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GRAD LUDBREG

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA RAZVOJNE PROJEKTE, DRUŠTVENE
DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU
1.
Na temelju članka 78. Statuta Grada Ludbrega
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09,
17/13, 40/13 - pročišćeni tekst, 12/18, 55/18 - pročišćeni
tekst, 40/19 i 13/20) i članka 38. stavka 4. Poslovnika

Gradskog vijeća Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 55/18 i 83/18), a nakon
izvršenog uvida u Odluku o osnivanju Poduzetničke
zone Slokovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 13/20), daje se
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ISPRAVAK

Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Slokovec
U Odluci o osnivanju Poduzetničke zone Slokovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 13/20)
- u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se nova čestica koja je
greškom ispuštena kao sastavni dio ove Zone, a glasi:
»dio čestice: čkbr. 1304 ukupne površine od 709 m 2 .«

Broj 43/2020.

Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije« i čini sastavni dio izvornika
Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Slokovec.
KLASA: 300-01/20-01/02
URBROJ: 2186/18-04-1/1-20-10
Ludbreg, 19. lipnja 2020.
Zamjenica pročelnice
Josipa Grđan, dipl. oec., v.r.

OPĆINA PETRIJANEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
34.

33.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Petrijanec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/13
i 52/17), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 26.
sjednici održanoj dana 18. lipnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o financiranju asistenta za rad
s djecom sa teškoćama u razvoju
u Dječjem vrtiću »Bambi«

Na temelju članka 28. Statuta Općine Petrijanec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/13
i 52/17), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 26.
sjednici održanoj dana 18. lipnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Sporazum o korištenju
postrojenja i Sporazum o sufinanciranju
izgradnje i opremanja postrojenja
za sortiranje

Članak 1.
Općina Petrijanec će osigurati sredstva za bruto
plaću asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju (nepuno radno vrijeme, četiri sata dnevno) u
Dječjem vrtiću »Bambi«, područni objekt Petrijanec,
Vladimira Nazora 40a.
Dječji vrtić »Bambi« se obvezuje raspisati i provesti
natječaj za zapošljavanje na nepuno radno vrijeme
(četiri sata dnevno) sukladno važećim zakonskim i
podzakonskim propisima, te o rezultatima izvijestiti
Općinu Petrijanec.

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Petrijanec daje suglasnost
na Sporazum o korištenju postrojenja i Sporazum o
sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenja za
sortiranje.
Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpis i provedbu svih radnji vezanih uz Sporazume iz članka 1.
ove Odluke.
Članak 3.

Članak 2.
Daje se ovlaštenje načelniku Općine Petrijanec
da sa Dječjim vrtićem »Bambi« potpiše sporazum o
provođenju programa pomoćnika djeci s teškoćama
u razvoju.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 351-01/20-01/11
URBROJ: 2186-06-01/1-20-1
Petrijanec, 18. lipnja 2020.

Članak 3.

Predsjednik Općinskog vijeća
mr.sc. Martin Evačić, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 601-01/20-01/1
URBROJ: 2186-06-01/1-20-1
Petrijanec, 18. lipnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
mr.sc. Martin Evačić, v.r.

35.
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15
i 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (re-
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gionalnoj) samoupravi (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/13 i 52/17),
Općinsko vijeće Općine Petrijanec, na prijedlog općinskog načelnika, na 26. sjednici održanoj dana
18. lipnja 2020. godine, donosi
ODLUKU

61.800,00 kn predstavlja sadašnju prometnu vrijednost katastarske čestice broj 325/6, k.o. Petrijanec,
u Petrijancu.
Članak 4.
Ovom Odlukom o kupnji zemljišta k.č.br. 325/6 k.o.
Petrijanec ovlašćuje se načelnik Općine Petrijanec
da izvrši sve pravne radnje vezane na sklapanje kupoprodajnog ugovora i sređivanja vlasničkog stanja.

o kupnji zemljišta k.č.br. 325/6 k.o. Petrijanec
Članak 1.
Za potrebe uređenja i proširenja groblja u Petrijancu
i moguće izgradnje parkinga, Općina Petrijanec će
izvršiti otkup zemljišta od vlasnika: Blažunaj Marija,
Družbinec, Dravska 23, Blažunaj Nadica, Družbinec,
Dravska 23 i Blažunaj Vedran, Družbinec, Dravska 23.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 945-01/20-01/5
URBROJ: 2186-06-01/1-20-1
Petrijanec, 18. lipnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
mr.sc. Martin Evačić, v.r.

Članak 2.
U Odluci o kupnji zemljišta k.č.br. 325/6 k.o.
Petrijanec predmet kupnje je zemljište na području
Općine Petrijanec, zemljišna čestica broj 325/6, k.o.
Petrijanec, upisane u zemljišnoknjižni uložak br. 1288,
k.o. Petrijanec, na adresi u Petrijancu u vlasništvu:
Blažunaj Marija, Družbinec, Dravska 23, u 4/6, Blažunaj Nadica, Družbinec, Dravska 23, u 1/6 i Blažunaj
Vedran, Družbinec, Dravska 23, u 1/6.
Članak 3.
Procijenjena vrijednost zemljišta sukladno Elaboratu
procjene prometne vrijednosti nekretnine izrađenog
od ovlaštenog procjenitelja VIP d.o.o., Tvrtka za vještačenje i projektiranje u građevinarstvu, Vladislava
Vežića 10, 42000 Varaždin (izradio Zadravec Vladimir,
struč.spec.ing.aedif.) za zemljište sveukupne površine
4.539 m² ukupno iznosi 82.417,42 kuna.
Elaboratom procjene prometne vrijednosti nekretnine
utvrđeno je da je predmetna čestica djelomično unutar
građevinskog područja 1.996 m² te je procjena za m²
građevinske površine 35,66 kn/m², dok površina van
građevinskog područja iznosi 2.543 m² te je procjena
za m² 4,42 kn/m².
Potpisani vještak smatra da vrijednost predmetne
katastarske čestice je potrebno umanjiti, s obzirom
da je smještena na nepovoljnoj lokaciji, a koja je neposredno kraj groblja, što znatno utječe na vrijednost
procjenjivane nekretnine.
Prema Uputstvu o načinu utvrđivanja građevinske
vrijednosti ekspropiranih objekata, vidljivo je da se
umanjenje nekretnine iskazuje u 5 stupnjeva, te je odabran stupanj umanjenja od 25% od strane ovlaštenog
procjenitelja, te procijenjena vrijednost zemljišta iznosi
61.813,07 kuna. Prema Pravilniku o procjeni vrijednosti
nekretnina (»Narodne novine«, broj 105/15), čl. 68.
st. 5. iskazivanje procijenjenih vrijednosti provodi se
zaokruživanjem vrijednosti nekretnina do 100.000,00
kn na cijele stotice. Temeljem navedenog, iznos od
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36.
Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima
Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 14/20) i članka 28. Statuta Općine
Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 16/13 i 52/17), te temeljem Javnog poziva za
predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja
Općine Petrijanec u 2020. godini (KLASA: 061-01/2001/1, URBROJ: 2186-06-20-3 od dana 8. lipnja 2020.
godine), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 26.
sjednici održanoj dana 18. lipnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec
u 2020. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom o dodjeli javnih priznanja Općine
Petrijanec u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Odluka),
Općinsko vijeće Općine Petrijanec, dodjeljuje javna
priznanja Općine Petrijanec u 2020. godini fizičkim i
pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, odgoja i
obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, protupožarne
i civilne zaštite, zaštite i unaprjeđenja čovjekovog
okoliša, za doprinos razvitku komunalne i društvene
infrastrukture i drugih djelatnosti značajnih za Općinu,
kao i za poslovnu suradnju.
Članak 2.
Zahvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se fizičkim
i pravnim osobama za iskazanu aktivnost i entuzijazam koji su rezultirali značajnim doprinosom razvitku
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nekih od djelatnosti iz članka 1. ove Odluke kao i
za primjernu poslovnu suradnju i doprinos razvitku
Općine Petrijanec.
Zahvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se:
Fizičkim osobama:
1. Martin Evačić - za dugogodišnje djelovanje u
društvenom i političkom životu Općine Petrijanec.
Pravnim osobama:
1. Cipro agrocentar, Petrijanec - za doprinos
razvoju privrede u Općini Petrijanec
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istraživanjima i projektima u zemlji, sudjelovanje
na županijskim smotrama LiDraNo, državnom
LiDraNu, priznanje za osvojeno 2. i 3. mjesto
u Natjecanju u čitanju naglas
4. Doroteja Bedenik - učenica 1. razreda Prve
gimnazije Varaždin, odličan uspjeh i uzorno
vladanje od 1. do 8. razreda Osnovne škole,
izvannastavne aktivnosti, županijska natjecanja,
sudjelovanje na županijskim smotrama LiDraNo,
sudjelovanje na Međunarodnom kazališnom
festivalu na njemačkom jeziku

2. Info »M« Računala, Majerje - za doprinos
razvoju privrede u Općini Petrijanec

5. Josip Mojzeš - učenik 3. razreda Elektrostrojarske škole Varaždin, prosjek ocjena iz prethodne godine 5,00, sudjelovanje na županijskom
natjecanju iz informatike.

3. AMK STROJARSTVO, Nova Ves Petrijanečka za doprinos razvoju privrede u Općini Petrijanec

Učenicima osnovne škole:

4. Udruga umirovljenika Općine Petrijanec - za
25 godina djelovanja u cilju promicanja, unapređenja i ostvarivanja socijalnih prava i zaštita
umirovljenika.
Pohvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se fizičkim
i pravnim osobama za ostvarene vrijedne rezultate u
djelatnostima iz članka 1. ove Odluke, koji su doprinijeli
afirmaciji i promociji Općine Petrijanec na međuopćinskoj, županijskoj i regionalnoj razini.
Pohvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se:
Studentima:
1. Tomislav Bedenik - student 5. godine Muzičke
akademije Sarajevo, prva i druga nagrada na
natjecanjima iz discipline: truba
2. Margareta Kolarić - studentica 4. godine International College of Chinese Studies, Fujian
Normal University, Kina, stručni i znanstveni rad
objavljen u domaćoj stručnoj publikaciji, sudjelovanje na stručnim istraživanjima i projektima
u inozemstvu
3. Ivana Telebar - studentica 1. godine Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, odličan uspjeh
od 1. do 4. razreda Prve privatne gimnazije
s pravom javnosti Varaždin, sudjelovanje na
županijskim natjecanjima iz povijesti.
Učenicima srednjih škola:
1. Martina Šmic - učenica 1. razreda Elektrostrojarske škole Varaždin, odličan uspjeh i uzorno
vladanje od 1. do 8. razreda Osnovne škole,
izvannastavne aktivnosti, sudjelovanje na županijskim smotrama LiDraNo
2. Ivone Plivelić - učenica 1. razreda Gimnazije
Lucija Vranjanina u Zagrebu, odličan uspjeh i
uzorno vladanje od 1. do 8. razreda Osnovne
škole, izvannastavne aktivnosti, sudjelovanje
na županijskim i državnim natjecanjima
3. Laura Vukešin - učenica 1. razreda Prve
gimnazije Varaždin, odličan uspjeh i uzorno
vladanje od 1. do 8. razreda Osnovne škole,
županijska natjecanja, sudjelovanje na stručnim

1. Iva Oreški - odličan uspjeh u svih osam razreda,
plasman na državno natjecanje »Čitanjem do
zvijezda« i ostvareno 4. mjesto na županijskom
natjecanju, sudjelovanje na međunarodnom
natjecanju iz informatike Dabar 2019., sudjelovanje na županijskom natjecanju iz informatike
(Infokup), sudjelovanje na državnom natjecanju
iz informatike Generacija NOW
2. Greta Rukelj - odličan uspjeh u svih osam
razreda, 1. mjesto na ljestvici pozvanih na
županijsko natjecanje iz fizike, temeljem tog
rezultata (riješenost 90%) pozvana na testiranje
za Europsku prirodoslovnu olimpijadu mladih i
Međunarodnu prirodoslovnu olimpijadu mladih,
sudjelovanje na županijskoj razini »LiDraNo«
u kategoriji novinarskog stvaralaštva, sudjelovanje na državnom natjecanju iz informatike
Generacija NOW
3. Paula Habulan - odličan uspjeh u svih osam
razreda, plasman na državno natjecanje »Čitanjem do zvijezda« i ostvareno 4. mjesto na
županijskom natjecanju, plasman na županijsko
natjecanje iz fizike.
Članak 3.
Javna priznanja uručiti će se na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 26. lipnja
2020. godine, a u povodu Dana Općine, koji se obilježava na blagdan sv. Petra i Pavla.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i objavljuje se na internetskim stranicama Općine
Petrijanec www.petrijanec.hr.
KLASA: 061-01/20-01/1
URBROJ: 2186-06-01/1-20-4
Petrijanec, 18. lipnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
mr.sc. Martin Evačić, v.r.
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OPĆINA SVETI ĐURĐ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
19.
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 28/10) i članka 22. Statuta Općine Sveti Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 32/09, 21/13,
70/13, 105/18 i 15/19 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ, na 20. sjednici održanoj 11. ožujka
2020. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 35/10, 27/12, 64/18 i 15/19) članak 3. mijenja se i glasi:
»Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Đurđ
određuju se unutar kategorije, potkategorije i klasifikacijskog ranga radnih mjesta kako slijedi:
RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Potkategorija
radnog mjesta
Glavni rukovoditelj

Naziv radnog mjesta
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Klasifikacijski
rang

Koeficijent

1.

2,05

Klasifikacijski
rang

Koeficijent

6.

2,03

Klasifikacijski
rang

Koeficijent

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
Potkategorija
radnog mjesta
Viši stručni suradnik

Naziv radnog mjesta
viši stručni suradnik za gospodarstvo
RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Potkategorija
radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Stručni suradnik

stručni suradnik za financije i računovodstvo

8.

2,02

Viši referent

viši referent za financije i računovodstvo

9.

2,01

Referent

referent za komunalne poslove

11.

2,00

Referent

referent za upravno-komunalne poslove

11.

2,00

Klasifikacijski
rang

Koeficijent

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
Potkategorija
radnog mjesta

Naziv radnog mjesta
Razina

Namještenici II. potkategorije

djelatnik za održavanje

1.

11.

1,60

komunalni djelatnik

2.

13.

1,50

djelatnik na održavanju groblja i
javnih površina

2.

13.

1,50

pomoćni radnik

2.

13.

1,50

Članak 2.
Ove Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 120-01/20-02/1
URBROJ: 2186-21-02-20-1
Sveti Đurđ, 11. ožujka 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Damir Grgec, v.r.
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPIS POSLOVA

7.
Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11,
4/18 i 112/19), članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 32/09,
21/13, 70/13, 105/18 i 15/19 - pročišćeni tekst), članka
28. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 74/10 i 125/14) i članka 9. Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti
Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
35/10), donosim
IZMJENE I DOPUNE
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Sveti Đurđ
Članak 1.
Članak 6. stavak 1. Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 35/10,
27/12 i 32/19) dopunjuje se sa sljedećim radnim mjestima s opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima
te brojem izvršitelja:
Redni broj: 11
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:

III.

Potkategorija:

Stručni suradnik

Klasifikacijski rang:
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Naziv:
STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I
RAČUNOVODSTVO
Stručno znanje:
-

sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik
ekonomske struke,

-

najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-

poznavanje rada na računalu,

-

položen državni stručni ispit,

-

vozačka dozvola B kategorije

Broj izvršitelja:

1

-

vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije za Općinu i javne ustanove čiji
je osnivač Općina,

-

vodi materijalno knjigovodstvo za nabavku
materijala,

-

izrađuje porezne i druge propisane evidencije,

-

provodi i organizira postupke javne i jednostavne
nabave za potrebe Općine i javne ustanove čiji
je osnivač Općina,

-

vodi evidenciju osnovnih sredstava i sitnog
inventara sa obračunom amortizacije i revalorizacije,

-

obavlja poslove u svezi izrade proračuna, izmjena proračuna i pratećih akata kao i prijedloge
ostalih akata iz područja financija i proračuna,

-

sastavlja financijska izvješća o izvršavanju proračuna i druga izvješća iz svog djelokruga rada
za potrebe općinskih tijela i vanjskih korisnika,

-

izrađuje glavne financijske izvještaje i godišnji
obračun proračuna,

-

organizira i nadzire naplatu prihoda, po potrebi
provodi upravni postupak i donosi rješenja o
naplati prihoda,

-

prati ostvarivanje proračuna i njegovu uravnoteženost, obavlja nadzor namjenskog trošenja
sredstava proračuna,

-

surađuje s korisnicima sredstava općinskog
proračuna i odgovarajućim institucijama,

-

obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i
pročelnika.
Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 023-05/20-04/1
URBROJ: 2186-21-04-20-1
Sveti Đurđ, 11. ožujka 2020.
Općinski načelnik
Josip Jany, v.r.
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Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija,
42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica
Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Ivana Golubić Horvat. Tehnički uređuje, priprema i
tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i (044) 815-498, www.glasila.hr,
e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2020. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog
vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

