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VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA
2.
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97),
župan Varaždinske županije Radimir Čačić, dipl.ing.
arhitekture, donosi
ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode
Članak 1.
Proglašava se elementarna nepogoda uzrokovana tučom i orkanskim vjetrom za područja općina
i gradova Varaždinske županije i to:
-

Grad Varaždin sa prigradskim naseljima

-

Općina Petrijanec - cijelo područje

-

Općina Sračinec - cijelo područje

-

Općina Jalžabet - područje ko. Novakovec,
ko. Jalžabet, ko. Kelemen, ko. Kaštelanec i
ko. Jakopovec

-

Općina Sveti Đurđ - naselja Hrženica, Sveti
Đurđ, Komarnica Ludbreška, Luka Ludbreška
i Priles,

-

Općina Trnovec Bartolovečki - cijelo područje

Članak 2.
Ova elementarna nepogoda uzrokovala je smanjenje prinosa na poljoprivrednim usjevima od 30 do
100%.
Članak 3.
Općinska i gradska povjerenstva izvršila su prvu
procjenu šteta na svom području, a nakon konačnih procjena šteta u roku od dva mjeseca, od dana
objave ove Odluke, dostaviti će svoja konačna izvješća Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda, koje će zbirno izvješće za
Varaždinsku županiju, dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i Državnom
povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, radi ostvarivanja prava na naknadu štete.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 920-11/05-01/1
Urbroj: 2186/1-02-05-20
Varaždin, 5. srpnja 2005.
Župan
Radimir Čačić, v. r.

GRAD IVANEC
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
36.
Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i
članka 27. Statuta Grada Ivanca (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 24/01, 12/04 i 36/04),
Gradsko vijeće Grada Ivanca na 3. sjednici održanoj
16. lipnja 2005. godine, donosi

II.
Marijan Bencek, Ivanec, V. Nazora 21, imenuje
se u Mandatnu komisiju.

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Mandatne komisije

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

I.
Mladen Canjuga iz Jerovca 25 razrješava se dužnosti člana Mandatne komisije.
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38.

Klasa: 021-05/05-02/27
Urbroj: 2186/012-05-2
Ivanec, 16. lipnja 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća
Čedomir Bračko, v. r.
37.
Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i
članka 27. Statuta Grada Ivanca (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 24/01, 12/04 i 36/04),
Gradsko vijeće Grada Ivanca na 3. sjednici održanoj
16. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor
i imenovanja
I.
Dejan Težak iz Ivanca, M. Maleza 75, razrješava
se dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanja.
II.
Ivan Sigur iz Gačica 59, imenuje se za člana
Odbora za izbor i imenovanja.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i
članka 27. Statuta Grada Ivanca (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 24/01, 12/04 i 36/04),
Gradsko vijeće Grada Ivanca na 3. sjednici održanoj
16. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za
statut i poslovnik
I.
Branko Putarek iz Ivanca, M. Hrga 14, razrješava se dužnosti člana Odbora za statut i poslovnik.
II.
Josip Brežnjak iz Željeznice 65b, imenuje se u
Odbor za statut i poslovnik.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/05-02/29
Urbroj: 2186/012-05-2

Klasa: 021-05/05-02/28
Urbroj: 2186/012-05-2
Ivanec, 16. lipnja 2005.

Ivanec, 16. lipnja 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća
Čedomir Bračko, v. r.

Čedomir Bračko, v. r.

GRAD LUDBREG
AKTI TAJNIŠTVA
1.
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u članku 14.h. Odluke
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ludbrega
objavljenoj u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 15/05 od 29. lipnja 2005. godine, te se
daje
ISPRAVAK
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada
Ludbrega
U članku 14.h. umjesto riječi »mogu« trebaju stajati riječi »dužni su« tako da članak 14.h. glasi:

»Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo dužni su
tražiti od Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine
prethodna mišljenja o prijedlozima općih akata ili o
drugim pitanjima iz djelokruga Grada, koja bi mogla
biti od interesa ili značaja za tu nacionalnu manjinu.«
Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 012-03/05-01/1
Urbroj: 2186/18-02/1-05-2
Ludbreg, 12. srpnja 2005.
Tajnik Grada
Mirjana Balažinec, v. r.
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OPĆINA JALŽABET
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
5.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Jalžabet
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 24/01),
Općinsko vijeće Općine Jalžabet na 2. sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Odbora za statut i poslovnik
Članak 1.
Članovima Odbora za statut i poslovnik imenuju se:
1. Andjelko Pavličević, Jalžabet, Varaždinska
88 - predsjednik,
2. Antun Grđan, Kelemen, Ludbreška 17 - član,
3. Josip Magić, Imbriovec 63 - član.
Članak 2.
Imenovani članovi Odbora za statut i poslovnik
obnašati će svoju dužnost u razdoblju od četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-01/05-01/06
Urbroj: 2186/04-05/01
Jalžabet, 15. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Pavličević, ing., v. r.
6.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Jalžabet
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 24/01),
Općinsko vijeće Općine Jalžabet na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju članova Općinskog poglavarstva
Općine Jalžabet
Članak 1.
Članovima Općinskog poglavarstva Općine Jalžabet
imenuju se:
1. dr. sc. Josip Križanić iz Jalžabeta, Kolodvorska 27,
2. mr. sc. Marijan Blažin iz Leštakovca 64,
3. Antun Grđan iz Kelemena, Ludbreška 17,
38,

4. Miroslav Novak iz Kaštelanca, Braće Radića
5. Josip Levatić iz Jakopovca, Varaždinska 70.

Članak 2.
Imenovani članovi Općinskog poglavarstva Općine Jalžabet obnašati će svoju dužnost u razdoblju od
četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-01/05-01/10
Urbroj: 2186/04-05/01
Jalžabet, 15. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Pavličević, ing., v. r.
7.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Jalžabet
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 24/01),
Općinsko vijeće Općine Jalžabet na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Mandatnog povjerenstva
Općinskog vijeća Općine Jalžabet
I.
Članovima Mandatnog povjerenstva imenuju se:
1. Vladimir Pavličević, ing., Leštakovec 14 predsjednik,
2. Petar Novak, Kaštelanec, Vinogradska 112 član,
3. Zlatko Čečuk, Imbriovec 66 - član.
II.
Imenovani članovi Mandatnog povjerenstva Općine Jalžabet obnašati će svoju dužnost u razdoblju od
četiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-01/05-01/02
Urbroj: 2186/04-05/01
Jalžabet, 15. lipnja 2005.
Predsjedavajući Općinskog vijeća
Josip Levatić, v. r.
8.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Jalžabet
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 24/01),
Općinsko vijeće Općine Jalžabet na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine, donijelo je
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RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća
Općine Jalžabet

RJEŠENJE
o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Jalžabet

I.
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet
imenuje se ing. Vladimir Pavličević, Leštakovec 14.

I.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet imenuje se Ivica Mlinarić, Novakovec, Ludbreška
16a.

II.
Imenovani će narečenu dužnost obavljati u vremenu od četiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

II.
Imenovani će narečenu dužnost obavljati u vremenu od četiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Klasa: 119-01/05-01/03
Urbroj: 2186/04-05/01
Jalžabet, 15. lipnja 2005.

Klasa: 119-01/05-01/05
Urbroj: 2186/04-05/01
Jalžabet, 15. lipnja 2005.

Predsjedavajući Općinskog vijeća
Josip Levatić, v. r.

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

9.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Jalžabet
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 24/01),
Općinsko vijeće Općine Jalžabet na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine, donijelo je

11.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Jalžabet
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 24/01),
Općinsko vijeće Općine Jalžabet na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Jalžabet

RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Jalžabet

I.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet imenuje se Zlatko Čečuk, Imbriovec 66.

I.
Članovima Odbora za izbor i imenovanje imenuju

se:

II.
Imenovani će narečenu dužnost obavljati u vremenu od četiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-01/05-01/04
Urbroj: 2186/04-05/01
Jalžabet, 15. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Pavličević, ing., v. r.
10.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Jalžabet
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 24/01),
Općinsko vijeće Općine Jalžabet na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine, donijelo je

-

Vjekoslav Brumec, Jalžabet, Varaždinska 69 predsjednik,
Stanislav Sreček, Kelemen, Varaždinska 78 član,
Miroslav Novak, Kaštelanec, Braće Radića 38
- član.

II.
Imenovani članovi Odbora za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Jalžabet, obnašati će svoju
dužnost u razdoblju od četiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-01/05-01/06
Urbroj: 2186/04-05/01
Jalžabet, 15. lipnja 2005.
Predsjedavajući Općinskog vijeća
Josip Levatić, v. r.
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12.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Jalžabet
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 24/01),
Općinsko vijeće Općine Jalžabet na 2. sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju načelnika Općine Jalžabet
I.
Dr. sc. Josip Križanić, iz Jalžabeta, Kolodvorska
27, imenuje se za načelnika Općine Jalžabet.
II.
Imenovani će dužnost načelnika obnašati u razdoblju od četiri godine, u svojstvu volontera.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-01/05-01/07
Urbroj: 2186/04-05/01
Jalžabet, 15. lipnja 2005.
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zadaće koje su mu stavljene u dužnost odrednicama
članka 38. Statuta Općine Jalžabet.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-01/05-01/08
Urbroj: 2186/04-05/01
Jalžabet, 15. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Pavličević, ing., v. r.
14.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Jalžabet
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 24/01),
Općinsko vijeće Općine Jalžabet na 2. sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika načelnika
Općine Jalžabet

Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Pavličević, ing., v. r.
13.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Jalžabet
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 24/01),
Općinsko vijeće Općine Jalžabet na 2. sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika načelnika
Općine Jalžabet
I.
Antun Grđan iz Kelemena, Ludbreška 17, imenuje
se za zamjenika načelnika Općine Jalžabet, na vrijeme
od četiri godine.
II.
Imenovani iz točke I. ovog Rješenja, obavljat će

I.
Miroslav Novak iz Kaštelanca, Braće Radića 38,
imenuje se za zamjenika načelnika Općine Jalžabet, na
vrijeme od četiri godine.
II.
Imenovani iz točke I. ovog Rješenja obavljat će
zadaće koje su mu stavljene u dužnost odrednicama
članka 38. Statuta Općine Jalžabet.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-01/05-01/09
Urbroj: 2186/04-05/01
Jalžabet, 15. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Pavličević, ing., v. r.

OPĆINA LJUBEŠĆICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
16.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 25. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 2/02), Općinsko vijeće

Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 24. lipnja
2005. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju osobe ovlaštene za podizanje
gotovine i za korištenje VISA - Electron kartice
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Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Ljubešćica za podizanje
gotovine i za korištenje VISA - Electron kartice ovlašćuje:
1. Suzanu Žugec, pročelnicu Jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 400-01/05-01/2
Urbroj: 2186/025-01-05-2
Ljubešćica, 24. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Gotić, v. r.

Broj 17/2005.

18.
Na temelju odredbi članka 27. Zakona o popisu
birača (»Narodne novine« broj 19/92), članka 25.
stavka 1. podstavka 7. i članka 30. Statuta Općine
Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 22/01) i članka 17. stavka 4. i članka 22. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 2/02), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj
24. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju Komisije za popise birača
I.
Osniva se Komisija za popise birača.
II.
U sastav Komisije iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:

17.
Na temelju odredbi članka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst i 177/04), članka 25. i 55. Statuta Općine
Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 22/01) i članka 17. i 35. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 2/02), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 24. lipnja 2005.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Ljubešćica za 2004. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Ljubešćica prihvaća u cijelosti Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Ljubešćica za 2004. godinu.

1. Dragutin Gotić, Zagrebačka 12, Ljubešćica,
za predsjednika,
2. Dragutin Sakač, Kapela Kalnička 4A, Ljubešćica, za zamjenika predsjednika,
3. Suzana Žugec, Zagrebačka 28C, Ljubešćica,
za člana,
4. Nikolina Horvatić, Zagrebačka 72A, Ljubešćica, za člana,
5. Monika Sakač, Kapela Kalnička 24, Ljubešćica, za člana,
6. Veronika Mikulčić, Zagrebačka 65B, Ljubešćica, za zamjenika člana.
III.
Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje o
razrješenju i imenovanju Komisije za popise birača,
Klasa: 013-02/01-01/3, Urbroj: 2186-025-01-01-2 od
15. studenoga 2001.

II.
Reviziju Proračuna obavio je Državni ured za reviziju - Područni ured Varaždin.
III.
Ovaj Zaključak dostavit će se Državnom uredu za
reviziju - Područni ured Varaždin.
IV.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 013-02/05-01/2
Urbroj: 2186/025-01-05-3
Ljubešćica, 24. lipnja 2005.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 041-01/05-01/1
Urbroj: 2186/025-01-05-2
Ljubešćica, 24. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Gotić, v. r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Gotić, v. r.

19.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka
38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01- vjerodostojno tumečenje), članka 25. stavka 1. podstavka
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7. i članka 30. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01) i članka
17. stavka 4. i članka 22. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 2/02), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 24. lipnja 2005. godine,
donosi
RJEŠENJE
o osnivanju Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Općine Ljubešćica

20.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka
38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 25. stavka 1. podstavka
7. i članka 30. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01) i članka
17. stavka 4. i članka 22. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 2/02), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 24. lipnja 2005. godine,
donosi

I.

RJEŠENJE

Osniva se Općinsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda Općine Ljubešćica.

o osnivanju Komisije za socijalna pitanja
I.

II.

Osniva se Komisija za socijalna pitanja.

U sastav Općinskog povjerenstva iz točke I. ovog
Rješenja imenuju se:
1. Franjo Ivanušec, Kalnička 78, Ljubešćica, za
predsjednika,
2. Vjekoslav Pavlić, Kapela Kalnička 83, Ljubešćica, za člana,
3. Stjepan Horvatić, Rudnička 1, Ljubešćica, za
člana.
Predsjednik i članovi Općinskog povjerenstva
imenuju se na vrijeme od četiri godine.
III.
Općinsko povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja
obavljat će poslove i zadaće koji su Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda stavljeni u nadležnosti
i djelokrug rada Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda.
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II.
Komisija za socijalna pitanja ima predsjednika i
dva člana.
U sastav Komisije iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Za MO Kapela Kalnička i Rakovec
- Stjepan Rešetar, Kapela Kalnička 22, Ljubešćica, za predsjednika,
2. Za MO Ljubešćica
na,

-

Ivan Tomiek, Kalnička 28, Ljubešćica, za čla-

3. Za MO Ljubelj Kalnički i Ljubelj
- Branko Repnjak, Ljubelj Kalnički 25B, Ljubešćica, za člana.

IV.
Stručne i administrativne poslove za Općinsko
povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja obavljat će
Jedinstveni upravni odjel Općine Ljubešćica.
V.
Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje o
imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Klasa: 920-11/01-01/2, Urbroj:
2186-025-01-01-2 od 17. srpnja 2001. godine.

III.
Komisija iz točke I. ovog Rješenja je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Ljubešćica na području socijalne skrbi.
Komisija dostavlja Općinskom vijeću prijedloge,
mišljenja i inicijative vezane uz područje socijalne
skrbi.
IV.

V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 920-11/05-01/1
Urbroj: 2186/025-01-05-3
Ljubešćica, 24. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Gotić, v. r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 550-01/05-01/1
Urbroj: 2186/025-01-05-3
Ljubešćica, 24. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Gotić, v. r.
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OPĆINA PETRIJANEC
AKTI ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA I MANDATNE POSLOVE
1.

6. Antun Novoselec

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Općine Petrijanec Odbor za statutarno-pravna
pitanja i mandatne poslove Općinskog vijeća Općine
Petrijanec podnosi
IZVJEŠĆE
o provedenim izborima za izbor članova
Općinskog vijeća, te verifikaciji
vijećničkih mandata
Odbor za statutarno-pravna pitanja i mandatne
poslove Općinskog vijeća Općine Petrijanec na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2005. provjerio je sve
izborne akte i rezultate izbora koji su održani 15.
svibnja 2005. te je utvrđeno slijedeće:
A. Svi izborni akti su ispravni, a izbori su provedeni u skladu s važećim propisima. Izabranim
vijećnicima izdane su potvrde od nadležnog Izbornog
povjerenstva. Vijećnici su Odboru predočili izdane
potvrde. Na temlju izbornih rezultata Odbor utvrđuje
da su u sastav Općinskog vijeća Općine Petrijanec
izabrani slijedeći vijećnici:
1. Vladimir Kurečić, HDZ
2. Stjepan Golubić, HDZ
3. Nenad Tomašek, HDZ
4. Zdravko Cupar, nezavisni
5. Mirko Drožđek, HDZ
6. Ivan Kutnjak, HNS
7. Rudolf Kolarić, HSS
8. Ivan Habulan, SDP
9. Andrija Bedenik, HSS
B. Vijećnici Rudolf Kolarić, Ivan Kutnjak i Ivan
Habulan podnijeli su Odboru pisane ostavke na
mjesto vijećnika u Općinskom vijeću, a vijećnici Stjepan Golubić i Nenad Tomašek podnijeli su izjave o
stavljanju mandata u mirovanje. Slijedom odredbe
članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave političke stranke su predložile slijedeće zamjenike: Rudolf Potočnjak, Antun Novoselec, Slavko
Belšćak Josip Bačan i Stanko Skrbnik. Predloženi
zamjenici su bili kandidati na listama stranaka na izborima održanim 15. svibnja 2005. te im se slijedom
citiranog Zakona verificira mandat. Sukladno tome
Odbor zaključuje da Općinsko vijeće Općine Petrijanec čine slijedeći vijećnici:
1. Vladimir Kurečić
2. Josip Bačan
3. Stanko Skrbnik
4. Zdravko Cupar
5. Mirko Drožđek

7. Rudolf Potočnjak
8. Slavko Belščak
9. Andrija Bedenik
Klasa: 021-05/05-01/1
Urbroj: 2186-06-05-548
Petrijanec, 11. lipnja 2005.
Predsjednik Odbora za statutarno-pravna
pitanja i mandatne poslove
Zdravko Cupar, v. r.

2.
Na temelju članka 5. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Općine Petrijanec Odbor za statutarno-pravna
pitanja i mandatne poslove Općinskog vijeća Općine
Petrijanec podnosi
IZVJEŠĆE
o stavljanju mandata u mirovanje i verifikaciji
vijećničkog mandata zamjenika vijećnika
I.
Vijećnik Vladimir Kurečić podnio je ovom Odboru
pisanu izjavu o stavljanju vijećničkog mandata u
mirovanje zbog prihvaćanja dužnosti čije je obavljanje nespojivo s vijećničkim mandatom.
II.
U skladu s odredbom članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/05 - pročišćeni tekst) stranka kojoj
je vijećnik pripadao u trenutku stavljanja mandata
u mirovanje odredila je zamjenika vijećniku. To je
gosp. STANKO MIKULEK iz Nove Vesi, F. Bobića
91. Imenovani je bio na listi kandidata za Općinsko
vijeće na izborima održanim 15. svibnja 2005.
III.
U skladu s uvodno citiranim propisima Odbor
za statutarno-pravna pitanja i mandatne poslove
utvrđuje da vijećnik Stanko Mikulek počinje obnašati
dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Petrijanec s danom 24. lipnja 2005.
Klasa: 013-03/05-01/1
Urbroj: 2186-06-05-548
Petrijanec, 24. lipnja 2005.
Predsjednik Odbora za statutarno-pravna
pitanja i mandatne poslove
Zdravko Cupar, v. r.
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
4.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Petrijanec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 6/02)
Općinsko vijeće Općine Petrijanec na kostituirajućoj
sjednici održanoj 11. lipnja 2005. donosi

6.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Petrijanec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 6/02)
Općinsko vijeće Općine Petrijanec na konstituirajućoj sjednici održanoj 11. lipnja 2005. donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za statutarno-pravna
pitanja i mandatne poslove
I.
U Odbor za statutarno-pravna pitanja i mandatne
poslove izabrani su:
1. Zdravko Cupar - predsjednik
2. Mirko Drožđek - član
3. Andrija Bedenik - član
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/05-01/1
Urbroj: 2186-06-05-548
Petrijanec, 11. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Bačan, v. r.

5.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Petrijanec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 6/02)
Općinsko vijeće Općine Petrijanec na kostituirajućoj
sjednici održanoj 11. lipnja 2005. donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Petrijanec
I.
JOSIP BAČAN iz Petrijanca, Nazorova 159, izabran je za predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijanec.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/05-01/1
Urbroj: 2186-06-05-548
Petrijanec, 11. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Bačan, v. r.

RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
I.
U Odbor za izbor i imenovanja izabrani su:
1. Stanko Skrbnik - za predsjednika
2. Zdravko Cupar - za člana
3. Slavko Belščak - za člana
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/05-01/1
Urbroj: 2186-06-05-548
Petrijanec, 11. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Bačan, v. r.

7.
Na temelju članka 35. stavka 3. i članka 40. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), te
članka 38. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 6/02) Općinsko vijeće Općine Petrijanec na sjednici održanoj 24. lipnja
2005. donosi
RJEŠENJE
o izboru općinskog načelnika
I.
VLADIMIR KUREČIĆ iz Petrijanca, Nazorova 71
izabran je za općinskog načelnika Općine Petrijanec.
Načelnik je po položaju ujedno i predsjednik
Općinskog poglavarstva.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
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Klasa: 022-01/05-01/1
Urbroj: 2186-06-05-548
Petrijanec, 24. lipnja 2005.

Klasa: 022-01/05-01/1
Urbroj: 2186-06-05-548
Petrijanec, 24. lipnja 2005.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Bačan, v. r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Bačan, v. r.

9.

8.
Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) te članka 45. Statuta Općine
Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 6/02) Općinsko vijeće Općine Petrijanec na sjednici održanoj 24. lipnja 2005. donosi

Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) te članka 39. Statuta Općine
Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 6/02) Općinsko vijeće Općine Petrijanec na sjednici održanoj 24. lipnja 2005. donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru članova Općinskog poglavarstva
Općine Petrijanec

o izboru zamjenika načelnika Općine Petrijanec
I.

I.
U Općinsko poglavarstvo Općine Petrijanec izabrani su slijedeći članovi:
1. Nenad Tomašek, Nova Ves Petrijanečka, F.
Bobića 78
2. Ivan Prepelić, Majerje, Basaričekova bb.
3. Ivan Golub, Petrijanec, M. Gupca 10
4. Pavao Kereži, Strmec Podravski, B. Radić
191
II.

NENAD TOMAŠEK iz Nove Vesi Petrijanečke, F.
Bobića 78 izabran je za zamjenika načelnika Općine
Petrijanec.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 022-01/05-01/1
Urbroj: 2186-06-05-548
Petrijanec, 24. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Bačan, v. r.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

OPĆINA SVETI ĐURĐ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
4.

Članak 2.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Sveti
Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
20/01), Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na konstituirajućoj sjednici održanoj 8. lipnja 2005. godine,
donijelo je
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-01/05-02/02
Urbroj: 2186-21/05-02
Sveti Đurđ, 8. lipnja 2005.

o izboru Komisije za izbor i imenovanje

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v. r.

Članak 1.
U Komisiju za izbor i imenovanje Općine Sveti
Đurđ izabrani su:
1. Marija Milak - predsjednik,
2. Zlatko Gizdavec - član,
3. Boris Kovaček - član.

5.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Sveti
Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
20/01), Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na kon-
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

o izboru Komisije za statut i poslovnik

Klasa: 021-01/05-02/02
Urbroj: 2186-21/05-02
Sveti Đurđ, 8. lipnja 2005.

Članak 1.
U Komisiju za statut i poslovnik Općine Sveti Đurđ
izabrani su:

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v. r.

1. Antun Gomaz - predsjednik,
2. Marijan Lazar - član,
3. Josip Štabi - član.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

7.
Na temelju članka 25. Statuta Općine Sveti Đurđ
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/01),
Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na 3. sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine, donijelo je
ODLUKU

Klasa: 021-01/05-02/03
Urbroj: 2186-21/05-03
Sveti Đurđ, 8. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v. r.

o osnivanju Odbora za proračun i financije
Članak 1.
U Odbor za proračun i financije Općinskog vijeća
Općine Sveti Đurđ biraju se:
ka,

2. Josip Jany, Luka Ludbreška 77 - za člana,

6.
Na temelju članka 25. Statuta Općine Sveti Đurđ
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/01),
Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na 2. sjednici održanoj 8. lipnja 2005. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju osoba za potpisivanje financijskih
dokumenata
Članak 1.
se:

3. Zoran Kunić, Luka Ludbreška 109 - za člana.
Članak 2.
Odbor za proračun i financije raspravlja o pitanjima koja se odnose na financiranje Općine, izvore i
vrste prihoda, te proračun Općine Sveti Đurđ.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Za potpisivanje financijskih dokumenata imenuju

1. Marijan Lazar, prof., načelnik Općine Sveti
Đurđ,
ća,

1. Ankica Gizdavec, Struga 124 - za predsjedni-

Klasa: 021-05/05-02/03
Urbroj: 2186-21/05-03
Sveti Đurđ, 30. lipnja 2005.

2. Zlatko Sinković, predsjednik Općinskog vije-

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v. r.

3. Josip Jany, član Općinskog vijeća i zamjenik
predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ.
Članak 2.
Potpisnici iz članka 1. ove Odluke deponirat će
svoje potpise kod Zagrebačke banke d.d.
Članak 3.
Potpisivanje dokumentacije vršit će se po dva potpisnika.

8.
Na temelju Odluke o određivanju visine naknade
troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 46/05)
i članka 25. Statuta Općine Sveti Đurđ (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 20/01), Općinsko
vijeće Općine Sveti Đurđ na 3. sjednici održanoj 30.
lipnja 2005. godine, donijelo je
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o naknadi za rad političkih stranaka
Općine Sveti Đurđ

Klasa: 021-01/05-02/04
Urbroj: 2186-21/05-04
Sveti Đurđ, 8. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v. r.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se naknada za rad političih stranaka Općine Sveti Đurđ koje su registrirane
na području Općine Sveti Đurđ.
Naknada se određuje u visini od 2.000,00 kuna po
članu/vijećniku izabranom u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 2.
Naknada će se isplaćivati iz Proračuna Općine
Sveti Đurđ na žiro-račun političke stranke.

10.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), te članka 46. Statuta Općine Sveti
Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
20/01), Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na sjednici održanoj 8. lipnja 2005. godine, donijelo je

Članak 3.

RJEŠENJE

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 402-07/05-02/01
Urbroj: 2186-21/05-04
Sveti Đurđ, 30. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v. r.

9.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 32. Statuta Općine Sveti
Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
20/01), Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na konstituirajućoj sjednici održanoj 8. lipnja 2005. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ
I.
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti
Đurđ izabran je Zlatko Sinković iz Svetog Đurđa,
Lovački put 1.
II.
Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ izabrani su:
1. Josip Jany iz Luke Ludbreške kbr. 77,
2. Stjepan Novak iz Hrženice, Miroslava Krleže
36.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
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o izboru načelnika Općine Sveti Đurđ
I.
Marijan Lazar, prof. iz Hrženice, Kralja Tomislava 2, izabran je za načelnika Općine Sveti Đurđ.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 022-01/05-02/01
Urbroj: 2186-21/05-01
Sveti Đurđ, 8. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v. r.

11.
Na temelju članka 41. i 43. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), te članka 46. Statuta Općine Sveti
Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
20/01), Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na sjednici održanoj 8. lipnja 2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru zamjenika načelnika Općine Sveti Đurđ
I.
Marija Milak iz Svetog Đurđa, Dravska 30, izabrana je za zamjenika načelnika Općine Sveti Đurđ.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
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Klasa: 022-01/05-02/0
Urbroj: 2186-21/05Sveti Đurđ, 8. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v. r.

-

Marijan Lazar, prof., Hrženica, Kralja
Tomislava 2,

-

Marija Milak, Sveti Đurđ, Dravska 30,

-

Zlatko Gizdavec, Struga 124,

-

Stjepan Novak, Hrženica, Miroslava Krleže
36,

-

Dragutin Pokos, Komarnica Ludbreška 19.

12.
Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01), te članka 41. i 42.
Statuta Općine Sveti Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/01) i članka 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 5/94), Općinsko
vijeće Općine Sveti Đurđ na konstituirajućoj sjednici
održanoj 8. lipnja 2005. godine, donijelo je
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II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-05/05-02/01
Urbroj: 2186-21/05-01
Sveti Đurđ, 30. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v. r.

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije
I.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine
Sveti Đurđ biraju se:
1. Zlatko Sinković - predsjednik,
2. Josip Jany - član,
3. Zoran Kunić - član.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 021-01/05-02/01
Urbroj: 2186-21/05-01
Sveti Đurđ, 8. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v. r.

14.
Na temelju članka 27. Zakona o popisu birača
(»Narodne novine« broj 19/92), te članka 25. Statuta Općine Sveti Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine Sveti
Đurđ na 3. sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za popise birača
I.
Imenuje se Komisija za popise birača u sastavu:
1. Boris Kovaček, Sveti Đurđ, Braće Radića 28
- za predsjednika,
2. Ivan Okić, Struga kbr. 18, za člana,
3. Stjepan Kovaček, Preloška 3, Sveti Đurđ za člana,
4. Josip Namjesnik, Hrženica, A. Mihanovića
13 - za zamjenika predsjednika,

13.
Na temelju članka 35. i 46. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), te članka 59. Statuta Općine Sveti
Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
20/01), Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na 3. sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru članova Općinskog poglavarstva
Općine Sveti Đurđ
I.
U Općinsko poglavarstvo Općine Sveti Đurđ biraju se:

5. Josip Štabi, Karlovec Ludbreški, Glavna 28
- za zamjenika člana,
6. Zoran Kunić, Luka Ludbreška 109 - za
zamjenika člana.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 013-02/05-02/01
Urbroj: 2186-21/05-01
Sveti Đurđ, 30. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Sinković, v. r.

980

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

Broj 17/2005.

OPĆINA SVETI ILIJA
AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA
1.
Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 4/02), Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija podnosi
IZVJEŠĆE
o provedenim izborima za izbor članova
Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija te o imenima
izabranih vijećnika
Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija na sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine provjerilo je sve izborne akte i materijale vezane
uz rezultate izbora za predstavnička tijela jedinica
lokalne samouprave (gradovi i općine) održane 15.
svibnja 2005. godine te utvrdilo:
1. Da su potvrde o izboru izdane od strane Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sveti Ilija, kao i
svi drugi izborni akti ispravni, da u postupku izbora
nije bilo prigovora na navedene rezultate, te da su
izbori provedeni u skladu s važećim propisima.
U skladu s tim Mandatno povjerenstvo utvrđuje
da su u Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija izabrani
ovi vijećnici:
DEMOKRATSKI CENTAR - DC
1. Tomo Cikač
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

3. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su mandati vijećnika u skladu sa zakonom, te predlaže da se
izabranim vijećnicima danas verificira mandat.
4. Slijedom naprijed navedenog, Mandatno povjerenstvo utvrđuje da Općinsko vijeće Općine Sveti
Ilija čine slijedeći članovi:
1. Tomo Cikač
2. Ivica Minđek
3. Marin Bosilj
4. Stanislav Krklec
5. Nadica Dreven - Budinski
6. Ivan Domislović
7. Zdravko Ostroški
8. Martin Hajdinjak
9. Rudolf Makaj
10. Jasna Blagus
11. Franjo Korpar
12. Josip Cikač, mr. sc.
13. Borko Mikić
Najstariji član Općinskog vijeća je g. mr. sc. Josip
Cikač.
Mandatno povjerenstvo predlaže Vijeću da usvoji
ovo Izvješće.
Sveti Ilija 14. lipnja 2005.

1. Ivica Minđek
2. Marin Bosilj

MANDATNO POVJERENSTVO

3. Stanislav Krklec
4. Nadica Dreven - Budinski
5. Ivan Domislović
6. Zdravko Ostroški
HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS
SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA - SHUS
1. Martin Hajdinjak
2. Rudolf Makaj

2.
Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 4/02), Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija podnosi
IZVJEŠĆE
o stavljanju mandata u mirovanje

3. Jasna Blagus
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Franjo Korpar
2. Josip Cikač, mr. sc.
3. Borko Mikić
2. Na konstituirajuću sjednicu pristupilo je ukupno 13 izabranih članova te su svi predali potvrde o
izboru od strane nadležnog Izbornog povjerenstva.

Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija na sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine
utvrdilo je da zbog nespojivosti obnašanja dužnosti
člana predstavničkog tijela prema članku 5. Zakona o
izboru članova predstavničkog tijela jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave ti vijećnici dužni
su staviti mandat u mirovanje.
Zbog nespojivosti obnašanja dužnosti vijećnik
IVICA MINĐEK stavlja svoj mandat u mirovanje. Sukladno zakonu Hrvatska demokratska zajednica koja
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je predlagatelj liste s koje je izabran vijećnik određuje za zamjenika VLADIMIRA SOKOLA.

zamjenicima koje su odredile političke stranke danas
verificira mandat.

Zbog nespojivosti obnašanja dužnosti vijećnika
MARIN BOSILJ stavlja svoj mandat u mirovanje. Sukladno zakonu Hrvatska demokratska zajednica koja
je predlagatelj liste s koje je izabran vijećnik određuje za zamjenika MILIVOJA PTIČEKA.

Dakle, Mandatno povjerenstvo predlaže da se verificira mandat vijećnicima:

Zbog nespojivosti obnašanja dužnosti vijećnica
NADICA DREVEN-BUDINSKI stavlja svoj mandat u
mirovanje. Sukladno zakonu Hrvatska demokratska
zajednica koja je predlagatelj liste s koje je izabrana
vijećnica određuje za zamjenika DRAGUTINA HRASTIĆ.
Zbog nespojivosti obnašanja dužnosti vijećnika
MARTIN HAJDINJAK stavlja svoj mandat u mirovanje. Sukladno zakonu Hrvatska narodna stranka,
Savez hrvatskih umirovljenika i seniora koja je predlagatelj liste s koje je izabran vijećnik određuje za
zamjenika VLADIMIRA HOLI.
Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je u mirovanje
mandata te određivanje zamjenika izabranog člana
provedeno u skladu sa zakonom, te predlaže da se

-

Vladimiru Sokol,

-

Milivoju Ptiček,

-

Dragutinu Hrastić i

-

Vladimiru Holi.

Verifikacijom mandata i nakon što polože svečanu prisegu, vijećnici počinju ostvarivati sva prava i
dužnosti utvrđene zakonom, Statutom Općine Sveti
Ilija, te Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Sveti
Ilija.
Mandatno povjerenstvo predlaže Vijeću da usvoji
ovo Izvješće.
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
MANDATNO POVJERENSTVO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6.
Na temelju članka 21. i 32. Statuta Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
22/01) i članka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 4/02) Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na
sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Mandatnog
povjerenstva Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija
Članak 1.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija izabrani su:
- za predsjednika:
1. Martin Hajdinjak
- za članove:
2. Ivan Domislović
3. Marin Bosilj
Članak 2.
Ova Odluka se primjenjuje danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 119-02/05-01/01
Urbroj: 2186/08-05-01/01
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Mr. Josip Cikač, v. r.

7.
Na temelju članka 21. i 32. Statuta Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
22/01) i članka 32. i 34. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 4/02) Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija
na sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i
imenovanje Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija
Članak 1.
U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija izabrani su:
-

za predsjednika:

1. Nadica Dreven - Budinski,
-

za članove:

2. Ivica Minđek,
3. Rudolf Makaj,
4. Martin Hajdinjak,
5. Stanislav Krklec.
Članak 2.
Ova Odluka se primjenjuje danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
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Klasa: 119-02/05-01/02
Urbroj: 2186/08-05-01/02
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Mr. Josip Cikač, v. r.

Broj 17/2005.
Članak 1.

U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija izabrani su:
-

za predsjednika:

1. Dragutin Hrastić,
-

za članove:

2. Milivoj Ptiček,
3. Rudolf Makaj,

8.
Na temelju članka 21. i 32. Statuta Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
22/01) i članka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 4/02) Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na
sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova
Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija

4. Vladimir Holi,
5. Vladimir Sokol.
Članak 2.
Ova Odluka se primjenjuje danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 119-02/05-01/10
Urbroj: 2186/08-05-01/10
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.

Članak 1.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija izabrani su:
-

za predsjednika:

1. Vladimir Holi,
-

za članove:

2. Ivan Domislović,
3. Vladimir Sokol.
Članak 2.
Ova Odluka se primjenjuje danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 119-02/05-01/09
Urbroj: 2186/08-05-01/09
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.

10.
Na temelju članka 21. i 32. Statuta Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
22/01) i članka 32. i 35. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 4/02) Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija
na sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Odbora za statut
i poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija
Članak 1.
U Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija izabrani su:
-

za predsjednika:

1. Jasna Blagus,
-

za članove:

2. Zdravko Ostroški,
3. Stanislav Krklec,
4. Vladimir Holi,

9.

5. Franjo Korpar.

Na temelju članka 21. i 32. Statuta Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
22/01) i članka 32. i 34. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 4/02) Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija
na sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija

Članak 2.
Ova Odluka se primjenjuje danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 119-02/05-01/11
Urbroj: 2186/08-05-01/11
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.
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Članak 2.

Na temelju članka 21. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01)
i članka 32. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 4/02) Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine donosi
ODLUKU

Ova Odluka se primjenjuje danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 119-02/05-01/14
Urbroj: 2186/08-05-01/14
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.

o izboru predsjednika i članova Odbora za
financije i proračun Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija
Članak 1.
U Odbor za financije i proračun Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija izabrani su:
1. Zdravko Ostroški - predsjednik,
2. Dragutin Hrastić,
3. Rudolf Makaj,
4. Vladimir Holi,

13.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01)
i članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 4/02) Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na sjednici održanoj 13. srpnja 2005. godine donosi

5. Josip Cikač.

ODLUKU
Članak 2.

Ova Odluka se primjenjuje danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 119-02/05-01/12
Urbroj: 2186/08-05-01/12
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.

o ovlaštenim potpisnicima za raspolaganje
novčanim sredstvima na žiro-računu
Općine Sveti Ilija
Članak 1.
Za ovlaštene potpisnike za raspolaganje novčanim sredstvima na žiro-računu Općine Sveti Đurđ
imenovani su:
1. Ivica Minđek,
2. Martin Hajdinjak,
3. Marin Bosilj,
4. Zdravko Ostroški.
Članak 2.

12.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01)
i članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 4/02) Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine donosi

Ova Odluka se primjenjuje danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 119-02/05-01/15
Urbroj: 2186/08-05-01/15
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.

ODLUKU

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

o imenovanju Povjerenstva za primopredaju
dužnosti načelnika
Članak 1.
U Povjerenstvo za primopredaju dužnosti Načelnika imenuju se:
1. Franjo Korpar,
2. Ivica Minđek,

14.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
22/01), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na sjednici
održanoj 14. lipnja 2005. godine donosi

3. Josip Cikač,
4. Zdravko Ostroški,
5. Martin Hajdinjak,
6. Ljiljana Jurak.

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Sveti Ilija za 2004. godinu
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Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Sveti Ilija za 2004. godinu, uz obvezu
poduzeti sve potrebne mjere za uklanjanje navedenih nepravilnosti.
Članak 2.
Ova Odluka se primjenjuje danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 041-01/05-01/01
Urbroj: 2186/08-05-01/01
Sveti Ilija, 13. srpnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.

Broj 17/2005.

III. UVJETI I MJERILA ZA PROVEDBU
POSTUPKA
Članak 3.
Postupak ustupanja obavljanja djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se javnim natječajem.
Odluku o objavi javnog natječaja donosi Općinsko
poglavarstvo.
Članak 4.
Javni natječaj obavezno sadrži:
- naziv komunalne djelatnosti koja se obavlja
putem koncesije,
-

rok na koji se daje koncesija,

-

vrstu i opseg poslova,

- način i određivanje cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
- potrebna jamstva ponuditelja za ispunjenje
ugovora o koncesiji,

15.
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom 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) i članka 55. Statuta Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na
sjednici održanoj 13. srpnja 2005. godine, donosi

-

način, mjesto i rok podnošenja ponude,

-

opcija ponude,

- dokumentacija ili isprave koje je potrebno priložiti ponudi,
-

mjesto i vrijeme otvaranja pristiglih ponuda,

-

uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Javni natječaj objavljuje se u tisku te na oglasnoj
ploči Općine.

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
mogu obavljati na temelju koncesije, te uvjetima
i mjerilima za provedbu postupka davanja
koncesije na području Općine Sveti Ilija
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti opisane u članku 11. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, koje se mogu obavljati putem
koncesije, te uvjeti i mjerila za provedbu postupka
davanja koncesije na području Općine Sveti Ilija.
II. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE
MOGU OBAVLJATI PUTEM KONCESIJE
Članak 2.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju koncesije u Općini Sveti Ilija su:
-

odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,
-

skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

-

odlaganje komunalnog otpada,

-

prijevoz pokojnika,

-

obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 5.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeću
dokumentaciju, odnosno isprave:
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalnih
djelatnosti,
-

obrazac BON 1 i BON 2,

- potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima,
- ovjerenu izjavu da direktor društva ili vlasnik
obrta nije kažnjavan,
- potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni,
odnosno kazneni postupak,
- referentna lista za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja.
Članak 6.
Općinsko poglavarstvo će samo provesti postupak otvaranja pristiglih ponuda ili za isto imenovati
posebno povjerenstvo.
Pristigle ponude moraju se otvoriti najranije u roku
od tri dana, a najkasnije u roku od petnaest dana, od
isteka roka za podnošenje ponuda.
Postupak otvaranja ponuda je javan.
O tijeku postupka otvaranje pristiglih ponuda obavezno se vodi zapisnik.
Na osnovu pristiglih ponuda Općinsko poglavarstvo donosi zaključak o prijedlogu za odabir ponude,
te isti upućuje Općinskom vijeću na odlučivanje.
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Nepravodobne i nepotpune ponude se ne razmatraju.
Članak 7.
Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće, naročito na temelju slijedećih mjerila:
-

poslovnog ugleda podnositelja ponude,

-

povoljnosti ponude (tehnička i financijska),

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

pojedinoj zoni, određena u kunama po m 3 građevine,
sa,

-

način i rokovi plaćanja komunalnog doprino-

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim
slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za
slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odluka o davanju koncesije obavezno sadrži:
-

djelatnost za koju se daje koncesija,

-

vrijeme na koje se koncesija daje,

-

visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

-

cijenu i način naplate za pruženu uslugu i

-

obvezu koncesionara.

Članak 2.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
Vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor s prebivalištem izvan područja Općine Sveti Ilija komunalni doprinos plaća
uvećan za 100%.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ova Odluka primjenjuje se osmog dana od dana
obave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 363-05/05-01/01
Urbroj: 2186/08-05-01/01
Sveti Ilija, 13. srpnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.
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Članak 3.
Komunalni doprinos je prihod Proračuna Općine Sveti Ilija, a iz sredstava doprinosa financira se
izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:
-

javnih površina,

-

nerazvrstanih cesta,

-

groblja i

-

javne rasvjete.
Članak 4.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine obuhvaća:
a) javne zelene površine - parkovi, dječja igrališta, otvoreni odvodni kanali,

16.
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,
70/97, 128/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04
i 110/04) i članka 55. Statuta Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01),
Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na sjednici održanoj 13. srpnja 2005. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa na području
Općine Sveti Ilija te:
- područja zona u Općini ovisno o pogodnosti
položaja određenog područja i stupnju opremljenosti
objektima i uređajima komunalne infrastrukture,
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po
vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture po

b) javne prometne površine - trgovi, pješačke
staze, biciklističke staze i slično.
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste obuhvaća:
a) izgradnju cesta koje povezuje naselja izvan
granica njihovog građevinskog područja,
b) ostale ceste koje povezuju manja građevinska
područja s glavnim cestama naselja ili javnim površinama unutar građevinskog područja.
Izgradnja objekata i uređaja za javnu rasvjetu
obuhvaća:
a) objekte, uređaje i opremu koji služe osvjetljenju javnih površina, javnih prometnica koje prolaze
naseljem, te nerazvrstanih cesta.
II. PODRUČJA ZONA ZA PLAĆANJE
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 5.
Za utvrđivanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa na području Općine Sveti Ilija, utvrđuju se
slijedeće zone:
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I. zona
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Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka za
otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni doprinos obračunava se po
m 2 tlocrtne površine građevine, pri čemu je jedinična
vrijednost komunalnog doprinosa za obračun obujma
po m 3 u toj zoni.

Obuhvaća područja naselja: Tomaševec, Doljan,
Žigrovec, Sveti Ilija, Beletinec, Križanec, Seketin,
Krušljevec
II. zona

Kod dogradnje i rekonstrukcije individualnih stambenih objekata kojima se poveća obujam do 80 m 3 ne
plaća se komunalni doprinos.

Ovuhvaća područje zaseoka Conari, Hrastići i Šestaki

Obračun komunalnog doprinosa vrši se na način
da se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po
vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture pomnoži s m 3 (obujmom) građevine za koju se obračunava komunalni doprinos i tako dobivene vrijednosti
zbroje.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 6.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s
obujmom odnosno po m 3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine, ili
kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u
obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Članak 7.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po
vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture po
pojedinoj zoni, određena u kunama po m 3 građevine
iznosi kako slijedi:

Javne površine

Nerazvrstane
ceste

Groblje

Javna rasvjeta

I. zona

2

2

1

1

II. zona

2

1

1

1

ZONA

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 8.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine u postupku pokrenutom
na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti.
Rješenje o komunalnom doprinosu obavezno sadrži:
1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je
obveznik dužan platiti,
2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,
4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se graditi ili su već izgrađeni iz sredstava komunalnog doprinosa,
5. obvezu o razmjernom povratu sredstava u
odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz prethodne točke.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se
izjaviti žalba upravnom tijelu Varaždinske županije
nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.
Članak 9.
Tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju
kojeg se može graditi, dužno je u roku od osam dana
od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje tog akta,
jedan primjerak projektne dokumentacije dostaviti

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine radi donošenja rješenja o komunalnom doprinosu.
Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se
izdati prije nego je za istu građevinu izvršena uplata
komunalnog doprinosa ili kod obročne uplate nakon
izvršene uplate prve rate.
Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu
izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine.
Članak 10.
Obveznik komunalnog doprinosa može komunalni
doprinos platiti jednokratno ili u najviše šest mjesečnih obroka.
U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa iznos prvog obroka ne može biti niži od 30% od
cjelokupnog iznosa, dok se ostali obroci plaćaju u jednakim iznosima.
Obvezniku koji ne plati mjesečni obrok u roku
utvrđenom rješenjem, ostatak neplaćenog iznosa dospijeva na naplatu u cijelosti odmah, a na dospjele
neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna
kamata koja se plaća na neplaćene javne prihode.
V. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG
OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 11.
Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju
se u potpunosti:
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1. Općina Sveti Ilija,
2. mjesni odbori,
3. udruge koje djeluju na području Općine,
4. ustanove i druge pravne osobe čiji je osnivač
Općina Sveti Ilija,
5. hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata,
djeca poginulih hrvatskih branitelja koja nemaju ni
drugog roditelja, te obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja,
6. korisnici pomoći za uzdržavanje, te staračka
domaćinstva nesposobna za rad, ako u domaćinstvu
nemaju članova sposobnih za privređivanje,
7. investitori gradnje gospodarskih građevina
namijenjenih držanju domaćih životinja do 50 m 2, te
objekata i uređaja prometne, komunalne, energetske
i telekomunikacijske infrastrukture.
Na temelju pozitivnog mišljenja Općinskog vijeća
o potrebi oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa, mogu se u potpunosti osloboditi investitori
gradnje vjerskih građevina, građevina socijalnog programa, te građevina namijenjenih za kulturu, šport i
rekreaciju.
Članak 12.
Rješenje o potpunom oslobađanju od plaćanja
komunalnog doprinosa donosi Jedinstveni upravni
odjel Općine.
Podnositelj zahtjeva za potpuno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa dužan je uz zahtjev
priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za potpuno
oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u
slučajevima iz članka 11. stavka 1. alineja 5. i 6. ove
Odluke.
Članak 13.
Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju
se djelomično:
1. obveznici komunalnog doprinosa koji su putem
ugovora o sufinanciranju zaključenog s izvoditeljem
radova ili Općinom Sveti Ilija sudjelovali u financiranju gradnje postojećih objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz članka 3. ove Odluke, ukoliko podnesu dokaze da su u potpunosti podmirili obvezu po
tom ugovoru, u visini podmirenih obveza po ugovoru
o sufinanciranju, a maksimalno do visine utvrđenog
doprinosa.

munalnog doprinosa namiriti će se iz ostalih prihoda
Proračuna koji nisu namjenski.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ova Odluka primjenjuje se osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 363-05/05-01/01
Urbroj: 2186/08-05-01/01
Sveti Ilija, 13. srpnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.

17.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01)
i članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 4/02), na sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija
I.
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti
Ilija izabran je Zdravko Ostroški.
II.
Ovo Rješenje se primjenjuje danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-02/05-01/03
Urbroj: 2186/08-05-01/03
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
Predsjedavatelj
mr. Josip Cikač, v. r.

2. investitor gradnje poslovnog prostora za proizvodnu djelatnost u visni od 25% utvrđenog komunalnog doprinosa.
O djelomičnom oslobađanju komunalnog doprinosa donosi se posebno rješenje.
VI. IZVORI SREDSTAVA IZ KOJIH ĆE SE
PODMIRITI IZNOS ZA SLUČAJ
OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 14.
Za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od
plaćanja komunalnog doprinosa iznos sredstava ko-
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18.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01)
i članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 4/02), na sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija
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I.

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija izabrana je Jasna Blagus.

I.
Za načelnika Općine Sveti Ilija izabran je Ivica
Minđek iz Svetog Ilije, Vilima Cecelje 42.

II.
Ovo Rješenje se primjenjuje danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

II.
Ovo Rješenje se primjenjuje danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Klasa: 119-02/05-01/04
Urbroj: 2186/08-05-01/04
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.

Klasa: 119-02/05-01/06
Urbroj: 2186/08-05-01/06
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.

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

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

19.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01)
i članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 4/02), na sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine, donosi

21.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01)
i članka 18. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 4/02), na sjednici održanoj 14. lipnja 2005.
godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija

RJEŠENJE
o izboru 2 (dva) zamjenika načelnika Općine
Sveti Ilija

I.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija izabran je Tomo Cikač.
II.
Ovo Rješenje se primjenjuje danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-02/05-01/05
Urbroj: 2186/08-05-01/05
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.
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I.
su:

Za zamjenike načelnika Općine Sveti Ilija izabrani
-

Martin Hajdinjak,

-

Marin Bosilj.
II.

Ovo Rješenje se primjenjuje danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-02/05-01/07
Urbroj: 2186/08-05-01/07
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.

20.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01)
i članka 18. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 4/02), na sjednici održanoj 14. lipnja 2005.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru načelnika Općine Sveti Ilija

22.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01)
i članka 40. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 4/02), na sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine, donosi
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RJEŠENJE

o izboru članova Općinskog poglavarstva
Općine Sveti Ilija
I.
U Općinsko poglavarstvo Općine Sveti Ilija izabrani su:
1. Ivica Minđek - predsjednik Općinskog poglavarstva,
2. Martin Hajdinjak,
3. Marin Bosilj,
4. Nadica Dreven - Budinski,
5. Zdravko Pačko.
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24.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03
- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka
55. Statuta Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01), Općinsko vijeće
Općine Sveti Ilija na sjednici održanoj 13. srpnja
2005. godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2005. godinu
I. OPĆE ODREDBE

II.
Ovo Rješenje se primjenjuje danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-02/05-01/08
Urbroj: 2186/08-05-01/08
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.
23.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 22/01)
i članka 32. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 4/02), na sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Komisije za međunarodnu suradnju
I.
su:

Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ilija u 2005. godini za:
-

javne površine,

-

nerazvrstane ceste,

-

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

-

javnu rasvjetu,

-

opsrkbu pitkom vodom,

-

groblja,

-

sportske terene,

-

škole.
Članak 2.

Ovim Programom određuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata iz članka 1.
ovog Programa, te iznos financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

U Komisiju za međunarodnu suradnju izabrani
1. Ivan Domislović - predsjednik,
2. Milivoj Ptiček,
3. Jasna Blagus,

Članak 3.
U 2005. godini planiraju se slijedeće aktivnosti na
izgradnji javnih površina:
-

4. Borko Mikić,
5. Rudolf Makaj.

Uređenje Trga Josipa Godrijana u Svetom
Iliji

Vrijednost investicije: 120.000,00 kn
II.

Ovo Rješenje se primjenjuje danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 119-02/05-01/13
Urbroj: 2186/08-05-01/013
Sveti Ilija, 14. lipnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.

Izvori financiranje: kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
Rok izgradnje: 31. 12. 2005.
-

Dodatna ulaganja na cesti - Radnička ulica
u Belentincu

Vrijednost investicije: 160.000,00 kn
Izvori financiranja: Kapitalne pomoći iz državnog
proračuna
Rok izgradnje: 31. 12. 2005.
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III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Vrijednost investicije: 40.000,00 kn
Izvori financiranja: kapitalne pomoći iz državnog
proračuna

Članak 4.
-

Broj 17/2005.

Rok izvedbe: 31. 07. 2005.

Modernizacija ceste - Conari

Vrijednost investicije: 150.000,00 kn
Izvori financiranja: proračunska sredstva Općine
Rok izvedbe: 31. 12. 2005.
-

-

Dovršenje dječjih igrališta u Doljanu i
Tomaševcu

Vrijednost investicije: 50.000,00 kn

Kapitalne pomoći trgovačkom društvu u
javnom sektoru - ŽUC za zacjevljenje dijela
Željezničke ulice u Krušljevcu

Izvori financiranja: kapitalne pomoći iz državnog
proračuna
Rok izvedbe: 31. 12. 2005.

Vrijednost investicije: 35.000,00 kn
Izvori financiranja: proračunska sredstva Općine

Članak 8.

Rok izvedbe: 31. 12. 2005.

-

IV. UREĐENJE GROBLJA

Vrijednost investicije: 150.000,00 kn

Kapitalne pomoći - za izgradnju škole i
sportske dvorane u Svetom Iliji

Izvori financiranja: primljeni zajmovi od banaka
Čanak 5.
-

Ostali nespomenuti građevinski objekti ograda na groblju u Žigrovcu

Vrijednost investicije: 80.000,00 kn
Izvori financiranja:
-

proračunska sredstva Općine - 50.000,00 kn

- kapitalne pomoći od ostalih proračuna Općine
Beretinec i Grada Varaždina - 30.000,00 kn
Rok izvedbe: 31. 07. 2005.
-

Rok izvedbe: 4 godine.
-

Izrada glavnog izvedbenog projekta za
sportsku dvoranu u Beletincu

Vrijednost investicije: 150.000,00 kn
Izvori financiranja: primljeni zajmovi od banaka
Rok izvedbe: 31. 12. 2006.
REKAPITULACIJA

Otkup zemljišta - za parkiralište na groblju
u Žigrovcu i za dječje igralište u
Krušljevcu

1. Građenje javnih površina

280.000,00

2. Građenje nerazvrstanih cesta

185.000,00

Vrijednost investicije: 80.000,00 kn

3. Uređenje groblja

160.000,00

Izvori financiranja: proračunska sredstva Općine

4. Građenje objekata i uređaja za
odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda

600.000,00

5. Građenje objekata

440.000,00

Rok izvedbe: 31. 12. 2005.
V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA
ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA
Članak 6.
-

Izgradnja kanalizacije u Beletincu i
Doljanu

Vrijednost investicije: 600.000,00 kn
Izvori financiranja:
- kapitalne
250.000,00 kn

pomoći

iz

državnog

proračuna:

- ostali prihodi vodoprivrede - Hrvatske vode:
200.000,00 kn
-

primljeni zajmovi banaka: 150.000,00 kn

VI. GRAĐENJE OBJEKATA
Članak 7.
-

Dovršenje vatrogasnog spremišta u
Svetom Iliji

Ukupno

1.665.000,00
Članak 9.

Realizacija ovog Programa ovisit će o proračunskim mogućnostima Općine Sveti Ilija, te učešću
izvora sufinanciranja.
Članak 10.
Ovaj Program primjenjuje se osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Klasa: 363-01/05-01/01
Urbroj: 2186/08-05-01/01
Sveti Ilija, 13. srpnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Ostroški, dipl. ing., v. r.
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OPĆINA VISOKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
7.
Na temelju odredbe članka 5. i 8. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Općine Visoko (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 12/2004.), Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici održanoj 13.
svibnja 2005. godine, donosi

8.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i
članka 30. Statuta Općine Visoko (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 22/01), Općinsko vijeće
Općine Visoko na sjednici održanoj 6. srpnja 2005.
godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli nagrada Općine Visoko
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Visoko
dodjeljuje nagrade Općine Visoko u 2005. godini,
pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Općine, te njeno promicanje u zemlji i svijetu.
Članak 2.
Nagrade Općine Visoko dodjeljuju se:
Nagrada za životno djelo, u obliku Povelje sa zlatnim znakom, na podlozi crkva Presvetog Trojstva,
dodjeljuje se:
-

Gustavu Kuzmiću, svećeniku u mirovini.

Nagradu za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, u obliku Povelje sa srebrnim znakom, na podlozi stari mlin, dodjeljuje se:
-

»Omegi« d.d. Breznica,

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Visoko
I.
Zdravko Petrinjak iz Vrha Visočkog 4, izabran je
za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Visoko.
II.
Izabrani potpredsjednik dužnost će obnašati volonterski.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 023-01/05-01/08
Urbroj: 2186/027-05-1
Visoko, 6. srpnja 2005.

- Branimiru Matekoviću, predsjedniku KUD-a
»Braća Radić« Visoko.
Nagradu za doprinos ugledu i promociji Općine
Visoko u zemlji i svijetu u obliku Povelje s brončanim
znakom, na podlozi Belina lipa, dodjeljuje se:
-

Muzičkom sastavu »Visočki cajti«,

-

Ankici Škarić.
Članak 3.

Nagrade će se uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Visoko, povodom Dana Općine
20. svibnja 2005. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 061-01/05-01/01
Urbroj: 2186/027-04-1
Visoko, 13. svibnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Anđelko Stričak, v. r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Anđelko Stričak, v. r.

9.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 3094, 68/98,
61/00, 32/02 i 100/04), te članka 30. Statuta Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Visoko, na sjednici održanoj 6. srpnja 2005. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Općine Visoko za razdoblje
od 2001. do 2005. godine
UVOD
Prema odredbama članka 10. i 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94,
68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), utvrđena je obveza
praćenja stanja u prostoru i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja izradom posebnog
dokumenta - četverogodišnjeg Izvješća o stanju u
prosoru (u nastavku: Izvješće), a na temelju kojeg
se donosi četverogodišnji Program mjera za unapre-
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đenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program
mjera).

b) Ostali dokumenti vezani za prostorno uređenje

Izvješće sadrži analizu provođenja dokumenata
prostornog uređenja, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti za svrhovito gospodarenje prostorom, zaštitu vrijednosti prostora i okoliša i druge
elemente od važnosti za prostor.

Od ostalih dokumenata vezanih uz prostorno uređenje Općina je donijela slijedeće dokumente:

Do sada su za Općinu Visoko izrađena tri izvješća
o stanju u prostoru i to:
- za razdoblje od formiranja Općine do 1996.
godine, objavljeno u »Službenom vjesniku Županije
Varaždinske« broj 17/96 od 19. 10. 1996. godine.
Tom Izvješću prethodila je i dokumentacija Osnovna
obilježja prostora i prostornog uređenja Općine Visoko,
- za razdoblje od 1996. do 1999. godine, objavljeno u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«
broj 11/99 od 1. srpnja 1999. godine,
- za razdoblje od 1999. do 2001. godine objavljeno u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«
broj 12/02 od 24. lipnja 2002. godine.
Ovo Izvješće utvrđuje se za razdoblje od polovice
2001. godine do polovice 2005. godine.
I. DOKUMENTACIJA PROSTORNOG
UREĐENJA
a) Dokumenti prostornog uređenja - Prostorni
planovi
- Prostorni plan Varaždinske županije (u nastavku teksta: PPŽ), objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 8/00). Tim prostornim
planom, kao osnovnim prostorno-planskim dokumentom županijskog područja s kojima moraju biti usklađeni i na kojem se temelje svi ostali planovi užeg
područja, na strateško-razvojnoj razini je definirano
područje Općine Visoko.
Donošenjem PPŽ-a stvorene su pretpostavke za
izradu prostornih planova užih područja pa je tako i
Općina Visoko donijela Prostorni plan uređenja Općine Visoko za svoje upravno područje.
- Prostorni plan uređenja Općine Visoko donesen je 24. travnja 2003. godine i objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 10/03.
Prostorni plan uređenja Općine Visoko (u nastavku PPUO) je osnovni prostorni dokument za uređenja
prostora Općine, a pošto u Općini niti jedan prostor
nije pokriven detaljnim planom uređenja, temeljem
PPUO tijela državne uprave izdaju lokacijske i građevinske dozvole za sve zahvate na području Općine.
PPUO-om su za područje Općine utvrđeni uvjeti
za uređenje, korištenje i namjenu općinskog područja, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog zemljišta, te zaštitu okoliša, kulturnih dobara i osobito
vrijednih dijelova prirode.
Donošenjem PPUO stavljen je van snage Prostorni plan bivše Općine Novi Marof, u dijelu koji se
odnosio na upravno područje Općine Visoko, a koji
se do tada primjenjivao za područje Općine Visoko.

- Odluku o mreži nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije« broj 9/02),
- Odluku o paljenju suhe trave, korova i biljnih otpadaka, te loženju otvorene vatre na području
Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 26/03),
- Odluku o komunalnom doprinosu (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 4/02),
- Odluku o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
4/02),
- Odluku o postupanju s otpadom (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 8/02),
- Odluku o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 4/02),
- Odluku o komunalnom redu (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije« broj 15/97),
- Strategija gospodarskog razvitka Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj
4/05).
II. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA I OCJENA
PROVEDENIH MJERA I NJIHOVE
UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO
GOSPODARENJE PROSTOROM
a) Provođenje dokumenata prostornog
uređenja
Donošenjem PPUO kao osnovnog dokumenata
za uređenje prostora ukupno gospodarenje prostorom na području Općine i zahvati u prostoru vršeni
su sukladno odredbama tog dokumenta.
Prisutnost ovog dokumenta rezultirala je odgovornijim ponašanjem svih sudionika u zahvatima koje su
poduzimali u prostoru na području Općine. Ovim dokumentom su jasno definirani uvjeti načina na koji se
prostor može koristiti, a zahvati mogu poduzimati, te
su određene namjene zona u kojima se mogu realizirati pojedini sadržaji. To je rezultiralo podizanjem
efikasnosti nadležnih državnih javnih službi pri izdavanju potrebnih dokumenata za poduzimanje zahvata, a time i podizanjem zadovoljstva stranaka koje su
takve dokumente zahtijevale, jer su bitno smanjeni
rokovi od vremena pokretanja postupka.
Donošenjem PPUO-a povećao se broj zahvata
na ovom upravnom području i to uglavnom onim koji
su poduzimani u cilju osiguranja uvjeta stanovanja
fizičkih osoba, a manje onih za izgranju poslovnih
građevina. Pokazuje se sve veći interes za poslovne
sadržaje za uzgoj i tov životinja.
Ocjenjujući provedbu PPUO kao dokumenta koji
je ova Općina prilagodila vlastitim razvojnim potreba-
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ma, uz uvažavanje planova i dokumenata višeg reda,
može se istaći da se počinju pokretati investicijske
aktivnosti na području Općine.
b) Realizacija Programa mjera iz 2002. godine
Vezano uz ostvarenje tj. realizaciju dosadašnjeg
Progama mjera može se konstatirati slijedeće:
- Izrađen je Prostorni plan uređenja Općine,
čime su osigurani prostorno-planski preduvjeti za suvislu i ciljanu izgradnju i učinkovitu realizaciju planiranog, te brži i usmjereniji razvoj Općine.
- Sistematizacija osnovnih i bitnih infrastrukturnih podataka za područja naselja Općine realizirana je globalno na razini Općine PPUO-a, te su ista
ugrađena u Polazištu PPUO-a, a izrađena je u razini koja je propisana posebnim pravilnikom. Daljnju i
detaljniju sistematizaciju trebat će nastaviti za pojedina područja, kao i koordinaciju, odnosno dogovor
s javnim poduzećima o rezervama i mogućnostima
širenja, što se programira u narednom programskom
razdoblju.
- Od strane nadležnih poduzeća nije iskazana
potreba za izgradnjom odašiljača pokretne telekomunikacijske mreže, međutim stav Općinskog vijeća
je da područje Općine Visoko nije u dovoljnoj mjeri
pokriveno signalima pokretnih telekomunikacijskih
mreža, a i područje Općine nije pokriveno signalima
radio postaja s područja Varaždinske županije.
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Kod naselja Čanjevo vrši se eksploatacija kamena na brdu Ribelj i predviđa se daljnja eksploatacija,
ali samo do 1. faze (tj. do ostatka utvrde).
U Općini je također prisutan problem erozije brdskog poljoprivrednog zemljišta, pa se predlaže pretvaranje oranica na strmim padinama u vinograde i
voćnjake, a u najkritičnijim zonama pošumljavanje.
Najkritičnija klizišta su na cesti za Kračevac i cesti
prema Čanjevu.
Problem usitnjenosti poljoprivrednog zemljišta
prisutan je u čitavoj Općini. Postoje prijedlozi da se
pravnim aktima spriječi daljnje usitnjavanje, te potencira okrupnjavanje (kreditiranjem), što bi svakako
pridonijelo kvaliteti korištenja poljoprivrednog zemljišta.
U Općini Visoko javlja se interes za razvijanjem
seoskog turizma i intenzivnog stočarstva (kozarstva i
govedarstva), pa bi i te namjene trebale dobiti svoje
mjesto u korištenju zemIjišta. Trenutno postoji svinjogojska i peradarska proizvodnja, te uzgoj goveda.
U 2004. godini osnovana je Poljoprivredna zadruga Visoko kojoj je jedan od osnovnih ciljeva podizanje nasada šjivika.
Komunalna infrastruktura
Prometnice

Stoga, Općinsko vijeće smatra da je potrebno
izgraditi repetitor - odašiljač.

Općina Visoko ima vezu na autocestu Zagreb Varaždin - Goričan, koja prolazi zapadnim dijelom
Općine, preko čvora u Brezničkom Humu.

c) Ocjena stanja i problematika u pojedinim
dijelovima komunalnog i društvenog standarda
te zaštite prirodne i kulturne baštine

Područjem Općine, od zapadnog do istočnog dijela prolazi županijska cesta (2175), na koju se vežu
lokalne i nerazvrstane ceste. Navedena cesta je
2003. godine rekonstruirana na relaciji Breznica-Visoko te za daljnju rekrenstrukciju ostaje preostali dio
Visoko-Sudovec.

Ocjena korištenja i namjene zemljišta
Zemljište na području Općine Visoko predviđeno
je prostorno-planskom dokumentacijom za izgradnju
(građevinsko područje s rezerviranim namjenama za
mješovitu, pretežito stambenu izgradnju, te gspodarske, športske, rekreacijske, centralne i druge sadržaje), te za izgrađene (za športske, rekreacijske, turističke i lovne namjene) i neizgrađene površine izvan
naselja (poljoprivredne i šumske površine, mozaik
šumskih i poljoprivrednih površina, akumulacije i dr.).
Za gospodarsku namjenu definirane su gospodarske
- Poduzetničke zone Vinično i Visoko.
Područje uz rijeku Lonju, te potoke Presečno i
Kračevec definirano je kao poplavno područje.
Ostali vodeni tokovi su potoci: Kračevec, Presečno i Gegavac koji teku od sjevera prema jugu i
pritoci su rijeke Lonje. Lonja i pritoci cu bujičnog karaktera i izazivaju erozije u gornjim tokovima, a plavljenja u nižim dijelovima, što ugrožava prometnice i
poljoprivredne površine.
U južnom dijelu Općine dolazi do plavljenja pritoka rijeke Lonje. To je osobito izraženo uz naselje
Đurinovec, pa bi zbog zaštite poljoprivrednog zemljišta bilo potrebno izvršiti regulaciju ovog dijela toka
rijeke i pritoka.

Također asfaltiran je u 2004. godini preostali dio
županijske ceste Bisag-Sudovec (ŽC 2244) tako da
je sada navedena cesta asfaltirana u svojoj cijeloj
duini.
U proteklom izvještajnom vremenu asfaltirane su
nerazvrstane ceste u Kračevcu.
Pošta
Poštanski ured Visoko pokriva poštanskim prometom cjelokupno područje Općine Visoko.
Kapaciteti postojećeg poštanskog ureda prema
standardima Hrvatskih pošta zadovoijavaju potrebe
na prostoru ove Općine, te Hrvatske pošte ne planiraju otvaranje novih ureda na ovome području.
Kako danas poštanski uredi u mnogome predstavljaju i flnancljske institucije u kojima građani mogu
vršiti usluge platnog prometa nužnim je razmotriti i
ponovno intenzivirati napore na punom radnom vremenu voditelja poštanskog ureda i poštara. Sada
navedena radna mjesta pokriva ista osoba, odnosno
pola radnog vremena je u uredu, a pola na terenu
(raznosi poštu).
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Telekomunikacije
Općina Visoko relativno je dobro opremljena telekomunikacijskom infrastrukturom. Naselja u Općini Visoko vezana su na dvije telefonske centrale i
to: Vinično i Kračevec na centralu (626) u Viničnu, a
Visoko, Đurinovec, Presečno Visočko, Vrh Visočki i
Čanjevo na centralu (628) u Visokom.
Nezadovoljavajuća je pokrivenost područja Općine signalima pokretne komunikacijske mreže (VIP i
T Mobile).
Vodoopskrba
Cijelo južno područje Varaždinske županije, a
poglavito Općina Visoko predstavlja vrlo kritično područje glede vodoopskrbe. Prema izvješću JVP »Hrvatske vodoprivrede« - Ispostava Varaždin iz 2001.
godine, 443 (od ukupno 465) domaćinstava u Općini
Visoko ima priključak na lokalne vodovode, 22 domaćinstava ima hidrofor. Na području Općine postoji
dvanaest zasebnih vodovodnih mreža.
Postojeća vodoopskrba nije zadovoljavajuća za
ovo područje zbog pomanjkanja većih i kvalitetnijih
izvorišta, a uz postojeća nisu formirane zaštitne zone
i adekvatna služba održavanja, pa postoji mogućnost
zagađenja i opasnost od pojave hidričkih bolesti,
iako se vrše redovite analize ispravnosti vode. Zbog
toga je planirani priključak na sustav javnog vodovoda, sukladno vodoopskrbnom planu Varaždinske
županije, potrebno što prije realizirati.
Odvodnja
Ni u jednom naselju nije izgrađen sustav odvodnje, stoga je potrebno što hitnije prići rješavanju te
problematike.
Etektroopskrba
Sva naseija su opskrbljena električnom energijom. U 2004. godini izvršene su rekonstrukcije n.n.
električnih mreža u: Viničnu, Kračevcu, Visokom, Đurinovcu i Presečnu Visočkom.
Plinoopskrba
Na području Općine Visoko nema plinske mreže, stoga je potrebno da Županija što prije izabere
koncesionara, kako bi se moglo prići izradi projektne
dokumentacije.
Zbrinjavanje otpada
Neodgovarajuće zbrinjavanje otpada nepovoljno
se odrazilo na prostor pojavom nekontroliranih (divljih) odlagališta. Takvo stanje nije zadovoljavajuće
te je Općina ugovorila zbrinjavanje i odvoz komunal-
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nog otpada putem odabranog poduzeća Eko - FLOR
PLUS d.o.o. Jastrebarsko.
Svake godine u proljeće Općina organizira čišćenje nekontroliranih odlagaIišta tako da je jedan veći
dio očišćen. Trenutno je u izradi Plan sanacije nekontroliranih divljih odlagaIišta, kojim će se predvidjeti sanacija svih preostalih odIagaIišta.
Groblje
Na području Općine je jedno mjesno grobije u Visokom. U toku je izrada plana uređenja groblja, kojim
će biti predviđeno i proširenje groblja te parkiraIište.
Društvena infrastruktura
U naselju Visoko postoji slijedeća društvena infrastruktura: osmogodišnja škola (sa športskim igraIištima), predškolski odgoj, pošta, trgovina, crkva,
građevina lokalne samouprave, društveni dom, streIjana.
U tijeku je izrada Projektne dokumentacije za
izgradnju škoIske športske dvorane.
Na školskom igralištu uvedena je rasvjeta tako da
se može koristiti noću.
U naseljima Čanjevo, Đurinovec, Presečno Visočko i Vinično postoje vatrogasni domovi.
Vatrogasni domovi i društveni dom su u dosta lošem stanju pa je potrebno prići rekonstrukciji istih.
Kulturna i prirodna baština
Graditeljska baština Općine je slijedeća: kurija u
Čanjevu, crkva u Visokom, kapela u Viničnom, Belina
lipa u Visokom i arheoIoški lokalitet »Utvrda Čanjevo«. Značajnije mogućnosti razvoja, zaštite i revitalizacije kulturne i prirodne baštine u turistlčkom smislu
trenutno ne postoje.
Trenutno se provodi program arheoloških istraživanja Utvrde Čanjevo, te sanacija Crkve Presvetog
Trojstva.
Također, potrebno je sustavno prići zaštiti starih
vodenica, drvenih i kamenih kuća i kleti.
III.

OBJAVA

Izvješće o stanju u prostoru Općine Visoko objaviti će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, sukladno članku 11. stavku 6. Zakona o prostornom uređenju.
Klasa: 350-01/05-01/01
Urbroj: 2186/027-05-1
Visoko, 6. srpnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Anđelko Stričak, v. r.
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10.
Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 30/94, 68/98,
61/00, 32/02. i 100/04) i članka 30. Statuta Općine
Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Visoko, na sjednici održanoj 6. srpnja 2005. godine, donosi
PROGRAM
mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine
Visoko od 2005. do 2008. godine
UVOD
Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02. i 100/04), utvrđena je obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave da na temelju lzvješća o stanju u prostoru donese četverogodišnji Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (u nastavku teksta: Program
mjera).
Sukladno zakonskim odredbama Program mjera
određuje nove, odnosno izmjenu i dopunu postojećih
dokumenata prostornog uređenja, potrebu pribavljanja podatka i stručnih podloga za njihovu izradu, te
druge mjere od značaja za izradu tih dokumenata.
Programom mjera se utvrđuje potreba i razina uređenja građevinskog zemljišta, izvori za financiranje njegovog uređenja te rok u kojem je određeno zemIjište
potrebno urediti za planiranu namjenu.
Općina Visoko do sada je donijela tri Programa
mjera i to:
- za razdoblje od 1996. do 1999. objavljeno u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije« br.
17/96. od 19. 10. 1996. godine,
- za razdoblje od 1999. do 2001. godine, objavijeno u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« br.
11/99. od 1.7.1999. godine,
- za 2002. i 2003. godinu objavljeno u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« br. 12/02. od
24. Iipnja 2002. godine.
I. POTREBA IZRADE NOVIH ODNOSNO
IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
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S obzirom da Općina kreće u određene aktivnosti
u cilju boljeg gospodarskog razvitka svojeg područja postoji potreba za izmjenom i dopunom PPUO-a
Visoko. Prioritetno se to odnosi na potrebu preoblikovanja i proširenja gospodarske zone u naselju Vinično.
Vezano uz to potrebno je proširiti i građevinsko
područje mješovite, pretežito stambene zone u naseljima Vinično i Visoko, te definirati zone u nekim
naseljima koje bi se namijenile za šport i rekreaciju.
U postupku izmjena i dopuna plana svrhovito je
korigirati i neke druge elemente u PPUO-u, za koje je
uočena potreba tijekom provedbe ovog plana, a koji
se odnose na športsko-rekreacijsku, zdravstvenu i
turističku namjenu, usklađenje građevinskih područja
s novim podlogama, detaljne planove, ribnjake i dr.
Stoga se ovim Programom mjera programira izrada Izmjena i dopuna PPUO-a Visoko, kojom je potrebno obuhvatiti slijedeće:
- preoblikovanje i proširenje gospodarske zone u
naselju Vinično,
- definiranje športske, rekreacijske i zdravstvene
namjene/sadržaja na području Općine,
- definiranje uvjeta za izgradnju građevina turističkih namjena i građevina vezanih uz šumarstvo i lov
na području Općine,
- proširenje zona mješovite, pretežito stambene
namjene u naseljima Vinično i Visoko,
- usklađivanje/korekcije granica građevinskog područja naselja,
- dopunu zatečene izgradnje izvan građevinskog
područja,
- utvrđivanje potrebe izrade detaljnih planova uređenja,
- dopunu uvjeta u dijelu koji se odnose na formiranje ribnjaka,
- i drugo ukoliko se tijekom postupka izrade Izmjena i dopuna za to ukaže potreba.
Isto tako, s obzirom na potrebu jasnijeg definiranja ponašanja investitora u poduzetničkim zonama,
te za uređenje zone centra i većeg dijela mješovite
namjene u naselju Visoko programira se izrada detaljnih planova uređenja i to konkretno za:
- Poduzetničku zonu Vinično,
- Zonu centra u naselju Visoko,
- Zonu mješovite, pretežito stambene namjene u
naselju Visoko.

Područje Općine Visoko je obuhvaćeno i na odgovarajućoj razini razrađeno Prostornim planom Varaždinske županije kao osnovnim prostorno-planskim
dokumentom županijskog područja s kojim će morati biti uskladeni i na kojem će se temeljiti svi ostali
planovi užeg područja. Prostorni plan Varaždinske
županije usvojen je 18.5.2000. godine (objavljen u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj
8/00), te je Općina odgovarajuće i na propisani način
sudjelovala u njegovu donošenju.

Ukoliko se steknu uvjeti i za realizaciju gospodarske zone u naselju Visoko i ocjeni potrebnim za tu
zonu izraditi deta!jni plan uređenja moguće je pristupiti izradi detaljnog plana i za ovu zonu.

Za uređenje prostora Općine Visoko primjenjuje
se Prostorni plan uređenja Općine Visoko donesen u travnju 2003. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 10/03).

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine do sada su prikupljeni uglavnom svi
podaci i podloge, osim najnovijeg digitalnog katastra
područja Općine.

II. PRIBAVLJANJE PODATAKA TE
KARTOGRAFSKIH I STRUČNIH PODLOGA
ZA IZRADU DOKUMENATA PROSTORNOG
UREĐENJA
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Prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova (»Narodne
novine« br. 106/98) za izradu lzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine koristiti će se topografska karta u mjerilu 1:25.000, dok će se građevinska područja naselja prikazivati na katastarskim
planovima u mjerilu 1:5.000 na digitalnim katastarskim kartama.
Detaljni planovi uređenja izrađivati će se na topografsko-katastarskom planu (katastarskom planu)
u mjerilu 1:1.000, odnosno 1:500, ovisno o veličini
područja, a koristit će se i ortofoto podloge.
Od Državne geodetske uprave, pribavljene su
određene kartografske podloge i to topografske karte
u mjerilu 1:25.000 i postojeće katastarske podloge,
te aerofotogrametrijske snimke ortofoto karte, s ciljem da se olakša izrada/izmjena i dopuna potrebnih
prostornih planova.
Potrebno je pribaviti još digitalne katastarske podloge za područje Općine.
Takoder je od DGU potrebno pribaviti navedene
podloge za izradu detaljnih planova (za konkretna
područja), osim ortofoto podloge koje su već pribavljene.
Za izradu navedenih prostornih planova potrebno
je pribaviti podatke o komunalnoj i društvenoj infrastrukturi i ostale relevantne elemente ovisno o konkretnom planu. Tijela državne uprave i pravne osobe
s javnim ovlastima dužne su osigurati podatke i dokumente iz svoga djelokruga, a koji su potrebni za
izradu dokumenata prostornog uredenja (članak 29.
Zakona).
Dokumenti za ostalu kompleksniju izgradnju
Za realizaciju kompleksnije izgradnje, pojedine
veće investicije i zahvate na vrijednim prostorima,
trebat će, prema potrebi, izraditi idejne razrade, te
urbanistička i arhitektonska rješenja, to će se konkretno definirati projektnim zadacima za takvu izgradnju.
III. POTREBA I RAZINA UREĐENJA ZEMLJIŠTA
Prema Zakonu o prostornom uređenju jedinice
lokalne samouprave kroz Program mjera utvrđuju
potrebu uređenja zemljišta, izvore za financiranje takovog uređenja, te rok u kojem je određeno zemljište
potrebno urediti za planiranu namjenu.
Uređenje građevinskog zemljišta
Na područjima gdje će se izrađivati detaljni planovi uređenja (navedeni u točki I. ovog Programa mjera), uređenje zemljišta provodit će se sukladno tim
planovima, kojima će se odrediti raster ulica, način
formiranja parcela, potrebna komunalna i društvena
infrastruktura i drugi potrebni elementi. To se odnosi na prostor Poduzetničke zone u naselju Vinično i
veće mješovite zone u naselju Visoko.
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U narednom programskom razdoblju prioritetno je
uređenje zemIjišta za Poduzetničku zonu Vinično.
Takoder se u tom razdoblju programira uređenje
centralne zone u sjedištu Općine, naselju Visoko, i to
više parterno uređenje zone, s obzirom da je sadržajno zona popunjena u velikoj mjeri.
U svrhu racionalnog korištenja građevinskog zemljišta unutar naselja Općine, a za koje se ne planira izrada detaljnih urbanističkih planova, planira se
provesti preparcelacija postojećeg zemljišta na način
da se formiraju građevinske čestice sličnih površina
(širina i dubina), poštujući osnovne minimalne uvjete
iz PPUO-a. Ujedno je potrebno uspostaviti određeni
komunalni standard kroz određivanje infrastrukturnih
koridora sukladno načelnim zahtjevima iz PPUO, te
posebnim uvjetima nadIežnih tijela i distributera za
pojedinu infrastrukturu.
Takvi procesi provoditi će se dogovorno s vlasnicima nekretnina kako bi se izbjegli nepotrebni veći
imovinsko-pravni procesi, a u odsutnosti postizanja
dogovora, osobito u pitanju određivanja potrebnog
zemljišta za potrebe infrastrukturnih koridora u koje
bi se smještala prometna, energetska i druga komunalna infrastruktura, poduzimat će se zakonom predviđene mjere za korištenje zemljišta u te namjene
bez obzira na status vlasništva.
U dogovoru i koordinaciji s javnim poduzećima
treba nastaviti započetu sistematizaciju osnovnih i
bitnih infrastrukturnih podataka za naselja Općine
iz kojih bi bile vidijive mogućnosti razvoja (stanje
cestovne prometne infrastrukture, elektroopskrbe,
vodoopskrbe, telekomunikacije, plinoopskrbe, odvodnje i dr., te rezerve i mogućnosti širenja). Ova sistematizacija napravljena je globalno za razinu Općine
prilikom izrade PPUO-a, a istu bi trebalo nastaviti u
smislu detaljnijih i konkretnijih podataka za razinu
pojedinih prostora, te za potrebe izrade detaljnijih
planova uređenja.
U samoj realizaciji suvisle urbane izgradnje i uređenja očekuju se poteškoće s obzirom na postojeće stanje parcelacije i vlasništva, koju karakterizira
usitnjenost posjeda i neprimjereni prostorni razmještaj parcela, radi čega se ne mogu suvislo formirati
optimalne građevinske parcele (oblik i veličina, novi
regulacijski pravci).
Rješavanje ovog problema morat će se uskladiti
sa životnim i radnim potrebama, uvažavajući elemente struke uređenja prostora, ali i objektivne i realne
interese vlasnika zemljišta. U razrješenju ove problematike postoje mogućnosti koje se zasnivaju na
principima preparcelacije građevnog zemljišta, čime
bi se moglo suvislo uspostaviti potrebnu prometnu
i infrastrukturnu mrežu, te postići da svaka buduća
parcela bude zasebna građevna jedinica, tj. da se
njen oblik i veličina prilagodi zahtjevima gradnje (da
bude gradilište).
Sredstva za provođenje preparcelacije gradevinskog zemljišta privatnog vlasništva u cilju formiranja
građevinskih parcela osiguravalo bi se na teret vlasnika (budućih investitora), dok bi se preparcelacija
za potrebe infrastrukturnih koridora i društvene infrastrukture osiguravala na teret proračuna Općine.
U situacijama kada privatne osobe kao vlasnici ne-
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kretnina iz socijalnih razloga nisu u mogućnosti sudjelovati u pokriću troškova preparcelacije, trošak će
preuzeti proračun Općine te će se za tako nastali trošak s pripadajućim kamatama, teretiti investitor koji
će na uređenoj nekretnini pristupiti gradnji građevine
čija izgradnja je planirana tj. omogućena PPUO-om
ili detaljnim planom uređenja.
Važeći propisi danas samo djelomično uređuju
ovu problematiku kroz Zakon o prostornom uređenju,
Zakon o građenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o izvlaštenju, ali u tom području na razini Države nedostaje odgovarajuće sustavno definiranje i rješavanje. Ukoliko se u programskom razdoblju
s državne razine propiše ili uspostavi odgovarajući
model za rješavanje ove problematike, isti će se koristiti i na području općine Visoko.
Zaokret u razvitku i postupnu promjenu negativnih pokazatelja na području Općine bilo bi moguće
postići uspostavljanjem optimalnog odnosa između
prirodnih, gospodarskih i društvenih potencijala na
dugoročnim osnovama i uz pomoć u financiranju
izgradnje kapitalnih infrastrukturnih objekata, te osiguranje povoljnih inicijalnih sredstava u gospodarstvu i poljoprivredi.
U tu svrhu Općina je izradila Strategiju gospodarskog razvitka Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 4/05).
Uređenje ostalog zemljišta
Sagledavajući stanje u prostoru uočavaju se određene prednosti koje imaju dijelovi Općine uz glavne
prometnice te se programira iskoristiti ta područja za
poticanje razvitka malog gospodarstva i poduzetništva. Udaljeniji i reljefno izolirani dijelovi Općine mogu
biti interesantni za razvoj poljoprivrede, stočarstva
(osobito kozarstva i govedarstva), voćarstva (osobito
podizanje nasada šljivika) i vinogradarstva uz moguću kombinaciju seoskog i izletničkog turizma. Ovi
sadržaji trebali bi se temeljiti na principima ekološke
proizvodnje koliko je to moguće, za to bi bili nužni i
poticaji s viših razina. U tom smislu programiraju se
kontinuirane aktivnosti na uređenju zemljišta na tim
područjima.
U slijedećem programskom razdoblju potrebno je
kroz posebne pravne akte spriječiti daljnje usitnjavanje poljoprivrednih posjeda, te poticati okrupnjavanje
poljoprivrednog zemljšita (putem odgovarajućih kreditnih linija) kako bi se poljoprivredno zemljište kvalitetnije i racionalnije uredilo i koristilo.
U smislu uređenja brdskog poljoprivrednog zemljišta na području Općine koje je ugroženo erozijom
programira se pretvaranje oranica na strmim padinama u vinograde i voćnjake, a u najkritičnijim zonama
pošumljavanje. Vezano uz to potrebno je prioritetno
sanirati kritična kIizišta na cesti za Kračevec i cesti
prema Čanjevu.
Zaštita poljoprivrednog (i građevinskog) zemljišta
planira se na područjima gdje dolazi do plavljenja iz
pritoka Lonje (osobito uz naselje Đurinovec) i izvodenje odgovarajuće/primjerene regulacije vodotoka.
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Komunalna infrastruktura
U dijelu komunalne i društvene infrastrukture ovim
Programom mjera se za buduće četverogodišnje razdoblje programira slijedeće:
1. Prometnice
Kao prioritet naglašava se nastavak rekonstrukcije ŽC 2175 od Visokog do Sudovca. Navedena cesta
prolazi cijelom dužinom Općine, odnosno od Breznice do Sudovca, te se na njoj nalazi pet od sedam naselja Općine, a ostala dva su na nju vezana lokalnim
cestama.
U navedenom vremenskom periodu planira se nastaviti s daljnjim asfaltiranjem preostalih nerazvrstanih cesta, te uređenjem vinskih cesta u vinogorjima
iznad Visokog, Vinična i Čanjeva.
2. Vodoopskrba
U cilju osiguranja vodoopskrbe planira se nastavak izgradnje javnog vodovoda, te rekonstrukcija lokalnih vodovoda.
3. Odvodnja
Potrebno je prići izradi projektne dokumentacije.
4. Zbrinjavanje otpada
Na području Općine organizirano je zbrinjavanje
otpada putem poduzeća »Eko flor PLUS« d.o.o. Jastrebarsko, to se planira i u narednom programskom
razdoblju.
Kako svake godine Općina organizira čišćenje nekontroliranih odlagališta (jedan veći dio ih je očišćen)
planira se i u narednom razdoblju nastaviti s ovim
aktivnostima. Sanacija svih preostalih odlagaIišta će
se izvršiti sukladno Planu sanacije nekontroliranih
(divljih) odlagališta koji je u izradi.
5. Groblje
Programira se proširenje i uređenje mjesnog groblja u Visokom te uređenje parkirališta, za što je u
tijeku izrada plana uređenja groblja.
6. Pošta
S obzirom da kapaciteti postojećeg poštanskog
ureda prema standardima Hrvatskih pošta zadovoljavaju potrebe na prostoru Općine, ne planira se otvaranje novih ureda.
U narednom razdoblju planira se osigurati rad u
punom radnom vremenu voditelja poštanskog ureda
i poštara, pošto danas ta radna mjesta pokriva ista
osoba, svako u pola radnog vremena.
7. Telekomunikacije
Nezadovoljavajuća je pokrivenost Općine VIP net
i T Mobile signalima, tako da je potrebno prići izgradnji bazne stanice antenskog stupa.
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8. Elektroopskrba
Potrebno je izvršiti rekonstrukcije el. mreža u naseljima Visoko-Brijeg, Đurinovec-Boščaki, Vrh Visočki (Veliki i Mali), te izgradnji n.n. el. mreža u vikend
zoni Visoko-Cer.
Takoder planira se izgradnja novih trafo-stanica
i to:
Visoko-Brijeg, Đurinovec-Boščaki,
Visoko-centar, Visoko-Jarek.

Visoko-Cer,

Potrebno je dovršiti uvođenje ulične rasvjete u
svim naseljima što je trenutno u postupku, a u sklopu čega je izvršena rekonstrukcija el. mreža: Presečno Visoko, Čanjevo, Đurinovec, Visoko uz ŽC 2175,
Kračevec, Vinično.
9. Plinoopskrba
Programira se opskrba plinom područja Općine, a
prioritetno Poduzetničke zone »Vinično«.
Društvena infrastruktura
U narednom programskom razdoblju programira
se izgradnja škoIske športske dvorane, u sklopu O.Š.
Visoko, a trenutno je u izradi projektna dokumentacija za izgradnju ove dvorane.
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Također se u narednom razdoblju programira
obnova društvenog u Visokom i vatrogasnih domova
u Presečnu Visočkom, Čanjevu, Đurinovcu i Viničnu.
Temeljem programiranih aktivnosti na poboljšanju
komunalne infrastrukture za buduće četverogodišnje
razdoblje izrađivat će se jednogodišnji Programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a
sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
VI. OBJAVA
Sukladno čIanku 11. stavku 6. Zakona o prostornom uređenju koji propisuje obvezu objave Programa
mjera, ovaj Program mjera za unapređenje stanja u
prostoru Općine Visoko objavljuje se u »Službenom
vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se danom objave.
Klasa: 350-01/05-01/01
Urbroj: 2186/027-05-2
Visoko, 6. srpnja 2005.
Predsjednik Općinskog vijeća
Anđelko Stričak, 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.

