Broj 11/2002.

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

673

SLUÆBENO GLASILO VARAÆDINSKE ÆUPANIJE I GRADOVA:
IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAÆDINSKE
TOPLICE, TE OP∆INA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNI»KI
HUM, CESTICA, DONJI MARTIJANEC, DONJA VO∆A, GORNJI
KNEGINEC, JALÆABET, KLENOVNIK, LJUBE©∆ICA, MALI
BUKOVEC, MARU©EVEC, PETRIJANEC, SRA»INEC, SVETI
–UR–, SVETI ILIJA, TRNOVEC BARTOLOVE»KI, VELIKI
BUKOVEC, VIDOVEC, VINICA I VISOKO

2002.

BROJ: 11 — Godina X

Varaždin, 21. lipnja 2002.

List izlazi po potrebi

SADRŽAJ
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI SKUPŠTINE
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o upravnim tijelima
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj reviziji Proračuna Varaždinske
županije za 2001. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća
Županijskog povjerenstva za odabir
projekata kreditiranja poljoprivrede o tijeku
realizacije natječaja i plasmana udruženih
sredstava za kreditiranje razvojnih
programa u poljoprivredi
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provoenju preventivnih mjera zaštite od
požara i eksplozija višestembenih - visokih
objekata na području Grada Varaždina
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
aktivnostima Savjeta za sigurnost prometa
na cestama Varaždinske županije
povodom predstojeće turističke sezone
Rješenje
o
imenovanju
jednog
predstavnika Varaždinske županije u
Skupštinu Varaždinskog poduzetničkog
centra
društva
s
ograničenom
odgovornošću za razvoj i poticanje
poduzetništva
Rješenje o razrješenju i imenovanju
jednog člana Upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe Varaždin

GRAD IVANEC
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
6.
674

674

7.

8.

Odluka o usvajanju financijskog plana
za financiranje kapitalnog projekta
dogradnje Dječjeg vrtića »Ivančice«
Ivanec

677

Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta
dogradnje Dječjeg vrtića »Ivančice«
Ivanec

677

Odluka o kreditnom zaduživanju Grada
Ivanca

678

675
OPĆINA BEDNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6.
675

Odluka o osnivanju trgovačkog društva
»Bednja-kom« d.o.o.

678

OPĆINA BREZNIČKI HUM
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
676

15.

16.

679

Odluka o upravljanju grobljem

679

OPĆINA LJUBEŠĆICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

676
16.
677

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova

Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju
izgradnje i opremanje školske športske
dvorane OŠ Ljubešćica

684

674

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

Broj 11/2002.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI SKUPŠTINE
Članak 4.

18.
Na temelju članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01), članka 19. točke 7. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 19/01) i članka 48. Poslovnika o radu Županijske
skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 23/01), Županijska skupština Varaždinske županije
na sjednici održanoj 20. lipnja 2002. godine, donosi

Članak 15. briše se.
Članak 5.
U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Natječaj za imenovanje rukovoditelja upravnih
tijela raspisuje Županijsko poglavarstvu, u skladu
sa zakonom i Statutom Varaždinske županije«.
Članak 6.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim
tijelima
Članak 1.
U Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 11/
00 i 13/01) u članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:
»2) Upravni odjel za gospodarski razvoj«.
Iza točke 2. istog članka, dodaje se točka 3. koja
glasi:
»3) Upravni odjel za proračun i financije«.
Točka 3. postaje točka 4. te se i ostale točke
pomiču za jedan redni broj dalje.

Članak 17. mijenja se i glasi:
»Rukovoditelji upravnih tijela imenuju se i
primaju u službu na neodreeno vrijeme.
Služba rukovoditeljima upravnih tijela prestaje,
u skladu sa zakonom.«
Članak 7.
Članak 18. mijenja se i glasi:
»Unutarnji red upravnih tijela, radna mjesta s
opisom poslova i zadaća te stručnim i drugim
uvjetima, te brojem izvršitelja ureuje se
pravilnicima o unutarnjem redu koje donosi
Županijsko poglavarstvo.«
Članak 8.

Članak 2.
U članku 7. točka 2. mijenja se i glasi:
»2.

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

Upravni odjel za gospodarski razvoj
- za područje gospodarstva, obrtništva,
komunalnog i vodnog gospodarstva,
prometa i turizma«.

Klasa: 023-01/02-01/16
Urbroj: 2186/1-01-02-1
Varaždin, 20. lipnja 2002.

Iza točke 2. istog članka, dodaje se nova točka
3. i glasi:
»3.

Predsjednik Skupštine
Danijel Vareš, v. r.

Upravni odjel za proračun i financije
- za područje planiranja, praćenja i
izvršavanja Proračuna Županije«.

Točka 3. postaje točka 4. te se i ostale točke
pomiču za jedan redni broj dalje.
Članak 3.
Članak 9. mijenja se i glasi:
»Pročelnike upravnih odjela i Ureda župana
te ravnatelja Zavoda, na temelju javnog natječaja,
imenuje Županijsko poglavarstvo, u skladu sa
zakonom.
Tajnik Županijske skupštine i tajnik Županijskog
poglavarstva imenuju se, na temelju javnog
natječaja, u skladu sa Statutom Varaždinske
županije.
Stručni i drugi uvjeti koje moraju ispunjavati
službenici iz prethodnog stavka, propisat će se
pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela.«

19.
Na temelju članka 19. Statuta Varaždinske županije
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/
01), Županijska skupština Varaždinske županije, nakon
razmatranja Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna
Varaždinske županije za 2001. godinu, na sjednici
održanoj 20. lipnja 2002. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Varaždinske županije za 2001.
godinu
I.
Županijska skupština Varaždinske županije prihvaća
Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Varaždinske
županije za 2001. godinu.
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II.

Županijska skupština konstatira da Državni ured
za reviziju na zahtjev Županijske skupštine nije razradio
posebno izvješće o kontroli programa kreditiranja
poduzetnika i poljoprivrednika na području Varaždinske
županije već je ono sadržano u Izvješću o obavljenoj
redovnoj godišnjoj reviziji Proračuna Varaždinske
županije za 2001. godinu.
Županijska
skupština
ujedno
izražava
nezadovoljstvo što kontrola provedenih programa
kreditiranja poduzetnika i poljoprivrednika nije izvršena
i u poslovnim bankama kod kojih su se udruživala i
deponirala županijska sredstva namijenjena za kreditne
linije.
III.
Nalaže se upravnim tijelima Varaždinske županije
da uočene nedostatke iz Izvješća u što kraćem roku
isprave te da se u budućem radu pridržavaju opaski
i sugestija Državne revizije u odnosu na korištenje
sredstava Proračuna.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
Klasa: 470-03/02-01/1
Urbroj: 2186/1-01-02-2
Varaždin, 20. lipnja 2002.
Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v. r.
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II.

Uvažavajući značaj kreditiranja poljoprivrede
Županijska skupština zadužuje Županijsko povjerenstvo
da za narednu sjednicu, a najkasnije za sjednicu
Županijske skupštine u mjesecu rujnu podnese izvješće
o konačnoj realizaciji navedenog kreditnog programa
te da, uvažavajući veliki interes za navedenu kreditnu
liniju, osmisli aktivnosti na daljnjem kreditiranju
poljoprivrede.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
Klasa: 320-01/01-01/3
Urbroj: 2186/1-03-02-1
Varaždin, 20. lipnja 2002.
Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v. r.

21.
Na temelju članka 19. Statuta Varaždinske županije
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/
01), Županijska skupština Varaždinske županije,
povodom razmatranja Izvješća o provoenju
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija
višestambenih - visokih objekata na području Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. lipnja 2002. godine,
donosi
ZAKLJUČAK

20.
Na temelju članka 19. Statuta Varaždinske županije
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/
01), Županijska skupština Varaždinske županije,
povodom
razmatranja
Izvješća
Županijskog
povjerenstva za odabir projekata kreditiranja
poljoprivrede o tijeku realizacije natječaja i plasmana
udruženih sredstava za kreditiranje razvojnih programa
u poljoprivredi, na sjednici održanoj 20. lipnja 2002.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Županijskog
povjerenstva za odabir projekata kreditiranja
poljoprivrede o tijeku realizacije natječaja i
plasmana udruženih sredstava za kreditiranje
razvojnih programa u poljoprivredi
I.
Županijska skupština prihvaća Izvješće Županijskog
povjerenstva za odabir projekata kreditiranja
poljoprivrede o tijeku realizacije natječaja i plasmana
udruženih sredstava za kreditiranje razvojnih programa
u poljoprivredi.

o prihvaćanju Izvješća o provoenju
preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija višestambenih - visokih objekata na
području Grada Varaždina
I.
Županijska skupština prihvaća
Izvješće o
provoenju preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija višestambenih - visokih objekata na području
Grada Varaždina te ocjenjuje da je postojeće stanje
u provoenju preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija u ovim objektima opasno i neodrživo. Zbog
uočenih problema Županijska skupština predlaže:
- da nadležna tijela planski, s utvrenim rokovima
što hitnije pristupe otklanjanju utvrenih nedostataka,
- da se planiranje pojednih zahvata na objektima,
instalacijama i ureajima uskladi s utvrenim rokovima
nadležnih tijela Policijske uprave te s programima
održavanja zgrada koje su utvrdili vlasnici zgrada.
II.
S obzirom na ozbiljnost problema uočenih u nadzoru
zgrada na području Grada Varaždina, Županijska
skupština navedeno Izvješće sa Zaključkom dostavlja
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Gradu Varaždinu, u čiju nadležnost i spada navedena
problematika, zbog upoznavanja s problemom i daljnjim
postupanjem.
III.
Županijska skupština smatra nužnim provesti sličan
nadzor i u ostalim gradovima na području Varaždinske
županije te o tome izvjestiti njihova nadležna tijela.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
Klasa: 320-01/01-01/3
Urbroj: 2186/1-03-02-1
Varaždin, 20. lipnja 2002.
Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v. r.
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Varaždinske županije, koje će tjedno izvještavati
Županijsko poglavarstvo o stanju u prometu na cestama
Varaždinske županije. U tom smislu Županijska
skupština ovlašćuje Županijsko poglavarstvo da na
prijedlog Savjeta imenuje navedeno Povjerenstvo.
IV.
Županijska skupština zadužuje Županijsko
poglavarstvo da Ministarstvu turizma, Ministarstvu
pomorstva, prometa i veza, Hrvatskim cestama,
Hrvatskim autocestama, kao i drugim nadležnim tijelima
uputi obrazloženi zahtjev za njihovim aktivnim
uključivanjem i ureenjem prometnica i cestovnog
pojasa na području Varaždinske županije, uz davanje
prioriteta rekonstrukciji državne ceste D-3 Zagreb Varaždin na dionici Presečno - Gornje Makoišće.
V.
Predlaže se Savjetu da na svoje sjednice poziva
i predstavnike autoškola s područja Varaždinske
županije te mr. sc. Ivana Kovača, vijećnika Županijske
skupštine.

22.
Na temelju članka 19. Statuta Varaždinske županije
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/
01), te članka 53. Poslovnika o radu Županijske
skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 23/01), Županijska skupština
Varaždinske županije, nakon razmatranja »Informacije
o aktivnostima Savjeta za sigurnost prometa na cestama
Varaždinske županije povodom predstojeće turističke
sezone«, na sjednici održanoj 20. lipnja 2002. godine,
donosi

VI.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
Klasa: 340-08/02-01/6
Urbroj: 2186/1-01-02-3
Varaždin, 20. lipnja 2002.
Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v. r.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o aktivnostima
Savjeta za sigurnost prometa na cestama
Varaždinske županije, povodom predstojeće
turističke sezone
I.
Županijska skupština prihvaća Informaciju o
aktivnostima Savjeta za sigurnost prometa na cestama
Varaždinske županije, povodom predstojeće turističke
sezone.
II.
Ocjenjuje se da će zbog radova na izgradnji auto
ceste Goričan - Zagreb, promet na državnoj cesti D3 i na cesti od Novog Marofa do Varaždinskih Toplica
u vrijeme turističke sezone biti znatno otežan.
III.
Županijska skupština prihvaća inicijativu Savjeta
za imenovanjem Povjerenstva za praćenje i rješavanje
pitanja sigurnosti odvijanja prometa na cestama

23.
Na temelju članka 19. točke 8. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 19/01), Županijska skupština Varaždinske županije
na sjednici održanoj 20. lipnja 2002. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju jednog predstavnika Varaždinske
županije u Skupštinu VARAŽDINSKOG
PODUZETNIČKOG CENTRA društva s
ograničenom odgovornošću za razvoj i
poticanje poduzetništva
I.
U Skupštinu VARAŽDINSKOG PODUZETNIČKOG
CENTRA društva s ograničenom odgovornošću za
razvoj i poticanje poduzetništva kao predstavnik
Varaždinske županije imenuje se:
1. Rade Kušen, predsjednik Obrtničke komore
Varaždin.

Broj 11/2002.
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RJEŠENJE

II.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
Klasa: 311-01/02-01/12
Urbroj: 2186/1-01-02-4
Varaždin, 20. lipnja 2002.

o razrješenju i imenovanju jednog člana
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne
osobe Varaždin
I.
Županijska skupština Varaždinske županije
razrješuje dužnosti člana Upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe Varaždin:

Predsjednik Skupštine
Danijel Vereš, v. r.

- Petra Žitnika, dipl. iur., te imenuje za novog
člana:
-

Miroslava Pečevskog, prof.

24.

II.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne
novine« broj 59/01), članka 99. Zakona o socijalnoj
skrbi (»Narodne novine« broj 37/99), članka 27. Statuta
Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin, članka
19. točke 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 19/01), Županijska
skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj
20. lipnja 2002. godine, donosi

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
Klasa: 510-01/02-01/8
Urbroj: 2186/1-01-02-4
Varaždin, 20. lipnja 2002.
Predsjednik
Danijel Vereš, v. r.

GRAD IVANEC
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
6.
Na temelju članka 32. Zakona o izvršavanju
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002.
godinu (»Narodne novine« broj 116/01), članka 3.
Naputka o postupku zaduživanja i davanja jamstva
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(»Narodne novine« broj 32/02) i članka 27. Statuta
Grada Ivanca (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 10.
sjednici održanoj 18. lipnja 2002. godine, donosi

zaduženja Grada Ivanca u ukupnom iznosu do
1.000.000,00 kuna.
Članak 3.
Kapitalni projekt dogradnje Dječjeg vrtića »Ivančice«
Ivanec ostvarivat će se prema planu i u iznosima
utvrenim troškovnikom koji će biti sastavni dio ugovora
o izvoenju predmetnih radova.
Članak 4.

ODLUKU
o usvajanju financijskog plana za financiranje
kapitalnog projekta dogradnje Dječjeg vrtića
»Ivančice« Ivanec
Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 403-01/02-01/3
Urbroj: 2186/012-02-1
Ivanec, 18. lipnja 2002.

Ovom Odlukom utvruje se financijski plan i izvori
financiranja kapitalnog projekta dogradnje Dječjeg
vrtića »Ivančice« Ivanec koji će se ostvariti u 2002.
godini.
Financijski plan iz stavka 1. ovog članka obuhvaća
sredstva u iznosu do 1.000.000,00 kuna.
Članak 2.
Izvori financiranja kapitalnog projekta iz članka
1. ove Odluke jesu prihodi po osnovi kreditnog

Predsjednik Gradskog vijeća
Mario Kramar, dipl. ing., v. r.

7.
Na temelju članka 32. Zakona o izvršavanju
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002.
godinu (»Narodne novine« broj 116/01), članka 3.
Naputka o postupku zaduživanja i davanja jamstva
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ODLUKU

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
i članka 27. Statuta Grada Ivanca (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 24/01), Gradsko vijeće
Grada Ivanca na 10. sjednici održanoj 18. lipnja
2002. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju kapitalnog projekta dogradnje
Dječjeg vrtića »Ivančice« Ivanec

Broj 11/2002.

o kreditnom zaduživanju Grada Ivanca
Članak 1.
Odobrava se zaduživanje Grada Ivanca kod HYPOAlpe-Adria bank d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin,
Kukuljevićeva 1, uzimanjem kredita u iznosu do
1.000.000,00 kuna za kapitalni projekt dogradnje
Dječjeg vrtića »Ivančice« Ivanec, kapaciteta za dvije
odgojne skupine.

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Ivanca prihvaća kapitalni
projekt dogradnje Dječjeg vrtića »Ivančice« Ivanec,
kapaciteta za dvije odgojne skupine.
Članak 2.
Zadužuje se Upravni odjel za raspiše natječaj za
odabir izvoača na izvoenju investicijskih radova
iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 403-01/02-01/2
Urbroj: 2186/012-02-1
Ivanec, 18. lipnja 2002.

Članak 2.
Kredit iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz
slijedeće uvjete:
-

svota kredita:

do 1.000.000,00 kuna,

-

kamatna stopa:

6% godišnja (EURIBOR
+ 2,5%),

-

poček:

2 godine (nije uključen u
period povrata)

-

rok otplate
kredita:

-

troškovi obrade:

-

instrumenti
osiguranja kredita: mjenice, zadužnice Grada
Ivanca.

10 godina,
1% jednokratno na odobreni
iznos kredita,

Članak 3.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mario Kramar, dipl. ing., v. r.

Ovlašćuje se gradonačelnica da, po dobivanju
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, zaključi ugovor
o kreditu s HYPO-Alpe-Adria bank d.d. Zagreb,
Podružnica Varaždin, Kukuljevićeva 1.
Članak 4.

8.
Na temelju članka 32. Zakona o izvršavanju
državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002.
godinu (»Narodne novine« broj 116/02), članka 3.
Naputka o postupku zaduživanja i davanja jamstva
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(»Narodne novine« broj 32/02) i članka 27. Statuta
Grada Ivanca (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 10.
sjednici održanoj 18. lipnja 2002. godine, donosi

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 403-01/02-01/4
Urbroj: 2186/012-02-1
Ivanec, 18. lipnja 2002.
Predsjednik Gradskog vijeća
Mario Kramar, dipl. ing., v. r.

OPĆINA BEDNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6.
Na temelju članka 387. Zakona o trgovačkim
društvima (»Narodne novine« broj 11/93 i 34/99) i
članka 52. Statuta Općine Bednja (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 21/01), Općinsko vijeće
Općine Bednja na 9. sjednici održanoj 20. svibnja
2002. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva »Bednja-kom«
d.o.o.
Članak 1.
Općina Bednja pristupa osnivanju trgovačkog
društva s ograničenom odgovornošću za komunalne
i trgovačke poslove (u daljnjem tekstu: Društvo).
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Članak 2.

Osnivač društva:

Općina Bednja, Trg. Sv.
Marije 26.

Sjedište Društva iz članka 1. ove Odluke je:
Bednja, Ul. Izidora Poljaka
br. 13.
Osnivački ulog Općine Bednja za osnivanje Društva
iznosi
20.000,00 kn.
Skraćeni naziv/tvrtka: »Bednja-kom« d.o.o.
Predmet poslovanja-djelatnosti:
obavljanje komunalne i
trgovačke djelatnosti.
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Članak 3.
Ovlašćuje se nadležni Javni bilježnik za poduzimanje
svih potrebnih radnji za osnivanje Društva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 310-01/01-02/01
Urbroj: 2186/013-03-02/01
Bednja, 20. svibnja 2002.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mirko Bistrović, dipl. soc., v. r.

OPĆINA BREZNIČKI HUM
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
15.

Članak 5.

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00 i 59/01), članka 3. Odluke o organizaciji
i radu dimnjačarske službe u Općini Breznički Hum
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 4/02)
i članka 16. i 25. Statuta Općine Breznički Hum
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/
01), Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici
održanoj 7. lipnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova

Ovlašćuje se predsjednik Općinskog vijeća Općine
Breznički Hum za potpis ugovora o povjeravanju
poslova iz članka 4. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 363-01/02-01/22
Urbroj: 2186-024-02-01
Breznički Hum, 7. lipnja 2002.
Predsjednik
Dragec Tukač, v. r.

Članak 1.
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Breznički Hum dodjeljuje se
poduzeću »Dimnjak« d.o.o. iz Varaždina.
Članak 2.
Koncesija se dodjeljuje na rok od četiri (4) godine.
Članak 3.
Naknada za dodjeljenu koncesiju utvruje se u
iznosu od 7% od neto naplaćenih usluga u tijeku
kalendarske godine, a plaćati će se tromjesečno na
završetku obračuna za prethodna tri mjeseca.
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Breznički Hum i poduzeće
»Dimnjak« d.o.o. sklopiti će ugovor o obavljanju
dimnjačarskih poslova, na području Općine Breznički
Hum kao jedinstvenom dimnjačarskom području, a
na rok od četiri (4) godine.
Cijena i način naplate usluge te obveze koncesionara
podrobnije će se regulirati ugovorom.

16.
Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima
(»Narodne novine« broj 19/98) i članka 25. Statuta
Općine Breznički Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine Breznički
Hum na sjednici održanoj 7. lipnja 2002. godine,
donosi
ODLUKU
o upravljanju grobljem
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom ureuje upravljanje grobljem,
te obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja
na području Općine Breznički Hum i obavljanje
pogrebnih poslova, a posebice:
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način i uvjeti upravljanja grobljem,

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih
mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u
popunjena grobna mjesta, te način ukopa nepoznatih
osoba,
- održavanje i ureivanje groblja, te uklanjanje
otpada,
- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele
grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog
mjesta,
-

način i uvjeti korištenja groblja.
Članak 2.

Osim navedenih poslova pod upravljanjem grobljem
podrazumijeva se i:
- poslovi naplaćivanja naknade za dodjeljeno
grobno mjesto i naknade za korištenje groblja,
- poslovi voenja grobnih očevidnika i registra
umrlih osoba,
- drugih poslovi propisani zakonom i ovom
Odlukom.
Članak 7.
Naplaćivanje naknade za dodjeljeno grobno mjesto
i naknade za korištenje groblja obavlja Uprava groblja
u skladu s ovom Odlukom.

Grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene
za ukop umrlih osoba.
Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je grobno
mjesto u skladu sa zakonom i ovom Odlukom,
dodijeljeno na korištenje, odnosno ustupljeno, a nakon
smrti tih osoba njihovim nasljednicima.
Članak 3.
Na području Općine Breznički Hum nalazi se groblje
u naselju Breznički Hum.
Groblje u Općini Breznički Hum komunalni je objekt
u vlasništvu Općine Breznički Hum.
Članak 4.
Groblje je ograeni prostor zemljišta na kojem
se nalaze grobna mjesta, prateće graevine i komunalna
infrastruktura.
Pratećim graevinama smatra se mrtvačnica s
prostorijama za izlaganje umrlih (odarnica).
Prostorija odarnice mora biti dovoljno prostorana
s najmanje dva odra i ureajima za ventilaciju, te
redovito održavana u sanitarno-tehnološkom smislu.
Na groblju mora bit ureen poseban prostor za
odlaganje otpadaka, ostataka vijenaca i cvijeća.
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Članak 8.
Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o
ukopu svih umrlih osoba na području Općine Breznički
Hum koji sadrži podatke o:
-

grobnicama i grobnicama za urne,

-

grobovima i grobovima za urne,

- korisnicima grobova i grobnica, te grobova i
grobnica za urne,
-

osobama koje imaju pravo ukopa,

-

svim promjenama,

-

uzroku smrti.

Sastavni dio grobnog očevidnika iz stavka 1. ovog
članka je položajni Plan grobnih mjesta i grobnica.
Uprava groblja dužna je voditi i registar umrlih
osoba po prezimenu, imenu i imenu oca, te jedinstvenim
matičnim brojem graana umrle osobe, s naznakom
gdje je ukopana.
Akti iz stavka 1, 2. i 3. ovog članka moraju se
pohraniti i trajno čuvati.
Nadzor nad voenjem akata iz ovog članka provoditi
će Općina Breznički Hum.
Članak 9.

II. NAČIN I UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM
Članak 5.
Upravljanje grobljem na području Općine Breznički
Hum vrši Općinsko vijeće Općine Breznički Hum
koje može te poslove povjeriti vlastitom pogonu ili
vlastitom komunalnom poduzeću, te fizičkoj ili pravnoj
osobi temeljem pisanog ugovora (u daljnjem tekstu:
Uprava groblja).
Članak 6.
Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih
mjesta, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjenu
površine, razmještaj puteva i slično), način koji odgovara
tehničkim i sanitarnim uvjetima, uz posebno uvažavanje
brige o zaštiti okoliša, a osobito krajobraznim i estetskim
vrijednostima.

Uprava groblja dužna je grobljem upravljati pažnjom
dobrog gospodara na način kojim se iskazuje poštovanje
prema umrlim osobama koje na groblju počivaju.
Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati
odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta
zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog
skučenosti prostora na groblju, pravovremeno
poduzimati odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije,
odnosno dati inicijativu za proširenje postojećeg ili
izgradnju novog groblja.
Članak 10.
Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje,
na zahtjev Općinskog vijeća i češće Općinskom vijeću
podnijeti izvješće o svom radu i financijskom poslovanju.
Redovno izvješće odnosi se u pravilu za prethodnu
kalendarsku godinu do 1. travnja tekuće godine.
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III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I
USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA
KORIŠTENJE
Članak 11.
Za ukop umrlih osoba na groblju predviena grobna
mjesta (zemljište) koja se ureuju kao grobovi i grobnice,
grobovi i grobnice za polaganje urni i grobnice za
privremeni ukop.
Na groblju se mora osigurati prostor za zajedničku
grobnicu koja će služiti za smještaj posmrtnih ostataka
iz napuštenih grobnih mjesta.
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Članak 17.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena
10 godina smatra se napuštenim i može se ponovo
dodjeljiti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina
od posljenjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka
30 godina od ukopa u grobnicu.
Članak 18.
Prostor grobnog mjesta mora iznositi 2,40 m u
dužinu, 1,20 m u širinu i 1,60 m u dubinu, a razmak
izmeu grobnih mjesta mora iznositi najmanje 0,25
m.

Članak 12.
Grobovi i grobnice služe za pojedinačni ili obiteljski
ukop dvoje ili više pokojnika.
U grob ili grobnicu za pojedinačni pokop pokapa
se jedna umrla osoba, a u grob ili grobnicu za obiteljski
pokop može se pokopati više umrlih osoba.
Članak 13.
Grobno mjesto (prostor za grob) dodjeljuje se na
korištenje u skladu s Planom ureenja groblja,
rasporeda i korištenja grobnih mjesta, kojeg donosi
Uprava groblja.
Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje uz
naknadu i na neodreeno vrijeme.
Rješenje o davanju na korištenje grobnog mjesta
donosi Uprava groblja.
Članak 14.
Rješenje o dodjeli grobnog mjesta mora naročito
sadržavati:
- podatke o korisniku grobnog mjesta (ime i
prezime, očevo ime, JMBG, prebivalište i adresu
stanovanja),
- podatke o grobnom mjestu (grobno polje i
broj grobnog mjesta),
- podatke o osobama koje na prijedlog korisnika
imaju pravo na ukop,
- iznos i obvezu plaćanja naknade za dodjeljeno
grobno mjesto,
-

Grobnice se rade od čvrstog materijala i namijenjene
su pokopu dvije ili više umrlih osoba.
Dužina grobnice mora iznositi najmanje 2,50 m,
širina prema potrebi, visine iznad površine zemljište
najviše 0,30 m, dok dubina grobnice mora iznositi
najmanje 1,65 m.
Članak 20.
Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i
članovi njegove obitelji.
Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni
ukop drugim osobama ili odjaviti korištenje grobnog
mjesta pri Upravi groblja u pismenom obliku.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, pravo na
korištenje stječu njegovi nasljednici.
IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA
GROBNA MJESTA
Članak 21.
Unutar jednog grobnog mjesta koje se ureuje
kao grob, smije se pokopati samo jedan pokojnik.
Izuzetno se u jedan grob može pokopati još jedan
pokojnik, uz suglasnost korisnika grobnog mjesta ili
njegova nasljednika ukoliko je grob produbljen.

obvezu plaćanja godišnje grobne naknade,

- uvjete gubitka grobnog mjesta, odnosno prava
korištenja grobnog mjesta,
-

Članak 19.

te po potrebi drugi podaci.

Pravo korištenja grobnog mjesta i ostali podaci
iz rješenja unose se u grobne evidencije, a rješenje
o korištenju čuva se u arhivi Uprave groblja.

Članak 22.
U popunjena grobna mjesta ukop se može odobriti
i redovito obaviti nakon proteka roka od 5 godina od
prethodnog ukopa, uz dužnu pažnju prema ostacima
ranije pokopanih.
Treći i svaki slijedeći pokop može se obaviti nakon
isteka 10 godina od prethodnog pokopa.

Članak 15.
Kod dodjele grobnih mjesta na korištenje treba
poštivati redoslijed prema brojevima grobova i grobnih
mjesta označenih u Položajnom planu grobnih mjesta
i grobnica (Katastar groblja).
Članak 16.
Kod dodjele grobnog mjesta, korisnik ga je dužan
obilježiti (postaviti okvir) i održavati.

V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA
Članak 23.
Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na
način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pri
tom dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol,
datum smrti i dr.).
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Ukop nepoznatih osoba izvršiti će se na dijelu
groblja označenom Planom i rasporedom korištenja
grobnih mjesta kojeg odredi Uprava groblja ili u
zajedničku grobnicu.
Ukop nepoznate osobe u smislu stavka 1. i 2.
ovog članka obaviti će se nakon što nadležna državna
tijela obave odgovarajuće radnje i izdaju odgovarajuća
odobrenja za ukop.
VI. ODRŽAVANJE I UREÐIVANJE GROBLJA, TE
UKLANJANJE OTPADA
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Pod proširenjem groblja podrazumijeva se
pribavljanje potrebne dokumentacije, otkup potrebnog
zemljišta i izgradnja komunalne infrastrukture.
Članak 27.
O održavanju grobnog mjesta brine se korisnik.
Korisnici grobnih mjesta dužni su grobna mjesta
koje koriste ureivati na primjeren način, te održavati
red i čistoću, na način da ne oštete susjedna grobna
mjesta, a otpad odložiti na za to odreeno mjesto.
Svaki grob ili grobnica mora biti označen prikladnim
nadgrobnim znakom i natpisom.

Članak 24.
O održavanju groblja brine se Uprava groblja.
Pod održavanjem groblja smatra se održavanje i
čišćenje zemljišta i puteva na groblju, održavanje
prostora i graevina za smještaj umrlih do ukopa za
ispraćaj umrlih, te uzgoj i održavanje zelenila.
Odlukom Općinskog vijeća poslovi iz prethodnog
stavka mogu se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi
registriranoj za obavljanje te djelatnosti.
Članak 25.
Redovito održavanje groblja obavlja se u skladu
s godišnjim programom, a naročito obuhvaća slijedeće:
- održavanje graevina, mrtvačnice, spremišta
i spomen križeva,
- održavanje glavnog križa, spomen groblja i
spomen križeva,
- obrezivanje stabala, ukrasnog grmlja, kao i
dosaivanje novim nasadima,
-

košenje travnatih površina,

-

košnja i ureenje zakorovljenih površina,

- održavanje puteva, staza i prostora ispred
mrtvačnice,

Članak 28.
Uprava groblja dužna je na prikladnom mjestu
unutar groblja osigurati mjesto za odlaganje smeća,
ostataka vijenaca i slično, te odvoz i uklanjanje istog.
Članak 29.
Na groblju se mora održavati red i mir, a graani
se moraju ponašati na način koji odgovara mjestu i
poštovanju prema umrlim osobama. Radi održavanja
reda na groblju, zabranjeno je slijedeće:
- vikati i nedolično se ponašati, postavljanje
reklama, nedoličnih nadgrobnih spomenika, natpisa
i slika, gaziti po grobovima, oštećivati grobove i
grobnice, nadgrobne spomenike i sl., dovoditi pse i
druge životinje, ulaziti vozilima na groblje, uništavati
zelene površine, trgati cvijeće, oštećivati javne nasade
i ukrasno grmlje, oštećivati ogradu groblja.
VII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE
KOD DODJELE GROBNIH MJESTA I
GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE
GROBNOG MJESTA

- čišćenje staza, putova i prostora ispred
mrtvačnice od snijega,
- održavanje električnih instalacija, vodovodne
mreže i dr. ureaja,
-

skupljanje, odlaganje i odvoz otpada,

-

po potrebi zaštita od požara.

Godišnji program održavanja groblja donosi Uprava
groblja, te on obavezno sadrži financijski plan prihoda
i rashoda.
Redovno održavanje iz stavka 1. ovog članka
financira se iz sredstava godišnje naknade za
održavanje i ureenje groblja.
Članak 26.
Osim redovnog održavanja groblja, Uprava groblja
dužna je brinuti se i o investicijskom održavanju, te
o proširenju groblja.
Pod
investicijskim
održavanjem
groblja
podrazumijeva se pribavljanje dokumentacije, izgradnja
komunalne infrastrukture i ostalog na proširenom
dijelu groblja (putevi, staze, vodovod, rasvjeta, ograde).

Članak 30.
Za groblje na području Općine Breznički Hum
utvruju se slijedeće naknade:
1. Naknada za ukop pokojnika
- za ukop umrle osobe
- u grob

350,00 kn

- u grobnicu

150,00 kn

2. Naknada za ekshumaciju i prijenos posmrtnih
ostataka unutar groblja
- iz zemlje u zemlju

400,00 kn

- iz zemlje u grobnicu

350,00 kn

- iz grobnice u grobnicu
3. Naknada za novo grobno mjesto

350,00 kn
350,00 kn

4. Naknada za izgradnju grobnice na
novom grobnom mjestu
1.000,00 kn
5. Naknada za izgradnju grobnice na
postojećem grobnom mjestu
400,00 kn
6. Naknada za postavljanje spomenika
i izrada okvira
100,00 kn
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7. Godišnja naknada za održavanje i ureenje
groblja
- za grob

30,00 kn

- za grobnicu

50,00 kn

8. Naknada za korištenje mrtvačnice korisnika
koji nisu podmirili obveze sufinanciranja
mrtvačnice kod izgradnje
- pokrenut sudski spor

1.200,00 kn

- novi korisnici

2.000,00 kn
Članak 31.

Naknada za ukop plaća se prije pokopa.
Naknada za grobno mjesto plaća se prije dodjele
grobnog mjesta.
Godišnja naknada za održavanje i ureenje groblja
plaća se do kraja lipnja mjeseca na temelju izdanih
općih uplatnica koje je Uprava groblja dužna ispostaviti
15 dana prije dospijeća obveze plaćanja.
Godišnja naknada za održavanje i ureenje groblja
prihd je Proračuna Općine Breznički Hum, a koristi
se za namjene propisane ovom Odlukom.
VIII. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA GROBLJA
Članak 32.
Odrebama ovog dijela Odluke ureuju se način i
uvjeti korištenja groblja u svrhu ukopa umrlih osoba,
izgradnje grobnica, nadgrobnih spomenika i drugih
ureaja na grobovima, održavanje grobnih mjesta i
drugo.
Članak 33.
Pod pogrebnim poslovima podrazumijeva se
organiziranje i obavljanje ukopa pokojnika.
Poslovima organiziranja i obavljanja ukopa smatraju
se poslovi smještaja pokojnika u mrtvačnicu, pripreme
grobnog mjesta (iskop groba, otvaranje i zatvaranje
grobnice), organiziranje pogreba, prijevoz pokojnika
od mrtvačnice do grobnog mjesta, ukop pokojnika,
te ureenje grobnog mjesta nakon pokopa.
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po potrebi i drugih isprava i preuzimanjem obveze
podmirenja grobnih naknada i podmirenjem troškova
pogrebnih poslova zatražila obavljanje ukopa.
Članak 37.
Uprava groblja nema pravo uskratiti ukop na
odreenom grobnom mjestu, ukoliko utvrdi da pokojnik
kao bivši korisnik grobnog mjesta nije podmirio godišnje
grobne naknade i obveze sufinanciranja izgradnje
mrtvačnice u Brezničkom Humu, ali može izvršiti
obračun dugovanja, predložiti naručitelju da ih odmah
plati, a ako to isti nije u mogućnosti dužan je dati
posebnu izjavu kojom se obvezuje izvršiti plaćanje
zaostalih naknada.
Članak 38.
Radove na izgradnji grobnica, nadgrobnih
spomenika i ureaja na grobovima mogu izvoditi
fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje te
djelatnosti.
Izvoenje radova mora se prethodno pismeno
prijaviti Upravi groblja koja je dužna u roku od osam
dana odobriti, odnosno ne odobriti izvoenje prijavljenih
radova.
S izvoenjem radova može se započeti samo
nakon što je Uprava groblja odobrila izvoenje.
IX. KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Novčano kaznom od 100,00 do 200,00 kn kaznit
će se za prekršaj fizička osoba koja:
- gazi po grobovima, oštećuje nasade, spomenike,
ograde,
i sl.,
-

galami i narušava mir na groblju,
dovodi životinje, kida i odnosi cvijeće, svijeće
ulazi vozilom na groblje.
Članak 40.

Članak 34.
Pogrebne poslove obavljat će pravna ili fizička
osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti prema
uvjetima i odluci Općinskog vijeća Općine Breznički
Hum.
Članak 35.
Radi obavljanja pogrebnih poslova ispraćaja i
ukopa, ovlašteni pogrebnik dužan je organizirati i
osigurati najmanje:
-

četiri (4) uniformirana djelatnika,

- specijalna kolica za prijevoz pokojnika i cvijeća
od mrtvačnice do grobnog mjesta.
Članak 36.
Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna osoba
koja je uz predočenje i predaju dozvole za ukop, a

Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se za
prekršaj fizička osoba, a s 1.000,00 kn pravna osoba
ako:
-

obavlja neovlaštenu trgovinu na groblju,

-

neovlašteno obavlja radove na groblju,

- ne drži graevinski materijal na mjestu koje
odredi Uprava groblja ili po završetku radova ne
počisti gradilište,
- ne održava groblje sukladno godišnjem programu
održavanja groblja,
-

ne odlaže i odvozi otpad s groblja,

-

ne upravlja grobljem pažnjom dobrog gospodara,

- ne podnese izvješće o svom radu Općinskom
vijeću.
Novčanom kaznom od 400,00 kn kaznit će se za
prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
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Članak 42.

Članak 41.
Korisnici grobnih mjesta koji su na temelju
dosadašnjih propisa podmirili petnaestogodišnje obveze
za korištenje grobnog mjesta, postaju korisnici grobnih
mjesta prema ovoj Odluci bez naknade.
Korisnici grobnih mjesta koji u toku 1999, 2000. i
2001. godine nisu podmirili svoje obveze prema
dosadašnjim propisima postaju korisnici grobnih mjesta
prema ovoj Odluci nakon uplate 100,00 kn za jedno
odnosno 150,00 kn za dva grobna mjesta.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 363-01/02-01/22
Urbroj: 2186-024-02-01
Breznički Hum, 7. lipnja 2002.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragec Tukač, v. r.

OPĆINA LJUBEŠĆICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
16.
Na temelju članka 25. Statuta Općine Ljubešćica
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/
01) i članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 2/02), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na
14. sjednici održanoj 4. lipnja 2002. godine, donosi

Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 6/02).
Novi glasi:
»Općina Ljubešćica sufinancirati će izgradnju i
opremanje objekata iz članka 1. ove Odluke s 20%
od ugovorenog iznosa.«
Članak 2.

ODLUKU
o izmjeni Odluke o sufinanciranju izgradnje i
opremanje školske športske dvorane OŠ
Ljubešćica
Članak 1.
Mijenja se članak 2. Odluke o sufinanciranju
izgradnje i opremanje školske športske dvorane OŠ

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 602-01/02-01/2
Urbroj: 2186-025-01-02-4
Ljubešćica, 4. lipnja 2002.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Mikulčić, v. r.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina. Glavni i
odgovorni urednik: tajnik Skupštine Županije - Darinka Hajduk-Vučić, 42000 Varaždin, Kratka ulica 1.
Telefon (042) 51-326 ili 312-377. Tehnički ureuje, izdaje i tiska: »GLASILA« d.o.o. Petrinja, D. Careka
2/1, tel: (044) 815-138 i tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr. Pretplata za 2002. godinu po jednom
primjerku iznosi 150 kn + PDV. Cijena pojedinačnog broja iznosi 7,40 kn + PDV. O promjeni adrese
pretplatnik treba obavijestiti izdavača.

