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10.
Na temelju članka 3. st. 15. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, proči-
šćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 32. Statuta Grada 
Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 22/01, 03/06) i članka 21. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 22/01 i 7/06), Gradsko vijeće Grada 
Lepoglave na 13. sjednici održanoj 31. srpnja 2006. 
godine, donosi 

O D L U K U 
o uporabi, korištenju i upravljanju distribucij-

skom telekomunikacijskom kanalizacijom 

Članak 1. 
Izgrađena distribucijska telekomunikacijska kana-

lizacija (DTK) položena u sklopu i izvan nerazvrstanih 
cesta na području Grada Lepoglave je komunalna 
infrastruktura i predstavlja njenu imovinu. 

DTK obuhvaća mrežu podzemnih cijevi od pogod-
nog materijala, kabelske zdence i kabelske galerije, 
koje služe za razvod i zaštitu telekomunikacijskih 
vodova. 

Članak 2. 
Uporaba, korištenje i upravljanje komunalnom in-

frastrukturom iz članka 1. ove Odluke te financiranje 
građenja i održavanje DTK je komunalna djelatnost.

 

Članak 3. 
Ovlašćuje se i zadužuje Gradsko poglavarstvo za 

provedbu ove Odluke, uključivo određivanje naknade 
osobama koje su ili će polagati telekomunikacijske 
vodove.

 
Članak 4. 

Obavljanje poslova vezanih uz komunalnu djelatnost 
iz članka 1. i 2. ove Odluke prenosi se na Varaždinsku 
županiju. 

Članak 5. 
Ova Odluka ne isključuje stvarna prava Grada 

Lepoglave nad DTK mrežom koja nije u sklopu ne-
razvrstanih cesta na području Grada. 

Ova Odluka ne isključuje stvarna prava Grada  
nad telekomunikacijskim vodovima položenim u DTK 
mrežu niti stvarna prava nad telekomunikacijskim 
vodovima na području Grada koji nisu položeni u 
DTK mrežu. 

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

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«. 

 
KLASA: 344-0 1/06-01/2 
URBROJ: 2186/016-0-06-2 
Lepoglava, 31. srpnja 2006. 

Predsjednik Gradskog vijeća
Robert Maček, v. r.

OPĆINA DONJA VOĆA
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1.
Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o javnoj 

nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01, 197/03 i 
92/05), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 
60/01 i 129/05)  i članka 37. Statuta Općine Donja 
Voća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 
30/01, 32/02 i 6/06), Općinsko poglavarstvo Općine 
Donja Voća na 1. sjednici održanoj 12. svibnja 2006. 
godine, donosi 

P L A N    N A B A V E 
roba, radova i usluga Općine Donja Voća 	

u  2006. godini

I.
Općina Donja Voća  (u daljnjem tekstu: Općina) 

u proračunskoj 2006. godini planira izvršiti nabavu 

roba, radova i usluga  prema proračunskim pozicija-
ma Proračuna Općine Donja Voća za 2006. godinu 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 43/05), 
a u visini planiranih proračunskih sredstava iskazanih 
s PDV-om  i na način utvrđen ovim Planom nabave  
roba, radova  i usluga  Općine Donja Voća  u 2006. 
godini (u daljnjem tekstu: Plan nabave).

II.
Nabava roba, radova  i usluga  u 2006. godini 

iz Plana nabave  vršiti će se u skladu s prikazanom 
tabelom.

Tabela Plana nabave sadrži podatke: o broju prora-
čunskog računa, evidencijski broj nabave, predmetu, 
odnosno vrsti nabave za svaku pojedinu vrstu roba, 
radova i usluga  iskazanom u iznosu bez PDV-a

Tabela Plana nabave nalazi se u privitku ovog 
Plana nabave i sastavni je dio istog.

GRAD LEPOGLAVA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
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III.
Nabava roba, radova i usluga  u 2006. godini 

izvršiti će se:
- izravnim ugovaranjem temeljem članka 5.Uredbe 

o postupku nabave roba, radova i usluga male 
vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02) - (u 
daljnjem tekstu: Uredba) na proračunskim raču-
nima prema Tabeli Plana nabave kada se radi o 
nabavi  robe ili usluge u vrijednosti 20.000,00 
kuna bez PDV-a, u ovoj proračunskoj godini, 
te

- ograničenim  prikupljanjem ponuda temeljem 
članka 4. Uredbe, pod rednim brojevima utvrđe-
nim u tabeli Plana nabave kada se radi o nabavi 
istovrsne robe ili usluge u većoj vrijednosti od 
20.000,00 kn do 200.000,00 kn bez PDV-a  u 
ovoj proračunskoj godini.

IV.
Za provedbu postupka nabave roba i usluga  ovim 

Planom nabave Općinsko poglavarstvo je imenovalo 
stručno povjerenstvo  za pripremu i provedbu postupka 

nabave roba, radova i usluga  u 2006. godini  temeljem 
i u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi, a u 
svezi sa stavkom 1 članka 6. Uredbe.

V.
Evidenciju postupaka nabave roba, radova i usluga  

Općine Donja Voća u 2006. godini i sklopljenih ugovora 
o nabavi male vrijednosti na propisanom obrascu vodi 
Odsjek za proračun i financije Jedinstvenog upravnog 
odjela Općina.

VI.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, 

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

KLASA: 406-01/06-01/01
URBROJ: 2186-014-06-01
Donja Voća, 12. lipnja 2006.

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Ivica Lukaček, v. r.

TABELA PLANA NABAVE ZA 2006. GODINU

Broj 
prora-

čunskog 
računa

Evidenij-
ski  red-
ni broj 
nabave

     V R S T A    N A B A V E
 Način nabave 

temeljem Zakona i 
Uredbe

Planirana 
vrijednost       

nabave bez-
PDV-a

3213 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

32131 1. Seminari i savjetovanja
izravno ugovaranje 

čl.5  Uredbe
2.000,00

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI

32211 2. Nabava uredskog materijala
izravno ugovaranje 

čl.5 Uredbe
8.000,00

32212 3.
Nabava stručne literature 
(časopisi, glasila, knjige)

izravno ugovaranje
    čl. 5 Uredbe

5.000,00

32214 4.
Nabava materijala i sredstava za čišćenje i  
održavanje

izravno ugovaranje
    čl. 5 Uredbe

1.000,00

32215 5. Nabava službene radne odjeće i obuće
izravno ugovaranje

    čl.5 Uredbe
1.000,00

3223 ENERGIJA
32231 6. Električna energija – objekti izuzeće čl.6.Zakona 15.000,00

322311 7. Električna energija-javna rasvjeta izuzeće čl.6. Zakona
25.000,00

3224
8.

Motorni benzin
izravno ugovaranje

čl.5. Uredbe
6.000,00

3224 MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVES.ODRŽAVANJE GRAĐ.OBJEKATA

322411 9.
Nabava materijala i dijelova za tekuće i inves.
održ.građ.objekata

izravno ugovaranje 
čl.5.Uredbe

8.550,00

322412 10.
Nabava materijala i dijelova za tekuće i inv.
održ.-prostor ambulante

izravno ugovaranje čl. 
5. Uredbe

6.000,00

322413 11.
Nabava materijala i dijelova za tek. i inves.
održ. – vjeronaučna dvorana 

izravno ugovaranje 
čl.5. Uredbe

10.000,00

322417 12. Nabava materijala i dijelova za tek.i inves.
održ.-Špilje Vindija

izravno ugovaranje
Čl.5. Uredbe 3.000,00

32242 13. Nabava materijala i dijelova za tek. i inv.održ. 
opreme

izravno ugovaranje 
čl.5.Uredbe 4.000,00
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Broj 
prora-

čunskog 
računa

Evidenij-
ski  red-
ni broj 
nabave

     V R S T A    N A B A V E
 Način nabave 

temeljem Zakona i 
Uredbe

Planirana 
vrijednost       

nabave bez-
PDV-a

322441 14. Nabava materijala (šljunka) za tek.održ.ne-
razvrstanih cesta

ograničeno prikup.
ponuda čl.4 Uredbe 40.000,00

3225 SITNI  INVENTAR

32251 15. Sitni inventar izravno ugovaranje 
čl.5.Uredbe 3.000,00

3231 USLUGE  TELEFONA, POŠTE  I PRIJEVOZA

32311 16. Usluge telefona, telefaksa, interneta izravno ugovaranje 
čl.5.Uredbe 14.000,00

32313 17. Poštarina izravno ugovaranje 
čl.5.Uredbe 5.000,00

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

323211 18. Usluge tek.i inves.održavanja -ceste ograničeno prikup.
ponuda čl.4.Uredbe 50.000,00

323212 19. Usluge tek.i inves.održ.-groblje Izravno ugovaranje 
čl.5. Uredbe 20.000,00

323213 20. Usluga utovara šljunka 
ŽC Donja Voća-Križanče

izravno ugovaranje 
čl.5.Uredbe 20.000,00

323214 21. Usluge tekućeg i inves.održavanja- pješačka 
staza centar

ograničeno prikup.
ponuda čl.4.Uredbe 22.000,00

32322 22. Usluge tek. i inves.održavanja-opeme izravno ugovaranje 
čl.5. Uredbe 2.000,00

3232940 23. Ostale usluge tek. i inves.održavanja –
javne površine

izravno ugovaranje 
čl.5.Uredbe 20.000,00

323296 24. Ostale usluge tek.i inves.održavanja – javna 
rasvjeta

izravno ugovaranje 
čl.5.Uredbe 4.000,00

323297 25. Ostale usluge tek.i inves.održavanja – auto-
busna stajališta 

izravno ugovaranje 
čl.5. Uredbe 10.000,00

323298 26. Ostale usluge tek.i invest.održavanja – kanali-
zacija 

izravno ugovaranje 
čl.5 Uredbe 15.000,00

3233 USLUGE  PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

32331 27. Elektronski medij (radio, TV) izravno ugovaranje 
čl.5.Uredbe 4.000,00

32332 28. Tisak – objava akata u služ.gasilu izravno ugovaranje 
čl.5. Uredbe 6.000,00

323321 29. Tisak – natječaji i oglasi izravno ugovaranje 
čl.5.Uredbe 4.000,00

3234 KOMUNALNE USLUGE
32341 30. Opskrba vodom izuzeće čl.6.Zakona 2.000,00
32342 31. Iznošenje i odvoz smeća izuzeće čl.6.Zakona 20.000,00

323421 32. Sanacija otpadom onečišćenih površina izravno ugovaranje 
čl.5. Uredbe 15.000,00

32344 33. Dimnjačarske i ekološke usluge izuzeće čl.6 Zakona 2.000,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE

32359 34. Ostale najamnine i zakupnine izuzeće čl.6 Zakona 5.500,00

3236 ZDRAVSTVENE USLUGE

32369 35. Zdravstvene usluge-ambulanta izravno ugovaranje 
čl.5 Uredbe 5.000,00

3237 INTELEKTUALNE I OSTALE USLUGE

32372 36. Ugovori o djelu izravno ugovaranje
čl.5.Uredbe 20.000,00

32373 37. Usluge odvjetnika i pravni savjeti izravno ugovaranje 
čl.5. Uredbe 2.500,00

32375 38. Geodetsko –katastarske usluge izravno ugovaranje 
čl.5 Uredbe 2.000,00
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Broj 
prora-

čunskog 
računa

Evidenij-
ski  red-
ni broj 
nabave

     V R S T A    N A B A V E
 Način nabave 

temeljem Zakona i 
Uredbe

Planirana 
vrijednost       

nabave bez-
PDV-a

323792 39. Ost.int.usluge-projektna dokumentacija ograničeno prik. 
ponuda čl.4.Uredbe 100.000,00

323793 40. Ostale intelek.usluge- knjigovodstveni ser-
vis

izravno ugovaranje 
čl.5. Uredbe 17.500,00

3238 RAČUNALNE USLUGE

32389 41 Ostale računalne usluge izravno ugovaranje 
čl.5. Uredbe 2.000,00

3292 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE I ZAPOSLENIH

32923 42. Premije osiguranja zaposlenih izravno ugovaranje 
čl.5 Uredbe 3.000,00

3293 REPREZENTACIJA

32931 43. Reprezentacija
izravno ugovaranje 

čl.5.Uredbe
15.000,00

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

329998 44.
Kulturni događaji-Likovana i kiparska radi-
onica:materijal
ostali troškovi

Izravno ugovaranje 
čl.5. Uredbe

15.000,00
15.000,00

329999 45. Ostali  nespomenuti rashodi
izravno ugovaranje 

čl.5.Uredbe
10.000,00

4111 MATERIJALNA IMOVINA

41111 46. Zemljište
izravno ugovaranje 

čl.5. Uredbe
10.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

42131 47. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
ograničeno prikup.
ponuda čl.4.Uredbe

120.000,00

421310 48. Asfaltiranje javnih površina
izravno ugovaranje 

čl.5. Uredbe
7.000,00

421311 49. Nadzor radova
izravno ugovaranje 

čl.5. Uredbe
4.000,00

42139 50. Ostali prom.obj.- prometni znakovi
izravno ugovaranje 

čl.5. Uredbe
5.000,00

421491 51, Ostali objekti - vodovod
izravno ugovaranje 

čl.5. Uredbe
20.000,00

422 POSTROJENJA  I OPREMA

42211 52. Nabava računala i računalne opreme
izravno ugovaranje 

čl.5. Uredbe
5.000,00

42213 53. Nabava ostale uredske opreme
izravno ugovaranje 

čl.5. Uredbe
7.000,00

42214 54. Katastar groblja
izravno ugovaranje 

čl.5. Uredbe
10.000,00

42273 55. Nabava opreme za groblje
izravno ugovaranje 

čl.5. Uredbe
3.000,00

OPĆINA GORNJI KNEGINEC
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

2. 
Na temelju odredbe čanka 35. Zakona o vlasništvu 

i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj, 
91/96 i 68/98), članka 9. Zakona o izvlaštenju (»Na-
rodne novine«, broj 9/94) i članka 40/05), te članka 
29. Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva Općine 

Gornji Kneginec (»Službeni vjesnik Varaždinske župa-
nije«, broj 2/95), a na zahtjev »Hrvatskih autocesta« 
d.o.o. Zagreb, Općinsko poglavarstvo Općine Gornji 
Kneginec na 44. hitnoj sjednici održanoj  14. kolovoza 
2006. godine, donosi
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O D L U KU
o isključenju iz opće uporabe puteva

Članak 1.
Ovom Odlukom, a radi izgradnje autoceste Zagreb 

- Varaždin - Goričan, dionica Varaždin - Čakovec, pro-
metni čvor »Kneginec« isključuju se iz opće uporabe 
putevi niže navedenih novoformiranih katastarskih 
čestica u:

k.o. Kneginec
po prijavnom listu za zemljišnu knjigu:
- čkbr. 457/15, novoformirana kčbr. 457/82 po-

vršine izvlaštenja 273 m2, novoformirana kčbr. 
457/83, površina 145 m2, u naravi put,upisana 
u PL 1166, upisan u zkul. 518 k. o. Kneginec,

- čkbr. 561/13, novoformirana kčbr. 561/32 po-
vršine izvlaštenja 4 m2 u naravi put upisana u 
PL 1166, upisan u zk.ul. 930 k.o. Kneginec, 

po prijavnom listu za katastar:
- čkbr 457/15, novoformirana kčbr. 457/82 po-

vršine izvlaštenja 273 m2, novoformirana kčbr. 
457/83, površina 145 m2, u naravi put, upisana 
u PL 1166, upisan u zkul. 518 k.o. Kneginec,

- čkbr. 561/9, novoformirana kčbr. 561/24 površi-
ne izvlaštenja 52m2 u naravi put upisana u PL 
1166, k.o. Kneginec.

Članak 2.
Investitor gradnje objekta iz članka 1. ove Odlu-

ke, »Hrvatske autoceste« d.o.o. Zagreb, Širolina 4, 
dužna je korisnicima zemljišta uz putove isključene 
iz opće uporabe, osigurati novi pristup do zemljišta 
koje koriste.

Članak 3.
Temeljem ove Odluke, u zemljišnim knjigama kao 

vlasnik katastarskih čestica pobrojanih u članku 1. 
ove Odluke može se upisati opće dobro na upravljanje 
»Hrvatskim autocestama« d.o.o. Zagreb, Širolina 4.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

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

KLASA: 932-07/06-01/01
URBROJ: 2186/05-02-06-2
Turčin, 14. kolovoza 2006.

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Goran Kaniški, ing., v. r.

OPĆINA JALŽABET
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

5.
Na temelju članka 8. i 35. točka 1. Zakona o lokal-

noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01 i 129/05), Općinsko vijeće Općine 
Jalžabet na sjednici održanoj 6. srpnja 2006. godine, 
donosi 

S T A T U T 
Općine Jalžabet

 
I.  OPĆE ODREDBE
 

Članak 1. 
Ovim Statutom uređuje se: 
- samoupravni djelokrug Općine Jalžabet  

 (u daljnjem tekstu: Općina), 
- javna priznanja Općine, 
- neposredno sudjelovanje građana u   

 odlučivanju, 
- ustrojstvo i način rada tijela Općine, 
- ustrojstvo i rad Stručne službe i upravnih tijela  

 Općine, 
- mjesna samouprava, 
- imovina i financiranje Općine, 
- druga pitanja od značaja za Općinu. 

Članak 2. 
Općina je jedinica lokalne samouprave na području 

utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova 
i općina u Republici Hrvatskoj.

 
Članak 3. 

Naziv Općine je Općina Jalžabet. 
Sjedište Općine je u Jalžabetu. 

Članak 4 
Općina obuhvaća područja naselja: Novakovec, 

Jalžabet, Imbriovec, Leštakovec, Pihovec, Kelemen, 
Kaštelanec i Jakopovec.

 
Članak 5. 

Područje Općine utvrđeno je zakonom, a granice 
područja idu katastarskim granicama rubnih naselja 
koja ulaze u njegovo područje. 

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po 
postupku propisanom zakonom.

 
Članak 6. 

Općina ima grb i zastavu. 
Opis i način uporabe grba i zastave Općine utvrđeni 

su Odlukom o grbu i zastavi Općine Jalžabet. 
Dan Općine je 17. studenoga. 
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Članak 7. 
Općina ima pečat, čiji se oblik i sadržaj utvrđuje 

posebnom odlukom. 

Članak 8. 
Općinsko vijeće može proglasiti počasnim gra-

đaninom Općine osobe koje su se istakle naročitim 
zaslugama za Općinu. 

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna po-
velja Općine. 

Kriteriji za proglašenje počasnog građanina Općine, 
te oblik i izgled povelje Općine, utvrđuju se posebnom 
odlukom. 

Članak 9. 
Općinsko vijeće može dodijeliti i druga javna prizna-

nja građanima i pravnim osobama, za naročite uspjehe 
na svim područjima gospodarskog i društvenog života 
od značaja za Općinu. 

Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuju se po 
uvjetima i na način propisan posebnom Odlukom. 

Članak 10. 
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 

gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina 
uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji 
i inozemstvu. 

II.  SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
 

Članak 11. 
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima 

iz samoupravnog djelokruga. 
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obav-

lja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno 
ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili 
Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito 
poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanja, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalne djelatnosti, 
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje, 
- kulturu, 
- tjelesnu kulturu i sport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu i civilnu zaštitu. 
Poslovi iz stavka 1. ovog članka, uređuju se 

posebnim zakonima, a koje je Općina, kao jedinica 
lokalne samouprave, dužna organizirati iz pojedine 
djelatnosti, te poslovi koje jedinica lokalne samoupra-
ve može obavljati ako je osigurala uvjete za njihovo 
ostvarenje. 

Odlukom Općinskog vijeća mogu se pojedini po-
slovi iz stavka 2. ovog članka, prenijeti na Županiju, 
odnosno na mjesnu samoupravu. 

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA  
 U ODLUČIVANJU

 Članak 12. 
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju  

o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog 
zbora građana, u skladu sa zakonom i Statutom 
Općine. 

Članak 13. 
Referendum se može raspisati zbog odlučivanja o 

prijedlogu promjena Statuta, o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom. 

Referendum, na temelju odredaba zakona i Statuta, 
raspisuje Općinsko vijeće: 

- na prijedlog jedne trećine njegovih članova, 
- na prijedlog Općinskog poglavarstva, 
- na prijedlog polovine mjesnih odbora na području  

 Općine, 
- na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača  

 Općine. 

Članak 14. 
Odlukom o raspisivanju referenduma određuju 

se pitanja o kojima će se odlučivati referendumom, 
te datum glasovanja i područje na kojem se provodi 
referendum.

 
Članak 15. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani 
koji imaju prebivalište na području Općine i upisani 
su u popis birača.

 
Članak 16. 

Odluka donesena na referendumu obvezuje Općin-
sko vijeće ili drugo tijelo na koje se odnosi.

 
Članak 17. 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje mjesnih zbo-
rova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja 
iz svoga djelokruga, te drugim pitanjima određenim 
zakonom ili Statutom.

 
Članak 18. 

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati 
donošenje određenog akta ili rješavanje određenog 
pitanja iz njegovog djelokruga. 

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, Općinsko 
vijeće mora raspravljati, ako potpisom podrži najma-
nje 10% birača upisanih u popis birača Općine, te 
dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 
mjeseca od prijema prijedloga. 
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Članak 19. 
Pravo je svakoga građanina ili pravne osobe pod-

nositi Općinskom vijeću i tijelima Općine predstavke 
i pritužbe, te na njih dobiti odgovor u roku 30 dana od 
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

 
IV. OPĆINSKO VIJEĆE I NJEGOVA TIJELA 

1.  Položaj i nadležnosti Općinskog vijeća
 

Članak 20. 
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i 

tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru 
djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu 
sa zakonom i Statutom.

 
Članak 21. 

Općinsko vijeće: 
- donosi Statut Općine, 
- donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje  

 pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, 
- bira i razrješuje načelnika, njegove zamjenike,  

 te članove Općinskog poglavarstva i tajnika  
 Općine, 

- osniva i bira članove radnih tijela Vijeća, 
- imenuje i razrješuje druge osobe određene  

 zakonom, drugim propisom ili Statutom, 
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela  

 Općine, 
- osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge  

 pravne osobe za obavljanje gospodarskih, 
 društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od 
 interesa za Općinu, 
- osniva i uređuje ustroj vlastitog pogona, 
- odlučuje o prodaji pokretne i nepokretne imovine,  

 odnosno imovinskih prava u vlasništvu   
 Općine, 

- raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih  
 odbora, 

- donosi odluke i druge akte radi provedbe   
 izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 

- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim  
 propisom stavljeni u djelokrug Općinskog   
 vijeća.

 
2.  Sastav i izbor Općinskog vijeća
 

Članak 22. 
Općinsko vijeće broji 15 članova.
 

Članak 23. 
Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i po 

postupku utvrđenom Zakonom o izboru predstav-
ničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na re-
dovitim izborima traje četiri godine, odnosno mandat 
člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim 
izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog 
vijeća izabranog na redovitim izborima.

 
Članak 24. 

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući man-
dat i nisu opozivi. 

Član Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja 
mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se, prema 
odredbama posebnog Zakona smatra nespojivom s 
dužnošću općinskog vijećnika, za vrijeme obnašanja 
nespojive dužnosti mandat općinskog vijećnika mu 
miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik, su-
kladno odredbama posebnog Zakona. 

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog 
vijeća na temelju pristanka mirovanja mandata, može 
se tražiti samo jedanputa u tijeku trajanja mandata. 

Članak 25. 
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i 

za to ne prima plaću. 
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troš-

kova, sukladno odluci Općinskog vijeća. 
Ostala prava i dužnosti članova Općinskog vijeća 

utvrđuju se zakonom, Statutom Općine i Poslovnikom 
Općinskog vijeća. 

Članak 26. 
Općinsko vijeće je konstituirano izborom pred-

sjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina 
članova Općinskog vijeća.

 
Članak 27. 

Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom 
Općinskog vijeća, sukladno zakonu i Statutu. 

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća.

 
3. Predsjednik i potpredsjednici Općinskog 	

 vijeća 

Članak 28. 
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpred-

sjednika, koji obavljaju dužnost počasno. 
Predsjednik Vijeća predstavlja Općinsko vijeće, 

rukovodi njegovim radom, te ima ovlasti i obveze 
utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom. 

Potpredsjednici pomažu u radu predsjedniku, 
zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, 
te obavljaju i druge poslove koje im povjeri Općinsko 
vijeće ili predsjednik Općinskog vijeća. 

Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće 
iz redova članova, javnim glasovanjem, na prijedlog 
Odbora za izbor i imenovanje ili na prijedlog jedne tre-
ćine svih vijećnika, na način i po postupku odredenom 
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
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Članak 29. 
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice 

Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u 
tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog 
vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine 
članova Općinskog vijeća, u roku 15 dana od primitka 
zahtjeva. 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 
sjednicu u navedenom roku, sjednicu će sazvati na-
čelnik Općine, u daljnjem roku od 15 dana. 

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpred-
sjednika Općinskog vijeća, utvrđuju se Poslovnikom 
Općinskog vijeća.

 
Članak 30. 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova, 
ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova 
Općinskog vijeća. 

Statut Općine, Proračun, Izmjene i dopune Proraču-
na i Godišnji obračun Proračuna, donose se većinom 
glasova svih članova Općinskog vijeća. 

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti  
druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova 
svih članova Općinskog vijeća. 

Članak 31. 
Sjednice Općinskog vijeća su javne. 
Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, 

u slučajevima predviđenim posebnim zakonom ili općim 
aktom jedinice lokalne samouprave. 

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se jav-
no, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s 
Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju 
glasuje tajno. 

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i 
elektroničkim putem, te se održavati putem videoveze 
(videokonferencija). 

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se 
osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i 
odlučivanju. 

4.  Radna tijela
 

Članak 32. 
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene od-

bore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz 
njegovog djelokruga. 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela 
iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuju se Poslovnikom o 
radu Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osni-
vanju radnog tijela. 

5. Tajnik Općine
 

Članak 33. 
Općina ima tajnika. 
Tajnika imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Odbora 

za izbor i imenovanje, a temeljem javnog natječaja. 

Tajnik Općine vodi brigu o zakonitom radu Općin-
skog vijeća, Općinskog poglavarstva i drugih tijela 
Općine. 

Tajnik Općine dužan je pomagati načelniku u pripremi 
sjednica Općinskog poglavarstva i predsjedniku Općin-
skog vijeća u pripremi sjednica Općinskog vijeća. 

Tajnik Općine rukovodi Stručnom službom Opći-
ne.

 
6. Izvršna tijela
 

Članak 34. 
Izvršna tijela Općine su načelnik i Općinsko po-

glavarstvo.
 
1.  Načelnik 

Članak 35. 
Načelnik: 
- predstavlja i zastupa Općinu, 
- predsjednik je Općinskog poglavarstva po   

 položaju, saziva sjednice Općinskog poglavarstva,  
 te im predsjedava i potpisuje akte koje donosi  
 Općinsko poglavarstvo, 

- naredbodavatelj je za izvršenje Proračuna  
 Općine.

 
Članak 36. 

Načelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt 
Općinskog vijeća, ako utvrdi da je u suprotnosti sa 
zakonom, Statutom Općine ili drugim propisom. 

U tom slučaju zatražit će od Općinskog vijeća da 
u roku od 15 dana ukloni uočenu nepravilnost. 

Ukoliko Općinsko vijeće ne ukine nezakonito done-
šenu odluku, načelnik je dužan u roku od osam dana 
o tome obavijestiti nadležno ministarstvo.

 
Članak 37. 

Načelnika bira Općinsko vijeće većinom glasova 
svih vijećnika, na prijedlog Odbora za izbor i imeno-
vanje ili 1/3 vijećnika. 

Načelnik dužnost obavlja u pravilu profesionalno, 
a može i volonterski.

 
Članak 38. 

Načelnik u pravilu ima dva zamjenika, koji su po 
položaju članovi Općinskog poglavarstva. 

Zamjenici načelnika pomažu načelniku u obavljanju 
dužnosti, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti, te obav-
ljaju i druge poslove koje im povjeri načelnik. 

Zamjenici načelnika se biraju na način i po postupku 
propisanom za izbor načelnika. 

Zamjenici načelnika dužnost obavljaju u pravilu 
volonterski, a može i profesionalno.

 
2. Općinsko poglavarstvo 

Članak 39. 
Općinsko poglavarstvo je izvršno tijelo Općine, 

koje obavlja poslove iz svog djelokruga, na temelju 
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zakona, Statuta Općine i drugih općih akata Općin-
skog vijeća. 

Za svoj rad i odluke koje donosi, Općinsko pogla-
varstvo je odgovorno Općinskom vijeću. 

Općinsko poglavarstvo je dužno najmanje dva puta 
godišnje o svom radu podnositi izvješće Općinskom 
vijeću.

 
Članak 40. 

Općinsko poglavarstvo: 
-  priprema prijedloge općih i drugih akata koje  

 donosi Općinsko vijeće, te daje mišljenje o  
 prijedlozima odluka, koje podnose drugi ovlašteni  
 predlagatelji, 

- izvršava ili osigurava izvršavanje odluka koje  
 donosi Općinsko vijeće, 

-  usmjerava djelovanje Stručne službe i drugih  
tijela Općine u obavljanju poslova iz samouprav-
nog djelokruga Općine, te nadzire njihov rad, 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,  
 na temelju javnog natječaja, 

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretnina 
 ma u vlasništvu Općine, kao i njegovim priho 
 dima i rashodima, u skladu sa zakonom i   
 Statutom Općine, 

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i  
 Statutom Općine. 

Članak 41. 
Općinsko poglavarstvo ima pet članova. 
Članove Općinskog poglavarstva, na prijedlog 

načelnika, bira Općinsko vijeće, većinom glasova 
svih vijećnika. 

Pročelnici upravnih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, mogu biti birani za članove 
Poglavarstva. 

Poslovnikom Općinskog poglavarstva detaljnije 
se uređuje njegovo unutarnje ustrojstvo, način rada 
i odlučivanja.

 
Članak 42. 

Predstavničko tijelo može općinskom načelniku, 
gradonačelniku ili županu, pojedinom članu Poglavar-
stva ili Poglavarstvu u cjelini, iskazati nepovjerenje i 
razriješiti ga dužnosti, prije isteka vremena na koje 
je izabran. 

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može pod-
nijeti najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela. 

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može 
se raspravljati i glasovati, prije nego što protekne 
sedam dana od dana njegova podnošenja. 

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje 
nepovjerenja, mora se provesti najkasnije u roku od 
30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku 
Općinskog vijeća. 

VII. TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ  
  DJELOKRUGA OPĆINE 

Članak 43. 
Za obavljanje upravnih, stručnih i administrativno-

tehničkih poslova neposredno vezanih za rad i funkci-
oniranje Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i 
drugih tijela Općine, osniva se Stručna služba. 

Stručna služba Općine obavlja i druge poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine, te poslove državne 
uprave prenijete na Općinu. 

Za obavljanje određenih poslova iz stavka 2. ovog 
članka, mogu se osnivati i upravni odjeli Općine. 

Ustrojstvo, djelokrug i način rada Stručne služ-
be i upravnih odjela Općine, uređuje se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i 
Statutom Općine.

 
Članak 44. 

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na 
temelju javnog natječaja imenuje poglavarstvo. 

Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 
1. ovoga članka: 

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje, 
2.  ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim pro-

pisima kojima se uređuju radni odnosi, dovode 
do prestanka radnog odnosa, 

3.  ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim 
aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ili neosnovano ne izvršava odluke 
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, ili postupa protivno njima, 

4.  ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim 
radom prouzroči jedinici lokalne i područne 
(regionalne) samouprave veću štetu ili ako za-
nemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti 
koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju 
poslova jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. 
ovoga članka, rasporedit će se na drugo slobodno 
radno mjesto u jedno od upravnih tijela jedinica lo-
kalne i područne (regionalne) samouprave, za koje 
ispunjava stručne uvjete.

 
Članak 45. 

Za kvalitetno obavljanje poslova iz pojedinih djelat-
nosti koje su od interesa za Općinu i njegove građane, 
Općina može osnovati trgovačka društva u većinskom 
vlasništvu Općine. 

Odluku o osnivanju trgovačkih društava donosi 
Općinsko vijeće.

 
VIII. MJESNA SAMOUPRAVA 

Članak 46. 
Kao neposredan oblik sudjelovanja građana u 

odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog 
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, osnivaju 
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se mjesni odbori za dijelove naselja Općine, koji čine 
zasebnu i razgraničenu cjelinu. 

Mjesni odbori imaju pravnu osobnost.
 

Članak 47. 
Na području Općine utemeljeno je 7 mjesnih odbora 

u čiji sastav ulaze dijelovi naselja i ulica koje vežu za-
jednički interesi u zadovoljavanju njihovih komunalnih 
i ostali poslova, a to su: 

1.  Mjesni odbor Novakovec za područje naselja i  
 ulica Novakovca i Novakovščaka, 

2.  Mjesni odbor Jalžabet za područje naselja i ulica  
 Jalžabeta i Zaselka, 

3.  Mjesni odbor Imbriovec za područje naselja i  
 ulica Imbriovca, 

4.  Mjesni odbor Leštakovec za područje naselja i  
 ulica Leštakovca i Pihovca, 

5.  Mjesni odbor Kelemen za područje naselja i  
 ulica Kelemena, 

6.  Mjesni odbor Kaštelanec za područje naselja i  
 ulica Kaštelanca, 

7.  Mjesni odbor Jakopovec za područje naselja i  
 ulica Jakopovca.

 
Članak 48. 

Prijedloge za osnivanje mjesnih odbora mogu dati 
građani, njihove organizacije i udruge, Općinsko vijeće 
i Općinsko poglavarstvo. 

Svi prijedlozi za osnivanje mjesnih odbora dostav-
ljaju se Općinskom poglavarstvu, ukoliko ono samo 
nije predlagatelj. 

Članak 49. 
Tijela mjesnog odbora su: Vijeće mjesnog odbora 

i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja 

mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. 
Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim glaso-

vanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju 
odredbe Zakona kojima se ureduje izbor članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 

Mandat člana vijeća traje četiri godine. 
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mje-

snog odbora, pravila mjesnog odbora, financijski plan 
i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene 
zakonom i Statutom Općine. 

Članak 50. 
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava bira pred-

sjednika vijeća, na vrijeme od četiri godine. 
Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja 

mjesni odbor i za svoj rad je odgovoran vijeću mje-
snog odbora. 

Za obavljanje poslova koje je Općina povjerila 
mjesnom odboru, predsjednik vijeća odgovara na-
čelniku. 

Članak 51. 
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potre-

bama i interesima građana, te davanja prijedloga za 

rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati 
mjesne zborove građana. 

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja 
mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja, 
stambeni blok i sl.). 

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog 
odbora ili član mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 
Članak 52. 

Vijeća mjesnog odbora broje 5 do 7 članova, ovisno 
o broju stanovnika. 

Do 500 stanovnika - 5 članova mjesnog odbora, a 
iznad 500 stanovnika - 7 članova mjesnog odbora.

 
Članak 53. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 
obavlja Općinsko poglavarstvo. 

Općinsko poglavarstvo može raspustiti vijeće 
mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut Općine, 
pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu 
poslove.

 
Članak 54. 

Općinsko vijeće će posebnom odlukom urediti 
djelokrug i ovlasti tijela mjesnog odbora, način izbora 
i opoziva organa mjesne samouprave, utvrđivanje 
programa rada mjesnog odbora, način financiranja 
njihove djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih 
poslova za njihove potrebe, te druga važna pitanja za 
ostvarivanje njihovih prava i obveza. 

lX. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 

Članak 55. 
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 

koja pripadaju Općini, čine njezinu imovinu. 
Općina u upravljanju, raspolaganju i korištenju 

vlastitom imovinom mora postupati pažnjom dobrog 
gospodara.

 
Članak 56. 

Općina ima prihode kojima u okviru svojeg samo-
upravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima 
koje obavljaju tijela Općine u skladu sa zakonom. 

Prihodi Općine su: 
1. općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i  

 pristojbe, 
2.  prihodi od stvari u vlasništvu Općine i   

 imovinskih prava, 
3.  prihodi od trgovačkih društava, drugih pravnih  

 osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima  
 Općina ima udio ili dionice, 

4.  prihodi od naknada za koncesije koje daje   
 Općinsko vijeće, 

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za  
 prekršaje koje Općina sama propiše, u skladu  
 sa zakonom, 
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6. udio u zajedničkim porezima s Republikom  
 Hrvatskom, 

7.  sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske  
 predviđena u Državnom proračunu, 

8.  drugi prihodi određeni zakonom 

Članak 57. 
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine, 

nadzire Općinsko vijeće.
 
X.  AKTI OPĆINE
 

Članak 58. 
Općinsko vijeće donosi Statut, Proračun, Godišnji 

obračun proračuna, odluke, rješenja, zaključke, naput-
ke i preporuke, te daje autentična tumačenja Statuta 
i drugih općih akata. 

Svi opći akti koje donosi Općinsko vijeće, moraju 
biti javno objavljeni, na način dostupan građanima, 
a obavezno se objavljuju u »Službenom vjesniku 
Varaždinske županije«. 

Općinsko poglavarstvo, u poslovima iz svog djelo-
kruga donosi odluke, pravilnike, preporuke, zaključke, 
upute, rješenja, naputke i naredbe. 

Radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog pogla-
varstva donose zaključke, preporuke i rješenja.

 
Članak 59. 

Stručna služba i upravna tijela Općine, u izvršava-
nju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne 
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog član-
ka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
Županije. 

Na donošenje akata iz ovog članka, shodno se pri-
mjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, 
ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred 
Stručnom službom ili upravnim tijelima Općine.

 
Članak 60. 

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza 
lokalnih poreza, doprinosa i naknada, koji su prihod Op-
ćine, donosi se po skraćenom upravnom postupku. 

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedi-
načnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama 
i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih 
osoba kojima je Općina osnivač.

 
XI. JAVNOST RADA I ODGOVORNOST
 

Članak 61. 
Rad Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva, 

Stručne službe i upravnih tijela je javan. 
Javnost rada osigurava se: 
-  javnim održavanjem sjednica, 

- izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim   
 oblicima javnog priopćavanja, 

- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata  
 na način propisan ovim Statutom.

 
Članak 62. 

Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji 
se podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća, 
Općinskog poglavarstva i upravnih tijela Općine ne 
mogu objavljivati, jer predstavljaju tajnu, te način 
njihova čuvanja.

 
Članak 63. 

Izabrani i imenovani dužnosnici u Općini obavljaju 
svoju funkciju na temelju i u okviru Ustava, zakona 
i Statuta Općine, dobivenih ovlaštenja od nadležnih 
tijela, te su osobno odgovorni za njeno obavljanje.

 
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 64. 
Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje 

važiti Statut Općine od 21. rujna 2001. godine, objav-
ljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, 
broj 24/01.

 
Članak 65. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave 
u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«. 

KLASA: 012- 03/06-01/01 
URBROJ: 2186/04-06/01 
Jalžabet, 6. srpnja 2006.

Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Pavličević, ing., v. r.

6.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01 i 129/05), Općinsko vijeće Općine Jalžabet na 
sjednici održanoj 6. srpnja 2006. godine, donosi 

I Z M J E N E   I   D O P U N E 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jalžabet

 
Članak 1. 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Jalžabet 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 24/01)  
članak 38. mijenja se i glasi: 

»Načelnik ima u pravilu dva zamjenika. 
Zamjenici načelnika pomažu načelniku u obavljanju 

dužnosti, zamjenjuju ga u slučaju njegove spriječenosti, 
te obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom ili 
kada im to načelnik povjeri. 

Zamjenici načelnika biraju se na način i po postupku 
propisanom za izbor načelnika.«
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Članak 2. 
Članak 98. mijenja se i glasi: 
»Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Op-

ćine Jalžabet stupaju na snagu osmog dana od objave 
u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«. 

KLASA: 012-03/06-01102 
URBROJ: 2186/04-06/01 
Jalžabet, 6. srpnja 2006. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Pavličević, ing., v. r.

OPĆINA KLENOVNIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

17.
Na temelju članka 25. Statuta Općine Klenovnik 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/06), 
Općinsko vijeće Općine Klenovnik na sjednici održanoj 
1. kolovoza 2006. godine, donosi

O D L U K U 
o utvrđivanju imovine nad izgrađenom DTK 

mrežom

Članak 1. 
Izgrađena distribucijska telekomunikacijska kana-

lizacija (DTK) položena u sklopu i izvan nerazvrstanih 
cesta na području Općine Klenovnik je komunalna 
infrastruktura i predstavlja njenu imovinu. 

DTK obuhvaća mrežu podzemnih cijevi od pogod-
nog materijala, kabelske zdence i kabelske galerije, 
koje službe za razvod i zaštitu telekomunikacijskih 
vodova. 

Članak 2. 
Uporaba, korištenje i upravljanje komunalnom in-

frastrukturom iz članka 1. ove Odluke te financiranje 
građenja i održavanje DTK je komunalna djelatnost.

 
Članak 3. 

Ovlašćuje se i zadužuje Općinsko poglavarstvo 
Općine Klenovnik za provedbu ove Odluke, uključivo 

i određivanje naknade osobama koje su ili će polagati 
telekomunikacijske vodove.

 
Članak 4. 

Obavljanje poslova vezanih uz komunalnu djelatnost 
iz članka 1. i 2. ove Odluke prenosi se na Varaždinsku 
županiju. 

Članak 5. 
Ova Odluka ne isključuje stvarna prava Općine 

Klenovnik nad DTK mrežom koja nije u sklopu neraz-
vrstanih cesta na području Općine Klenovnik. 

Ova Odluka ne isključuje stvarna prava Općine Klenovnik  
nad telekomunikacijskim vodovima položenim u DTK 
mrežu niti stvarna prava nad telekomunikacijskim 
vodovima na području Općine Klenovnik koji nisu 
položeni u DTK mrežu. 

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

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«. 

KLASA: 406-01/06-01/02
URBROJ: 2186/015-06-05
Klenovnik, 1. kolovoza 2006.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Španić, v. r.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Klenovnik 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/06), 
Općinsko poglavarstvo Općine Klenovnik na sjednici 
održanoj 19. srpnja 2006. godine donosi

O D L U K U
o visini naknade za DTK mrežu

Članak 1.
Osobe koje polažu telekomunikacijske vodove kroz 

DTK obvezne su Općini Klenovnik plaćati godišnju 
naknadu koja dospijeva na plaćanje 31. listopada 
svake godine za tu godinu.

Visinu naknade određuje Općinsko poglavarstvo 
posebnom odlukom koju donosi najkasnije do 30. rujna 
svake godine za tu godinu, pri čemu su osnovna mjerila 
za određivanje visine naknade zauzeće kapaciteta 
DTK i dužina položenih vodova.

Članak 2.
Ova Odluka odgovarajuće se primjenjuje i na ranije 

položene vodove kroz DTK.
Godišnja naknada za 2001., 2002., 2003., 2004., 

2005. i 2006. godinu dospijeva na plaćanje 31.  
listopada 2006. godine, a određuje se u iznosima 
kako slijedi:



»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 20/2006.1262

Zauzeće kapaciteta  Godišnja naknada  
 DTK po dužnom metru

  25%    3,90 kuna
  50%    7,80 kuna
  75% 11,70 kuna
 100%  15,60 kuna

Članak 3.
 Osobe koje će polagati kao i osobe koje su vodove 

već položile u DTK mogu s Općinom Klenovnik odnosno 
Varaždinskom županijom sklopiti odgovarajući ugovor 
o korištenju DTK.

Obveza plaćanja naknade postoji i u slučaju ako 
ugovor iz prethodnog stavka nije sklopljen.

Bez sklopljenog ugovora iz stavka 1. ovog članka 
polaganje novih vodova nije dopušteno.

Članak 4.
Općina Klenovnik naplaćivati će i naknadu za 

korištenje površina na kojima su položeni telekomu-
nikacijski vodovi na području Općine Klenovnik koji 
nisu u DTK.

Visinu naknade iz prethodnog stavka određuje Op-
ćinsko poglavarstvo posebnom odlukom koju donosi 
najkasnije do 30. rujna svake godine za tu godinu.

Naknada iz stavka 1. ovog članka za 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005. i 2006. godinu  iznosi 11,70 kuna 
godišnje po dužnom metru telekomunikacijskog voda, 
a dospijeva na plaćanje 31. listopada 2006. godine.

 Članak 5.
Ovlašćuje se Varaždinska županija za provedbu 

ove Odluke.

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

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«.

KLASA: 406-01/06-01/02
URBROJ: 2186/015-06-04
Klenovnik, 19. srpnja 2006.

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Andrija Golub, dr. med., v. r.

OPĆINA LJUBEŠĆICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

19.
Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i 
članka 8. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 1/06), Općinsko vijeće 
Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 1. kolovoza 
2006. godine, donosi

O D L U K U 
o opisu i uporabi grba i zastave 	

Općine Ljubešćica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se opis i uporaba grba i 

zastave Općine Ljubešćica, te način i zaštita njihove 
uporabe.

Članak 2.
Grbom i zastavom Općine Ljubešćica predstavlja 

se Općina Ljubešćica i izražava pripadnost Općini 
Ljubešćica.

II. OPIS GRBA I ZASTAVE OPĆINE  
 LJUBEŠĆICA

Članak 3.
Opis grba Općina Ljubešćica: u crnome sa zlat-

nim/žutim obrubom srebrna/bijela kapljica.

Članak 4.
Zastava Općine Ljubešćica je jednobojna, bijele 

boje. Omjer širine i dužine zastave 1:2. U sredini 
zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, 
obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom.

III. UPORABA I NAČIN ZAŠTITE GRBA I ZASTAVE  
 OPĆINE LJUBEŠĆICA

Članak 5.
Grb i zastava Općine Ljubešćica u obliku i prema 

opisu utvrđenom ovom Odlukom, rabe se na način kojim 
se ističe ugled i dostojanstvo Općine Ljubešćica.

Članak 6.
U grb i na zastavu Općine Ljubešćica ne smije se 

ništa upisivati odnosno ispisivati, niti se njihov izgled 
na drugi način smije mijenjati.

Iznimno, ako je to ovom Odlukom propisano, grb i 
zastava Općine Ljubešćica mogu se rabiti kao sastavni 
dio drugih obilježja i znakova.

Članak 7.
Grb i zastava Općine Ljubešćica ne mogu se rabiti 

kao robni ili služni žig, uzorak ili model, niti kao bilo 
koji drugi znak za obilježavanje roba i usluga.

Članak 8.
Zabranjeno je javno isticati dotrajale ili svojim 

izgledom nepodobne za uporabu, odnosno oštećeni 



Broj 20/2006. 1263»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

grb i zastavu. Takav grb i zastava Općine Ljubešćica 
povlače se iz uporabe na trošak vlasnika.

O povlačenju dotrajalnog odnosno oštećenog grba 
i zastave koje vlasnik sam ne povuče iz uporabe od-
lučuje Općinsko vijeće Općine Ljubešćica.

Članak 9.
Grb Općine Ljubešćica može se rabiti:
- na zgradama u kojima su smještena tijela Op-

ćine Ljubešćica te u svečanim prostorijama tih 
zgrada,

- na poveljama, plaketama, diplomama i drugim 
priznanjima koje dodjeljuje Općina Ljubešći-
ca,

- pri međunarodnim susretima, svečanostima, 
natjecanjima i drugim skupovima (političkim, 
znanstvenim, kulturno-umjetničkim, športskim 
i dr.) koje Općina Ljubešćica organizira, na 
kojima sudjeluje ili je na njima predstavljena,

- na službenim pozivnicama, čestitkama te drugim 
aktima Općine Ljubešćica, 

- za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to 
u interesu Općine Ljubešćica i pod uvjetima 
utvrđenim ovom Odlukom,

- u drugim slučajevima, ako njegova uporaba nije 
u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 10.
Uporaba grba i zastave Općine Ljubešćica slobodna 

je u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojno-obrazovne 
svrhe uz uvjet da se time ne vrijeđa ugled i dostojan-
stvo Općine Ljubešćica.

Članak 11.
Građanima i pravnim osobama s prebivalištem od-

nosno sjedištem na području Općine Ljubešćica može 
se odobriti uporaba grba Općine Ljubešćica i to tako 
da ga unesu u svoj zaštićeni žig, u smislu odredaba 
zakona kojima se uređuju pitanja zaštite znakova 
razlikovanja, ako je njihova djelatnost od posebnog 
društvenog značaja.

Također se može dozvoliti građanima i pravnim 
osobama da grb Općine Ljubešćica rabe kao ukras, 
odnosno kao dio nezaštićenog žiga ako djelatnost tih 
građana i pravnih osoba reprezentira interese Općine 
Ljubešćica.

U skladu s ovim kriterijima pojedinačno odobrenje 
za uporabu grba i zastave donosi Općinsko poglavar-
stvo Općine Ljubešćica.

Članak 12.
Građani i pravne osobe obrazloženu zamolbu 

za uporabu grba podnose Općinskom poglavarstvu 
Općine Ljubešćica.

Uz zamolbu građani i pravne osobe moraju pri-
ložiti:

- potvrdu o prebivalištu građana,
- akt o registraciji pravne osobe ili dokaz o upisu 

u obrtni, sudski ili javni registar,
- opis namjene za koju će se grb koristiti (ugrad-

nja u proizvod, izrada proizvoda kao suvenira, 
uporaba u službenim aktima i dr.),

- tehnički opis zaštićenog, odnosno nezaštićenog 
žiga, uzorka, amblema kao i pobliže naznačena 
svrha njegove uporabe,

- likovno rješenje tražene primjene grba.

Članak 13.
U aktu o odobrenju uporabe grba u smislu članka 

11. i 12. ove Odluke može se ograničiti uporaba grba 
za određene svrhe kao i ustanoviti rok za koji vrijedi 
odobrenje ukoliko takva ograničenja odgovaraju prirodi 
zahtjeva i ako ih Općinsko poglavarstvo Općine Ljube-
šćica ocijeni potrebnim radi zaštite interesa Općine.

Članak 14.
Ukoliko je namjena predmeta na kojima bi trebao 

biti apliciran grb Općine Ljubešćica komercijalna, te 
tražitelj odobrenja uporabe grba Općine Ljubešćica 
ima namjeru njima ostvarivati gospodarsku korist, 
Općinsko poglavarstvo Općine Ljubešćica može ak-
tom o davanju odobrenja utvrditi i obvezu plaćanja 
novčane naknade.

Visinu i način plaćanja naknada iz stavka 1. ovog 
članka određuje Općinsko poglavarstvo ovisno o 
okolnostima pojedinog slučaja te procjeni očekivanja 
gospodarske koristi koju bi tražitelj odobrenja mogao 
uporabom grba ostvariti.

Članak 15.
Fizičke i pravne osobe kojima je odobreno rabiti grb 

Općine Ljubešćica sukladno odredbama ove Odluke 
dužne su skrbiti da predmeti, znakovi, odnosno ukrasi 
koji sadrže grb trajno imaju doličan izgled.

Članak 16.
Izvornik grba Općine Ljubešćica sastavni je dio ove 

Odluke, na temelju kojeg se oblikuju grbovi za uporabu 
i čuva se u sjedištu Općine Ljubešćica.

Članak 17.
Zastava Općine Ljubešćica ističe se:
- prigodom održavanja sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ljubešćica,
- pri međunarodnim susretima, natjecanjima 

i drugim skupovima koje Općina Ljubešćica 
organizira, na kojima sudjeluje ili je na njima 
predstavljena,

- pri svečanostima i drugim javnim skupovima 
u Općini Ljubešćica (kulturnim, športskim i sl. 
manifestacijama) koji su značajni za Općinu 
Ljubešćica,

- u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u 
suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 18.
Ako se zastava Općine Ljubešćica ističe uz zastavu 

Republike Hrvatske, tada zastava Općine Ljubešćica 
dolazi s desne strane, gledano s ulice prema zasta-
vama.

Ako se zastava Općine Ljubešćica ističe uz zastavu 
Republike Hrvatske i zastavu Varaždinske županije, tada 
se zastava Županije nalazi s lijeve strane, a zastava 
Općine Ljubešćica s desne strane od zastave Republike 
Hrvatske gledano s ulice prema zastavama.
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Članak 19.
Izvornik zastave Općine Ljubešćica sastavni je dio 

ove Odluke i čuva se u sjedištu Općine Ljubešćica.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 20.
Globom od 200,00 kuna kaznit če se fizička osoba, 

a pravna osoba iznosom od 1.000,00 kuna ako rabi 
grb i zastavu Općine Ljubešćica suprotno odredbama 
članka 5., 6., 7. i 8. ove Odluke.

Za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka ka-
znit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom 
od 200,00 kuna.

Članak 21.
Učinitelju prekršaja označenog u članku 20. ove 

Odluke izreći će se zaštitna mjera oduzimanja pred-
meta kojim je učinjen prekršaj.

Ovlaštena službena osoba tijela nadležnog za unu-
tarnje poslove može prije nego je pokrenut prekršajni 
postupak zaplijeniti predmet, odnosno predmete iz 
stavka 1. ovog članka.

Zaplijenjeni predmeti moraju se odmah predati tijelu 
nadležnom za vođenje prekršajnog postupka.

Članak 22.
Ako je počinitelj prekršaja fizička ili pravna osoba 

kojoj je aktom Općinskog poglavarstva Općine Lju-
bešćica odobrena uporaba grba Općine Ljubešćica, 
Općinsko poglavarstva Općine Ljubešćica može dano 
odobrenje ukinuti, te učinitelju prekršaja zabraniti 
daljnju uporabu grba Općine Ljubešćica.

Pri odlučivanju o eventualnom ukidanju odobrenja 
za uporabu grba Općinsko poglavarstvo Općine Lju-
bešćica uzeti će u obzir okolnosti i način počinjenja 
prekršaja, kao i činjenicu da li je prekršaj učinjen 
jednom ili opetovano.

O ukidanju danog odobenja za uporabu grba Općine 
Ljubešćica odlučit će i u slučaju kada se utvrdi da fizička 
ili pravna osoba kojoj je odobrenje dano ne poštuje 
ograničenja koja su pri davanju odobrenja postavljena 
ili na drugi način krši odredbe ove Odluke.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode, u 
okviru svog djelokruga rada i nadležnosti Jedinstveni 
upravni odjel, te ovlaštene osobe tijela nadležnog za 
unutarnje poslove.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«.

KLASA: 017-01/04-01/1
URBROJ: 2186/025-01-06-2
Ljubešćica, 1. kolovoza 2006. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.

20.
Na temelju članka 27. Statuta Općine Ljubešćica 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 1/06), 
Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 
1. kolovoza 2006. godine, donijelo je

O D L U K U 
o utvrđivanju i upravljanju imovinom nad 	

izgrađenom DTK mrežom na području 	
Općine Ljubešćica

Članak 1.
Izgrađena distribucijska telekomunikacijska kanali-

zacija (DTK) položena uz županijske i lokalne ceste, u 
sklopu i izvan nerazvrstanih cesta na području Općine 
Ljubešćica je komunalna infrastruktura i predstavlja 
njenu imovinu. 

DTK obuhvaća mrežu podzemnih cijevi od pogod-
nog materijala, kabelske zdence i kabelske galerije 
koje služe za razvod i zaštitu telekomunikacijskih 
vodova. 

Članak 2.
Uporaba, korištenje i upravljanje komunalnom in-

frastrukturom iz članka 1. ove Odluke, te financiranje 
građenja i održavanje DTK je komunalna djelatnost. 

Članak 3.
Ovlašćuje se i zadužuje Općinsko poglavarstvo za 

provedbu ove Odluke, uključivo i određivanje naknade 
osobama koje su ili će polagati telekomunikacijske 
vodove. 

Članak 4.
Obavljanje poslova vezanih uz komunalnu djelatnost 

iz članka 1. i 2. ove Odluke prenosi se na Varaždinsku 
županiju. 

Varaždinska županija je dužna do 15-og u mjese-
cu za prethodni mjesec Općini Ljubešćica dostaviti 
zbirno izvješće o utvrđenoj i naplaćenoj naknadi te je 
doznačiti u Proračun Općine Ljubešćica.

Za poslove utvrđene ovom Odlukom, Varaždinskoj 
županiji pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno 
naplaćene naknade.

Članak 5.
Ova Odluka ne isključuje stvarna prava Općine nad  

telekomunikacijskim vodovima položenim u DTK mrežu 
niti stvarna prava nad telekomunikacijskim vodovima 
na području Općine Ljubešćica koji nisu položeni u 
DTK mrežu. 

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

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«.

KLASA: 406-01/06-01/1
URBROJ: 2186/025-01-06-6
Ljubešćica, 1. kolovoza 2006.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.
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OPĆINA MALI BUKOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

3.
Na temelju članka 30 a. Zakona financiranju je-

dinica 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 26. 
Statuta Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaž-
dinske županije«, broj 3/06), Općinsko vijeće Općine 
Mali Bukovec na 11. sjednici održanoj 20.lipnja 2006. 
godine, donosi 

O D L U K U
o prirezu poreza na dohodak

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te 

način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak 
koji je vlastiti izvor prihoda Proračuna Općine Mali 
Bukovec. 

Članak 2.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. 

Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan 
iznos obračunatog poreza na dohodak.       

Članak 3.
Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obvez-

nici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim 
boravištem na području Općine Mali Bukovec.

Članak 4.
Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate 

i ovrhe radi naplate prireza porez na dohodak obavlja 
Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna 
uprava, Područni ured Varaždin, Ispostava Ludbreg.    

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u 
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a prim-
jenjuje se od 1. rujna 2006. godine. 

KLASA: 410-01/06-01/1
URBROJ: 2186-020-06-247
Mali Bukovec, 20. lipnja 2006.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Golec, v. r.

    
 4.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Mali Bukovec 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 3/06) 
Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec na 11. sjednici 
održanoj 20.lipnja 2006. godine, donijelo je

O D L U K U
o utvrđivanju imovine nad izgrađenom DTK 	
mrežom na području Općine Mali Bukovec

Članak 1.
Izgrađena distribucijska telekomunikacijska kana-

lizacija (DTK) položena u sklopu i izvan nerazvrstanih 
cesta na području Općine Mali Bukovec je komunalna 
infrastruktura i predstavlja njenu imovinu. 

DTK obuhvaća mrežu podzemnih cijevi od pogod-
nog materijala, kabelske zdence i kabelske galerije 
koje služe za razvod i zaštitu telekomunikacijskih 
vodova. 

Članak 2.
Uporaba, korištenje i upravljanje komunalnom in-

frastrukturom iz članka 1. ove Odluke, te financiranje 
građenja i održavanje DTK je komunalna djelatnost. 

Članak 3.
Ovlašćuje se i zadužuje Općinsko poglavarstvo 

Općine Mali Bukovec za provedbu ove Odluke, uključivo 
i određivanje naknade osobama koje su ili će polagati 
telekomunikacijske vodove. 

Članak 4.
Obavljanje poslova vezanih uz komunalnu djelatnost 

iz članka 1. i 2. ove Odluke prenosi se na Varaždinsku 
županiju. 

Članak 5.
Ova Odluka ne isključuje stvarna prava Općine 

Mali Bukovec nad  DTK mrežom koja nije u sklopu 
nerazvrstanih cesta na području Općine. 

Ova Odluka ne isključuje stvarna prava Općine 
Mali Bukovec nad telekomunikacijskim vodovima 
položenim u DTK mrežu, niti stvarna prava nad tele-
komunikacijskim vodovima na području Općine koji 
nisu položeni u DTK mrežu. 

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

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«.

KLASA: 363-05/06-01/1
URBROJ: 2186-020-06-248
Mali Bukovec, 23. lipnja 2006.        

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Golec, v. r. 
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16.
Na temelju članka 27. Statuta Općine Trnovec 

Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske župa-
nije«, broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Trnovec 
Bartolovečki na 12. sjednici održanoj 29. lipnja 2006. 
godine, donosi

O D L U K U 
o utvrđivanju vlasničkih prava Općine 	

nad distribucijskom telekomunikacijskom 	
kanalizacijom (DTK) položenoj na području 	

Općine Trnovec Bartolovečki

Članak 1. 
Izgrađena distribucijska telekomunikacijska kana-

lizacija (DTK) položena u sklopu i izvan nerazvrstanih 
cesta na području Općine Trnovec Bartolovečki (u 
nastavku teksta: Općina) je komunalna infrastruktura 
i predstavlja njenu imovinu. 

DTK obuhvaća mrežu podzemnih cijevi od pogod-
nog materijala, kabelske zdence i kabelske galerije, 
koje službe za razvod i zaštitu telekomunikacijskih 
vodova. 

Članak 2. 
Uporaba, korištenje i upravljanje komunalnom in-

frastrukturom iz članka 1. ove Odluke, te financiranje 
građenja i održavanje DTK je komunalna djelatnost.

 
Članak 3. 

Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se i zadužuje Op-
ćinsko poglavarstvo Općine Trnovec Bartolovečki.

 Osobe koje su položile ili će polagati telekomuni-
kacijske vodove kroz distribucijsku telekomunikacijsku 
kanalizaciju na području Općine obvezne su Općini 

plaćati godišnju naknadu koja dospijeva na plaćanje 
31. listopada svake godine za tekuću godinu.

Visinu godišnje naknade koju su dužne plaćati osobe 
koje su ili će polagati telekomunikacjske vodove kroz 
distribucijsku telekomunikacijsku kanalizaciju određuje 
Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom koju donosi 
najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu, a osnovna 
mjerila za određivanje visine naknade je zauzeće 
kapaciteta DTK i dužina položenih vodova.

 
Članak 4. 

Obavljanje poslova vezanih uz komunalnu djelatnost 
iz članka 1. i 2. ove Odluke prenosi se na Varaždinsku 
županiju. 

Članak 5. 
Ova Odluka ne isključuje stvarna prava Općine  nad 

DTK mrežom koja nije u sklopu nerazvrstanih cesta 
na području Općine. 

Ova Odluka ne isključuje stvarna prava  Općine  
nad telekomunikacijskim vodovima položenim u DTK 
mrežu, a niti stvarna prava nad telekomunikacijskim 
vodovima na području Općine  koji nisu položeni u 
DTK mrežu. 

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

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«.

KLASA: 363-01/06-01/53
URBROJ: 2186-09-01-06-11
Trnovec, 29. lipnja 2006.

Predsjednik Općinskog vijeća 
Milan Magdalenić, v. r.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

13.
Na temelju članka 48. Statuta Općine Trnovec 

Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 
broj 22/01), Općinsko poglavarstvo Općine Trnovec 
Bartolovečki na 21. sjednici održanoj 11. kolovoza 
2006. godine, donosi

O D L U K U 
o visini godišnjih naknada za polaganje 	
telekomunikacijskih vodova na području 	

Općine Trnovec Bartolovečki

Članak 1.
Osobe koje su položile ili će polagati  telekomuni-

kacijske vodove kroz distribucijsku telekomunikacijsku 

kanalizaciju na području Općine obvezne su Općini 
plaćati godišnju naknadu koja dospijeva na plaćanje 
31. listopada svake godine za tekuću godinu ovisno o 
zauzeću kapaciteta DTK i dužini položenih vodova, a 
visinu iste određuje Općinsko poglavarstvo posebnom 
odlukom koju donosi najkasnije do 30. rujna svake 
godine za tekuću godinu.

Članak 2.
Određuje se godišnja naknada iz članka 1. ove 

Odluke za 2001., 2002., 2003., 2004., 2005. i 2006. 
godinu s  dospijećem  plaćanja  31. listopada 2006. 
godine, a u visini prema:
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OPĆINA VISOKO
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

2.
Na temelju članka 52. Statuta Općine Visoko 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 1/06), 
Općinsko poglavarstvo Općine Visoko, na sjednici 
održanoj 2. kolovoza 2006. godine, donosi

O D L U K U 
o visini naknade za korištenje DTK mreže na 	

području Općine Visoko

Članak 1.
Osobe koje polažu telekomunikacijske vodove 

kroz DTK obvezne su Općini Visoko plaćati godišnju 
naknadu koja dospijeva na plaćanje 31. listopada 
svake godine za tekuću godinu.

Visinu naknade određuje Općinsko poglavarstvo 
posebnom odlukom koju donosi najkasnije do 30. rujna 
svake godine za tekuću godinu, pri čemu su osnovna 
mjerila za određivanje visine naknade zauzeća kapa-
citeta DTK i dužina položenih vodova.

Članak 2.
Ova Odluka odgovarajuće se primjenjuje i na ranije 

položene vodove kroz DTK.
Godišnja naknada za 2001., 2002., 2003., 2004., 

2005. i 2006. godinu dospijeva na plaćanje 31. listopada 
2006. godine, a određuje se u iznosima kako slijedi:

Zauzeće kapaciteta 
DTK

Godišnja naknada po 
dužnom metru

 25 % 3,90 kn
 50 % 7,80 kn
 75 % 11,70 kn
 100 % 15,60 kn

Članak 3.
Osobe koje će polagati kao i osobe koje su vodovode 

već položile u DTK mogu s Općinom Visoko odnosno 
Varaždinskom županijom sklopiti odgovarajući ugovor 
o korištenju DTK.

Obveza plaćanja naknade postoji i u slučaju ako 
ugovor iz prethodnog stavka nije sklopljen.

Bez sklopljenog ugovora iz stavka (1) ovog članka 
polaganje novih vodova nije dopušteno.

Članak 4.
Općina Visoko naplaćivat će i naknadu za korište-

nje površina na kojima su položeni telekomunikacijski 
vodovi na području Općine Visoko koji nisu u DTK.

Visinu naknade iz prethodnog stavka određuje 
Općinsko poglavastvo posebnom odlukom koju donosi 
najkasnije do 30. rujna svake godine za tu godinu.

Naknada iz stavka (1) ovog članka za 2001., 2002., 
2003., 2004., 2005. i 2006. godinu iznosi 11,70 kn 

Zauzeće kapaciteta 
DTK

Godišnja naknada po 
dužnom metru

 25 % 3,90 kn
 50 % 7,80 kn
 75 % 11,70 kn
 100 % 15,60 kn

Članak 3.
Osobe koje su položile ili će polagati telekomuni-

kacijske vodove kroz distribucijsku telekomunikacijsku 
kanalizaciju na području Općine mogu s Općinom, 
odnosno Varaždinskom županijom sklopiti ugovor o 
korištenju DTK.

Obveza plaćanja naknade postoji i u slučaju da pred-
metni ugovor iz prethodnog stavka nije sklopljen.

Polaganje novih vodova nije dopušteno bez sklo-
pljenog ugovora iz stavka 1. ovog članka Odluke.

Članak 4.
Osobe koje su položile ili će polagati telekomuni-

kacijske vodove na području Općine, a nisu u DTK, 
obvezne su Općini plaćati naknadu za korištenje povr-

šina na kojima su položeni telekomunikacijski vodovi, 
a visinu naknade određuje Općinsko poglavarstvo. 
posebnom odlukom koju donosi najkasnije do 30. 
rujna svake godine za tekuću godinu.

Godišnja naknada iz stavka 1. ovog članka Odluke  
za 2001., 2002., 2003., 2004., 2005. i 2006. godinu iznosi 
11,70 kn po dužnom metru telekomunikacijskog voda, 
s dospijećem plaćanja 31. listopada 2006. godine.

Članak 5.
Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se Varaždinska 

županija. 
Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«.

KLASA: 363-01/06-01/53
URBROJ: 2186-09-02-06-5
Trnovec, 11. kolovoza 2006.

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Stjepan Hren, v. r.
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godišnje po dužnom metru telekomunikacijskog voda, 
a dospijeva na plaćanje 31. listopada 2006. godine.

Članak 5.
Ovlašćuje se Varaždinska županija za provedbu 

ove Odluke. 
Varaždinska županija  dužna je do 15. u mjesecu 

za prethodni mjesec Općini Visoko dostaviti zbirno 
izvješće o utvrđenoj i naplaćenoj naknadi te je doznačiti 
u Proračun Općine Visoko.

Za poslove utvrđene ovom Odlukom, Varaždinskoj 
županiji pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno 
naplaćene naknade.

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

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«.

KLASA: 363-01/06-01/1
URBROJ: 21861/027-06-02-1
Visoko, 2. kolovoza 2006.

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Anđelko Stričak, v. r.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina. Glavni i 
odgovorni urednik: tajnik Skupštine Županije - Darinka Hajduk - Vučić, 42000 Varaždin, Kratka ulica 1. 
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 tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr. Pretplata za 2006. godinu izno-
si 150,00 kn + PDV. Cijena pojedinačnog broja iznosi 7,40 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika 
Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.


