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VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI POGLAVARSTVA
27.
Na temelju odredbe članka 42. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/01) i članka 35. Poslovnika o radu Županijskog poglavarstva Varaždinske županije (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 1/02), Županijsko
poglavarstvo Varaždinske županije na sjednici održanoj 6. rujna 2005. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Gospodarskog vijeća Varaždinske
županije
Članak 1.
Osniva se Gospodarsko vijeće Varaždinske županije, kao stručno i savjetodavno tijelo Županijskog
poglavarstva za praćenje stanja u gospodarstvu i podnošenje prijedloga mjera i aktivnosti za unapređenje gospodarskog razvoja.
Članak 2.

6. Tomislav Cvetko, dipl. ing. - »Oprema«
Ludbreg,
7. Dragutin Drk, dipl. oec. - »Vindija«
Varaždin,
8. Igor Greblički - Boxmark Varaždin,
9. Milan Horvat, dipl. oec. - »FIMA« Varaždin,
10. Zoran Košćec, dipl. oec. - »Varteks«
Varaždin,
11. Dragutin Mostečak, dipl. ing. - Industrija
mesa Ivanec,
12. Đuro Podvezanec, dipl. ing. - »Cesta« d.d.
Varaždin,
13. Boris Santo, dipl. oec. - predsjednik Uprave
»Coning«,
14. Dragutin Špoljarić, dipl. ing. - »MIV«
Varaždin,
15. Ivan Topolnjak, ing. - »Termoplin« Varaždin,
16. mr. sc. Hrvoje Vojvoda - »Ekos« Varaždin,
17. Nadica Zver, dipl. oec. - »Ivančica« Ivanec.

U Gospodarsko vijeće iz članka 1. imenuju se:
a) za predsjednika:
1. mr. sc. Darko Hrenić, dipl. ing. Varaždinska županija,
b) za članove:
2. Ante Beljan, dipl. ing. - BHS - Corrugated
strojevi Varaždin,
3. Ivan Biškup, ing. - AP Varaždin,
4. Miroslav Bunić, dipl. ing. građ., »Zagorje Tehnobeton«, Varaždin
5. Čedomil Cesarec, dipl. ing. - HGK Županijska komora Varaždin,

Članak 3.
Gospodarsko vijeće će se primarno baviti pitanjima gospodarskog razvoja na koja Varaždinska županija može utjecati u okviru svoje nadležnosti, a prema Vladi Republike Hrvatske će pokretati inicijative
za poboljšanje makroekonomske politike i pojedinih
zakonskih odredbi iz područja gospodarstva.
Članak 4.
Gospodarsko vijeće će koordinirati svoje aktivnosti s odgovarajućim tijelima i institucijama koje se
bave pitanjima gospodarskog razvoja na području
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Varaždinske županije i šire, a sve u cilju podizanja
konkurentnosti gospodarstva ovog područja.
Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za Gospodarsko vijeće obavljat će Upravni odjel za gospodarski
razvoj Varaždinske županije.
Članak 6.

1299

ske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 9/02).
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
Klasa: 302-01/05-01/11
Urbroj: 2186/1-03/1-05/1
Varaždin, 6. rujna 2005.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju Gospodarskog vijeća Varaždin-

Predsjednik Poglavarstva
Radimir Čačić, v. r.

GRAD NOVI MAROF
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
7.
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj
nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01)
i članka 71. Statuta Grada Novog Marofa (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/01 i 14/05),
Gradsko poglavarstvo Grada Novog Marofa na sjednici održanoj 29. kolovoza 2005. godine, donosi

Redni
broj
nabave

Kratak naziv ili opis predmeta nabave

I. I Z M J E N E I D O P U N E
Plana nabave Grada Novog Marofa
za 2005. godinu
I.
U Planu nabave Grada Novog Marofa za 2005.
godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 1/05) točka III. mijenja se i glasi:
»Sukladno odredbama točke II. ovog Plana, utvrđuje se sljedeći popis javnih nabava koje će u 2005.
godini izvršiti Grad Novi Marof:

Planirana
vrijednost
nabave
(bez PDV-a)
u kunama

Rok
izvršenja
nabave

Sredstva za nabavu planirana su u:

1.

Izgradnja vodovodnog cjevovoda
Topličica – »Zeljaki« u D. Makojišću

150.000,00

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

2.

Izgradnja vodovodnog cjevovoda za zaselak »Kuretinec« u Strmcu

130.000,00

31.10.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

3.

Manje intervencije na lokalnim vodovodima

40.983,61

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

4.

Izgradnja kanalizacije dijela naselja Remetinec i Novi Marof - I. faza

1.000.000,00

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

5.

Izgradnja kanalizacije u Ulici I. Kukuljevića
u Novom Marofu-pripr. radovi

81.967,21

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

6.

Dopuna Glavnog projekta kolektora 2. industrijske zone u Novom Marofu

40.983,61

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

7.

Rješavanje
oborinske
odvodnje
željezničke pruge u Mađarevu

20.000,00

31.10.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

8.

Izgradnja el. en. objekata i postrojenja (10)/
04 kV Ciglana Podrute i dr.

2.430.000,00

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

9.

Izrada projektne dokumentacije za TS
»Remečica« i priključni 10(20) kV vod

50.000,00

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

kod
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Rok
izvršenja
nabave

Sredstva za nabavu planirana su u:

10.

Modernizacija-asfaltiranje lokalne ceste br.
25134 u Donjem Makojišću

184.426,22

31.10.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

11.

Modernizacija-asfaltiranje i sanacija nerazvrstanih cesta

2.448.360,66

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

12.

Izgradnja makadamskog puta Mehuni-D24
u Podrutama

40.983,61

31.08.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta :

313.934,42

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

a) nabava i prijevoz, te razgrtanje kamenog
agregata, iskop odvodnih jaraka i sl.

113.934,42

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

b) manji popravci i sanacije nerazvrstanih
cesta

20.000,00

31.10.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

c) čišćenje snijega i posipanje ulica solju i
agregatom

180.000,00

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

13.

14.

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne
rasvjete prema posebnom Programu

487.704,91

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

15.

Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Bednji
u Novom Marofu

49.180,33

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

16.

Pripremni radovi za sanaciju odlagališta u
Novom Marofu

327.868,85

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

17.

Proširenje zone za razvoj malog i srednjeg
poduzetništva kod Autobusnog kolodvora u
Novom Marofu

245.901,63

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

18.

Uređenje Novog Marofa

90.163,93

31.08.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

19.

Sanacija divljih odlagališta na području
Grada Novog Marofa

90.163,93

31.10.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

20.

Popravak mosta preko rijeke Bednje u
Završju

57.377,05

31.10.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

21.

Uređenje putničkog dijela
kolodvora u Novom Marofu

57.377,05

31.10.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

22.

Uređenje parkirališta kod Željezničke stanice u Podrutama

49.180,33

31.10.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

23.

Pripremni radovi za investicije za naredne
godine

40.983,61

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

24.

Pripremni radovi za gradnju Kulturnog centra u Novom Marofu

81.967,21

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

25.

Gradnja Društvenog doma u Remetincu
(temelji)

368.852,45

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

26.

Nastavak radova na sanaciji i restauraciji
Crkve Bl. D. Marije u Remetincu u 2005.
godini

70.000,00

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

27.

Uređenje sanitarnog čvora i okoliša
Društvenog doma u Gornjem Makojišću

49.180,33

31.08.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

Željezničkog
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Kratak naziv ili opis predmeta nabave

uređenja

Planirana
vrijednost
nabave
(bez PDV-a)
u kunama

1301

Rok
izvršenja
nabave

Sredstva za nabavu planirana su u:

65.573,77

31.08.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

28.

Dovršetak
unutrašnjosti
Društvenog doma u Mađarevu

29.

Izgradnja i asfaltiranje igrališta u Ključu

184.426,22

31.07.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

30.

Uređenje dječjeg igrališta na Honjšćini

16.393,44

31.10.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

31.

Pripremni radovi za gradnju igrališta i društ.
prostorija u Krču

40.983,61

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

32.

Uređenje prostora između D3 i Bolnice
(odmorište, mini-parking i sl.)

106.557,37

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

33.

Produžetak plinske mreže u Beli

50.000,00

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

34.

Uređenje centralnog dijela naselja Strmec
kod Kapelice

40.983,61

31.10.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

35.

Gradnja poklonca posvećenog Isusu Dobrom Pastiru u MO Donje Presečno

57.377,05

31.07.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

36.

Uređenje okoliša Crkve u Možđencu

25.000,00

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

37.

Proširenje parkirališta Vatrogasnog centra
u Novom Marofu

45.000,00

31.07.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

38.

Gradnja ograde na igralištu u Gornjim Podrutama

16.393,44

31.08.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

39.

Odvodnja atmosferskih voda

163.934,42

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

40.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina

245.901,63

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

41.

Održavanje javnih površina

81.967,21

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

42.

Održavanje groblja

40.983,61

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

43.

Ostalo iz komunalne naknade

81.967,21

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

44.

Uredska oprema i namještaj

32.786,88

31.12.2005.

Proračunu
Grada
Novog Marofa

II.
Ove I. izmjene i dopune Plana nabave Grada
Novog Marofa za 2005. godinu stupaju na snagu s
danom objave u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«, a primjenjuju se u 2005. godini.

Klasa: 363-01/05-01/02
Urbroj: 2186/022-02-05-6
Novi Marof, 29. kolovoza 2005.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
Stjepan Pažur, ing. građ., v. r.
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OPĆINA BERETINEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
18.

19.

Na temelju članka 7. Statuta Općine Beretinec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
20/01), Općinsko vijeće Općine Beretinec na sjednici
održanoj 29. kolovoza 2005. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju
javnih priznanja Općine Beretinec

Na temelju članka 7. Statuta Općine Beretinec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/01)
i članka 5. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 21/00),
članka 5. stavka 2. Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Općine Beretinec, Općinsko vijeće Općine Beretinec na sjednici
održanoj 29. kolovoza 2005. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Beretinec

Članak 1.
U Odluci o ustanovljenju javnih priznanja Općine
Beretinec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 21/00) mijenja se članak 5. stavak 2. i glasi:
»Za iznimna dostignuća u proteklom razdoblju:
- pojedincima, ustanovama i drugim pravnim
osobama u obliku diplome i kovanice od srebra na
kojoj je utisnut s jedne strane grb Općine Beretinec,
a s druge strane utisnut naziv priznanja i godina dodjele.«

Članak 1.
1. Priznanje za životno djelo dodjeljuje se gospodinu ZVONIMIRU KAPEŠ iz Beretinca, B. Jelačića 76,
2. Priznanje za iznimna dostignuća u proteklom razdoblju dodjeljuje se NOGOMETNOM KLUBU BERETINEC.
Članak 2.
Priznanja iz članka 1. ove Odluke dodijelit će se
za Dan Općine Beretinec 14. rujna 2005. godine.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 061-01/02-05/2
Urbroj: 2186/05-02-4/2
Beretinec, 29. kolovoza 2005.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 061-01/02-05/3
Urbroj: 2186/05-02-1
Beretinec, 29. kolovoza 2005.

Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Novak, v. r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Novak, v. r.

OPĆINA BREZNIČKI HUM
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
17.
Na temelju članka 16. Zakona o komunaInom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba) i članka 25. Statuta
Općine Breznički Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine
Breznički Hum na sjednici od 25. kolovoza 2005. godine donosi

ODLUKU
o komunalnom redu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Brezni-
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čki Hum (u daljnjem tekstu Općina). u cilju što boljeg
i efikasnijeg očuvanja javnih površina i održavanja
čistoće u naseljima.
Članak 2.
Odlukom o komunainom redu propisuju se naročito odredbe o:
1. uređenje naselja,
2. održavanje čistoće i čuvanje javnih površina,
3. skupljanje, odvoz i postupanje s komunalnim
otpadom,
4. uklanjanje snijega i leda,
ta,

5. uklanjanje protupravno postavljenih predme6. mjere za provođnje komunalnog reda,
7. kaznene odredbe.
Članak 3.

Odredaba o komunalnom redu dužni su se pridržavati svi stanovnici s područja Općine, pravne
osobe sa sjedištem na području Općine i osobe koje
privremeno borave na području Općine.
II. UREĐENJE NASELJA, ODRŽAVANJE
ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA
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vnih prostorija postaviti natpis tvrtke, sukladno pozitivnim propisima.
Natpisi s nazivom tvrtke moraju se redovito održavati, a dotrajali zamijeniti.
U slučaju kvara na svjetlećim reklamama, iste se
odmah moraju iskopčati, a kvar otkloniti najkasnije u
roku osam dana.
Članak 8.
Postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava dozvoljeno je samo na oglasnim pločama, stupovima za
oglašavanje, ormarićima i panoima koji su predviđeni
za te namjene.
Nakon prestanka svrhe objave, plakate, oglase ili
slične objave, treba ukloniti u roku 3 dana pravna ili
fizička osoba koja ih je postavila.
Članak 9.
Prostori na kojima je obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima moraju biti čisti i uredni.
Zabranjeno je držati ambalažu i sanduke ispred
poslovnog prostora na javnoj ili prema javnoj površini.
Izlozi trgovina i radnja na području Općine moraju se redovito (najmanje jednom mjesečno ili 4 puta
godišnje) uređivati.
Predmeti u izlozima moraju biti stručno i estetski
izloženi.

Članak 4.
Uređivanjem naselja u smislu ove Odluke smatra se održavanje i uređivanje stambenih i poslovnih
objekata, te njihova okoliša, određivanje uvjeta glede
oblika, položaja, roka i načina postavljanja pokretnih
stvari na području Općine, te održavanje istih kao i
poduzimanje odnosno zabrana određenih radnji koje
utječu na izgled naselja.
Članak 5.
Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih i drugih
zgrada i prostorija dužni su se brinuti o urednom i
estetskom vanjskom izgledu, čistoći uličnih terasa,
balkon, lođa, prozora, roleta i naprava na vanjskih
dijelovima zgrada koje se koriste.
Vlasnici, odnosno korisnici stambenih, poslovnih,
javnih i drugih građevina dužni su po potrebi obnavljati pročelja, održavati ograde s ulične strane, a
živu ogradu po potrebi obrezivati najmanje dva puta
godišnje.
Članak 6.
Na području Općine sva naselja, ulice moraju biti
označeni natpisnim pločama, a stambene ili poslovne građevine obilježene kućnim brojem, a sukladno
propisima koji uređuju način označavanja imena naselja, ulica, te obilježavanje zgrada brojevima.
Članak 7.
Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju određenu
djelatnost, dužni su na pročelju zgrade svojih poslo-

Članak 10.
Oprema i uređaji, kao i svi nepokretni i pokretni
predmeti (kiosci, stolovi, stolice, klupe, suncobrani,
automati, štandovi, tribine, nadstrešnice, vage, šatori) koji služe za obavljanje određene djelatnosti, moraju biti ispravni i u čistom i urednom stanju.
Članak 11.
Montažni objekti (kiosci) i pokretni predmeti mogu
se postavljati na javnim površinama u skladu s odobrenjem koje izdaje Općina.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje
se mjesto postavljanja, način uređenja i rok trajanja
odobrenja, nakon čijeg isteka su korisnici dužni kiosk
ukloniti ili zatražiti produženje odobrenja.
Članak 12.
Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se naročito: ceste, ulice, trgovi, putovi, pješačke
staze, biciklističke staze, nogostupi, parkirališta,
odvojci, prolazi, prečaci, prilazi, parkovi nasadi drveća značajnih za prirodni okoliš, zelene površine uz
cestu, razna športska i dječja igrališta, groblja, travnjaci stočno sajmište, školski vrtovi, potoci, vodene površine koje se kao takve uređuju i održavaju,
površine koje se koriste kao autobusna stajališta, te
prostori oko energetskih građevina.
Članak 13.
O uređenju, održavanju i čišćenju javnih površina
brine Općina.
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Općina može uređenje i čišćenje javnih površina
povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje tih djelatnosti ili isto organizirati putem vlastitog pogona.
Površine koje se u gruntovnim knjigama još uvijek
vode kao društveno vlasništvo, a nisu od javnog značaja, uređuju i održavaju o svom trošku korisnici koji
te površine neposredno koriste.
Članak 14.
Radi zaštite javnih i javno zelenih površina zabranjeno je:
1. svako oštećenje, uništenje i zagađivanje javnih površina, kao i građevina i uređaja koji su postavljeni na istima,
2. prekopavanje javnih površina i javno zelenih
površina prilikom izvođenja građevinskih radova,
istovarivanje, smještaj i doprema građevinskog materijala, postavljanje skela i ograda oko građevine
bez odobrenja Općine,
3. pranje vozila na javnim površinama i prolijevanje bilo kakvih tekućina, odlaganje otpada i materijala, obavljanje bilo kakvih radnji koje nisu vezane uz
čišćenje i održavanje javnih površina,
4. postavljanje vijenaca ili drugih oznaka pokraj
ceste,
5. puštanje domaćih životinja na javne površine,
6. uništavanje i oštećenje javno zelenih površina
branjem cvijeća i plodova niskog raslinja, oštećenje
živica, travnjaka, cvjetnih gredica, klupa i košarica za
otpad, lomljenje grana, rušenje stabala i grmlja,
7. parkiranje i promet automobila i drugih motornih vozila izvan za to određenih površina,
8. paljenje otpada i loženje vatre,
9. bacanje kućnog i glomaznog otada uz potočna, korita, kanale, šume i ostalo poljoprivredno zemljište, osim za to određene površine,
10. lijepljenje i pričvršćivanje plakata po stablima,
11. ostavljanje neispravnih, neregistriranih vozila i
olupina na javnim površinama,
12. preoravanje, oštećivanje i uzurpiranje poljskih
putova i drugih javnih površina prilikom poljskih radova,
13. ispuštanje otpadnih voda, voda iz kućne kanalizacije, septičkih jama i gnojišta na javne prometne
površine i odvodne kanale
14. svaka bespravna uzurpacija javnih površina,
15. bacanje grana, biljnih ostataka i sličnog u
odvodne kanale i grabe, te na javne prometne površine,
16. puštanje životinja na javne površine radi ispaše i bez nadzora,
17. istovarivanje i skladištenje većih količina stajskog gnoja svih vrsta, te ispuštanje gnojnice,
- sve ostale aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom javnih površina.
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Članak 15.

ća:

Održavanje i očuvanje zelenih površina obuhva-

- njegu i obnavljanje sadnica: ukrasnog drveća,
grmlja, cvjetnih nasada, travanja i drugog zelenila,
- održavanje i obnavljanje pješačkih staza ukoliko iste postoje, te ograda, klupa, instalacija i drugih
uređaja na zelenim površinama,
-

očuvanje zelenila i uređaja od oštećenja.
Članak 16.

Stabla ili grane koje smetaju zračnim električnim,
telefonskim ili drugim vodovima može ukloniti samo
pravna osoba čiji je vod vlasništvo.
Grmlje, nasade, stabla, grane i drugo biljno raslinje uklanja pravna ili fizička osoba koja vlasnik zemljišta na kojem se isto nalazi.
Članak 17.
Svi vrtovi, drveće kao i druge površine uz javne
promete površine moraju biti uređeni i održavani na
način da ne nagrđuju izgled ulice ili okolice.
Članak 18.
U cilju uređnosti svih naselja na području Općine
zabranjeno je:
- uništavati pisanjem, crtanjem i prljanjem ili
trganjem dijelova pročelja stambenih ili poslovnih
objekata, javno-komunalnih objekata,
- uništavati sakralne objekte, te spomenike kulture i prirodne baštine na području Općine,
- uništavati pisanjem, crtanjem ili trganjem plakata, oglasa i sličnih objava na oglasnim pločama,
stupovima za oglašavanje, ormarićima i panoima,
- uništavati prometne znakove trganjem ili pisanjem po njima,
- stavljanje ambalaže, robe i slično, ispred prodavaonica, radnji i skladišta.
Članak 19.
Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati prometne površine.
Vozila koja prevoze rastresite materijale ne smiju
iste spuštati po prometnicama, već ga moraju osigurati ceradama ili mrežama.
Vozila koja se uključuju u promet s polja ili gradilišta moraju imati očišćene kotače.
Članak 20.
Svi građani Općine, svi vlasnici, zakupci ili ovlaštenici prava korištenja zemljišta, dužni su održavati
zaštitni zemljišni pojas (bankine), odvodne grabe i
na njima propuste, odnosno mostove, živice i drveće koje raste uz javne prometne površine, koje su u
nadležnosti Općine, a graniče s njihovim nekretninama.
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III. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 21.
Određene javne površine mogu se koristiti za
smještaj zabavnih parkova i organiziranje javnih priredbi, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela
Općine.
Korisnik javne površine iz stavka 1. ovog članka
dužan je osigurati redovito održavanje čistoće, a po
prestanku korištenja dovesti je u prvobitno stanje.
Članak 22.
Javne površine mogu se koristiti samo u skladu
sa svojom namjenom i na način kojim se osigurava
njihovo očuvanje.
Za izvođnje bilo kakvih radnji na javnih površinama investitor je dužan ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Organizatori prigodnih manifestacija i skupova
dužni su u roku od 24 sata po okončanju skupa očistiti javne površine korištene za održavanje i prilaz
istome.
IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA
SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM
Članak 23.
U svrhu zaštite javnih i drugih površina i unapređenja zaštite čovjekova okoliša, komunalni se otpad
mora organizirano skupljati, odvoziti i odlagati na za
to utvrđeno odlagalište otpada, a otpadom onečišćene površine moraju se sanirati.
Vlasnici i korisnici kuća dužni su otpad iz kućanstva zbrinjavati u predviđene posude za komunalni
otpad (kante ili kontejnere).
Članak 24.
Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad
koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan
otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu,
ustanovama i uslužnim djelatnostima.
Članak 25.
Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti
mora se odvojeno sakupljati i skladištiti.
Iz komunalnog otpada mora se izdvojiti opasan
otpad i s njime postupati sukladno Zakonu o otpadu.
Ambalažni otpad mora se odvojeno skupljati i posebno označavati.
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Članak 27.

Kućnim otpadom u smislu ove Odluke smatraju se
otpaci koji se dnevno stvaraju u kućama, stanovima
ili poslovnim prostorijama, a koji se po svojoj veličini
mogu odlagati u vreće, kante ili kontejnere.
Kućni otpad odlaže se neposredno kod ulaza u
dvorište u kante ili vreće, odnosno kontejnere postavljane na za to predviđenim mjestima.
Članak 28.
U slučaju da su postavljeni kontejneri za odlaganje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti
(papir, staklo i sl.) zabranjuje se odlaganje ove vrste
otpada izvan kontejnera, odnosno s drugim komunalnim otpadom.
Članak 29.
Sakupljač otpada mora pri pražnjenu posuda za
otpad kao kontejnera, iste vratiti na mjesto, a u slučaju rasipanja sve pokupiti, a javnu površinu pomesti.
Prilikom odvoza kontejnera sakupljač je dužan
odvoziti iste tako da se otpad ne rasipa i ne oštećuju
okolni objekti i uređaji.
Članak 30.
Glomaznim otpadom smatraju se kruti otpaci koji
se po svojoj veličini, količini, sastavu ili nastanku ne
smatraju kućnim otpadom (stari kućanski aparati, pokućstvo, dotrajala vozila, ostaci građevinskog materijala i sl.).
Glomazni otpad skuplja se na mjestima koja za to
odredi skupljač otpada u dogovoru s Općinom.
Članak 31.
Za skupljanje otpada na javnim površinama postavljaju se košare za smeće.
Zabranjeno je postavljanje košara za smeće na
stalke na kojima se nalaze prometni znaci, reklamne
stupove i na drveća.
V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA
Članak 32.
Vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta, stambenih građevina, zgrada i poslovnih prostorija dužni
su očistiti pješački prolaz u širini navedenog prostora na način da se osigura siguran i nesmetan prolaz
pješaka.
Ako prijeti opasnost pada snijega sa krova, vlasnici odnosno korisnici dužni su isti odstraniti.
Članak 33.

Članak 26.
Poslove organiziranog skupljanja, razvrstavanja,
prijevoza i odlaganja otpada, obavlja pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost, kojoj te poslove povjeri Općina sukladno posebnim zakonskim
propisima.

O uklanjanju snijega i leda s javnih prometnih površina brine se Općina.
Članak 34.
Ako obveznik iz članka 22. ove Odluke ne izvrši
svoju obvezu, Jedinstveni upravni odjel je ovlašten
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čišćenje snijega izvršiti po trećoj osobi, a na teret
obveznika.
VI. UKLANJANJE PROTUPRAVNO
POSTAVLJENIH PREDMETA
Članak 35.
Kioske i pokretne predmete koji su postavljeni
bez odobrenja ili protivno odobrenju, moraju njihovi
vlasnici odnosno korisnici ukloniti u određnom roku
na temelju naloga Jedinstvenog upravnog odjela.
Komunalni redar je obavezan pokrenuti postupak
za uklanjanje i ishoditi uklanjanje kioska ili pokretne
naprave.
Članak 36.
Ukoliko vlasnik ili korisnik kioska ili pokretnih
predmeta ne postupi po nalogu komunalnog redara,
organizirati će se uklanjanje predmeta na njegov trošak.
Članak 37.
Ako se na javnim površinama odlaže građevni
materijal, ogrjevni materijal, vozila, strojevi, priključci
i sl. komunalni redar će rješenjem naložiti uklanjanje
istih uz obveznu naknadu troškova postupka.
VII. MJERE ZA PROVOĐNJE KOMUNALNOG
REDA
Članak 38.
Nadzor nad provođnjem odredbi ove Odluke provodi komunalno redarstvo ili druge nadležne inspekcijske službe u skladu sa zakonom.
Poslove komunalnog redarstva obavlja komunalni
redar Općine Breznički Hum.
Članak 39.
Komunalni redar u provođnju komunalnog reda
ovlašten je:

članka 14., članka 16., članka 18., članka 19., članka
20., članka 21., članka 22., članka 29., članka 32., i
članka 35. ove Odluke.
Globom u iznosu od 300,00 do 500,00 kn kaznit
će se za prekršaje iz stavka 1. ovog članka pravna
osoba, a odgovorna osoba u pravnoj osobi globom
od 200,00 kn.
Članak 41.
Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za
prekršaj pravna osoba, a globom od 200,00 kn fizička osoba ako:
- odbije postupiti prema rješenju Jedinstvenog
upravnog odjela ili komunalnog redara, odbije komunalnom redaru pružiti potrebna objašnjenja.
Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna osoba
u pravnoj osobi.
Članak 42.
Globu u visini od 50,00 kn naplatiti će Jedinstveni
upravni odjel tj. komunalni redar na licu mjesta od
fizičke osobe koju zatekne pri izvršenju prekršaja.
O naplaćenoj kazni izdaje se potvrda.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti globu
izdat će mu se prekršajni nalog.
Članak 43.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnom redu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 4/02).
Članak 44.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 363-01/0501/16
Urbroj: 2186-024-05-01
Breznički Hum, 25. kolovoza 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Hegedić, v. r.

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama
radnje u svrhu održavanja komunalnog reda - izricati
globe
-

predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Protiv rješenja komunalnog redara iz stavka 1.
ovog članka može se izjaviti žalba Upravnom tijelu
Varaždinske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.
Uložena žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
VIlI. KAZNENE ODREDBE
Članak 40.
Globom u iznosu od 50,00 do 200,00 kn kaznit
će se za prekršaj fizička osoba (građanin) ako krši
odredbe članka 5., članka 6., članka 7., članka 8.,
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18.
Na temelju članka 34. stavka 1. točke 2. Zakona
o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 25. Statuta
Općine Breznički Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine
Breznički Hum na sjednici od 25. kolovoza 2005. godine, donosi
ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na
skupljanje i odvoz komunalnog otpada
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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se obvezatno korištenje
komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u
daljnjem tekstu: komunalna usluga) te se istom utvrđuje:
-

postupak,

-

kaznene odredbe

II. POSTUPAK ZA OBVEZATNO KORIŠTENJE
KOMUNALNE USLUGE

- ako ne obavijesti trgovačko društvo koje obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog
otpada na području Općine Breznički Hum o početku
korištenja usluge u rokovima iz članka 3. ove Odluke,
- ako se ne koristi komunalnom uslugom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i
odvoz komunalnog otpada.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i
globom od 200,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj
osobi.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.
Vlasnik ili korisnik nekretnine (stana ili poslovnog
prostora) kad je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom
prenio na korisnika nekretnine (u nastavku teksta:
vlasnik ili korisnik), podnosi obavijest o početku korištenja komunalne usluge trgovačkom društvu koje
obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće u
dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Breznički Hum.
Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka i podnositelj obavijesti zaključit će ugovor o korištenju
komunalne usluge.
Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka može
odbiti zaključenje ugovora o korištenju komunalne
usluge, ako vlasnik ili korisnik nekretnine ne osigura
da sastav otpada odgovara komunalnom otpadu prema posebnim propisima.
Članak 3.
Vlasnik ili korisnik dužan je započeti korištenje
komunalne usluge:
- u roku od 1 mjeseca od početka isporuke komunalne usluge u naselju ili dijelu naselja, kada se
isporuka komunalne usluge uvodi za naselja ili dijelove naselja u kojima se nije isporučivala,
- u roku od 1 mjeseca od završetka izgradnje
građevine u naselju ili dijelu naselja gdje se isporučuje komunalna usluga,
- u roku od 1 mjeseca od početka korištenja ili
stjecanja vlasništva stana ili poslovnog prostora u
naselju ili dijelu naselja gdje se isporučuje komunalna usluga.
III. NADZOR
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 363-01/05-01/17
Urbroj: 2186-024-05-01
Breznički Hum, 25. kolovoza 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Hegedić, v. r.

19.
Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj
172/03) i članka 25. Statuta Općine Breznički Hum
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/01),
Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici od
25. kolovoza 2005. godine donosi
ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje
Članak 1.
Radi osiguranja javnosti rada i pristupa informacijama u općinskim tijelima Općine Breznički Hum
određje se službena osoba mjerodavna za rješavanje i ostvarivanje prava na pristup informacijama (u
daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
Članak 2.

Članak 4.
Nadzor nad obaveznim korištenjem komunalne
usluge obavlja komunalni redar.

Sukladno odredbama članka 22. stavka 3. Zakona
o pravu na pristup informacijama poslove službenika
za informiranje obavljat će stručni referent Općine
Breznički Hum u redovnom radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Breznički Hum.

IV. KAZNENE ODREDBE
Članak 3.
Članak 5.
Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a globom u
iznosu od 200,00 kn fizička osoba:

Službenik za informiranje obavlja poslove rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja
informacija, pruža neposrednu pomoć podnositeljima
zahtjeva u vezi ostvarivanja prava utvrđenih zako-
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nom i vodi katalog informacija koje posjeduje, raspolaže i nadzire Općina Breznički Hum.

Klasa: 008-01/05-01/01
Urbroj: 2186/024-05-01
Breznički Hum, 25. kolovoza 2005.

Članak 4.
Službenik za informiranje dužan je dati traženu
informaciju u najkraćem mogućem roku, a najkasnije
u roku od 30 dana, odnosno obavijestiti ovlaštenika
prava na informaciju o nedostupnosti dokumenata
ukoliko se on čuva u drugoj instituciji, a ona ga nije
na vrijeme proslijedila Općini ilije takav dokument
zagubljen, odnosno nestao kod institucije koja ga je
čuvala, te je ovlaštenika dužan pismeno obavijestiti
o nedostupnosti tražene informacije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Hegedić, v. r.
20.
Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj
172/03) i članka 25. Statuta Općine Breznički Hum
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/01)
Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici od
25. kolovoza 2005. godine, donosi

Članak 5.
Službenik za informiranje koji u dobroj vjeri, a
radi točnog i potpunog obavješćivanja javnosti, izvan
granica svojih ovlasti omogući pristup određenoj informaciji, ako pristup takvoj informaciji ne podliježe
ograničenjima iz članka 8. Zakona, ne može biti pozvan na odgovornosti zbog davanja te informacije.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Red.br.

Opis sadržaja
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KATALOG
informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire
Općina Breznički Hum
Članak 1.
Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili
nadzire Općina Breznički Hum, sistematizirani je pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom i načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava
na pristup informacija pohranjenih u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Breznički Hum (u katalogu
JUO):

namjena, osiguranje čuvanje

vrijeme pristupa

1. Odluke Općinskog vijeća

u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«

trajno

2. Odluke i zaključci Općinskog
poglavarstva (do 2001. g.)

u spisima sa svake sjednice

trajno

3. Zapisnici sjednica Općinskog vijeća
i Općinskog poglavarstva

u spisima sa svake sjednice

trajno

4. Proračuni Općine Breznički Hum

u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«

trajno

5. Prostorno-planski dokumnti

u JUO

trajno

6. Financijski planovi, planovi rada
i programi

u JUO

10 godina

7. Financijska izvješća o izvršenju
Proračuna

u spisima po godinama nastanka

10 godina

8. Računovodstvena evidencija poslovne knjige

u spisima po godinama nastanka

10 godina

9. Projekti

po godinama nastanka

10 godina
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Opis sadržaja
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namjena, osiguranje čuvanje

vrijeme pristupa

10. Potvrde, uvjerenja, rješenja

po godinama nastanka

10 godina

11. Evidencija obveznika

računalna evidencija

2 godine

12. Evidencija obveznika sufinanciranja
građana

računalna evidencija

5 godina

13. Natječaji i natječajna dokumentacija
za provedbu postupka javne nabave

u spisima po natječaju

5 godina

14. Ugovori i sporazumi koje je sklopila
Općina Breznički Hum

u spisima na koje se odnose

10 godina

15. Svi ostali spisi i podaci čiji je
stvaratelj Općina Breznički Hum, ako
ne predstavlja izuzetak predviđen
u članku 8. Zakona

u spisima

—

Članak 2.
Za nadopunu kataloga i sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođnja kataloga odgovoran je službenik za informiranje.
Članak 3.
Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtjeva pristup informaciji dužan priložiti uz zahtjev državni biljeg Republike Hrvatske u visini od 20,00 kn.

Članak 4.
Ovaj Katalog stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 008-01/05-01/02
Urbroj: 2186/024-05-01
Breznički Hum, 25. kolovoza 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Hegedić, v. r.

OPĆINA CESTICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
29.
Na temelju članka 3. Odluke o javnim priznanjima Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 18/03) i članka 21. Statuta Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
18/01), Općinsko vijeće Općine Cestica na 4. sjednici održanoj 2. rujna 2005. godine, donosi

-

Povelju počasnog građanina Općine Cestica,

-

Grb Općine Cestica,

-

Nagradu Općine Cestica,

-

Plaketu Općine Cestica.
Članak 2.

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Općine Cestica u
2005. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Cestica dodjeljuje u 2005.
godini javna priznanja i to:

Povelja počasnog građanina Općine Cestica dodjeljuje se Radimiru Čačiću, dipl.ing. arhitekture,
županu Varaždinske županije, za iznimne zasluge u
gospodarskom razvoju Općine Cestica, posebno na
području komunalne infrastrukture i doprinosu promicanja ugleda i suradnje Općine Cestica s tijelima
Varaždinske županije i Vlade Republike Hrvatske.
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Članak 3.

Grb Općine Cestica dodjeljuje se gđi. Mariji Jug
iz Varaždina, učiteljici u mirovini, za osobito višegodišnje zalaganje u podučavanju učenika Osnovne
škole Cestica glazbenoj kulturi i članova Kulturno
umjetničkog društva Općine Cestica na dužnosti voditelja tamburaša i korepetitora pjevačima.
Grb Općine Cestica dodjeljuje se Antunu Knezociju iz Babinca za posebne zasluge u razvoju vatrogastva Općine Cestica i za dugogodišnji rad na
dužnosti predsjednika u Vatrogasnoj zajednici Općine Cestica.
Članak 4.
Nagrada Općine Cestica dodjeljuje se Nogometnom klubu »Polet« Cestica povodom 30-te godišnjice uspješnog djelovanja.
Članak 5.

Broj 23/2005.

ste Varaždinske županije, poduzeću »Termoplin«
d.d. Varaždin i poduzeću »Meteor Grupi« d.o.o.
Varaždin za izuzetno zalaganje u razvoju i izgradnji
komunalne infrastrukture Općine Cestica.
Članak 6.
Javna priznanja uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom obilježavanja Dana
Općine Cestica 10. rujna 2005. godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/05-01/55
Urbroj: 2186/03-05-1
Cestica, 2. rujna 2005.

Plaketa Općine Cestica dodjeljuje se poduzeću
»Varkom« d.d. Varaždin, Hrvatskoj elektroprivredi
- DP »Elektra« Varaždin, Županijskoj upravi za ce-

Predsjednik Općinskog vijeća
Marijan Lorbek, v. r.

OPĆINA MALI BUKOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
3.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
20/01) i članka 21. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 6/02), Općinsko vijeće Općine Mali
Bukovec na 2. sjednici održanoj 8. lipnja 2005. godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova Odbora za financije i proračun
Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec
Članak 1.
U Odbor za financije i proračun Općinskog vijeća
Općine Mali Bukovec izabrani su:
1. Zlatko Golec iz Malog Bukovca, za predsjednika,
2. Krešimir Balija iz Novog Sela Podravskog, za
člana,
3. Darko Marković iz Malog Bukovca, za člana,
4. Ratko Đurajec iz Martinića, za člana,
5. Slađan Mustač iz Svetog Petra, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Klasa: 021-01/05-01/1
Urbroj: 2186-020-05-128
Mali Bukovec, 8. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Slavek Repić, dipl. iur., v. r.

4.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
20/01) i članka 21. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 6/02), Općinsko vijeće Općine Mali
Bukovec na 2. sjednici održanoj 8. lipnja 2005. godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova Odbora za statutarno-pravna
pitanja Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec
Članak 1.
U Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog
vijeća Općine Mali Bukovec izabrani su:
1. Slavek Repić iz Malog Bukovca, za predsjednika,
2. Josip Krušelj iz Malog Bukovca, za člana,
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3. Dražen Bedeković iz Županca, za člana,
4. Slađan Mustač iz Svetog Petra, za člana,
5. Zlatko Leščak iz Malog Bukovca, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-01/05-01/1
Urbroj: 2186-020-05-129
Mali Bukovec, 8. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Slavek Repić, dipl. iur., v. r.
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Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 20/01) i članka 21. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 6/02), Općinsko vijeće
Općine Mali Bukovec na konstituirajućoj sjednici održanoj 8. lipnja 2005. godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova Mandatnog povjerenstva
Općine Mali Bukovec
Članak 1.
U Mandatno povjerenstvo Općine Mali Bukovec
izabrani su:
1. Balija Krešimir iz Novog Sela Podravskog, za
predsjednika,
2. Josip Krušelj iz Malog Bukovca, za člana,

5.
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 26. Statuta
Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 20/01) i članka 21. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 6/02), Općinsko vijeće
Općine Mali Bukovec na konstituirajućoj sjednici održanoj 8. lipnja 2005. godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec

3. Dražen Bedeković iz Županca, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-01/05-01/1
Urbroj: 2186-020-05-131
Mali Bukovec, 8. lipnja 2005.
Predsjedatelj Općinskog vijeća
Stanislav Međimorec, v. r.

Članak 1.
U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća
Općine Mali Bukovec izabrani su:
1. Darko Marković iz Malog Bukovca, za predsjednika,
2. Zlatko Golec iz Malog Bukovca, za člana,
3. Stanislav Međimorec iz Lunjkovca, za člana,
4. Ratko Đurajec iz Martinića, za člana,
5. Marijan Vrban iz Malog Bukovca, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-01/05-01/1
Urbroj: 2186-020-05-130
Mali Bukovec, 8. lipnja 2005.
Predsjedatelj Općinskog vijeća
Stanislav Međimorec, v. r.

7.
Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 26. i 27. Statuta Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/01) i članka 18. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 6/02), Općinsko
vijeće Općine Mali Bukovec na konstituirajućoj sjednici održanoj 8. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Mali Bukovec
I.
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Mali
Bukovec izabran je Slavek Repić iz Malog Bukovca,
Braće Radića 34.
II.

6.
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 26. Statuta

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
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Klasa: 021-01/05-01/1
Urbroj: 2186-020-05-125
Mali Bukovec, 8. lipnja 2005.
Predsjedatelj Općinskog vijeća
Stanislav Međimorec, v. r.

8.
Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 26. i 27. Statuta Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/01) i članka 18. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 6/02), Općinsko
vijeće Općine Mali Bukovec na konstituirajućoj sjednici održanoj 8. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru 1. potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Mali Bukovec
I.
Za 1. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Mali Bukovec izabran je Zlatko Golec iz Malog Bukovca, Vladimira Nazora 49.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
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Klasa: 021-01/05-01/1
Urbroj: 2186-020-05-126
Mali Bukovec, 8. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Slavek Repić, dipl. iur., v. r.
9.
Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 26. i 27. Statuta Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/01) i članka 18. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 6/02), Općinsko
vijeće Općine Mali Bukovec na 2. sjednici održanoj
8. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Mali Bukovec
I.
Za 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Mali Bukovec izabran je Slađan Mustač iz Svetog
Petra, Harambašina 45.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-01/05-01/1
Urbroj: 2186-020-05-127
Mali Bukovec, 8. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Slavek Repić, dipl. iur., v. r.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA
1.
Na temelju članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Trnovec Bartolovečki, Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki
podnosi
IZVJEŠĆE
o provedenim izborima za izbor članova Općinskog vijeća, podatke o izabranim članovima,
o podnesenim izjavama o mirovanju mandata,
izjave o prihvaćanju dužnosti člana Vijeća, te
podatke o određenim zamjenicima članova koji
će umjesto izabranih članova obnašati dužnost
člana Općinskog vijeća

Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća na sjednici održanoj 10. lipnja 2005. godine, provjerilo je
sve izborne akte i materijale vezane uz rezultate
izbora za predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, provedene 15. svibnja 2005. godine, te
utvrdilo:
1. Da su Potvrde o izboru izdane od strane Izbornog povjerenstva Općine Trnovec Bartolovečki, kao
i svi drugi izborni akti ispravni, da u postupku izbora
nije bilo prigovora na navedene izbore, te da su izbori provedeni u skladu sa važećim propisima.
U skladu s tim Mandatno povjerenstvo utvrđuje
da su u Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki
izbrani ovi vijećnici:
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1. Dražen Žganec

Kandidacijska lista HDZ

2. Vladimir Kečkan

Kandidacijska lista HDZ

3. Željko Funtek

Kandidacijska lista
HNS-HSLS-HSU

4. Stjepan Hren

Kandidacijska lista HSS

5. Josip Važanić

Kandidacijska lista HSS

6. Zvonko Šamec

Kandidacijska lista HSS

7. Pero Sajko

Kandidacijska lista HSS

8. Dragutin Hrman

Kandidacijska lista HSS

9. Milan Magdalenić

Kandidacijska lista HSS

10. Antun Ljubek

Kandidacijska lista HSS

11. Ivan Barbir

Kandidacijska lista HSS

12. Vjekoslav Mišak

Kandidacijska lista HSS

13. Stanislav Žganec

Kandidacijska lista HSS

14. Josip Bartolić

Kandidacijska lista HSS

15. Drago Sitar

Kandidacijska lista SDP
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da ne obnašaju neku drugu dužnost nespojivu s dužnošću člana Općinskog vijeća, a kako je to utvrđeno
člankom 5. Zakona o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoprave.
5. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je su sva
pitanja vezana uz mandate vijećnika riješena i provedena u skladu sa zakonom, te slijedom toga, te naprijed navedenog, utvrđuje da Općinskog vijeće Općine
Trnovec Bartolovečki čine slijedeći članovi:
1. Dražen Žganec,
2. Vladimir Kečkan,
3. Željko Funtek,
4. Stjepan Hren,
5. Josip Važanić,
6. Zvonko Šamec,
7. Pero Sajko,

2. Na konstituirajuću sjednicu pristupilo je ukupno 14 izabranih članova, te su svi predali Potvrde
o izboru izdane po Izbornom povjerenstvu Općine
Trnovec Bartolovečki (izostanak je opravdao poslovnim obvezama izabrani vijećnik Josip Bartolić).
3. Mandatno povjerenstvo konstatira da do dana
održavanja sjednice ovog Povjerenstva nitko od izabranih vijećnika iz točke 1. ovog Izvješća nije dao
ostavku niti dao izjavu o mirovanju mandata.

8. Dragutin Hrman,
9. Milan Magdalenić,
10. Antun Ljubek,
11. Ivan Barbir,
12. Vjekoslav Mišak,
13. Stanislav Žganec,
14. Josip Bartolić,
15. Drago Sitar.
Trnovec, 10. lipnja 2005.

4. Mandatno povjerenstvo konstatira da su svi
izabrani vijećnici iz točke 1. ovog izvješća dostavili
izjave o prihvaćanju dužnosti člana Općinskog vijeća
Općine Trnovec Bartolovečki kojom ujedno i izjavljuju

Predsjednik Povjerenstva
Pero Sajko, v. r.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6.
Na temelju članka 27. i 36. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 22/01), te članka 5. i 47. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01),
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Mandatnog povjerenstva
I.
U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki biraju se:
- za predsjednika Pero Sajko iz Šemovca, Ledine 2,
- za člana Dražen Žganec iz Bartolovca, Varaždinska 16,

65.

-

za člana Željko Funtek iz Trnovca, Ludbreška

II.
Mandatno povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja
raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna
prava vijećnika sukladno zakonu, te Statutu i drugim
aktima Općine Trnovec Bartolovečki.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/05-01/1
Urbroj: 2186-09-01-05-2
Tronovec, 10. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Važanić, v. r.
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7.

RJEŠENJE

Na temelju članka 27. i 36. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 22/01), te članka 5. i 47. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01),
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje
I.
U Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog
vijeća Općine Trnovec Bartolovečki biraju se:
- za predsjednika Vjekoslav Mišak iz Trnovca,
Ledine 45,
35,

-

za člana Ivan Barbir iz Štefanca, Ludbreška

- za člana Antun Ljubek iz Trnovca, Vladimira
Nazora 63,
- za člana Vladimir Kečkan iz Trnovca, Dravska 61,
97.

-
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za člana Drago Sitar iz Šemovca, Koprivnička

II.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje iz točke I.
ovog Rješenja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, izbor načelnika, izbor članova radnih tijela i drugih osoba koje
bira ili imenuje Općinskog vijeće prema odredbama
Statuta Općine, te obavlja i druge poslove u skladu
sa zakonom.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/05-01/1
Urbroj: 2186-09-01-05-3
Tronovec, 10. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Važanić, v. r.

8.
Na temelju članka 27. i 34. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01), te članka 10. i 47. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01),
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja 2005. godine, donosi

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
I.
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki bira se:
-

Josip Važanić iz Zamlake, Novakovečka 31.
II.

Predsjednik Općinskog vijeća iz točke I. ovog
Rješenja predstavlja Općinskog vijeće, saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća, brine se o postupku donošenja odluka i općih
akata, usklađuje rad radnih tijela, potpisuje odluke
i akte koje donosi Općinsko vijeće, brine se o zaštiti
prava vijećnika, te obavlja i druge poslove određene
zakonom, Statutom Općine, te Poslovnikom Općinskog vijeća.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/05-01/1
Urbroj: 2186-09-01-05-4
Tronovec, 10. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Važanić, v. r.

9.
Na temelju članka 27, 29. i 34. Statuta Općine
Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 22/01), te članka 10. i 47. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01),
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
I.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki bira se:
-

Pero Sajko iz Šemovca, Ledine 2.
II.

Potpredsjednik Općinskog vijeća iz točke I. ovog
Rješenja pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik.
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Klasa: 021-05/05-01/2
Urbroj: 2186-09-01-05-3
Tronovec, 10. lipnja 2005.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Važanić, v. r.

Klasa: 021-05/05-01/1
Urbroj: 2186-09-01-05-5
Tronovec, 10. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Važanić, v. r.

10.
Na temelju članka 27. i 39. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01), te članka 40. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01), Općinsko
vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na 2. sjednici
održanoj 10. lipnja 2005. godine, donosi
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11.
Na temelju članka 27. i 36. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01), te članka 25. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01), Općinsko
vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na 2. sjednici
održanoj 10. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje
dokumentacije platnog prometa
I.

RJEŠENJE
o izboru načelnika Općine Trnovec Bartolovečki
I.
se:
39.

Za načelnika Općine Trnovec Bartolovečki bira
-

Stjepan Hren iz Trnovca, Vladimira Nazora

II.
Načelnik Općine iz točke I. ovog Rješenja zastupa
Općinu, nositelj je izvršne vlasti, a poslove obavlja u
skladu s aktima Općine i zakonom.
III.
Izabrani načelnik iz točke I. ovog Rješenja obavlja dužnost profesionalno, s pravima i obvezama
utvrđenim aktima Općine, te zakonom.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Za potpisivanje dokumentacije u platnom prometu
Općine Trnovec Bartolovečki imenuju se:
39,

1. Stjepan Hren iz Trnovca, Vladimira Nazora
2. Josip Važanić iz Zamlake, Novakovečka 31 i
3. Pero Sajko iz Šemovca, Ledine 2.
II.

Osobe imenovane za potpisivanje dokumentacije
vezane uz obavljanje platnog prometa po računu Proračuna Općine Trnovec Bartolovečki iz točke I. ovog
Rješenja potpisivat će dokumentaciju po dvoje.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/05-01/2
Urbroj: 2186-09-01-05-4
Tronovec, 10. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Važanić, v. r.
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»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 2005. godinu
iznosi 150,00 kn + PDV. Cijena pojedinačnog broja iznosi 7,40 kn + PDV. O promjeni adrese pretplatnik
treba obavijestiti izdavača.

