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30.
Na temelju članka 7. Pravilnika o smjernicama za
izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća
za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika
od velikih nesreća na području Varaždinske županije
KLASA: 810-01/16-01/1, URBROJ: 2186/1-02/1-1644, od 20. prosinca 2016. godine i članka 50. točke
32. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10,
13/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), župan Varaždinske
županije dana 11. srpnja 2017. godine donosi,
ODLUKU
o postupku izrade
Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Varaždinske županije i osnivanju
Radne skupine za izradu Procjene rizika od
velikih nesreća za područje Varaždinske
županije
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Varaždinske
županije, osniva Radna skupina za izradu Procjene
rizika od velikih nesreća za područje Varaždinske
županije te određuju koordinatori, nositelji i izvršitelji
izrade Procjene rizika.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje
Varaždinske županije izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća na
području Varaždinske županije.
Postupak izrade procjene rizika obuhvaća primjenu
metodologije za izradu Procjene rizika, korištenje uputa
za izradu svakog pojedinog scenarija, izradu matrica i
karata rizika i prijetnji, analizu sustava civilne zaštite
te vrednovanje rizika.
Članak 2.
Nositelji izrade Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Varaždinske županije je izvršno tijelo.
Članak 3.
Ovom Odlukom određuju se sudionici u postupku
izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje

Varaždinske županije odnosno koordinator, nositelji
te izvršitelji za svaki pojedini rizik.
Koordinator organizira i koordinira izradu svakog
pojedinog rizika koji će se obrađivati u Procjeni rizika
od velikih nesreća za područje Varaždinske županije.
Nositelj/i izrade procjene rizika dužni su surađivati
s koordinatorom te u okviru svoje nadležnosti doprinositi razradi scenarija. Nositelji predloženi u Prilogu
1. Odluke su promjenjivi na način da koordinator
sukladno potrebama tijekom izrade scenarija, može
odrediti druge nositelje, pored imenovanih i uključivati
nove nositelje.
Izvršitelj/i izrade Procjene rizika dužni su surađivati s koordinatorom i nositeljima te u okviru svoje
nadležnosti doprinositi razradi scenarija. Izvršitelji
predloženi u Prilogu 1. Odluke su promjenjivi na način
da koordinator, sukladno potrebama tijekom izrade
scenarija mogu odrediti druge izvršitelje, pored imenovanih i uključivati nove izvršitelje.
Popis koordinatora, nositelja i izvršitelja nalazi se
u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Osniva se Radna skupina za izradu Procjene rizika
od velikih nesreća za područje Varaždinske županije.
Članovi radne skupine su: načelnik Županijskog stožera
civilne zaštite kao koordinator, predstavnici upravnih
odjela Županije i pravnih osoba iz javnog sektora kao
nositelji i izvršitelji.
Za potrebe izrade Procjene rizika ugovorom je
angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova
u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta.
Članak 5.
Obaveze koordinatora:
-

Izrada scenarija za određene rizike,

-

Odgovornost za sadržaj i podatke korištene za
analizu rizika,

-

Odgovornost za razradu rizika navedenih u
Prilogu 1. ove Odluke,

-

Koordinacija sa svim nadležnim tijelima državne
uprave i pravnim osobama u svrhu prikupljanja
podataka važnih za Procjenu.
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Članak 6.
Obaveze nositelja:
- Sudjelovanje u izradi scenarija za određene
rizike,
- Odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz
svoje nadležnosti,
- Sudjelovanje u analizi i vrednovanju onog rizika
za koji su prema Prilogu 1.ove Odluke utvrđeni
nositeljem,
- Kontaktiraju s nadležnim tijelima državne uprave
i pravnim osobama u svrhu prikupljanja podataka
za analiziranje i vrednovanje rizika,
- Redovito obavještavaju koordinatora o tijeku
prikupljanja podataka,
- Dostavljanju koordinatoru sve potrebne podatke
i surađuju na izradi Procjene rizika.
Članak 7.
Obaveze izvršitelja:
- Prikupljaju podatke za analizu i vrednovanje
rizika,
-

-

2057

U Nacrtu prijedloga procjene rizika od velikih
nesreća za područje Varaždinske županije daju
mišljenje na: analizu sustava civilne zaštite,
vrednovanje rizika, matrice i karte prijetnji i
karte rizika.
Članak 8.

Izvršno tijelo dostavlja Nacrt Procjene rizika od
velikih nesreća za područje Varaždinske županije
predstavničkom tijelu radi donošenja.
Članak 9.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije« i na internetskim stranicama
Varaždinske županije.
KLASA: 920-11//17-01/1
URBROJ: 2186/1-02/1-17-11
Varaždin, 11. srpnja 2017.
ŽUPAN
Radimir Čačić, v.r.

Sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik,

Prilog 1. Popis rizika i sudionika radne skupine
POPIS RIZIKA

KOORDINATOR

NOSITELJ/I

IZVRŠITELJ/I

Potres

Načelnik Županijskog
stožera civilne zaštite

Upravni odjel u čijoj su
nadležnosti poslovi prostornog
uređenja i graditeljstva

Pročelnik

Vodnogospodarski odjel
za Muru i gornju Dravu
Vodnogospodarska ispostava
za mali sliv »Plitvica-Bednja«

Direktor VGO Varaždin
Voditelji ispostava

Poplave izazvane
izlijevanjem
kopnenih vodenih
tijela

Načelnik Županijskog
stožera civilne zaštite

Epidemije
i pandemije

Načelnik Županijskog
stožera civilne zaštite

Zavod za javno zdravstvo
Varaždinske županije

Ravnatelj

Ekstremne
temperature

Načelnik Županijskog
stožera civilne zaštite

Zavod za hitnu medicinu
Varaždinske županije

Ravnatelj

Poplave izazvane
pucanjem brana

Načelnik Županijskog
stožera civilne zaštite

HEP Proizvodnja d.o.o.
PP-HE Sjever Varaždin

Direktor

Načelnik Županijskog
stožera civilne zaštite

Vatrogasna zajednica
Varaždinske županije,
JVP Grada Varaždina,
Upravni odjel u čijoj su nadležnosti
poslovi zaštite okoliša i Upravni
odjel u čijoj su nadležnosti
poslovi civilne zaštite

Zapovjednik Vatrogasne
zajednice Varaždinske
županije,
zapovjednik JVP
Grada Varaždina,
Pročelnik

Klizišta

Načelnik Županijskog
stožera civilne zaštite

Upravni odjel u čijoj su
nadležnosti poslovi prostornog
uređenja i graditeljstva i Upravni
odjel u čijoj su nadležnosti poslovi
vezani uz elementarnu nepogodu

Pročelnik

Štetni organizmi
bilja

Načelnik Županijskog
stožera civilne zaštite

Upravni odjel u čijoj su
nadležnosti poslovi poljoprivrede
i Upravni odjel u čijoj su
nadležnosti poslovi zaštite okoliša

Pročelnik

Industrijske
nesreće

Konzultant: Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin
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31.

-

Na temelju odredbe članka 22. i 23. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15),
članka 5., 7., 8. i 9. Pravilnika o sastavu stožera,
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
(»Narodne novine«, broj 37/16), te članka 50., točke
2., Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10,
13/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), župan Varaždinske
županije, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju
članova Stožera civilne zaštite
Varaždinske županije

-

ROBERT VUGRIN
zamjenik župana Varaždinske županije na dužnost
načelnika Stožera civilne zaštite Varaždinske
županije,

-

TOMISLAV PALJAK
zamjenik župana Varaždinske županije na
dužnost zamjenika načelnika Stožera civilne
zaštite Varaždinske županije,

-

ZDRAVKO VRBANIĆ
pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Varaždinske županije, za člana,

-

KRUNOSLAV CANJUGA
voditelj Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave varaždinske, za člana,

-

DEJAN IVANUŠEC
zapovjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske
županije, za člana,

-

IVICA LABAŠ
zapovjednik Javne Vatrogasne postrojbe Grada
Varaždina, za člana,

-

NENAD KUDELIĆ
ravnatelj Opće bolnice Varaždin, za člana,

-

VALERIJAN VUK
voditelj Odsjeka tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Varaždinske Toplice, za člana,

-

DRAŽEN JAGIĆ
ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije,
za člana,

-

MARIJAN CESAREC
tehnički direktor komunalnog poduzeća VARKOM
d.d. Varaždin, za člana,

ZDENKO KEREŠA
viši samostalni inženjer, Hrvatske Vode VGO
Mura i Gornja Drava, za člana,

-

BRANKO PEREC
voditelj ispostave za Plitvicu i Bednju, Hrvatske
Vode, za člana,

-

NEBOJŠA BUĐANOVAC
ravnateljica Društva Crvenog križa Varaždinske
županije, za člana,

-

TOMISLAV OSONJAČKI
ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske
županije, za člana,
ZVONKO ROŽMARIĆ
direktor HEP ODS d.o.o., Elektra Varaždin, za
člana,

I.
-

IVAN TOPOLNJAK
direktor komunalne tvrtke TERMOPLIN d.d.
Varaždin, za člana,

Imenuju se:

Broj 38/2017.

-

TOMISLAV PINTARIĆ
direktor pogona GHE Drava, HEP-proizvodnja
d.o.o., za člana,

-

DARKO KUČA
voditelj HE Varaždin, HEP-proizvodnja d.o.o.,
za zamjenika člana,

-

MARIN BAŠIĆ
direktor Parkova d.d. Varaždin, za člana,

-

DARIO IVANIŠ
Veterinarska stanica Varaždin, za člana,

-

MLADEN SMOLJANEC
ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske
županije, za člana,

-

KRUNOSLAV KOVAČIĆ
ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske
županije, za člana,

-

TOMISLAV JARMIĆ
pomoćnik pročelnice za komunalno gospodarstvo
i zaštitu i spašavanje, za člana,

-

JOSIP LEVATIĆ
predsjednik Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije, za člana,

-

ALAN RINKOVEC
pročelnik HGSS-a, Stanice Varaždin, za člana.
II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 810-03/17-01/2
URBROJ: 2186/1-02/1-17-3
Varaždin, 10. srpnja 2017.
ŽUPAN
Radimir Čačić, v.r.
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AKTI SINDIKATA DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
1.
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, OIB 15877210917,
Varaždin, Franjevački trg 7, zastupana po županu
Radimiru Čačiću
i
SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2., zastupan
po predsjedniku Borisu Pleši - za PODRUŽNICU
DJELATNIKA UPRAVNIH TIJELA LOKALNE SAMOUPRAVE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
zaključili su dana 06. srpnja 2017. godine, sljedeće
IZMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA
za službenike i namještenike upravnih tijela
Varaždinske županije
Članak 1.
Potpisom ovih Izmjena, ugovorne strane utvrđuju
da se članak 57. Kolektivnog ugovora za službenike
i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 46/14
– u nastavku teksta: Kolektivni ugovor) mijenja i glasi:
»Otpremnine za prestanak službe
Članak 57.
Službenik kojem služba prestaje primjenom odredaba o stavljanju na raspolaganje, sukladno zakonu,
ima pravo na otpremninu u visini 60% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije
prestanka službe, za svaku godinu radnog staža ako
se otpremnina isplaćuje u kvartalnim iznosima kroz
dvije godine, odnosno 55% ako se iznos otpremnine
isplaćuje jednokratno.
Namještenik kojem prestaje radni odnos zbog
poslovno uvjetovanog ili osobno uvjetovanog otkaza,
osim skrivljenog, ima pravo na otpremninu u visini 60%
prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u zadnja tri
mjeseca prije prestanka rada, za svaku godinu radnog
staža ako se otpremnina isplaćuje u kvartalnim iznosima kroz dvije godine, odnosno 55% ako se iznos
otpremnine isplaćuje jednokratno.
U slučaju jednokratne isplate, otpremnina iz stavaka
1. i 2. ovoga članka, isplatit će se posljednjeg dana
službe odnosno rada, a u slučaju višekratne isplate
prva rata otpremnine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka,
isplatit će se posljednjeg dana službe odnosno rada,
a ostale tri rate dospijevaju petog dana u prvom mjesecu, kroz naredna tri kvartala.
Kod računanja visine otpremnine iz stavaka 1. i 2.
ovog članka, u slučajevima privremene spriječenosti
za rad, za izračun neto prosječne plaće službenika/

namještenika uzimaju se zadnje neto plaće koje je
službenik/namještenik primao prije početka privremene
spriječenosti za rad.
O načinu isplate otpremnine iz stavaka 1. i 2. ovog
članka izjasnit će se službenik/namještenik tijekom
postupka, neposredno prije isteka roka raspolaganja
odnosno otkaznog roka. Ukoliko se tijekom postupka
službenik/namještenik ne izjasni o načinu isplate otpremnine smatrat će se da je izabrao jednokratnu isplatu.
U slučaju smrti odnosno gubitka poslovne sposobnosti službenika/namještenika kojima se otpremnina
isplaćuje u kvartalnim obrocima, preostali iznos otpremnine isplatit će se njegovim nasljednicima odnosno
skrbnicima.
Radnim stažem službenika/namještenika za primjenu ovog članka smatra se ostvareni radni staž u
Županiji i njezinim pravnim prednicima«
Članak 2.
Ostale odredbe Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjene.
Članka 3.
Ove Izmjene Kolektivnog ugovora sastavljene su u
4 primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju
po dva primjerka.
Članak 4.
U znak prihvaćanja ovih Izmjena Kolektivnog ugovora ugovorne strane ih vlastoručno potpisuju.
Članak 5.
Ove Izmjene Kolektivnog ugovora stupaju na snagu
7. srpnja 2017. godine i objavit će se u »Službenom
vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 110-02/17-01/2
URBROJ: 2186/1-02/1-17-1
ZA VARAŽDINSKU ŽUPANIJU
Župan
Radimir Čačić, v.r.
ZA SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Boris Pleša, v.r.
ZA PODRUŽNICU DJELATNIKA UPRAVNIH
TIJELA LOKALNE SAMOUPRAVE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Povjerenica
Anita Strniščak, v.r.
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OPĆINA MARTIJANEC
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
5.
Na temelju članka 23. stavak 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15),
članka 6. stavaka 1. i 7. Pravilnika o sastavu stožera,
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite
(»Narodne novine«, broj 37/16 i 47/16 - Ispravak)
te članka 47. Statuta Općine Martijanec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/13 i 24/13),
načelnik Općine Martijanec donosi
ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite
Općine Martijanec
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite
Općine Martijanec sa imenovanim članovima Stožera,
od kojih se dio imenuje po dužnosti, i to: predstavnici
službi koji se civilnom zaštitom bave kao redovnom
djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga
civilne zaštite, predstavnik Područnog ureda državne
uprave - Varaždin, policijske postaje te predstavnik
zdravstvenih ustanova.
Članak 2.
Stožer civilne zaštite Općine Martijanec po prethodno
pribavljenom prijedlogu operativnih snaga imenuje se
u sljedećem sastavu:
1. Lidija Harmicar - načelnica Stožera (zamjenica
načelnika Općine Martijanec),
2. Krunoslav Kosir - zamjenik načelnika Stožera
(djelatnik Općine Martijanec),
3. Zoran Happ - član (predstavnik DUZS Varaždin),
4. Zdeno Šarić - član (predstavnik MUP-a, PP
Ludbreg),
5. Zvonimir Somogji - član (zapovjednik VZO
Martijanec),
6. Zdravko Prepolec, dr.med. - član (predstavnik
zdravstva),
7. Sonja Huzjak - član (predstavnik školstva,
8. Matija Šantek - član (predstavnik HGSS),
9. Marijana Tarandek - član (predstavnica HCKGradsko društvo CK Ludbreg, Mjesno društvo
CK Martijanec).

Članak 3.
Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik
Stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje
preuzima načelnik Općine Martijanec.
Članak 4.
Članovi Stožera civilne zaštite dužni su završiti
osposobljavanje koje provodi državna uprava prema
Programu osposobljavanja članova stožera civilne
zaštite koji donosi čelnik državne uprave, u roku od
godinu dana od imenovanja stožera civilne zaštite.
Članak 5.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Članak 6.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koji se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja
o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe,
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine Martijanec, upravlja reagiranjem sustava
civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti
i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec obavlja
administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne
zaštite te im osigurava uvjete za rad.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje sa radom
i postojanjem Stožera zaštite i spašavanja Općine
Martijanec imenovan Rješenjem o imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Martijanec, KLASA: 81001/16-01/3, URBROJ: 2186/19-02-16-3 od 8. srpnja
2016. godine.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 810-01/17-01/2
URBROJ: 2186/19-02-17-2
Martijanec, 26. lipnja 2017.
Općinski načelnik
Dražen Levak, dipl.iur., v.r.

OPĆINA MARUŠEVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
17.
Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske

županije«, broj 11/13 i 43/15), Općinsko vijeće Općine
Maruševec na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2017.
godine, donosi

Broj 38/2017.
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ODLUKU

o osnivanju i izboru članova
Komisije za statut, poslovnik
i normativnu djelatnost
I
Osniva se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Maruševec.
II
U Komisiju za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Maruševec biraju se:
1. MARIO MOŽANIĆ iz Donjeg Ladanja, G. Krkleca
2 - za predsjednika,
2. JOSIP ŠPOLJAR, oec. iz Čalinca 146/A - za
člana,
3. 	 ŽELJKO KROBOT iz Donjeg Ladanja, G. Krkleca
17 - za člana.
III
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 012-01/17-01/02
URBROJ: 2186-017/17-01
Maruševec, 11. srpnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Špoljar, oec., v.r.
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III
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od
četiri godine.
IV
Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u
Proračunu Općine Maruševec.
V
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 351-01/17-01/03
URBROJ: 2186-017/17-01
Maruševec, 11. srpnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Špoljar, oec., v.r.

19.
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o pravu
na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
25/13 i 85/15) i članka 31. Statuta Općine Maruševec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 11/13,
22/13 i 43/15), Općinsko vijeće Općine Maruševec na
2. sjednici održanoj 11. srpnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o prestanku važenja
Pravilnika o pravu na pristup informacijama
i ponovnu uporabu informacija

18.
Na temelju članka 15. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 11/13 i 43/15), Općinsko
vijeće Općine Maruševec na 2. sjednici održanoj 11.
srpnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju i izboru članova
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda na području
Općine Maruševec
I
Osniva se Općinsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda na području Općine
Maruševec.

I.
Pravilnik o pravu na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija KLASA: 008-02/15-01/12, URBROJ: 2186-017/15-01 od 22. prosinca 2015. godine
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/15)
prestaje važiti danom stupanja na snagu ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 008-02/17-01/02
URBROJ: 2186-017/17-01
Maruševec, 11. srpnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Špoljar, oec., v.r.

II
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Maruševec,
imenuju se:
1. BRANKO MAVREK iz Cerja Nebojse 1 - za
predsjednika,
2. MARIJAN FATIGA iz Maruševca 62 - za člana,
3. STJEPAN IVANČEVIĆ iz Grede 175/A - za
člana.

20.
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 28/10) i članka 31. Statuta
Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 11/13, 22/13 i 43/15), Općinsko vijeće
Općine Maruševec na 2. sjednici održanoj 11. srpnja
2017. godine, donosi
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ODLUKU

Broj 38/2017.
Članak 1.

o određivanju naknade za rad općinskog
načelnika za razdoblje u kojem je dužnost
obnašao bez zasnivanja radnog odnosa

Ovom Odlukom određuje se naknada za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez
zasnivanja radnog odnosa za mandatno razdoblje od
2017. do 2021. godine.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se naknada za rad općinskog načelnika za razdoblje od 8. lipnja 2017. do
30. lipnja 2017. u kojem je općinski načelnik dužnost
obnašao bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.
Zamjenik općinskog načelnika koji dužnost obnaša
bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu
za rad u mjesečnom iznosu od neto 3.000,00 kuna.
Članak 3.

Članak 2.
Općinski načelnik za razdoblje iz članka 1. ove
Odluke u kojem je dužnost obnašao bez zasnivanja
radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u iznosu
od neto 3.500,00 kuna.

Uz naknadu iz članka 2. ove Odluke zamjenik
načelnika ostvaruje pravo na:
-

naknadu troškova za svako prisustvo na sjednici Općinskog vijeća i radnih tijela Općine
Maruševec u neto iznosu od 170,00 kuna i to
samo za prisustvovanje sjednicama koje se
održavaju izvan radnog vremena Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Maruševec, a nazočnost
se dokazuje i utvrđuje izvodom iz zapisnika sa
sjednice i

-

naknadu troškova za službena putovanja izvršena za potreba Općine Maruševec, prema
priloženoj dokumentaciji sa službenog puta.

Članak 3.
Rješenje o određivanju naknade za rad iz članka
2. ove Odluke, općinskom načelniku donosi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Maruševec,
sukladno odredbama ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.

Članak 4.
Rješenje o određivanju naknade za rad zamjeniku
općinskog načelnika donosi pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Maruševec, sukladno odredbama ove Odluke.

KLASA: 120-02/17-01/02
URBROJ: 2186-017/17-01
Maruševec, 11. srpnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Špoljar, oec., v.r.

21.
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 28/10) i članka 31. Statuta
Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 11/13, 22/13 i 43/15), Općinsko vijeće
Općine Maruševec na 2. sjednici održanoj 11. srpnja
2017. godine, donosi
ODLUKU
o naknadi za rad zamjenika općinskog
načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja
radnog odnosa

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog
načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog
odnosa (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 17/15).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije».
KLASA:120-02/17-01/01
URBROJ: 2186-017/17-01
Maruševec, 11. srpnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Špoljar, oec., v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
3.
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti
okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13,153/13 i 78/15),
članka 5. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne

novine«, broj 3/17), te članka 48. stavka 1. Statuta
Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 11/13, 22/13 i 43/15), općinski načelnik
Općine Maruševec, donosi
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Hortikulture MBM d.o.o. iz Druškovca, Hercegtransporti iz Jurketinca, Ciglane Cerje Tužno
d.o.o. iz Cerja Nebojse),

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Nacrta Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine
Maruševec
I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta
Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Maruševec (u nastavku: Nacrt Odluke
o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO).

-

analiziranje legalizirane bespravne izgradnje,

-

dopuna plana unošenjem podataka iz Uredbe
o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, 124/13
i 105/15),

-

planiranje uvjeta izgradnje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora,

-

ažuriranje postojeće i planirane infrastrukture
sukladno zahtjevima nadležnih tijela,

-

usklađenje plana s novim ili promijenjenim
propisima, te s novim dokumentima, studijama,
programima i drugim aktima sukladno zahtjevima
nadležnih tijela,

-

drugi razlozi proizašli iz zahtjeva zaprimljenih
u postupku izrade nacrta prijedloga 3. izmjene
i dopune Plana,

-

redefiniranje i usklađenje Odredbi za provođenje.

-

osiguravanje uvjeta za djelovanje značajnijih
postojećih OPG-ova unutar građevinskog područja
naselja (biljni i životinjski uzgoj s proizvodnjom
namijenjenom plasmanu na tržište) u smislu
označavanja istih kao poljoprivrednih gospodarstava unutar mješovite, pretežito stambene
namjene

-

definiranje izgrađenih struktura izvan građevinskog područja:

II.
Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta
Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO je Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec koji taj postupak
provodi u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu
i zaštitu okoliša Varaždinske županije.
III.
Razlozi za pokretanje postupka izrade 3. izmjena
i dopuna PPUO Maruševec su:
-

transformacija graf. dijelova plana u novi referentni koordinatni sustav kartografske projekcije
HTRS96/TM,

-

definiranje građevinskog područja u skladu sa
Zakonom o prostornom uređenju:

•		 definiranje istražnih prostora i eksploatacijskih
polja, sukladno »Studiji potencijala i osnovama gospodarenja mineralnim sirovinama
na području Varaždinske županije«, te redefiniranje planirane namjene eksploatacijskih
polja po završetku eksploatacije.

•		 određivanje građevinskog područja naselja,
izdvojenih dijelova građevinskog područja
naselja i izdvojenog građevinskog područja
izvan naselja,
•		 određivanje izgrađenih dijelova građevinskih
područja, neizgrađenih-uređenih i neizgrađenih-neuređenih dijelova građevinskog
područja,
-

analiza i redefiniranje granica građevinskog
područja svih naselja s obzirom na dosadašnju
realizaciju i procijenjene potrebe JLS (smanjenje/
proširenje),

-

analiza i po potrebi redefiniranje pojedinih rezerviranih zona namjena unutar građevinskog
područja naselja,

-

analiza i po potrebi redefiniranje izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja (smanjenje/
proširenje),

-

definiranje područja za koja se obavezno donosi
UPU (urbanistički plan uređenja), sukladno
zakonu,

-

za pojedine dijelove građevinskog područja za
koje se prema zakonu obavezno donosi UPU,
propisati uvjete provedbe zahvata u prostoru s
detaljnošću propisanom za UPU, čime se može
ukinuti obaveza izrade UPU-a, sukladno čl. 76.
st. 3. i čl. 79. st. 2. Zakona (npr. Stambena zona
Jurketinec),

-

proširenja i prenamjene građevinskog područja
sukladno zahtjevima građana i društava (npr.
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IV.
Osnovni cilj 3. izmjena i dopuna PPUO-a je da se
u Općini Maruševec unaprijedi organizacija, korištenje
i namjena prostora te osiguraju mjere i smjernice za
uređenje i zaštitu prostora usklađena s novim propisima, važećim dokumentima, strateškim opredjeljenjima,
kao i stanjem na terenu.
Programska polazišta za izradu 3. izmjena i dopuna
PPUO-a su:
-

nova zakonska regulativa koja direktno ili posredno utječe na prostorni razvoj Općine,

-

nove studijske i programske razrade na županijskoj razini,

-

programi razvoja pojedinih poduzetnika s područja Općine,

-

usklađenje s novim trendovima iz oblasti energetike,

-

rezultati procesa legalizacije bespravno izgrađenih objekata,

-

drugo, ovisno o nastalim promjenama u razdoblju nakon donošenja zadnjih izmjena i dopuna
PPUO-a, sukladno zahtjevima javnopravnih
tijela koja sudjeluju u postupku prema posebnim
propisima.
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V.

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku
Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Nacrta Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Maruševec, provodit će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne
novine«, broj 80/13, 153/13 i 78/15), Zakona o zaštiti
prirode (»Narodne novine«, broj 80/13), Pravilnika o
ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (»Narodne
novine«, broj 146/14) i Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17) i to redoslijedom provedbe
kako je navedeno u Prilogu I. ove Odluke.
VI.
U postupku ocjene o provedbi strateške procjene
prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su
navedene u Prilogu II. ove Odluke.

Broj 38/2017.

2. Temeljem ove Odluke Jedinstveni upravni odjel
će dostaviti tijelima i/ili osobama određenim
posebnim propisima iz Priloga II. ove Odluke,
zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške
procjene. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana
od primitka zahtjeva nadležnog upravnog odjela.
Zahtjev za davanje mišljenja o provedbi OSPUO
sadrži:
-		 Nacrt Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Maruševec,
-		 ciljeve i programska polazišta 3. izmjena i
dopuna PPUO Maruševec,
-		 navod službenog glasila u kojem je PPUO
Maruševec objavljen,
-		 Odluku o započinjanju postupka OSPUO,
-		 popunjen Obrazac o ocjeni o potrebi strateške
procjene utjecaja plana na okoliš.

VII.
Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec će o
ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama
Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08).
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije« i na web stranici Općine Maruševec, www.
marusevec.hr.
KLASA: 350-02/17-01/11
URBROJ: 2186-017/17-04
Maruševec, 10. srpnja 2017.
Općinski načelnik
Damir Šprem, v.r.

PRILOG I.
Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO Maruševec
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš Nacrta Odluke o izradi 3. izmjena i
dopuna PPUO Maruševec:
1. Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti
okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13 i
78/15) i članka 5. stavak 4. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17) načelnik
donosi odluku o započinjanju postupka ocjene
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
(u daljnjem tekstu: OSPUO) Nacrta Odluke o
izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Maruševec

3. Prije donošenja konačne odluke da je za
3. izmjene i dopune PPUO Maruševec »potrebno«
ili »nije potrebno« provesti postupak strateške
procjene, treba od županijskog upravnog tijela
nadležnog za zaštitu okoliša pribaviti mišljenje o
provedenom postupku ocjene, a zahtjevu za tim
mišljenjem se prilaže prijedlog konačne Odluke
o postupku OSPUO i cjelovita dokumentacija
iz postupka ocjene.
4. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške
procjene utvrdi da Nacrt Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO Maruševec ima vjerojatno
značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o
obvezi provedbe strateške procjene koja osobito
sadrži razloge zbog kojih je utvrđena potreba
strateške procjene.
Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške
procjene utvrdi da Nacrt Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO Maruševec može imati
značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu,
donosi se odluka o obvezi provedbe strateške
procjene koja sadrži i obvezu provedbe glavne
ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu.
Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške
procjene utvrdi da Nacrt Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO Maruševec nema vjerojatno
značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka
da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
U tom slučaju, odluka osobito sadrži osnovne
podatke o Odluci o izradi 3. izmjena i dopuna
PPUO Maruševec – nacrt, te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno
provesti stratešku procjenu.
5. O donesenoj Odluci iz točke 4. obavezno se
informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti
okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08).
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PRILOG II.
Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO Maruševec
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u postupku ocjene
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Nacrta Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO
Maruševec:
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1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske
županije, Kratka 1, 42000 Varaždin,
2. Županijski zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Mali plac 1a, 42000 Varaždin
3. Varaždinska županija, Upravni odjel za prostorno
uređenje i graditeljstvo, Franjevački trg 7, 42000
Varaždin,
4. Varaždinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije,
Franjevački trg 7, 42000 Varaždin.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
7.

Članovi Stožera civilne zaštite:

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15.), članka
6. stavka 1. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu
rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne
novine«, broj 37/16) te članka 52. Statuta Općine
Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 24/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst),
načelnik Općine Trnovec Bartolovečki, donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Općine Trnovec Bartolovečki
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite
Općine Trnovec Bartolovečki te se imenuje načelnik,
zamjenik načelnika i članovi Stožera civilne zaštite.
Članak 2.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i
koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti
civilne zaštite, a koje usklađuje djelovanje operativnih
snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije
nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom
provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.
Članak 3.
U Stožer civilne zaštite Općine Trnovec Bartolovečki imenuju se:
Načelnik Stožera civilne zaštite:
1. Mario Milak, Žabnik, Žabnik 25 - zamjenik
načelnika Općine Trnovec Bartolovečki
Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite:
2. Dragutin Cecelja, Trnovec, Ulica Male ledine
4 - zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine
Trnovec Bartolovečki

3. Sonja Ružić-Cvrtnjak, Šemovec, Plitvička
73 - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Trnovec Bartolovečki
4. Zdravko Vrbanić, Donji Kućan, Varaždinska
110 - predstavnik Državne uprave za zaštitu i
spašavanje
Područni ured za zaštitu i spašavanje Varaždin
5. Emerik Benček, Kućan Marof, Varaždinska 112
- predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova
Policijske postaje Varaždin
6. Josip Kanižić, Turčin, Dugi vrh 18, - predstavnik Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva
Crvenog križa Varaždin
7. Nikola Šebrek, Varaždin, Miroslava Krleže 6 predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja
HGSS Stanica Varaždin
8. dr.med. Maja Dokuzović, Trnovec, Gustava
Krkleca 7 - predstavnica zdravstvene ustanove.
Članak 4.
Stožer civilne zaštite iz članka 3. ove Odluke
obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima
nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja i upravljanja sustavom civilne zaštite, upravlja
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove
informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite.
Članak 5.
Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se
Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Općine
Trnovec Bartolovečki u skladu s odredbom članka 21.
stavkom 5. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Članak 6.
Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera civilne
zaštite, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje
Stožerom preuzima općinski načelnik.
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Članak 9.

Članak 7.
Uvjete za rad Stožera osigurava Općina Trnovec
Bartolovečki.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za
potrebe Stožera civilne zaštite obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine Trnovec Bartolovečki.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne
zaštite Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 49/16).
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 810-01/17-01/10
URBROJ: 2186-09-03-17-15
Trnovec, 30. lipnja 2017.
Općinski načelnik
Zvonko Šamec, v.r.

AKTI VIJEĆA MJESNIH ODBORA
3.
Na temelju članka 62. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i
137/15) i članka 73. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
22/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Vijeće Mjesnog
odbora Žabnik na 3. sjednici održanoj dana 14. lipnja
2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti predsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Žabnik
I.
Razrješuje se Mario Milak iz Žabnika, Žabnik 25
dužnosti predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Žabnik
Općine Trnovec Bartolovečki.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 026-01/17-01/04
URBROJ: 2186-09-06-04-17-3
Žabnik, 14. lipnja 2017.
Predsjednik
Kristijan Ptiček,v.r.

4.
Na temelju članka 62. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i

137/15) i članka 73. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
22/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Vijeće Mjesnog
odbora Žabnik na 3. sjednici održanoj dana 14. lipnja
2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Žabnik
I.
Za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Žabnik
Općine Trnovec Bartolovečki bira se:
Kristijan Ptiček iz Žabnika, Žabnik 15A
II.
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora iz točke I.
ovog Rješenja bira se na određeno vrijeme u trajanju
mandata, a dužnost obnaša volunterski.
III.
Predsjednik predstavlja Vijeće Mjesnog odbora
Žabnik i za svoj rad odgovara Vijeću Mjesnog odbora
i načelniku Općine Trnovec Bartolovečki.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 026-01/17-01/04
URBROJ: 2186-09-06-04-17-4
Žabnik, 14. lipnja 2017.
Predsjednik
Kristijan Ptiček,v.r.
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OPĆINA VISOKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
8.

za članove

-

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
19/13 - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine
Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
26/13), Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici
održanoj 13. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Visoko
I.
U Mandatnu komisiju imenuju se:
1. za predsjednika:
Zvonko Stričak, Čanjevo 58 a,

2. Anđelko Tukša, Kračevec 12
3. Darko Pavliček, Presečno Visočko 19
4. Ivica Baneković, Čanjevo 5
5. Tomislav Ljubek, Vinično 16
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 022-01/17-01/02
URBROJ: 2186/027-17-1
Visoko, 13. lipnja 2017.
Predsjedavatelj
Ivan Hadrović, v. r.

2. za člana:
Ivana Jelečki, Đurinovec 57,
3. za člana:
Zlatko Deglin, Kračevec 25.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 022-01/17-01/01
URBROJ: 2186/027-17-1
Visoko, 13. lipnja 2017.
Predsjedavatelj
Ivan Hadrović, v. r.

10.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
19/13 - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine
Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
26/13), Općinsko vijeće Općine Visoko, na sjednici
održanoj 13. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Visoko
I.

9.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
19/13 - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine
Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
26/13), Općinsko vijeće Općine Visoko, na sjednici
održanoj 13. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za izbor
i imenovanja Općinskog vijeća
Općine Visoko
I.
U Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
Općine Visoko, imenuju se:
-

za predsjednika:

1. Janko Škrpec, Vinično 22

IVAN HADROVIĆ, iz Visokog 107 a, izabran je za
predsjednika Općinskog vijeća Općine Visoko.
II.
Izabrani predsjednik dužnost će obnašati volonterski.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 022-01/17-01/03
URBROJ: 2186/027-17-1
Visoko, 13. lipnja 2017.
Predsjedavatelj
Ivan Hadrović, v. r.
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11.

Broj 38/2017.
II.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
19/13 - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine
Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
26/13), Općinsko vijeće Općine Visoko, na sjednici
održanoj 13. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Visoko
I.
DRAGUTIN FRUK iz Vinična 50, izabran je za
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Visoko.

Izabrani potpredsjednik dužnost će obnašati volonterski.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 022-01/17-01/04
URBROJ: 2186/027-17-1
Visoko, 13. lipnja 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Hadrović, v. r.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske
županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-562.
Glavna i odgovorna urednica: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove
mr.sc. Ljubica Križan. Tehnički uređuje, priprema i tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1,
tel: (044) 815-138 i fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2017.
godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na
Internetu: www.glasila.hr.

