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VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI POGLAVARSTVA

36.
Na temelju odredbe članka 42. Statuta Varaždinske 

županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 
10/06 - pročišćeni tekst i 29/06), članka 35. Poslovnika 
o radu Županijskog poglavarstva Varaždinske županije 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 1/02 i 
25/05), a u skladu s člankom 6. Ugovora o provedbi 
Projekta »Lokalni projekti razvoja - Mikrokreditiranje« 
za 2008. godinu (KLASA: 302-01/08-01/6; URBROJ: 
2186/1-03/1-08-17), Županijsko poglavarstvo Varaž-
dinske županije, na sjednici održanoj 5. studenoga 
2008. godine, donosi

R J E Š E N J E 
o imenovanju Županijskog povjerenstva  

za procjenu kreditnih zahtjeva  
za subvencionirane kredite 

I. 
Županijsko poglavarstvo imenuje Županijsko 

povjerenstvo za procjenu kreditnih zahtjeva za 
subvencionirane kredite (nadalje: Povjerenstvo) u 
slijedećem sastavu: 

Predsjednik Povjerenstva: 
1.  Goran Kaniški, zamjenik župana 
 - predstavnik Županijskog poglavarstva; 
Članovi Povjerenstva:
2.  Snježana Marciuš
 - predstavnica Hrvatske gospodarske komore -  

  Županijske komore Varaždin, 
3.  Ana Vincent Šepić
 -  predstavnica Ministarstva gospodarstva, rada  

  i poduzetništva, 
4.  Vladimir Habek
 - predstavnik Obrtničke komore Varaždinske  

  županije, 
5.  Boris Bađun
 -  predstavnik Vaba d.d. banke. 

II. 
Zadaća Povjerenstva iz točke I. ovog Zaključka je 

procjena pojedinačnih zahtjeva za odobrenje kredita iz 
Projekta »Lokalni projekti razvoja - Mikrokreditiranje« 
za 2008. godinu, utvrđivanje prioriteta za dodjelu kre-
dita, te davanje suglasnosti Banci za dodjelu kredita 
po svakom pojedinačnom zahtjevu. 

Povjerenstvo radi prema kriterijima utvrđenim 
Poslovnikom o radu Povjerenstva. 

Poslovnik o radu Povjerenstva donosi Povjerenstvo 
na svojoj prvoj radnoj sjednici. 

III. 
Sve administrativne poslove, tijekom i nakon 

prestanka rada Povjerenstva, obavlja Upravni odjel 
za europske integracije, poduzetništvo i turizam Va-
raždinske županije. 

IV. 
Povjerenstvo prestaje s radom po iskorištenju 

sredstava planiranih za kreditiranje poduzetnika. 
Po prestanku rada Povjerenstva, za sva ostala 

pitanja vezana uz provedbu Projekta »Lokalni projekti 
razvoja - Mikrokreditiranje« za 2008. godinu, nadležno 
je Županijsko poglavarstvo Varaždinske županije. 

V. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

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

KLASA: 302-01/08-01/6 
URBROJ: 2186/1-03/1-08-35 
Varaždin, 5. studenoga 2008. 

Predsjednik Poglavarstva
dr.sc. Zvonimir Sabati, v. r.

37.
Na temelju odredbi članka 42. Statuta Varaždinske 

županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 
10/06 - pročišćeni tekst i 29/06), članka 23. Statuta 
Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, te član-
ka 35. Poslovnika o radu Županijskog poglavarstva 
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 1/02 i 25/05), Županijsko poglavarstvo 
Varaždinske županije na sjednici održanoj 12. stude-
noga 2008. godine, donosi

R J E Š E N J E 
o imenovanju člana Nadzornog odbora  

Vatrogasne zajednice Varaždinske županije 

I. 
Zlatko Koračević, dipl. ing. iz Bednje, Trakošćan-

ska 9, razrješuje se dužnosti člana Nadzornog odbora 
Vatrogasne zajednice Varaždinske županije. 

II. 
Goran Kaniški iz Gornjeg Kneginca, Toplička 92, 

zamjenik župana Varaždinske županije, imenuje se 
za člana Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice 
Varaždinske županije u mandatu do 2009. godine. 
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Imenovani član Nadzornog odbora će sukladno 
članku 23. Statuta Vatrogasne zajednice, obnašati 
dužnost predsjednika Nadzornog odbora.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«. 

KLASA: 214-01/08-01/8 
URBROJ: 2186/1-03/1-08-2 
Varaždin, 12. studenoga 2008. 

Predsjednik Poglavarstva
dr.sc. Zvonimir Sabati, v. r.

GRAD LEPOGLAVA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

24.
Na temelju članka 21. Statuta Grada Lepoglave 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 22/01 
i 3/06) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 22/01 i 7/06), Gradsko vijeće Grada Lepoglave 
na 33. sjednici održanoj 4. studenoga 2008. godine, 
donosi 

O D L U K U 
o imenovanju osoba ovlaštenih  

za potpisivanje financijskih dokumenata 

Članak 1. 
Za potpisivanje financijskih dokumenata Grada 

Lepoglave, ovlašćuje se: 
1.  Marijan Škvarić - gradonačelnik, 
2.  Milan Pavleković - zamjenik gradonačelnika, 
3.  Alojz Špičko - zamjenik gradonačelnika. 

Članak 2. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje 
financijskih dokumenata (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 14/05). 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

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

KLASA: 400-01/08-01/1 
URBROJ: 2186/016-03-08-1 
Lepoglava, 4. studenoga 2008.

Predsjednik Gradskog vijeća
Robert Maček, v. r.

OPĆINA SRAČINEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

25.
Na temelju članka 78. stavka 1. i članka 346. stavka 

4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne 
novine«, broj 76/07), te članka 14. Statuta Općine Sra-
činec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 
4/06), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 28. sjednici 
održanoj 31. listopada 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o izradi Izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Općine Sračinec 

Članak 1. 
Temeljem članka 346. stavka 4. Zakona o prostor-

nom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07) 
- u daljnjem tekstu: Zakon, Općina Sračinec pokreće 
izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Sračinec (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 29/02) - u daljnjem tekstu: Izmjena i 
dopuna Plana. 

Članak 2. 
Razlozi za pokretanje izrade Izmjene i dopune 

Plana su: 
-  usklađenje s odredbama Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 
76/07), 

-  preoblikovanje osnovne namjene površina po-
većanjem građevinskog zemljišta naselja Sra-
činec i proširenja Zone proizvodne namjene 
-I- Sračinec, 

-  preoblikovanje osnovne namjene površina pove-
ćanjem građevinskog zemljišta naselja Svibovec 
Podravski, 
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-  usklađenje Plana s potrebama i propisima vezano 
na izgradnju građevina za potrebe obavljanja 
poljoprivrednih djelatnosti (stambeno-gospo-
darski sklopovi, farme i sl.), 

-  usklađenje s novim propisima iz domene zaštite 
okoliša i zaštite prirode, 

-  usklađenje plana s novom zakonskom regulativom 
koja definira postupanje s otpadom, uvažava-
jući dokumente koji su na tu temu doneseni za 
područje Varaždinske županije, 

-  usklađenje s rješenjima usvojene Studije zaštite 
voda Varaždinske županije, te 

-  drugi manji zahvati korekcije Plana prema po-
jedinačnim zahtjevima građana. 

Članak 3. 
Izmjena i dopuna Plana obuhvaća čitavo područje 

Općine Sračinec. 
Izmjene i dopune Plana odgovarajuće će se obra-

diti u tekstualnom dijelu i promjenom kartografskih 
priloga plana, te promjenom odredbi za provođenje 
plana kojima se reguliraju namjena površina, uvjeti 
izgradnje, oblikovanje, mjere zaštite i drugo. 

Članak 4. 
Prostor Općine Sračinec proteklih se nekoliko godina 

razvijao sukladno svojem Prostornom planu uređenja, 
usvojenom 2002. godine. U međuvremenu je došlo do 
pojedinih novih spoznaja, osobito vezanih za razvoj 
gospodarstva, prije svega proizvodnih djelatnosti i 
poljoprivrede, a doneseni su i novi propisi čija primje-
na direktno ili posredno utječe na gospodarski razvoj 
Općine Sračinec. Obzirom na navedeno, ocjenjuje se, 
da kroz važeći Plan, odnosno neke njegove segmente, 
nije moguće optimalno korištenje postojećih potencijala 
prostora, te je Plan potrebno revidirati. 

Članak 5. 
Osnovni cilj ovih Izmjena i dopuna Plana je kvali-

tetniji prostorni i gospodarski razvoj područja Općine 
Sračinec, na načelima održivog razvoja. 

Ciljevi i programska polazišta Izmjene i dopune 
plana su osiguranje uvjeta za: 

-  povećanje građevinskog područja za potrebe 
proširenja Zone proizvodne namjene -I- Srači-
nec, sukladno Strategiji gospodarskog razvoja 
Općine Sračinec za razvoj malog i srednjeg 
poduzetništva, te iskazanom interesu potenci-
jalnih investitora, 

-  stambenu izgradnju na području naselja Sračinec 
jer postoji objektivna potreba i interes građana 
da se u naselju dozvoli i omogući stambena 
izgradnja, 

-  stambenu izgradnju na području naselja Svibovec 
Podravski jer postoji objektivna potreba i inte-
res građana da se u naselju dozvoli i omogući 
stambena izgradnja, 

-  rješavanje ostalih potreba građana vezanih uz 
prostorno uređenje i gospodarenje otpadom, 

-  usklađivanje s novim zakonskim propisima i 
drugim dokumentima. 

Članak 6. 
Ne procjenjuje se potrebnim izrada dodatnih stručnih 

podloga za izradu ovih Izmjena i dopuna Plana, već 
će se koristiti studije izrađene na županijskoj razini 
koje imaju utjecaj na planiranje prostora Općine, te 
postojeće studije i projekti koje je izradila Općina 
Sračinec. 

Članak 7. 
Za izradu Izmjena i dopuna plana koristit će se 

postojeće geodetske i katastarske podloge u mjeri-
lu koje su korištene i pri izradi osnovnog plana, te 
raspoložive digitalne ortofoto karte područja Općine 
Sračinec u mjerilu 1: 5.000. 

Članak 8. 
U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana zahtijevati 

će se sudjelovanje, podaci, planske smjernice i drugi 
propisani dokumenti od slijedećih tijela i osoba: 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA 
I RURALNOG RAZVOJA 
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 

MINISTARSTVO KULTURE 
Uprava za zaštitu prirode 
Runjaninova 2, 10000 Zagreb 

MINISTARSTVO KULTURE 
Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzerva-
torski odjel u Varaždinu 
Gundulićeva 2, 42000 Varaždin 

MINISTARSTVO OBRANE 
Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša 
Zvonimirova 4, 10000 Zagreb 

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVA-
NJE
Područni ured za zaštitu i spašavanje Varaž-
din 
Odjel za zaštitu i spašavanje 
Kratka 1, 42000 Varaždin 

URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ 
ŽUPANIJI 
Služba za gospodarstvo 
Pododsjek za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 
rudarstvo, vodno gospodarstvo i inspekciju u po-
ljoprivredi i vodnom gospodarstvu 
S. Vraza 4, 42000 Varaždin 

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE 
Ispostava Varaždin 
Ulica kralja Petra Krešimira IV 25, 42000 Varaž-
din 
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ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDIN
Gajeva 2, 42000 Varaždin 

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. 
Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu 
izgradnje i izgradnju 
Kupska bb, 10000 Zagreb 

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. 
DP Elektra Varaždin 
Kratka 3, 42000 Varaždin 

HEP Direkcija za proizvodnju 
Proizvodno područje »Sjever« 
Međimurska 26b, 42000 Varaždin 

Termoplin d.d., 
Špinčićeva 78, 42000 Varaždin 

VARKOM d.d. 
Kukuljevićeva 9, 42000 Varaždin 

HRVATSKE VODE 
Vodnogospodarski odsjek Varaždin 
Međimurska 26 b, 42000 Varaždin 

HRVATSKA POŠTA 
Poštansko središte Varaždin 
Trg slobode 9a, 42000 Varaždin 

T-HT Hrvatske telekomunikacije d.d 
Regija 1 - Sjever 
Regionalni sektor za mrežu; Regionalni odjel za 
tehničku podršku, dokumentaciju, planiranje pri-
stupne mreže i usluge mreže 
Palmotićeva 82, 10000 Zagreb 

HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE 
Jurišićeva 7, 10000 Zagreb 

T-Mobile, Sektor za planiranje i razvitak po-
kretnih mreža 
Koranska 2, 10000 Zagreb 

VIP net d.o.o. 
Vrtni put 1, 10000 Zagreb 

Tele 2 d.o.o. 
Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb 

Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske 
Nova Ves 50, 10000 Zagreb 

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o. 
Trg bana Josipa Jelačića 3/V, 10000 Zagreb 

Hrvatska radiotelevizija 
Odašiljači i veze - Tehnika HRT, Projektno teh-
nološki odjel 
Prisavlje 3, 10 000 Zagreb 

operateri nepokretne mreže: 
Amis Telekom d.o.o., Bani 75, 10000 Zagreb 
ISKON Internet d.d., Savska cesta 41, 10000 
Zagreb 
METRONET Telekomunikacije d.d., Ulica grada 
Vukovara 269/d, 10000 Zagreb 
OT-OPTIMA Telekom d.o.o. za trgovinu i usluge, 
Bani 75, 10000 Zagreb 
PORTUS d.o.o. za građenje i trgovinu, Ul. Zbora 
narodne garde 2, 21000 Split 
PRIMATEL d.o.o., Drage Švajcera 1, 10290 Za-
prešić 
VODATEL d.o.o., Savska cesta 66, 10000 Za-
greb 
VOLJATEL Telekomunikacije d.o.o., Radnička 
cesta 48/1, 10000 Zagreb 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM 
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU 
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
Kratka 1, 42000 Varaždin 

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA 
Područni ured za katastar Varaždin 
Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin 

HRVATSKE ŠUME d.o.o. 
Uprava šuma, Podružnica Koprivnica - Šumarija 
Varaždin 
Augusta Šenoe 2, 42000 Varaždin 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
Županijski zavod za prostorno uređenje Varaž-
dinske županije 
Mali plac 1 a, 42000 Varaždin 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
Franjevački trg 7, 42000 Varaždin 
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno 
gospodarstvo 
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i 
lovno gospodarstvo 

AZRA - Agencija za razvoj Varaždinske župa-
nije
Franjevački trg 7, 42000 Varaždin 
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Članak 9. 
Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna 

Plana je 30 dana od dana dostave ove Odluke. 
U slučaju da tijela i osobe iz članka 8. ove Odluke 

ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u pret-
hodnom stavku smatrat će se da ih nemaju. 

Članak 10. 
U skladu s člankom 79. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07) 
tijela i osobe iz članka 8. ove Odluke moraju u svojim 
zahtjevima odrediti važeće propise i njihove odredbe, 
te druge stručne i ostale dokumente na kojima temelje 
svoje zahtjeve u izradi Izmjena i dopuna Plana. 

Ako to ne učine, nositelj izrade nije dužan pošti-
vati takve zahtjeve. U tom slučaju je nositelj izrade 
Izmjena i dopuna Plana dužan posebno obrazložiti 
nepoštivanje zahtjeva. 

Članak 11. 
Tijela i osobe iz članka 8. ove Odluke dužni su 

nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez na-
knade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz 
njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu Izmjena 
i dopuna Plana. 

Članak 12. 
Izrada Izmjena i dopuna Plana dijeli se u 6 faza 

i to: 
I FAZA  -  prikupljanje zahtjeva tijela i osoba iz  

   članka 8. za izradu Izmjena i dopuna  
   Plana, 

  -  odabir izrađivača Izmjena i dopuna  
   Plana, 

II FAZA  -   izrada nacrta prijedloga Izmjena i dopuna  
   Plana, 

  -   objava i provođenje prethodne  
   rasprave, 

  -  izrada izvješća o prethodnoj raspravi, 
III FAZA  -  utvrđivanje i izrada prijedloga Izmjena  

   i dopuna Plana za javnu raspravu, 
  -  objava i provođenje javne rasprave, 
  -  izrada izvješća o javnoj raspravi, 
IV FAZA  - izrada nacrta konačnog prijedloga  

   Izmjena i dopuna Plana, 
  -  prikupljanje mišljenja tijela i osoba iz  

   članka 8. ove Odluke, 
  -  utvrđivanje konačnog prijedloga izmjena  

   i dopuna Plana, 
V FAZA -  izrada konačnog prijedloga Izmjena i  

   dopuna Plana, 
  - dostavljanje obavijesti sudionicima  

   rasprave, 
  -  pribavljanje suglasnosti župana na  

   konačni prijedlog Izmjene i dopune Pla- 
   na, 

VI FAZA  -  donošenje Izmjena i dopuna Plana, 
  -  objava odluke o donošenju Izmjena i  

   dopuna Plana u službenom glasilu, 
  -  isporuka Izmjena i dopuna Plana. 

Sukladno odredbama Zakona, tijekom svih faza 
će se na propisan način obavještavati javnost o izradi 
Izmjena i dopuna Plana. 

Članak 13. 
Rok za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna 

Plana je 120 dana od dana potpisivanja ugovora o 
njegovoj izradi. U taj rok ne ulazi rok za dostavu za-
htjeva iz članka 9. ovih odredbi. 

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Plana 
trajati će 15 dana. 

Rok za dostavu prijedloga i primjedbi na prijedlog 
Izmjena i dopuna Plana traje do zadnjeg dana javnog 
uvida. 

Rok za pripremu izvješća o javnoj raspravi je 
najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih 
prijedloga i primjedbi. 

Nositelj izrade je dužan najkasnije u roku od 9 
mjeseci od završetka javne rasprave donijeti prostor-
ni plan, a nakon proteka tog roka javna rasprava se 
mora ponoviti. 

Ponovna javna rasprava može se provoditi najviše 
dva puta, nakon čega se donosi nova odluka o izradi 
prostornog plana i provodi novi postupak izrade. 

Članak 14. 
Izvor financiranja Izmjena i dopuna Plana je Pro-

račun Općine Sračinec. 

Članak 15. 
U vrijeme izrade Izmjena i dopuna Plana nema 

zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati 
u prostoru, odnosno građenje. 

Članak 16. 
Nositelj izrade i donošenja Izmjena i dopuna Pla-

na, sukladno odredbi članka 2. točka 12. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji je Jedinstveni upravni 
odjel Općine Sračinec. 

Članak 17. 
Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju 

i gradnji ova Odluka dostavlja se: 
- urbanističkoj inspekciji, 
- tijelima i osobama iz članka 8. ove Odluke za-

jedno s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 
79. Zakona. 

Članak 18. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

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

KLASA: 350-01/08-01/1 
URBROJ: 2186/07-08-01 
Sračinec, 31. listopada 2008. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Juraj Rojc, v. r.
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26.
Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom 

odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97 i 
107/07) i članka 14. Statuta Općine Sračinec (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije», broj 4/06), Općinsko 
vijeće Općine Sračinec na 28. sjednici održanoj 31. 
listopada 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke 
o sufinanciranju smještaja djece  

u predškolske ustanove 

Članak 1. 
U Odluci o sufinanciranju smještaja djece u pred-

školske ustanove (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 28/07) iza članka 3. dodaje se novi 
članak 3.a koji glasi: 

»Članak 3.a 
Iznimno, u slučaju da smještajni kapaciteti 

predškolskih ustanova na području Općine Sra-
činec ne zadovoljavaju potrebe smještaja djece 
s područja Općine Sračinec, Općina Sračinec 
sufinancirati će smještaj djece s područja Općine 
Sračinec u predškolske ustanove izvan područja 
Općine Sračinec. 

Iznos sufinanciranja smještaja djece s područja 
Općine Sračinec u predškolske ustanove izvan 
područja Općine Sračinec utvrditi će se sukladno 
odredbama članka 4. Odluke, a na temelju ekonom-
ske cijene smještaja djece u predškolske ustanove 
na području Općine Sračinec. 

Općina Sračinec i predškolska ustanova za-
ključit će ugovor o sufinanciranju smještaja za 
svako pojedino dijete s područja Općine Sračinec 
smješteno u predškolsku ustanovu izvan područja 
Općine Sračinec.« 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«. 

KLASA: 601-02/08-01/1 
URBROJ: 2186/07-08-1 
Sračinec, 31. listopada 2008. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Juraj Rojc, v. r.

27.
Na temelju članka 14. Statuta Općine Sračinec 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/06), 
Općinsko vijeće Općine Sračinec na 28. sjednici odr-
žanoj 31. listopada 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o kupnji nekretnine u Svibovcu Podravskom 

Članak 1. 
Općina Sračinec otkupit će nekretninu u privatnom 

vlasništvu koja se nalazi u naselju Svibovec Podravski, 
a koja se vodi kao č.k.br. 2457/9 k.o. Sračinec ukupne 
površine 517 m2, u naravi gospodarska zgrada površine 
213 m2 i gospodarsko dvorište površine 304 m2. 

Članak 2. 
Elaborat o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine 

izrađen je od strane ovlaštenog sudskog vješta-
ka građevinarstva Rajke Krajcer Obadić, dipl.ing.
građ., a vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu 
od 29.096,68 EUR-a. 

Članak 3. 
Procijenjena vrijednost nekretnine ujedno je i 

kupoprodajna cijena koja će se utvrditi u kunama 
prema srednjem tečaju HNB-a na dan ovjere ugovora 
o kupoprodaji nekretnina. 

Članak 4. 
Sredstva za kupnju nekretnine iz članka 1. ove Od-

luke osigurat će se u Proračunu Općine Sračinec. 

Članak 5. 
Za provedbu postupka kupnje nekretnina zadužuje 

se Općinsko poglavarstvo, a za potpisivanje kupo-
prodajnog ugovora ovlašćuje se općinski načelnik, 
Božidar Novoselec. 

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

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«. 

KLASA: 944-04/08-01/1 
URBROJ: 2186/07-08-1 
Sračinec, 31. listopada 2008. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Juraj Rojc, v. r.

28.
Na temelju članka 14. Statuta Općine Sračinec 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/06), 
Općinsko vijeće Općine Sračinec na 28. sjednici odr-
žanoj 31. listopada 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju 

imovine nad izgrađenom DTK mrežom  
na području Općine Sračinec 

Članak 1. 
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o 

utvrđivanju imovine nad izgrađenom DTK mrežom na 
području Općine Sračinec objavljena u »Službenom 
vjesniku Varaždinske županije«, broj 16/06. 
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Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«. 

KLASA: 363-01/08-01/1 
URBROJ: 2186/07-08-01 
Sračinec, 31. listopada 2008. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Juraj Rojc, v. r.

29.
Na temelju odredbi članka 4. i 7. Zakona o državnoj 

reviziji (»Narodne novine«, broj 49/03 - pročišćeni 
tekst i 177/04) i članka 14 Statuta Općine Sračinec 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/06), 
Općinsko vijeće Općine Sračinec na 28. sjednici odr-
žanoj 31. listopada 2008. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za  

reviziju - Područni ured Varaždin o obavljenom 
uvidu u Proračun i financijske  

izvještaje Općine Sračinec  
za 2007. godinu 

I. 
Općinsko vijeće Općine Sračinec u cijelosti prihvaća 

Izvješće Državnog ureda za reviziju - Područnog ureda 
Varaždin o obavljenom uvidu u Proračun i financijske 
izvještaje Općine Sračinec za 2007. godinu. 

II. 
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«. 

KLASA: 041-01/08-01/1 
URBROJ: 2186/07-08-1 
Sračinec, 31. listopada 2008. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Juraj Rojc, v. r.

30.
Na temelju članka 14. Statuta Općine Sračinec 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/06), 
Općinsko vijeće Općine Sračinec na 28. sjednici odr-
žanoj 31. listopada 2008. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju radne verzije Programa ukupnog 

razvoja Općine Petrijanec i Općine Sračinec 

I. 
Općinsko vijeće Općine Sračinec u cijelosti prihva-

ća radnu verziju Programa ukupnog razvoja Općine 
Petrijanec i Općine Sračinec, a koji će se nadopunja-
vati novim verzijama, ovisno o utvrđenim potrebama 
i prioritetima. 

II. 
Za provođenje Zaključka zadužuje se općinski 

načelnik Božidar Novoselec i stručne službe. 

III. 
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«. 

KLASA: 302-02/08-01/1 
URBROJ: 2186/07-08-1 
Sračinec, 31. listopada 2008. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Juraj Rojc, v. r.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1.
Na temelju članka 39. Statuta Općine Sračinec 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 4/06), 
Općinsko poglavarstvo Općine Sračinec na 76. sjednici 
održanoj 3. studenoga 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o stavljanju van snage Odluke o visini naknade 

za izgrađenu DTK mrežu na području  
Općine Sračinec 

Članak 1. 
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o 

visini naknade za izgrađenu DTK mrežu na području 

Općine Sračinec objavljena u »Službenom vjesniku 
Varaždinske županije«, broj 16/06. 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske župani-
je«. 

KLASA: 363-01/08-01/2 
URBROJ: 2186/07-08-01 
Sračinec, 3. studenoga 2008. 

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Božidar Novoselec, v. r.
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OPĆINA VIDOVEC
AKTI SAVJETA MLADIH

1.
Na temelju članka 15. Zakona o savjetima mladih 

(»Narodne novine«, broj 23/07) i članka 12. Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Općine Vidovec (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/08), Savjet 
mladih Općine Vidovec na 1. konstituirajućoj sjednici 
održanoj 24. listopada 2008. godine, donosi

P O S L O V N I K
o radu Savjeta mladih Općine Vidovec 

OPćE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Savjeta 

mladih Općine Vidovec (u daljnjem tekstu: Savjet), a 
posebno: konstituiranje Savjeta, izbor predsjednika i 
zamjenika predsjednika Savjeta, prava i dužnosti čla-
nova Savjeta, donošenje akata Savjeta, tijek sjednica 
Savjeta, te druga pitanja od značaja za rad Savjeta. 

KONSTITUIRANJE SAVJETA

Članak 2.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Vidovec, a sjednici predsjedava 
najstariji član Savjeta do izbora predsjednika. 

 Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna 
većina članova Savjeta mladih. Predsjedatelj konsti-
tuirajuće sjednice do izbora predsjednika Savjeta ima 
sva prava i dužnosti predsjednika Savjeta u pogledu 
predsjedanja i vođenja sjednice. Savjet je konstituiran 
izborom predsjednika Savjeta.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVJETA

Članak 3.
Član Savjeta ima pravo i dužnost sudjelovati na 

sjednicama Savjeta, podnositi prijedloge i postavljati 
pitanja. 

PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA  
I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SAVJETA

Članak 4.
Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjedni-

ka.
Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na 

konstituirajućoj sjednici Savjeta većinom glasova svih 
članova Savjeta.

Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet 
mladih.

AKTI SAVJETA

Članak 5.
 Savjet donosi odluke i druge akte iz svog djelokru-

ga na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Odlukom o 
osnivanju Savjeta mladih Općine Vidovec, a potpisuje 
ih predsjednik Savjeta.

POSLOVNI RED NA SJEDNICI

1.  Sazivanje sjednice

Članak 6.
Savjet održava sjednice najmanje jedanput u dva 

mjeseca.
Sjednice Savjeta saziva i njima predsjedava pred-

sjednik Savjeta.
Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu 

sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3 članova 
Savjeta mladih i to u roku od 15 dana od dana kada 
primi zahtjev.

Članak 7.
Sjednica Savjeta saziva se pismenim putem.
Uz poziv za sjednicu članovima Savjeta dostavlja 

se prijedlog dnevnog reda s materijalima o kojima će 
se voditi rasprava, najkasnije tri dana prije održavanja 
sjednice.

 Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, kada 
se radi o stvarima hitne prirode, predsjednik može 
odrediti i kraći rok za sazivanje sjednice i dostavu 
materijala

2.  Dnevni red

Članak 8.
Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Savje-

ta. 
 Prije utvrđivanja dnevnog reda, prelazi se na 

usvajanje zapisnika s prethodne sjednice. Svaki član 
Savjeta ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s 
prethodne sjednice.

 O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se 
na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u 
zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

Predsjednik Savjeta može na sjednici, prije utvrđi-
vanja dnevnog reda, mijenjati prijedlog dnevnog reda 
tako da se pojedine točke izostave ili dopune.

Članak 9.
Kod utvrđivanja dnevnog reda najprije se odlučuje o 

prijedlogu da se pojedina točka izostavi, a nakon toga 
da se dnevni red dopunjuje novim prijedlogom.
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Nakon utvrđivanja izmjena i dopuna dnevnog reda 
predsjednik Savjeta daje na glasovanje prihvaćanje 
dnevnog reda u cjelini.

3.  Predsjedavanje sjednicom i sudjelovanje  
 u radu Savjeta

Članak 10.
Sjednicom Savjeta predsjedava predsjednik Sa-

vjeta, a ako je on odsutan ili spriječen, sjednicu vodi 
njegov zamjenik.

U radu Savjeta mogu sudjelovati i stručnjaci iz 
pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima, 
ali bez prava glasa.

4. Tijek sjednice

Članak 11.
Savjet može raditi ako je na sjednici nazočna većina 

članova Savjeta. Predsjednik određuje početak rada 
sjednice kada utvrdi da postoji nazočnost potrebnog 
broja članova.

Ako predsjednik utvrdi da sjednici nije nazočan 
potreban broj članova, prekida i odgađa sjednicu za 
određeni sat istog dana ili za drugi određeni dan.

Predsjednik će prekinuti i odgoditi sjednicu ukoliko 
tijekom trajanja sjednice utvrdi da Savjet više nema 
kvorum.

Članak 12.
U tijeku rasprave svaki član ili drugi sudionik u ra-

spravi govori kratko, najviše pet minuta, i to isključivo 
u svezi s predmetom rasprave.

Rasprava se zaključuje kad se utvrdi da nema 
više prijavljenih govornika. Kada se iscrpi dnevni red 
sjednice, predsjednik zaključuje sjednicu.

5. Odlučivanje

Članak 13.
Savjet donosi odluke većinom glasova prisutnih 

članova. 
Član Savjeta koji je neposredno zainteresiran za 

donošenje odluke o nekom pitanju, može sudjelovati 
u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član neposredno zainteresiran za 
donošenje odluke o nekom pitanju ako se ista odnosi 
na projekt u kojem osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna 
osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

6. Glasovanje

Članak 14.
Glasovanje na sjednici je javno, a glasuje se di-

zanjem ruku. Članovi glasuju izjašnjavanjem »za«, 
»protiv« ili »suzdržani« od glasovanja.

Nakon glasovanja predsjednik Savjeta utvrđuje 
rezultat glasovanja i objavljuje da li je prijedlog o 
kojem se glasovalo usvojen ili ne.

ZAPISNIK

Članak 15.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži podatke o mjestu i vremenu odr-

žavanja sjednice, broju nazočnih članova i imenima 
odsutnih članova, dnevnom redu, raspravi, prijedlozima 
i rezultatu glasovanja. Sastavni dio zapisnika su akti 
donijeti na sjednici Savjeta.

Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i zapisničar. 
Izvornik zapisnika čuva se u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Vidovec.

JAVNOST RADA

Članak 16.
Rad Savjeta je javan. O radu Savjeta javnost se 

obavještava putem sredstava javnog priopćavanja i 
web stranica Općine Vidovec.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17.
Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom na 

odgovarajući se način primjenjuju odredbe Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/06).

Članak 18.
Savjet može imenovati svoja stalna ili povremena 

radna tijela za određena područja, može organizirati 
forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine 
mladih ili srodne vrste problema mladih.

Članak 19.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske 
županije«.

KLASA: 230-01/08-01/02
URBROJ: 2186/10-08-13
Vidovec, 24. listopada 2008.
            

Predsjednik Savjeta mladih
Ivica Papec, v. r.

                                                                          
                    

2.
Temeljem članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta 

mladih Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 12/08), Savjet mladih Općine Vidovec 
na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 24. listopada 
2008. godine, donosi

R J E Š E N J E
o izboru predsjednika  

Savjeta mladih Općine Vidovec
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I.
Za predsjednika Savjeta mladih Općine Vidovec 

bira se:
-  Ivica Papec iz Šijanca, Kralja Bele IV-21.

II.
Predsjednik Savjeta mladih Općine Vidovec bira 

se na mandatno razdoblje od dvije (2) godine.

III.
Predsjednik Savjeta mladih Općine Vidovec pred-

stavlja i zastupa Savjet mladih temeljem odredbe 
članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine 
Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 12/08).

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

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

KLASA: 230-01/08-01/02
URBROJ: 2186/10-08-15
Vidovec, 24. listopada 2008.

Predsjednik Savjeta mladih
Ivica Papec, v. r.

3.
Temeljem članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta 

mladih Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 12/08), Savjet mladih Općine Vidovec 

na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 24. listopada 
2008. godine, donosi

R J E Š E N J E 
o izboru zamjenika predsjednika  
Savjeta mladih Općine Vidovec

I.
Za zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine 

Vidovec bira se:
-  Sandra Kolarić iz Šijanca, Kralja Bele IV-19.

II.
Zamjenik predsjednika Savjeta mladih Općine 

Vidovec bira se na mandatno razdoblje od dvije (2) 
godine.

III.
Zamjenik predsjednika Savjeta mladih Općine Vi-

dovec zamjenjuje predsjednika Savjeta mladih. 

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

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

KLASA: 230-01/08-01/02
URBROJ: 2186/10-08-16
Vidovec, 24. listopada 2008.

Predsjednik Savjeta mladih
Ivica Papec, v. r.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske 
županije. Glavni i odgovorni urednik: tajnik Skupštine Županije - Darinka Hajduk - Vučić, 42000 Varaž-
din, Franjevački trg 7. 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 fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: 
glasila@glasila.hr. Pretplata za 2008. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika 
Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.


