članak 3. 
Ćlanove Savjeta bira Općinsko vijeće iz redova 

kandidata predloženih na temelju javnog poziva objav-
ljenog u lokalnom glasilu. 

Kandidate za članove Savjeta predlažu udruge mla-
dih i udruge koje se bave radom s mladima, učenička 
vijeća i studentski zborovi, kao i druge institucije koje 
se bave rješavanjem problema mladih. 

Legitimnost predlagatelja za podnošenje prijedloga 
kandidata za izbor članova Savjeta dokazuje se pre-
slikom izvoda iz registra udruge ili preslikom Statuta 
ili sličnog dokumenta iz kojeg je razvidna djelatnost 
brige za mlade. 

Članak 4. 
Odluku o javnom pozivu za podnošenje prijedloga 

kandidata za izbor članova Savjeta donosi Općinsko 
vijeće. 

Javni poziv za podnošenje kandidata za članove 
Savjeta obavezno sadržava: 

- uputu o tome tko je ovlašteni predlagatelj kan-
didata, rok za podnošenje prijedloga, podatke 
o predloženim kandidatima, koji obavezno 
sadrže: ime i prezime, datum rođenja, adresu 
stanovanja i vlastoručno potpisanu izjavu o pri-
hvaćanju kandidature, te tijelo kojem se predaju 
prijedlozi kandidata, kao i pouka o pravnom 
lijeku za zaštitu prava podnositelja prijedloga 
i predloženih kandidata, ako su im u postupku 
predlaganja povrijeđena prava. 

Članak 5. 
Prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta 

sastavljeni sukladno javnom pozivu i odredbama ove 
Odluke dostavljaju se putem Jedinstvenog upravnog 
odjela Povjerenstvu za provođenje izbora. Povjeren-
stvo za provođenje izbora imenuje Općinsko vijeće iz 
redova svojih članova. 

IV. POSTUPAK IZBORA 

Članak 6. 
Postupak izbora članova Savjeta provodi se tajnim 

glasovanjem, tako da se na svakoj pravovaljanoj listi 
zaokruži jedan ili više kandidata, vodeći računa o uku-
pnom broju članova Savjeta i o razmjernom sastavu 
Savjeta sukladno članku 2. ove Odluke. Izabrani su 
kandidati koji su dobili najveći broj glasova članova 
Općinskog vijeća. 

Ako su dva ili više kandidata dobili isti broj glasova, 
a do ukupnog broja članova može biti izabran još jedan 
član, glasovanje se do ukupnog broja ponavlja samo 
za kandidate koji su dobili jednaki broj glasova. 

V. PREDSJEDNIK SAVJETA 

Članak 7. 
Savjet ima predsjednika koji predstavlja Savjet, 

saziva sjednice Savjeta i predsjedava im. 
Predsjednika zamjenjuje zamjenik predsjednika. 
Predsjednik Savjeta bira se na konstituirajućoj 

sjednici Savjeta, nakon provedenih izbora. Do izbora 
predsjednika konstituirajućom sjednicom predsjedava 
dobno najstariji član Savjeta. 

Predsjednika Savjeta biraju članovi iz vlastitih redo-
va, tajnim glasovanjem, većinom svih članova Savjeta. 
Na isti način bira se i zamjenik predsjednika. 

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika 
traje dvije godine i istovjetan je s mandatom članova 
Savjeta. 

Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika bude 
razriješen prije isteka mandata postupak izbora novog 
predsjednika ili zamjenika provodi se po istom postupku 
kao i prethodni izbor. Mandat tako izabranog pred-
sjednika ili zamjenika traje do isteka mandata članova 
Savjeta koji su izabrani na redovitim izborima. 

VI. MANDAT ČLANOVA SAVJETA 

Članak 8. 
Mandat članova Savjeta je dvije godine i mogu biti 

ponovno birani za članove Savjeta. 
Općinsko vijeće će razriješiti člana Savjeta i prije 

isteka mandata, ako član to zatraži, ako je napunio 
trideset godina života, te ako predsjednik Savjeta 
podnese Općinskom vijeću obrazložen i opravdan 
zahtjev za razrješenjem člana. Razlozi za razrješe-
nje prije isteka mandata su neopravdani izostanci sa 
sastanaka Savjeta, neispunjavanje preuzetih obveza 
ili pravomoćna sudska presuda na kaznu zatvora u 
trajanju duljem od 6 mjeseci. 

Nakon razrješenja izabranog člana Savjeta iz razloga 
utvrđenih u prethodnom stavku, novim članom Savjeta 
postaje kandidat koji je imao najveći broj glasova na 
provedenim izborima. 

VII. DJELOKRUG RADA 

Članak 9. 
Savjet ima slijedeći djelokrug rada: 
- bira predsjednika i zamjenika predsjednika 

Savjeta,
- donosi poslovnik o radu Savjeta, 
- donosi godišnji program rada Savjeta i financijski 

plan, 
- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, 

programa i drugih akata od interesa za mla-
de, 

- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim 
pitanjima koja su značajna za unaprjeđivanje 
položaja mladih na području Općine, te modele 
za rješavanje tih pitanja, 

- sudjeluje u izradi i praćenju lokalnog programa 
za mlade, 
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- organizira aktivnosti i prigodne manifestacije 
kojima se popularizira i pravilno vrednuje rad 
mladih, 

- skrbi o informiranju mladih o svim pitanjima 
značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih 
u društvu općenito i u lokalnoj zajednici, 

- potiče međusobnu suradnju sa savjetima mladih 
iz drugih općina, gradova i Županija u Republici 
Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s 
odgovarajućim tijelima iz drugih država, 

- obavlja i druge poslove u vezi s djelokrugom 
rada Savjeta. 

VIII. NAČIN RADA SAVJETA 

Članak 10. 
Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao re-

dovite i izvanredne, a saziva ih predsjednik Savjeta. 
Redovite sjednice Savjeta je predsjednik dužan 

sazvati najmanje jedanput u dva mjeseca. 
Predsjednik Savjeta je dužan sazvati izvanrednu 

sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje jedne trećine 
članova Savjeta. 

Članak 11. 
Savjet o pitanjima iz djelokruga svoga rada može 

odlučivati i donositi akte samo ako je sjednici nazočna 
većina svih članova. 

Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju 
odluka o nekim pitanjima može sudjelovati u raspravi 
o tim pitanjima, ali je izuzet od glasovanja i odluči-
vanja. 

Član Savjeta je obavezno izuzet od glasovanja i 
odlučivanja o pitanjima koja su u vezi s projektima u 
kojima sudjeluje on osobno ili pravna osoba u kojoj 
član ima vlasnički udio. 

Članak 12. 
U radu Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu 

članovi Savjeta, ako svojim radom mogu doprinijeti 
boljem radu Savjeta ili doprinijeti kvalitetnijem izrađi-
vanju stručnih podloga i projekata. 

Osobe iz prethodnog stavka sudjeluju u radu Sa-
vjeta bez prava glasovanja na sjednicama. 

Na sjednice Savjeta se po potrebi mogu pozvati i 
pojedini članovi Općinskog vijeća ili Općinskog pogla-
varstva, ali bez prava glasovanja i odlučivanja. 

Članak 13. 
O svom radu Savjet donosi poslovnik, kojim se 

pobliže uređuju sva pitanja koja su značajna za rad 
Savjeta. Poslovnik o radu Savjeta se donosi većinom 
glasova svih članova Savjeta. 

IX. PROSTORNI I DRUGI UVJETI ZA RAD SAVJETA  
 I FINANCIRANJE 

Članak 14. 
Prostorne uvjete za rad Savjeta osigurava Općina 

Sveti Ilija u okviru raspoloživih prostora za različi-

ta prigodna i stalna okupljanja članova pojedinih 
udruga. 

Financijska sredstva za rad Savjeta osiguravaju 
se u općinskom Proračunu. 

Za svoj rad članovi Savjeta ne primaju nikakvu 
naknadu. 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 
Postupak izbora članova Savjeta u skladu s ovom 

Odlukom i Zakonom o savjetima mladih provest će 
se u roku od devedeset dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke. 

Članak 16. 
Nakon provedenih izbora prvu konstituirajuću 

sjednicu Savjeta saziva predsjednik Općinskog vijeća, 
a sjednici do izbora predsjednika predsjedava dobno 
najstariji član Savjeta. 

Članak 17. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«. 

KLASA: 021-05/08-01/1 
URBROJ: 2186/08-08-01/15 
Sveti Ilija, 12. lipnja 2008.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.

15.
Na temelju članka 21. i 32. Statuta Općine Sveti 

Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 
22/01 i 12/06) i članka 32. i 34. Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 4/02), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija 
na sjednici održanoj 12. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E 
o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanje 

Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija 

I. 
Dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanje Op-

ćinskog vijeća Općine Sveti Ilija razrješuje se: 
1. Vladimir Holi. 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske 
županije«. 

KLASA: 119-02/08-01/05 
URBROJ: 2186/08-08-01/15 
Sveti Ilija, 12. lipnja 2008. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.
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16.
Na temelju članka 21. i 32. Statuta Općine Sveti 

Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 
22/01 i 12/06) i članka 32. i 34. Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 4/02), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija 
na sjednici održanoj 12. lipnja 2008. godine, donosi 

R J E Š E N J E 
o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje 

Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija 

I. 
Za člana Odbora za izbor i imenovanje Općinskog 

vijeća Općine Sveti Ilija imenuje se: 

- Vjekoslav Huđek. 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske 
županije«. 

KLASA: 119-02/08-01/06 
URBROJ: 2186/08-08-01/15
Sveti Ilija, 12. lipnja 2008. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske 
županije. Glavni i odgovorni urednik: tajnik Skupštine Županije - Darinka Hajduk - Vučić, 42000 Varaž-
din, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-509 ili 390-562. 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 2008. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika 
Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.


