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VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
16.
Na temelju odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
članaka 33. točke 7., 51. i 53. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i
članka 47. Poslovnika o radu Županijske skupštine
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst
i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije
na konstituirajućoj sjednici održanoj 24. lipnja 2021.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i člana Mandatne komisije Županijske skupštine
Varaždinske županije
I.
U Mandatnu komisiju biraju se:
- za predsjednika
1. mr.sc. ALEN RUNAC
- za zamjenicu predsjednika
2. JADRANKA BAHLEN
- za člana
3. RAJKO SOLAR.
II.
Članovi Mandatne komisije biraju se za mandatno
razdoblje vijećnika.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.

KLASA: 119-02/21-01/3
URBROJ: 2186/1-01-21-1
Varaždin, 24. lipnja 2021.
Predsjedateljica
Renata Skoko, v.r.

17.
Na temelju odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
članaka 33. točke 7., 51. i 54. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i
članka 47. Poslovnika o radu Županijske skupštine
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst
i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije
na konstituirajućoj sjednici održanoj 24. lipnja 2021.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Komisije za izbor i imenovanja
Županijske skupštine Varaždinske
županije
I.
U Komisiju za izbor i imenovanja biraju se:
-

za predsjednika

1. ZORAN KUNIĆ
-

za zamjenicu predsjednika

2. DRAGICA RATKOVIĆ

3894
3.
4.
5.

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«
za člana
JOSIP KRTANJEK
ROBERT VUGRIN
ŽELJKO POSAVEC.

II.
Članovi Komisije biraju se za mandatno razdoblje
vijećnika.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 119-02/21-01/4
URBROJ: 2186/1-01-21-1
Varaždin, 24. lipnja 2021.
Predsjedatelj
dr.sc. Josip Križanić, v.r.

18.
Na temelju odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
članaka 33. točke 7., 51. i 55. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i
članka 47. Poslovnika o radu Županijske skupštine
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst
i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije
na konstituirajućoj sjednici održanoj 24. lipnja 2021.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Komisije za statutarno-pravna pitanja
Županijske skupštine Varaždinske županije
I.
U Komisiju za statutarno-pravna pitanja biraju se:
- za predsjednicu
1. SNJEŽANA CERJAN
- za zamjenika predsjednice
2. KREŠIMIR HORVAT
- za člana/icu
3. DRAGUTIN KRANJČEC
4. GORAN KANIŠKI
5. KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN
II.
Članovi Komisije biraju se za mandatno razdoblje
vijećnika.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.

Broj 54/2021.

KLASA: 119-02/21-01/5
URBROJ: 2186/1-01-21-1
Varaždin, 24. lipnja 2021.
Predsjedatelj
dr.sc. Josip Križanić, v.r.

19.
Na temelju odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
članaka 33. točke 7., 51. i 56. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i
članka 47. Poslovnika o radu Županijske skupštine
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst
i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije
na konstituirajućoj sjednici održanoj 24. lipnja 2021.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Komisije za financije i proračun
Županijske skupštine Varaždinske županije
I.
U Komisiju za financije i proračun Županijske
skupštine Varaždinske županije biraju se:
- za predsjednika
1. doc.dr.sc. ŽELJKO BUNIĆ
- za zamjenicu predsjednika
2. VERICA VITKOVIĆ
- za člana/icu
3. BRANIMIR NAĐ
4. prof.dr.sc. MARIJAN CINGULA
5. SANDRA ŽUPANIĆ
6. ANITA REP
7. LUKA ZRINSKI.
II.
Članovi Komisije biraju se za mandatno razdoblje
vijećnika.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 119-02/21-01/6
URBROJ: 2186/1-01-21-1
Varaždin, 24. lipnja 2021.
Predsjedatelj
dr.sc. Josip Križanić, v.r.

20.
Na temelju odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
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broj 33/01, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
članaka 33. točke 7., 51. i 57. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i
članka 47. Poslovnika o radu Županijske skupštine
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst
i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije
na konstituirajućoj sjednici održanoj 24. lipnja 2021.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Komisije za javna priznanja Županijske
skupštine Varaždinske županije
I.
U Komisiju za javna priznanja biraju se:
- za predsjednika
1. MARIO KLAPŠA
- za zamjenika predsjednika
2. ŽELJKO DVEKAR
- za člana
3. MIRKO KOROTAJ
4. dr.sc. IVAN ČEHOK
5. TIN JURAK
6. SANJA KOČET
7. RUŽA JELOVAC.
II.
Članovi Komisije biraju se za mandatno razdoblje
vijećnika.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 119-02/21-01/7
URBROJ: 2186/1-01-21-1
Varaždin, 24. lipnja 2021.
Predsjedatelj
dr.sc. Josip Križanić, v.r.

21.
Na temelju odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 109/07, 125/08, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19
i 144/20), članaka 33. točke 6. i 45. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i
članka 24. Poslovnika o radu Županijske skupštine
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst
i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije
na konstituirajućoj sjednici održanoj 24. lipnja 2021.
godine, donosi

3895

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Županijske skupštine
Varaždinske županije
I.
Dr. sc. JOSIP KRIŽANIĆ bira se za predsjednika
Županijske skupštine Varaždinske županije.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 119-02/21-01/8
URBROJ: 2186/1-01-21-1
Varaždin, 24. lipnja 2021.
Predsjedatelj
dr.sc. Josip Križanić, v.r.

22.
Na temelju odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 109/07, 125/08, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19
i 144/20), članaka 33. točke 6. i 45. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i
članka 24. Poslovnika o radu Županijske skupštine
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst
i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije
na konstituirajućoj sjednici održanoj 24. lipnja 2021.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Županijske skupštine
Varaždinske županije
I.
DRAGUTIN KRANJČEC bira se za potpredsjednika
Županijske skupštine Varaždinske županije.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 119-02/21-01/9
URBROJ: 2186/1-01/1-21-1
Varaždin, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Županijske skupštine
dr.sc. Josip Križanić

23.
Na temelju odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 109/07, 125/08, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19
i 144/20), članaka 33. točke 6. i 45. Statuta Varaždinske
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županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i
članka 24. Poslovnika o radu Županijske skupštine
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst
i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije
na konstituirajućoj sjednici održanoj 24. lipnja 2021.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Županijske skupštine
Varaždinske županije
I.
ŽELJKO POSAVEC bira se za potpredsjednika
Županijske skupštine Varaždinske županije.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 119-02/21-01/9
URBROJ: 2186/1-01/1-21-2
Varaždin, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Županijske skupštine
dr.sc. Josip Križanić
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Kod ekipnog plasmana učenika ekipa broji najviše
5 učenika.
Članak 3.
Međunarodna natjecanja u smislu ove Odluke
podrazumijevaju europska i svjetska natjecanja te
olimpijade kao i ACSL All-Star natjecanje (All Star
American Computer Science League).
Članak 4.
Nagrada se sastoji od posebnog pisanog priznanja
i novčane nagrade.
Visina novčane nagrade utvrđuje se u iznosu ovisno
o postignutom rezultatu za pojedinačni ili ekipni plasman učenika na međunarodnom natjecanju i iznosi:
• za osvojenu zlatnu medalju ili 1. mjesto ili I.
nagradu - 5.000,00 kuna,
• za osvojenu srebrnu medalju ili 2. mjesto ili II.
nagradu - 3.000,00 kuna,
• za osvojenu brončanu medalju ili 3. mjesto ili
III. nagradu - 2.000,00 kuna.
Članak 5.
Nagrada se dodjeljuje učeniku na svečan način.

24.
Temeljem članka 27. i 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19
i 144/20), članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 14/18, 7/20, 65/20. - pročišćeni tekst i 11/21) i
članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 26/18, 7/20 i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 24.
lipnja 2021. godine, donosi

Članak 6.
Prijedlog za dodjelu nagrade učeniku podnosi škola
koju učenik pohađa, odnosno voditelj Centra izvrsnosti
kojeg učenik polazi i gdje se dodatno pripremao za
međunarodno natjecanje.
Prijedlog za dodjelu nagrade učeniku mora biti pisano
obrazložen i dokumentiran, a dokumentacija sadrži:
• naziv i sjedište predlagatelja,
• ime i prezime učenika te razred,
• ime i prezime mentora,
• razinu i naziv međunarodnog natjecanja,
• ostvareni plasman na međunarodnom natjecanju.
Prijedlog se podnosi Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije po završetku
međunarodnog natjecanja.

ODLUKU
o nagrađivanju učenika za posebna postignuća
na međunarodnim natjecanjima

Članak 7.
Temeljem kriterija propisanih ovom Odlukom župan
Varaždinske županije donosi akt o nagrađivanju učenika.

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, postupak i način
dodjele nagrada učenicima, polaznicima osnovnih i
srednjih škola na području Varaždinske županije, za
posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima
u znanju.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji
imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški
i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 8.
Sredstva za dodjelu nagrada iz članka 4. ove Odluke
osiguravaju se u Proračunu Varaždinske županije.

Članak 2.
Nagrada se dodjeljuje za posebna postignuća
učenika pojedinačno ili ekipno na međunarodnom
natjecanju za osvojenu zlatnu, srebrnu ili brončanu
medalju, osvojeno 1, 2. ili 3. mjesto ili osvojenu I, II.
ili III. nagradu.

Članak 9.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«, a stupa na snagu osmog dana
od dana objave.
KLASA: 602-01/21-91/9
URBROJ: 2186/1-01/1-21-1
Varaždin, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Županijske skupštine
dr.sc. Josip Križanić
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AKTI MANDATNE KOMISIJE
1.

17. ŽELJKO BEDEKOVIĆ

Na temelju odredbe članka 53. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 14/18, 7/20, 65/21 - pročišćeni tekst i 11/21) i
članka 5. Poslovnika o radu Županijske skupštine
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18,
7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Mandatna
komisija Županijske skupštine Varaždinske županije
podnosi
IZVJEŠĆE
o provedenim izborima za izbor članova
Županijske skupštine Varaždinske županije te
o imenima i prezimenima izabranih vijećnika
Mandatna komisija Županijske skupštine Varaždinske
županije (u daljnjem tekstu: Mandatna komisija) na
sjednici održanoj 24. lipnja 2021. godine, sukladno čl.
5. Poslovnika o radu Županijske skupštine, provjerila
je rezultate izbora za članove Županijske skupštine
potvrde o izboru 37 člana Županijske skupštine, imena i prezimena izabranih vijećnika, imena vijećnika
kojima mandat miruje po sili zakona, ili iz osobnih
razloga, imena i prezimena zamjenicima vijećnika,
kao i sve druge izborne akte Županijskog izbornog
povjerenstva o izboru članova Županijske skupštine,
koji su provedeni 16. svibnja 2021. i 23. svibnja 2021.
godine, te je utvrdila:
1. Da su potvrde o izboru izdane od Županijskog
izbornog povjerenstva Varaždinske županije, kao
i svi drugi izborni akti ispravni da na rezultate
izbora nije bilo prigovora te da su izbori za članove Županijske skupštine provedeni u skladu
sa Zakonom o lokalnim izborima (»Narodne
novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20,
144/20, 37/21)
2. U skladu s tim, Mandatna komisija utvrđuje da
su u Županijsku skupštinu Varaždinske županije
s kandidacijskih lista izabrani slijedeći vijećnici:
1. 		A NĐELKO STRIČAK
2. 		S ILVIJA ZAGOREC
3. 		d r.sc.JOSIP KRIŽANIĆ
4. 		N ADICA DREVEN BUDINSKI
5. 		J ADRANKA BAHLEN
6. 		D RAGICA RATKOVIĆ
7. 		Ž ELJKO DVEKAR
8. 		D AMIR POLJAK
9. 		D ENIS KOVAČIĆ
10. JOSIP KRTANJEK
11. BRANKICA KOVAČEK
12. doc.prim.dr.sc.SPOMENKA KIĐEMET-PISKAČ
13. RADIMIR ČAČIĆ
14. ROBERT VUGRIN
15. NATALIJA MARTINČEVIĆ
16. TOMISLAV PALJAK
17. dr.sc.ZVONIMIR SABATI

19. KREŠIMIR HORVAT
20. JELENA PAVLEKOVIĆ
21. MIHAEL LIBER
22. BARBARA ANTOLIĆ VUPORA
23. LUKA ZRINSKI
24. ŽELJKO POSAVEC
25. KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN
26. MARIO KLAPŠA
27. SONJA RUŽIĆ-CVRTNJAK
28. RUŽA JELOVAC
29. dr.sc.IVAN ČEHOK
30. dr.sc.MARIO LEŠINA
31. prof.dr.sc.MARIJAN CINGULA
32. doc.dr.sc.ŽELJKO BUNIĆ
33. DRAGUTIN KRANJČEC
34. KRUNOSLAV LUKAČIĆ
35. MIRKO KOROTAJ
36. ANITA REP
37. ZORAN KUNIĆ
3. Na konstituirajuću sjednicu pristupilo je ukupno
35 vijećnika Županijske skupštine Varaždinske
županije te su predali potvrde o izboru izdane
od strane Županijskog izbornog povjerenstva
Varaždinske županije.
Mandatna komisija također utvrđuje:
4. da mandat miruje po sili zakona, sukladno članku
89. i 90. stavku (4) Zakona o lokalnim izborima
-		 županu ANĐELKU STRIČAKU, a zamjenjuje
ga mr.sc. Alen Runac
-		 zamjenici župana SILVIJI ZAGOREC, a
zamjenjuje je Tin Jurak
Mandatna komisija utvrđuje da je zamjenike dogovorno odredila lista HDZ-HSLS-HSU, i to od neizabranih
kandidata, sa koje liste su i izabrani navedeni vijećnici.
5. da je zbog obnašanja dužnosti koja je prema čl.
78. Zakona nespojiva s obnašanjem dužnosti
člana Županijske skupštine, DENIS KOVAČIĆ
stavio mandat u mirovanje, a zamjenjuje ga
GORAN KANIŠKI.
6. da je vijećnik DAMIR POLJAK stavio svoj mandat
u mirovanje iz osobnih razloga sukladno članku
79. st.7 Zakona o lokalnim izborima.
Mandatna komisija utvrđuje da je za zamjenicu
vijećnika lista HDZ-HSLS-HSU odredila SNJEŽANU
CERJAN i to od neizabranih kandidata s ove liste sa
koje je i izabran navedeni vijećnik.
7. da je vijećnica NADICA DREVEN BUDINSKI
stavila svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga sukladno članku 79. st.7. Zakona o
lokalnim izborima.
Mandatna komisija utvrđuje da je za zamjenicu
vijećnice lista HDZ-HSLS-HSU odredila SANDRU
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ŽUPANIĆ i to od neizabranih kandidata s ove liste sa
koje je i izabrana navedena vijećnica.
8. da je vijećnica BARBARA ANTOLIĆ VUPORA
stavila svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga sukladno čl.79. st.7. Zakona o lokalnim
izborima.
Mandatna komisija utvrđuje da je za zamjenika
vijećnice SDP odredio ROMANA VERŠIĆA i to od
neizabranih kandidata s ove liste sa koje je i izabrana
navedena vijećnica.
9. da je vijećnica SONJA RUŽIĆ CRVTNJAK stavila
svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga sukladno čl.79. st.7. Zakona o lokalnim izborima.
Mandatna komisija utvrđuje da je za zamjenika
vijećnice SDP odredio MARIA MILAKA i to od neizabranih kandidata s ove liste sa koje je i izabrana
navedena vijećnica.

1. mr.sc. ALEN RUNAC
2. TIN JURAK
3. dr.sc. JOSIP KRIŽANIĆ
4. SANDRA ŽUPANIĆ
5. JADRANKA BAHLEN
6. DRAGICA RATKOVIĆ
7. ŽELJKO DVEKAR
8. SNJEŽANA CERJAN
9. GORAN KANIŠKI
10. JOSIP KRTANJEK
11. BRANKICA KOVAČEK
12. doc.prim.dr.sc. SPOMENKA KIĐEMETPISKAČ
13. SANJA KOČET
14. ROBERT VUGRIN

10. da je zbog obnašanja dužnosti, koja je prema
čl. 78. Zakona nespojiva s obnašanjem dužnosti
člana Županijske skupštine, TOMISLAV PALJAK
stavio mandat u mirovanje, a zamjenjuje ga
BRANIMIR NAĐ.

15. VERICA VITKOVIĆ

11. da je zbog obnašanja dužnosti, koja je prema
čl. 78. Zakona nespojiva s obnašanjem dužnosti
člana Županijske skupštine, ŽELJKO BEDEKOVIĆ stavio mandat u mirovanje, a zamjenjuje
ga KRISTINA GECI SMOLJO.

19. KREŠIMIR HORVAT

12. da je zbog obnašanja dužnosti, koja je prema
čl. 78. Zakona nespojiva s obnašanjem dužnosti
člana Županijske skupštine JELENA PAVLEKOVIĆ stavila mandat u mirovanje, a zamjenjuje
je RAJKO SOLAR.
13. da je vijećnik RADIMIR ČAČIĆ stavio svoj mandat
u mirovanje iz osobnih razloga sukladno članku
79. st.7. Zakona o lokalnim izborima.
Mandatna komisija utvrđuje da je za zamjenicu
vijećnika lista REFORMISTI-UMIROVLJENICI odredila
SANJU KOČET i to od neizabranih kandidata s ove
liste sa koje je i izabrana navedena vijećnica.
14. da je vijećnica NATALIJA MARTINČEVIĆ stavila
svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga
sukladno članku 79. st.7. Zakona o lokalnim
izborima.
Mandatna komisija utvrđuje da je za zamjenicu
vijećnice lista REFORMISTI-UMIROVLJENICI odredila
VERICU VITKOVIĆ i to od neizabranih kandidata s
ove liste sa koje je i izabrana navedena vijećnica.
15. Mandatna komisija utvrđuje da su sva pitanja
vezana uz mandate vijećnika riješena i provedena u skladu sa zakonom te predlaže da se
verificira mandat svim izabranim vijećnicima
kojima mandat ne miruje, niti su podnijeli ostavke,
odnosno kojima mandat ne miruje iz osobnih
razloga, kao i zamjenicima vijećnika koje su
odredile njihove političke stranke, sukladno
članku 81. Zakona.
Verifikacija mandata nema konstitutivni karakter
te se samo prima na znanje.
Sukladno navedenom, Mandatna komisija utvrđuje
da Županijsku skupštinu čine slijedeći vijećnici:
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16. BRANIMIR NAĐ
17. dr.sc.ZVONIMIR SABATI
18. KRISTINA GECI SMOLJO
20. RAJKO SOLAR
21. MIHAEL LIBER
22. ROMAN VERŠIĆ
23. LUKA ZRINSKI
24. ŽELJKO POSAVEC
25. KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN
26. MARIO KLAPŠA
27. MARIO MILAK
28. RUŽA JELOVAC
29. dr.sc. IVAN ČEHOK
30. dr.sc.MARIO LEŠINA
31. prof.dr.sc.MARIJAN CINGULA
32. doc.dr.sc.ŽELJKO BUNIĆ
33. DRAGUTIN KRANJČEC
34. KRUNOSLAV LUKAČIĆ
35. MIRKO KOROTAJ
36. ANITA REP
37. ZORAN KUNIĆ
16. Mandatna komisija utvrdila je da sjednicom ne
može predsjedavati Anđelko Stričak i Silvija
Zagorec kao prvi i drugi izabrani član s kandidacijske liste HDZ-HSLS-HSU, koja je dobila
najviše glasova, obzirom da im mandat miruje
po sili zakona, sjednicom će predsjedavati slijedeći izabrani član s ove kandidacijske liste,
a to je Josip Križanić, kako to određuje članak
87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima.
KLASA: 021-02/21-01/6
URBROJ: 2186/1-01-21-2
Varaždin, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Mandatne komisije
mr.sc. Alen Runac, v.r.
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GRAD LUDBREG
AKTI GRADONAČELNIKA
6.
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18,
31/20, 20/21), članka 5. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
(»Narodne novine«, broj 126/19, 17/20) i članka 58.
Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 12/2021), gradonačelnik Grada
Ludbrega dana 21. lipnja 2021. godine, donosi

6. NIKOLA ŠEBREK - predstavnik Hrvatske gorske
službe spašavanja - Stanice Varaždin
7. SPOMENKA ŠKAFEC - direktorica »Lukom«-a
d.o.o. Ludbreg
8. IRENA KUČINA,dipl.oec.-pročelnica Upravnog
odjela za financije i komunalni sustav
9. PERICA HORVAT - zapovjednik Postrojbe civilne
zaštite opće namjene Grada Ludbrega
Članak 4.

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera civilne zaštite
Grada Ludbrega
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite
Grada Ludbrega te se imenuju načelnik, zamjenik
načelnika i članovi Stožera.
Članak 2.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se
odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće
i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne
zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava
civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti
i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Članak 3.
U Stožer civilne zaštite Grada Ludbrega imenuju se:
ZA NAČELNIKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
1. JURICA HAVAIĆ - zapovjednik Vatrogasne
zajednice Grada Ludbrega
ZA ZAMJENIKA NAČELNIKA STOŽERA CIVILNE
ZAŠTITE
2. LEONARDO SAKAČ - načelnik Policijske postaje Ludbreg
ZA ČLANOVE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
3. ZORAN HAPP - predstavnik Područnog ureda
civilne zaštite Varaždin
4. MIRJANA JERBIĆ - ravnateljica Gradskog
društva Crvenog križa Ludbreg
5. IVAN POLJAK, dr.med. - predstavnik Doma
zdravlja Varaždinske županije

Način rada Stožera civilne zaštite uređen je Poslovnikom, kojeg donosi gradonačelnik Grada Ludbrega.
Članak 5.
Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne zaštite nalaže
načelnik Stožera, a provodi se prema usvojenom Planu
djelovanja civilne zaštite Grada Ludbrega.
Članak 6.
Članovi Stožera civilne zaštite mobiliziraju se vlastitim kapacitetima nadležnih tijela, sukladno Shemi
mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Ludbrega
koju donosi gradonačelnik Grada Ludbrega i dio je
Plana djelovanja civilne zaštite Grada Ludbrega.
Članak 7.
Sjednice Stožera civilne zaštite saziva i vodi načelnik
Stožera civilne zaštite. Iznimno, u slučaju spriječenosti načelnika Stožera, sjednicu Stožera saziva i vodi
zamjenik načelnika Stožera.
Članak 8.
Grad Ludbreg obavlja administrativne i tehničke
poslove te osigurava rad Stožera civilne zaštite.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 53/17, 67/17, 29/19, 8/21).
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 810-05/21-01/02
URBROJ: 2186/18-01/1-21-17
Ludbreg, 21. lipnja 2021.
Gradonačelnik
Dubravko Bilić, v.r.
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OPĆINA BEDNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
26.
Temeljem članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,
144/20) i članka 28. Statuta Općine Bednja (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21), Općinsko
vijeće Općine Bednja na 2. sjednici održanoj 23. lipnja
2021. godine donosi
ODLUKU
o visini naknade članovima predstavničkog tijela
Općine Bednja, predsjedniku Općinskog vijeća
Općine Bednja i članovima radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Bednja
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za rad
članovima Općinskog vijeća Općine Bednja (u daljnjem
tekstu: Općinskog vijeća) i njegovih stalnih radnih tijela.
(2) Sredstva za naknade iz stavka 1. ovoga članka
osiguravaju se u Proračunu Općine Bednja.
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno
značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako
na muški i ženski spol.
II. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Članak 3.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za
rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog
vijeća, a određuje se u neto iznosu po članu Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada
po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi više od
6.000,00 kuna.
Članak 4.
(1) Članu Općinskog vijeća pripada naknada za rad
u Općinskom vijeću u neto iznosu od 100,00 kuna, s
pripadajućim porezima i doprinosima, po svakoj sjednici
Općinskom vijeća na kojoj budu nazočni.
(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka pripada
članu Općinskog vijeća koji bude nazočan na sjednici
Općinskog vijeća, bez obzira da li je bio nazočan samo
dio sjednice ili cijelu sjednicu.
(3) Naknadu iz stavka 1. ovog članka obračunava
Jedinstveni upravni odjel Općine Bednja nadležan za
financije i isplaćuje na žiro-račun člana Općinskog vijeća
tromjesečno, a na temelju izvatka iz zapisnika Vijeća.

(4) Izvadak iz zapisnika iz stavka 3. ovoga članka
ovjerava svojim potpisom predsjedavajući s odgovarajuće sjednice Općinskog vijeća i zapisničar.
III. NAKNADA ZA RAD PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 5.
(1) Predsjedniku Općinskog vijeća pripada naknada
za obavljanje dužnosti u Općinskom vijeću i izvršavanje
drugih obveza propisanih općim aktima.
(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se
predsjedniku Općinskog vijeća u neto iznosu od 750,00
kuna mjesečno, s pripadajućim porezima i doprinosima.
(3) Naknadu iz stavka 2. ovoga članka obračunava
Jedinstveni upravni odjel Općine Bednja nadležan za
financije i isplaćuje mjesečno na žiro-račun predsjednika Općinskog vijeća.
IV. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA STALNIH RADNIH
TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 6.
(1) Osobama iz članka 3. i 5. ove Odluke, kao
i drugim članovima stalnih radnih tijela Općinskog
vijeća, pripada pravo na naknadu za rad u stalnim
radnim tijelima Općinskog vijeća određenim Statutom
Općine Bednja.
(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se
u neto iznosu od 100,00 kuna, s pripadajućim porezima
i doprinosima, po svakoj sjednici stalnog radnog tijela
na kojoj budu nazočni.
(3) Obračun i isplata naknade iz stavka 1. ovoga
članka izvršit će se na odgovarajući način utvrđen
člankom 4. ove Odluke za obračun i isplatu naknade
za rad u Općinskom vijeću.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti
Odluka o naknadi troškova za rad na sjednicama
Općinskog vijeća Općine Bednja (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 34/17), Odluka o naknadi
za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 34/17)
i Odluka o naknadi troškova za rad na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bednja (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 81/13).
Članak 8.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, stupa na snagu danom
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donošenja, a primjenjuje se od dana konstituiranja
Općinskog vijeća Općine Bednja.
KLASA: 021-05/21-50/04
URBROJ: 2186/013-03/01-21-4
Bednja, 23. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Kramarić, v.r.

3901
Članak 5.

Načelnik ne ostvaruje pravo na naknadu za godišnji
odmor i ostale prigodne godišnje naknade ili potpore,
jubilarnu nagradu, otpremninu u slučaju odlaska u
mirovinu, dar za djecu, plaćeni i neplaćeni dopust,
kao i prava proizašla iz prekovremenog rada i rada u
dane blagdana, neradne dane propisane zakonom i
za rad nedjeljom.
Članak 6.

27.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10) i članka 28. Statuta Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21),
Općinsko vijeće Općine Bednja, na 2. sjednici održanoj
dana 23. lipnja 2021. godine, donijelo je

(1) Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno
naknade za rad Općinskog načelnika, temeljem Zakona
o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave i odredbi ove Odluke, donosi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bednja.
(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba
nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u
roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.

ODLUKU
o plaći, naknadama te ostalim pravima
općinskog načelnika Općine Bednja
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje način određivanja
plaće i naknada te ostalih prava općinskog načelnika
Općine Bednja (u daljnjem tekstu: načelnik), kojima
se sredstva za plaće i ostale nagrade osiguravaju u
Proračunu Općine Bednja.
Članak 2.
(1) Za vrijeme obnašanja dužnosti načelnik koji
dužnost obavlja profesionalno:
-

ima pravo na plaću i staž osiguranja,

-

ostvaruje prava iz mirovinskog i zdravstvenog
osiguranja,

-

ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih
troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti.

Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o naknadi za rad Općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju
bez zasnivanja radnog odnosa (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 34/17).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja,
a primjenjuje se od dana stupanja na dužnost načelnika
Općine Bednja, a objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/21-50/04
URBROJ: 2186/013-03/01-21-5
Bednja, 23. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Kramarić, v.r.

(2) Za vrijeme obnašanja dužnosti načelnik koji
dužnost obavlja volonterski:
-

ima pravo na naknadu za rad,

-

ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih
troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti.
Članak 3.

(1) Plaću Općinskog načelnika koji dužnost obavlja
profesionalno čini umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće državnih dužnosnika, uvećan za 0,5%
za svaku navršenu godinu radnog staža do ukupno
najviše 20%.
(2) Koeficijent iz stavka 1. ovog članka iznosi 4,55.
Članak 4.
(1) Naknada za rad načelnika Općine Bednja, koji
svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa,
čini 50% umnoška koeficijenata i osnovice za obračun
plaće načelnika koji dužnost obavlja profesionalno.

28.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21) i
članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21),
Općinsko vijeće Općine Bednja na 2. sjednici održanoj
23. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik
i normativnu djelatnost
Članak 1.
Osniva se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Bednja (u
daljnjem tekstu: Komisija).
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U Komisiju se imenuju:
-

-
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za članove:

2. MIRJANA VRABEC
3. MARTIN ŠAŠKO

za predsjednika:

1. VLADIMIR KRAMARIĆ

4. SUZANA JELINIĆ

-

5. DAVOR SEDLANIĆ.

za članove:

2. VLADO HLEVNJAK
Članak 2.

3. ZLATKO ŠERUGA
4. VLADIMIR GOLUB
5. MARIO LAMOT.
Članak 3.

Komisija za dodjelu javnih priznanja raspisuje natječaj
za dodjelu javnih priznanja, ocjenjuje pristigle prijave
i priprema prijedlog za donošenje Odluke o dodjeli
javnih priznanja Općinskom vijeću Općine Bednja.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
-

Predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,

-

predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

-

razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata
koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove
usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te
u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje
mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,

-

obavlja i druge poslove prema Statutu Općine
Bednja.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave
u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« čime
prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 34/17).
KLASA: 021-05/21-50/04
URBROJ: 2186/013-03/01-21-7
Bednja, 23. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Kramarić, v.r.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
odluka o imenovanju Komisije za za Statut, Poslovnik
i normativnu djelatnost (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 34/17).
Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave
u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/21-50/04
URBROJ: 2186/013-03/01-21-6
Bednja, 23. lipnja 2021.

30.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21) i
članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21),
Općinsko vijeće Općine Bednja na 2. sjednici održanoj
23. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda

Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Kramarić, v.r.

Članak 1.
29.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21) i
članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21),
Općinsko vijeće Općine Bednja na 2. sjednici održanoj
23. lipnja 2021. godine, donosi

Osniva se Povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Općine Bednja (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
U Povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika:

1. IVAN KNEZ
ODLUKU
o imenovanju Komisije za dodjelu
javnih priznanja
Članak 1.
Osniva se Komisija za dodjelu javnih priznanja
Općine Bednja u koju se imenuju:
1.

za predsjednika:
IZIDOR JURENEC

-

za članove:

2. STJEPAN BISTROVIĆ
3. TOMO HOJSAK
4. JOSIP PODSEČKI
5. SLAVKO MOHENSKI.
Članak 3.
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda obavljat će poslove i zadaće koji su Zako-
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nom o zaštiti od elementarnih nepogoda stavljeni u
nadležnost i djelokrug rada Općinskog povjerenstva
za procjenu štete od elementarnih nepogoda.
Članak 4.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke obavljat će Jedinstveni
upravni odjel Općine Bednja.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu
štete od elementarnih nepogoda (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 34/17).
Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave
u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/21-50/04
URBROJ: 2186/013-03/01-21-8
Bednja, 23. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Kramarić, v.r.

31.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21) i
članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21),
Općinsko vijeće Općine Bednja na 2. sjednici održanoj
23. lipnja 2021. godine, donosi
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nekretnina u vlasništvu Općine Bednja prema nalogu
načelnika odnosno Vijeća Općine Bednja.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju Komisije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Bednja (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 34/17).
Ova Odluka stupa na snagu 8. od dana objave,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-05/21-50/04
URBROJ: 2186/013-03/01-21-9
Bednja, 23. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Kramarić, v.r.

32.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21) i
članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21),
Općinsko vijeće Općine Bednja na 2. sjednici održanoj
23. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Odbora za zdravstvo
i socijalnu skrb
Članak 1.

ODLUKU
o imenovanju Komisije za raspolaganjem
nekretninama u vlasništvu
Općine Bednja
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Komisija za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Općine Bednja:
-

za predsjednika:

1. DRAŽEN TURIBAKA
-

za članove:

2. DANIJEL PINTARIĆ
3. MILAN JUG
4. SNJEŽANA JEDVAJ
5. JOSIP ŠUMEČKI.
Članak 2.
Komisija za raspolaganje nekretninama izrađuje i
ažurira registar nekretnina u vlasništvu Općine Bednja, provodi postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Bednja prema odluci načelnika odnosno
predsjednika Vijeća, daje prijedloge i mišljenja u vezi
kupnje, prodaje ili darovanja nekretnina Vijeću Općine
Bednja, obavlja i druge poslove u vezi raspolaganja

Ovom Odlukom imenuje se Odbor za zdravstvo i
socijalnu skrb Općine Bednja:
-

za predsjednika:

1. HELENA ŠPREM
-

za članove:

2. MIHAELA ŠAŠKO
3. MIRKO POLJAK
4. PETRA DUKARIĆ - TOLIĆ
5. IVANA POPIJAČ.
Članak 2.
Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i društvene
djelatnosti prati razvoj djelatnosti zdravstva i socijalne
skrbi te razmatra odluke i druge akte što Općinsko
vijeće donosi iz tog područja.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju Komisije za zdravstvo, socijalnu
skrb i društvene djelatnosti (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 34/17).
Ova Odluka stupa na snagu 8. od dana objave,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
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KLASA: 021-05/21-50/04
URBROJ: 2186/013-03/01-21-10
Bednja, 23. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Kramarić, v.r.

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Odbor za sport, kulturu
i turizam u sastavu:
-

ODLUKU
o imenovanju Odbora za gospodarstvo
i OPG-ove
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Odbor za gospodarstvo
i OPG-ove u sastavu:
- za predsjednika:
1. MAJA HRANJ
- za članove:
2. DARIO HOJSAK
3. MILAN VUKOVSKI
4. IVAN PATEKAR
5. ZLATKO CAHUNEK.
Članak 2.
Odbor za gospodarstvo i OPG-ove prati razvoj gospodarstva, problematiku i razvoj OPG-ova na našem
području, daje prijedloge akata i razmatra odluke i
druge akte što Općinsko vijeće donosi iz tog područja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8. od dana objave,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-05/21-50/04
URBROJ: 2186/013-03/01-21-11
Bednja, 23. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Kramarić, v.r.

34.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21) i
članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21),
Općinsko vijeće Općine Bednja na 2. sjednici održanoj
23. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Odbora za sport,
kulturu i turizam

za predsjednika:

1. KRUNO ŠMINTIĆ
-

33.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21) i
članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21),
Općinsko vijeće Općine Bednja na 2. sjednici održanoj
23. lipnja 2021. godine, donosi
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za članove:

2. DAVID HUSNJAK
3. SREĆKO BAČIĆ
4. IVAN ŠMINTIĆ
5. KRISTIJAN KNEZ.
Članak 2.
Odbor za sport, kulturu i turizam prati razvoj sporta,
turizma i kulture na našem području, daje prijedloge
i razmatra odluke i druge akte što Općinsko vijeće
donosi iz tog područja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8. od dana objave,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-05/21-50/04
URBROJ: 2186/013-03/01-21-12
Bednja, 23. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Kramarić, v.r.

35.
Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98, 50/12 i 89/17) i članka 28.
Statuta Općine Bednja (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Bednja
na 2. sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
na području Općine Bednja
Članak 1.
U Odluci o grobljima na području Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 9/20)
članak 24. mijenja se i glasi:
»Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu koja iznosi:
-

70,00 kuna plus PDV, za grobno mjesto za jednu
osobu (širina groba do 1,20 m),

-

140,00 kuna plus PDV, za grobno mjesto za
dvije osobe (širina groba od 1,21 m do 2,00
m).«
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
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Članak 1.

KLASA: 021-05/21-50/04
URBROJ: 2186/013-03/01-21-13
Bednja, 23. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Kramarić, v.r.

Ovom Odlukom odobrava se produženje prekoračenja po računu kod Zagrebačke banke d.d. do
1. lipnja 2022., maksimalno do iznosa od 500.000,00
kuna (slovima: petstotisućakuna).
Članak 2.

36.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/21),
Općinsko vijeće Općine Bednja na 2. sjednici održanoj
dana 23. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o produženju prekoračenja po računu
kod Zagrebačke banke

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-05/21-50/04
URBROJ: 2186/013-03/01-21-3
Bednja, 23. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Kramarić, v.r.

OPĆINA BREZNICA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Na temelju članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka
46. Statuta Općine Breznica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/21), općinski načelnik donosi

odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti općinskog
načelnika u obavljanju svoje dužnosti.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo
redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

ODLUKU

Članak 3.

Članak 1.
Za privremenog zamjenika općinskog načelnika
imenuje se Ivan Andrašek, Breznica 294/1, OIB
41736784699, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Breznica.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 022-01/21-01/05
URBROJ: 2186/023-03-21-1
Bisag, 24. lipnja 2021.

Privremeni zamjenik općinskog načelnika obavljati
će svoju dužnost u slučaju kada nastupe okolnosti duže

Općinski načelnik
Stjepan Krobot, v.r.

OPĆINA BREZNIČKI HUM
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
17.
Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19
i 144/20) i članka 29. i 42 Statuta Općine Breznički
Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske Županije«, broj
45/21), Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na
sjednici od 10. lipnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o izboru predsjednika i dva člana
Mandatne komisije
I.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine
Breznički Hum izabiru se:
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1. Renato Kožić, Breznički Hum 42, za predsjednika,
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45/21), Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na
sjednici od 10. lipnja 2021. godine, donosi

2. Marko Fišter, Breznički Hum 16, za člana,
3. Mario Šargač, Radešić 72, za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a obavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-01/21-01/2
URBROJ: 2186/024-01-21-1
Breznički Hum, 10. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Fišter, v.r.

ODLUKU
o izboru predsjednika i članova
Komisije za statut, poslovnik i normativnu
djelatnost
I.
U Komisiju za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća Općine Breznički Hum izabiru se:
1. Krunoslav Vnučec, Butkovec 46, za predsjednika,
2. Renato Kožić, Breznički Hum 42, za člana,
3. Dijana Šanjek, Breznički Hum 12 A, za člana.
II.

18.
Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19
i 144/20) i članka 29. i 40. Statuta Općine Breznički
Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
45/21), Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na
sjednici od 10. lipnja 2021. godine, donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a obavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-01/21-01/4
URBROJ: 2186/024-01-21-1
Breznički Hum, 10. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Fišter, v.r.

ODLUKU
o izboru predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanja
I.
U Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
Općine Breznički Hum izabiru se:
1. Marija Rusek, Šćepanje 102 za predsjednika,
2. Mateja Pleša, Radešić 18, za člana,
3. Vjekoslav Rusek, Šćepanje 40, za člana.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a obavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-01/21-01/3
URBROJ: 2186/024-01-21-1
Breznički Hum, 10. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Fišter, v.r.

20.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29 i 30. Statuta Općine Breznički Hum (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 45/21), Općinsko
vijeće Općine Breznički Hum na sjednici od 10. lipnja
2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Breznički Hum
I.
Marko Fišter iz Brezničkog Huma 16, bira se za
predsjednika Općinskog vijeća Općine Breznički Hum.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

19.
Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19
i 144/20) i članka 29. i 41. Statuta Općine Breznički
Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj

KLASA: 021-01/21-01/05
URBROJ: 2186/024-01-21-1
Breznički Hum, 10. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Fišter, v.r.
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22.

21.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. i
30. Statuta Općine Breznički Hum (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 45/21), Općinsko vijeće
Općine Breznički Hum na sjednici od 10. lipnja 2021.
godine, donosi

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. i
30. Statuta Općine Breznički Hum (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 45/21), Općinsko vijeće
Općine Breznički Hum na sjednici 10. lipnja 2021.
godine, donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća
Općine Breznički Hum

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Breznički Hum
I.

I.
Mateja Pleša iz Radešića 18, bira se za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Breznički Hum.

Mario Šargač iz Radešića 72, bira se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Breznički Hum.
II.

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

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-01/21-01/07
URBROJ: 2186/024-01-21-1
Breznički Hum, 10. lipnja 2021.

KLASA: 021-01/21-01/06
URBROJ: 2186/024-01-21-1
Breznički Hum, 10. lipnja 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Fišter, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Fišter, v.r.

OPĆINA DONJA VOĆA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
25.

III.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Donja Voća
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/21),
Općinsko vijeće Općine Donja Voća na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Mandatne komisije

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-05/21-01/09
URBROJ: 2186-014-21-01
Donja Voća, 15. lipnja 2021.

I.

Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Žmegač, v.r.

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine
Donja Voća biraju se:
1. HANA BULIĆ iz Gornje Voće 34 A, za predsjednicu,
2. JADRANKA JAKOPEC iz Donje Voće 168, za
članicu,
3. STANKO TOCKO iz Rijeke Voćanske 24, za
člana.
II.
Članovi Mandatne komisije biraju se za mandatno
razdoblje vijećnika.

26.
Na temelju članka 29. Statuta Općine Donja Voća
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/21),
Općinsko vijeće Općine Donja Voća na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o izboru Odbora za izbor i imenovanje
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I.
U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća
Općine Donja Voća biraju se:
1. BRANKO JAKOPEC iz Fotez Brega 11, za
predsjednika,
2. IVAN BANFIĆ iz Donje Voće 314, za člana,
3. STANKO TOCKO iz Rijeke Voćanske 24, za
člana.

28.
Na temelju članka 29. Statuta Općine Donja Voća
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/21),
Općinsko vijeće Općine Donja Voća na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. lipnja 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Općinskog vijeća Općine Donja Voća

II.
Članovi Odbora za izbor i imenovanje biraju se za
mandatno razdoblje vijećnika.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-05/21-01/10
URBROJ: 2186-014-21-01
Donja Voća, 15. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Žmegač, v.r.

27.
Na temelju članka 29. Statuta Općine Donja Voća
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/21),
Općinsko vijeće Općine Donja Voća na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o izboru Odbora za statut i poslovnik
I.
U Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća
Općine Donja Voća biraju se:
1. ZLATKO KANJIR iz Donje Voće 282, za predsjednika,
2. FRANJO JURGEC iz Gornje Voće 178 C, za
člana,
3. HANA BULIĆ iz Gornje Voće 34 A, za članicu.
II.
Članovi Odbora za statut i poslovnik biraju se za
mandatno razdoblje vijećnika.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-05/21-01/11
URBROJ: 2186-014-21-01
Donja Voća, 15. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Žmegač, v.r.
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I.
ŽELJKO ŽMEGAČ iz Donje Voće 26 G, bira se
za predsjednika Općinskog vijeća Općine Donja Voća.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-05/21-01/12
URBROJ: 2186-014-21-01
Donja Voća, 15. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Žmegač, v.r.

29.
Na temelju članka 29. Statuta Općine Donja Voća
(» Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/21),
Općinsko vijeće Općine Donja Voća na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. lipnja 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Donja Voća
I.
ZLATKO KANJIR iz Donje Voće 282, bira se
za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Donja
Voća.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-05/21-01/13
URBROJ: 2186-014-21-01
Donja Voća, 15. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Žmegač, v.r.

Broj 54/2021.

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

3909

OPĆINA MARTIJANEC
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
4.

Članak 4.

Na temelju članka 23. stavak 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15),
članka 6. točka 1. i 7. Pravilnika o sastavu stožera,
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite
(»Narodne novine«, broj 37/16 i 47/16 - ispravak) te
članka 47. Statuta Općine Martijanec (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 10/13 i 24/13), načelnik
Općine Martijanec donosi
ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite
Općine Martijanec
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite
Općine Martijanec sa imenovanim članovima Stožera,
od kojih se dio imenuje po dužnosti i to: predstavnici
službi koji se civilnom zaštitom bave kao redovnom
djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga
civilne zaštite, predstavnik Područnog ureda Državne
uprave - Varaždin, policijske postaje te predstavnik
zdravstvenih ustanova.
Članak 2.
Stožer civilne zaštite Općine Martijanec imenuje
se u slijedećem sastavu:
1. Tihana Huzjak - načelnica Stožera (zapovjednica Vatrogasne zajednice Općine Martijanec)
2. Krunoslav Kosir - zamjenik načelnika Stožera
(djelatnik Općine Martijanec)
3. Zdenko Šarić - član (predstavnik MUP-a, PP
Ludbreg)
4. Saša Lenček - član (predsjednik Vatrogasne
zajednice Općina Martijanec)
5. Sonja Huzjak - član (predstavnik školstva)
6. Predrag Horvat - član (predstavnik HGSS)
7. Mirjana Jerbić - član (predstavnica HCK Gradsko društvo CK Ludbreg, Mjesno društvo
CK Martijanec)
8. Stjepan Kovaček - član (konzultant za pitanja
civilne zaštite i vatrogastva).
Članak 3.
Utvrđuje se da će se izvršit dopuna ove Odluke sa
članovima predstavnicima operativnih snaga sukladno
članku 6. stavak 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu
rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera civilne zaštite (»Narodne
novine«, broj 37/16 i 47/16 - ispravak).

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik
Stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje
preuzima načelnik Općine Martijanec.
Članak 5.
Članovi Stožera civilne zaštite dužni su završiti
osposobljavanje koje provodi državna uprava prema
Programu osposobljavanja članova stožera civilne
zaštite koji donosi čelnik državne uprave, u roku od
godinu dana od imenovanja stožera civilne zaštite.
Članak 6.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Članak 7.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja
o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na
području Općine Martijanec, upravlja reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja
javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec obavlja
administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne
zaštite te im osigurava uvjete za rad.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje sa radom i postojanjem Stožer zaštite i spašavanja Općine
Martijanec imenovan Odlukom o osnivanju Stožera
civilne zaštite Općine Martijanec, KLASA: 810-01/
17-01/2, URBROJ: 2186/19-02-17-2 od 26.06.2017.
godine.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 810-01/21-01/6
URBROJ: 2186/19-03-21-1
Martijanec, 21. lipnja 2021.
Općinski načelnik
Branimir Nađ, mag.oec., v.r.
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OPĆINA PETRIJANEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
31.
Na temelju članka 4. i 6. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10) i članka 28. Statuta Općine
Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 31/21), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 2.
sjednici održanoj dana 24. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o visini naknade za rad općinskog načelnika koji
dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad
općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volontersko obnašanje dužnosti).
Članak 2.
Općinskom načelniku za obavljanje njegove dužnosti
prema članku 4. stavku 1. alineji 4. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pripada
pravo na koeficijent 4,55.
Članak 3.
Temeljem članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu:
Zakon) općinski načelnik obavlja dužnost bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski), te mu pripada pravo
na naknadu u visini od 50% plaće načelnika koja se
temeljem članka 4. stavka 1. alineje 4. Zakona računa
umnoškom koeficijenta 4,55 i osnovice za izračun
plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima
se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika. Naknada za rad općinskom načelniku isplatiti će se za
razdoblje od 20. svibnja 2021. godine do prestanka
obnašanja dužnosti na njegov žiro račun.
Članak 4.
Sredstva za naknadu za volontersko obnašanje
dužnosti i ostala prava za općinskog načelnika osigurana su u Proračunu Općine Petrijanec.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o visini naknade za rad općinskog načelnika
koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 43/17).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 120-02/21-01/1
URBROJ: 2186-06-01/1-21-1
Petrijanec, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
mr. sc. Martin Evačić, v. r.

32.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 31/21), Općinsko
vijeće Općine Petrijanec na 2. sjednici održanoj dana
24. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o visini naknade članovima Općinskog vijeća
Općine Petrijanec
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad
na sjednicama Općinskog vijeća Općine Petrijanec
članovima Općinskog vijeća Općine Petrijanec.
Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za
njezino obavljanje član Općinskog vijeća ne prima
plaću već ostvaruje pravo na naknadu.
Članak 2.
Visina naknade za rad članova Općinskog vijeća
Općine Petrijanec utvrđuje se u iznosu 120,00 kuna
neto.
Članak 3.
Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju
članovi Općinskog vijeća ukoliko prisustvuju sjednici.
Članak 4.
Prilikom isplate naknade, Općina Petrijanec dužna
je obračunati i uplatiti poreze i doprinose sukladno
važećim zakonskim propisima.
Članak 5.
Naknada iz članka 2. ove Odluke isplaćuje se na
žiro račun korisnika, a prema evidenciji nazočnosti
na sjednicama.
Članak 6.
Članovi Općinskog vijeća kada se odriču naknade
troškova za prisustvovanje na sjednicama Općinskog
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vijeća podnose potpisanu pismenu izjavu o odricanju.
Izjava o odricanju može se naknadno pismeno opozvati
kada članovi Općinskog vijeća ponovno žele steći pravo
na daljnju naknadu troškova. U vremenu od podnošenja
izjave o odricanju pa do opoziva izjave o odricanju
naknade troškova članovi Općinskog vijeća nemaju
pravo na isplatu naknade troškova za sudjelovanje
na sjednicama Općinskog vijeća Općine Petrijanec.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća
Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 43/17).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«,
a počinje se primjenjivati od 2. sjednice Općinskog
vijeća Općine Petrijanec (24. lipnja 2021. godine).
KLASA: 120-02/21-01/1
URBROJ: 2186-06-01/1-21-2
Petrijanec, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
mr. sc. Martin Evačić, v. r.

33.
Na temelju članka 101. i 103. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 31/21, Općinsko
vijeće Općine Petrijanec na 2. sjednici održanoj dana
24. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju odgovornih potpisnika financijske
dokumentacije likvidature i kontrole financijske
dokumentacije Općine Petrijanec
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se da su dužnosnici
općinski načelnik te predsjednik Općinskog vijeća,
potpredsjednik i član Općinskog vijeća, potpisnici
financijskih dokumenata Općine Petrijanec.
Ovlašteni potpisnici također odobravaju provedbu
financijske dokumentacije, potpisuju istu, te imaju
ovlasti potpisati likvidaturu, izvršiti i ovjeriti kontrolu
financijske dokumentacije.

OIB: 59042118698, Matični broj: 02653168 koji se
vodi kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Poslovnica
Varaždin su dužnosnici po stupanju na dužnost:
1. Željko Posavec, mag.ing.mech. - općinski
načelnik,
2. mr.sc. Martin Evačić - predsjednik Općinskog
vijeća,
3. Zvonko Bedenik, dipl.ing.str. - potpredsjednik
Općinskog vijeća,
4. Ines Krobot, mag.prim.educ. - članica Općinskog vijeća.
Članak 3.
Financijske dokumente Općine Petrijanec svojim
potpisom ovjeravaju za plaćanje dva ovlaštena potpisnika iz članka 2. ove Odluke.
Knjigovodstveno financijske dokumente koji su
osnova za nastalu financijsku provedbu prvi je u
obvezi ovjeriti općinski načelnik odnosno zakonski
predstavnik kao naredbodavatelj ili u slučaju njegove odsutnosti, pravo ovjere prenosi se na njegovog
privremenog zamjenika.
Ovlašteni potpisnici predsjednik Općinskog vijeća,
potpredsjednik i član Općinskog vijeća potpisom likvidiraju ali mogu i izvršiti kontrolu ispravnosti poslovnog
događaja, odnosno provjeravaju isto te svojim potpisom
odobravaju nastalu poslovnu promjenu.
U slučaju njihove odsutnosti pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Petrijanec Ankica Košić može
također izvršiti ali samo kontrolu formalne, računske i
materijalne ispravnosti nastalog poslovnog događaja,
te svojim potpisom provesti i ovjeriti isto.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o određivanju odgovornih potpisnika financijske dokumentacije likvidature i kontrole financijske
dokumentacije Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 37/18).
Članak 5.
Odluka o određivanju odgovornih potpisnika financijske dokumentacije likvidature i kontrole financijske
dokumentacije Općine Petrijanec stupa na snagu
danom donošenja, a primjenjuje se od 20. svibnja
2021. godine i objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/21-01/7
URBROJ: 2186-06-01/1-21-1
Petrijanec, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
mr. sc. Martin Evačić, v. r.

Kontrolu financijske dokumentacije svojim potpisom
može također izvršiti i pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Petrijanec.
Članak 2.
Potpisnici financijskih dokumenata Općine Petrijanec
za Račun proračuna: IBAN: HR3923600001832600007,
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34.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Petrijanec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 31/21)
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i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 14/20), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 2.
sjednici održanoj dana 24. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Općine Petrijanec
Članak 1.
Ovom Odlukom o imenovanju Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec imenuje
se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine
Petrijanec (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
1. Martin Evačić, predsjednik Povjerenstva,
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Općinsko vijeće Općine Petrijanec, dodjeljuje javna
priznanja Općine Petrijanec u 2021. 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
nekih od djelatnosti iz članka 1. ove Odluke kao i
za primjernu poslovnu suradnju i doprinos razvitku
Općine Petrijanec.
Zahvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se:

2. Zvonko Bedenik, član,
3. Josip Božić, član.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 34/20).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 061-01/21-01/2
URBROJ: 2186-06-01/1-21-1
Petrijanec, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
mr. sc. Martin Evačić, v. r.

35.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Petrijanec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 31/21),
članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Petrijanec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/20)
i temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata
za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec u 2021.
godini (KLASA: 061-01/21-01/1, URBROJ: 218606-21-1 od dana 10. lipnja 2021. godine), Općinsko
vijeće Općine Petrijanec na 2. sjednici održanoj dana
24. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec
u 2021. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom o dodjeli javnih priznanja Općine
Petrijanec u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Odluka),

Pravnim osobama:
1. PRGOMET TRANSPORTI d.o.o. - za doprinos
razvoju privrede u Općini Petrijanec
2. NIKA KONSTRUKCIJE d.o.o. - za doprinos
razvoju privrede u Općini Petrijanec
3. KOLAČIĆ SREĆE j.d.o.o. - za doprinos razvoju
privrede u Općini Petrijanec
4. LOVAČKO DRUŠTVO »ŠLJUKA« - za 30 godina
djelovanja udruge
5. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
PETRIJANEC - za 110 godina djelovanja i rada
u vatrogastvu i na zaštiti i spašavanju ljudi i
imovine
6. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
NOVA VES PETRIJANEČKA - za 100 godina
djelovanja i rada u vatrogastvu i na zaštiti i
spašavanju ljudi i imovine
7. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
DRUŽBINEC - za 70 godina djelovanja i rada
u vatrogastvu i na zaštiti i spašavanju ljudi i
imovine
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. IVANA BANFIĆ - odličan uspjeh na diplomskom
sveučilišnom studiju sociologije Fakulteta hrvatskih studija
2. GABRIJELA MARIĆ - studentica prve godine
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
odličan uspjeh u sva četiri razreda srednje škole
3. VERONIKA KOPREK - studentica prve godine
Fakulteta političkih znanosti, odličan uspjeh u
sva četiri razreda srednje škole
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Učenicima srednjih škola:
1. MIA SAMBOLEC - četiri razreda srednje škole
završeno s odličnim uspjehom, županijsko natjecanje iz njemačkog jezika 2. mjesto, državno
natjecanje iz njemačkoga jezika 3. mjesto,
priznanja s natjecanja
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ODLUKU
o proglašenju dobara od lokalnog značaja
Članak 1.
Proglašavaju se dobrom od lokalnog značaja:
-

Družbinec – Komar, Zgrada majura iz 19. stoljeća (k. č. br. 521, k.o. Družbinec, zk. ul. 27,
posjedovni list 809)

-

Družbinec, Dravska 18, tradicijska građevina
(k. č. br. 100/2, k.o. Družbinec, zk. ul. 269)

-

Družbinec, Dravska 26, tradicijska građevina
(k. č. br. 90, 91, k.o. Družbinec, zk. ul. 1733)

-

Družbinec, Kameno raspelo iz 1914. god. (k.
č. br. 5, k.o. Družbinec, zk. ul. 2385)

-

Družbinec, Kapelica Presvetog Trojstva iz 1924.
god. (k. č. br. 43, k.o. Družbinec, zk. ul. 2124)

-

Majerje, Kapela Srca Isusova iz 1919. god. (k.
č. br. 2/2, k.o. Majerje, zk. ul. 1159)

Učenicima osnovne škole:

-

1. DANIJEL JURKOVIĆ - županijsko natjecanje
mladih tehničara 1. mjesto u kategoriji elektronike, državno natjecanje iz informatike 2. mjesto
u kategoriji razvoj softvera, državno natjecanje
mladih tehničara 2. mjesto u kategoriji elektronika

Majerje, Raspelo uz nasip derivacijskog kanala
HE Varaždin (k. č. br. 892/3 i 892/4, k.o. Majerje,
zk. ul. 6/A)

-

Nova Ves Petrijanečka, Gaždićevo kameno
raspelo iz 1916. god. (k. č. br. 365/116, k.o.
Nova Ves Petrijanečka, zk. ul. 2106)

-

Nova Ves Petrijanečka, Kameno raspelo iz 1900.
god. (k. č. br. 676/174, stara k.č. 787/47, k.o.
Nova Ves Petrijanečka, z.k. ul. 2401)

-

Nova Ves Petrijanečka, Kameno raspelo s
početka 20. stoljeća (k. č. br. 394/1, k.o. Nova
Ves Petrijanečka, zk. ul. 1852)

-

Nova Ves Petrijanečka, Pil sv. Florijana (k. č.
br. 365/10, k.o. Nova Ves Petrijanečka, zk. ul.
2228)

-

Petrijanec, Dravska ulica 41, tradicijska građevina (k. č. br. 50, k.o. Petrijanec, zk. ul. 2074)

-

Petrijanec, Dravska ulica 50, tradicijska građevina
(k. č. br. 1295, k.o. Petrijanec, zk. ul. 2523)

-

Petrijanec, Dravska ulica 52, tradicijska građevina (k. č. br. 1291, k.o. Petrijanec, posjedovni
list 238)

-

Petrijanec, Kapela sv. Obitelji iz 1906. god. (k.
č. br. 911/1, k.o. Petrijanec, zk. ul. 2542)

-

Petrijanec, Raspelo iz 1913. (k. č. br. 628/1 k.o.
Petrijanec, zk. ul. POPIS I, posjedovni list 750)

-

Petrijanec, Trg sv. Petra 7, tradicijska građevina
(k. č. br. 81, k.o. Petrijanec, zk. ul. 481)

-

Petrijanec, Ulica Vladimira Nazora 106, tradicijska građevina (k. č. br. 86, k.o Petrijanec, zk.
ul. 1615)

-

Petrijanec, Ulica Vladimira Nazora 157, tradicijska građevina (k. č. br. 220, k.o Petrijanec,
zk. ul. 2362)

-

Petrijanec, Ulica Vladimira Nazora 195, stambena zgrada (k. č. br. 252, k.o Petrijanec, zk.
ul. 2477)

-

Petrijanec, Zgrada stare pošte (k. č. br. 5, k.o.
Petrijanec, zk. ul. 2032).

2. MELANI LESKOVAR - državno natjecanje
WorldSkills Croatia 2021. godine iz discipline
Tajničko poslovanje osvojeno 1. mjesto
3. NIKA MIHIN - svih osam razreda osnovne škole
završeno s odličnim uspjehom, županijsko natjecanje iz informatike »Sigurno u prometu« 1.
mjesto, županijsko natjecanje iz fizike 2. mjesto,
županijsko natjecanje iz geografije
4. LORENA DOBRANIĆ - državno natjecanje iz
fizike 2. mjesto, postignuti rezultat na međunarodnom matematičkom natjecanju Klokan bez
granica

2. MAJA ORŠOŠ - prva romska učenica koja je
svih 8 razreda završila s odličnim uspjehom
Članak 3.
Javna priznanja uručit će se na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 28. lipnja
2021. godine, a u povodu Dana Općine, koji se obilježava na blagdan sv. Petra i Pavla.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i objavljuje se na internetskim stranicama Općine
Petrijanec www.petrijanec.hr.
KLASA: 061-01/21-01/2
URBROJ: 2186-06-01/1-21-2
Petrijanec, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
mr. sc. Martin Evačić, v. r.

36.
Na temelju članka 17. Zakona o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03,
157/03, 100/4, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20)
i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 31/21), Općinsko
vijeće Općine Petrijanec na 2. sjednici održanoj dana
24. lipnja 2021. godine, donosi
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ODLUKU

Članak 2.
Na predmetna dobra primjenjuje se Zakon o zaštiti
i očuvanju kulturnih dobara i svi drugi propisi koji se
odnose na dobra od lokalnog značaja.

o financiranju asistenta za rad s djecom
sa teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću
»Bambi«

Članak 3.
Zaštita dobara iz članka 1. ove Odluke provest će
se u skladu s odredbama zakona, a Općina Petrijanec
će u svom Proračunu osigurati uvjete i sredstva za
njihovu zaštitu.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog
značaja (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 31/21).

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 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 612-08/21-01/1
URBROJ: 2186-06-01/1-21-12
Petrijanec, 24. lipnja 2021.

Članak 2.
Daje se ovlaštenje načelniku Općine Petrijanec
da sa Dječjim vrtićem »Bambi« potpiše sporazum o
provođenju programa pomoćnika djeci s teškoćama
u razvoju.
Članak 3.

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

37.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Petrijanec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 31/21),
Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 2. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2021. godine, donosi

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 601-01/21-01/1
URBROJ: 2186-06-01/1-21-1
Petrijanec, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
mr. sc. Martin Evačić, v. r.

OPĆINA SVETI ILIJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
2. Siniša Šestak - član,

30.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 5/18,
36/20 i 33/21) i članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 5/18, 96/20 i 33/21), Općinsko vijeće
Općine Sveti Ilija na 1. sjednici održanoj 24. lipnja
2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za financije i proračun
Članak 1.
U sastav Odbora za financije i proračun izabrani su:
1. Dean Hrastić - predsjednik,

3. Zdravko Ostroški - član,
4. Borko Mikić - član,
5. Biserka Sokol - član.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 023-05/21-03/08
URBROJ: 2186/08-03-21-01
Sveti Ilija, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dean Hrastić, dipl. ing., v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 5/18,
36/20 i 33/21) i članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 5/18, 96/20 i 33/21), Općinsko vijeće
Općine Sveti Ilija na 1. sjednici održanoj 24. lipnja
2021. godine, donosi

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 023-05/21-03/10
URBROJ: 2186/08-03-21-01
Sveti Ilija, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dean Hrastić, dipl. ing., v.r.

RJEŠENJE
o izboru Odbora za Statut i Poslovnik
Općinskog vijeća
Članak 1.
U Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija izabrani su:
1. Ljubomir Borović - predsjednik,
2. Biserka Sokol - član,
3. Milivoj Ptiček - član,
4. Ivica Cepanec - član,

33.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 5/18,
36/20 i 33/21) i članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 5/18, 96/20 i 33/21), Općinsko vijeće
Općine Sveti Ilija na 1. sjednici održanoj 24. lipnja
2021. godine, donosi

5. Dean Hrastić - član.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 023-05/21-03/09
URBROJ: 2186/08-03-21-01
Sveti Ilija, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dean Hrastić, dipl. ing., v.r.

RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
Članak 1.
U Odbor za društvene djelatnosti izabrani su:
1. Milivoj Ptiček - predsjednik,
2. Dean Hrastić - član,
3. Sandro Sokol - član,
4. Ljubomir Borović - član,
5. Andreja Dreven - član.
Članak 2.

32.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 5/18,
36/20 i 33/21) i članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 5/18, 96/20 i 33/21), Općinsko vijeće
Općine Sveti Ilija na 1. sjednici održanoj 24. lipnja
2021. godine, donosi

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 023-05/21-03/11
URBROJ: 2186/08-03-21-01
Sveti Ilija, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dean Hrastić, dipl. ing., v.r.

RJEŠENJE
o izboru Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu
i komunalnu infrastrukturu
Članak 1.
U Odbor za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalnu
infrastrukturu Općine Sveti Ilija izabrani su:
1. Siniša Šestak - predsjednik,
2. Ljubomir Šaško - član,
3. Mladen Golubar - član,
4. Biserka Sokol - član,
5. Andreja Dreven - član.

34.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 5/18,
36/20 i 33/21) i članka 20. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 5/18, 96/20 i 33/21), Općinsko vijeće
Općine Sveti Ilija na 1. sjednici održanoj 24. lipnja
2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Općine Sveti Ilija
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Članak 1.

U Povjerenstvo za dodjelu Javnih priznanja Općine
Sveti Ilija izabrani su:
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KLASA: 023-05/21-03/12
URBROJ: 2186/08-03-21-01
Sveti Ilija, 24. lipnja 2021.

1. Zdravko Ostroški - predsjednik,

Predsjednik Općinskog vijeća
Dean Hrastić, dipl. ing., v.r.

2. Siniša Šestak - član,
3. Ivica Cepanec - član,
4. Ljubomir Borović - član,
5. Andreja Dreven - član.
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Općine Sveti Ilija je da razmotri pristigle Prijedloge
za dodjelu Javnih priznanja te Odluku o dodjeli javnih
priznanja dostavi Općinskom vijeću na usvajanje.

36.
Na temelju članka 86a. točka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 5/18, 36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 1. sjednici održanoj
24. lipnja 2021. godine, donosi
IZMJENU I DOPUNU

Članak 3.

Odluke o prekoračenju po računu
kod Zagrebačke banke

Ovo Rješenje stupa na prvog dana od dana objave
u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Članak 1.
KLASA: 060-01/21-03/01
URBROJ: 2186/08-03-21-01
Sveti Ilija, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dean Hrastić, dipl. ing., v.r.

Članak 1. Odluke o prekoračenju po računu kod
Zagrebačke banke (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 25/21) se mijenja i glasi:
»Odobrava se prekoračenje po računu kod Zagrebačke banke u iznosu od 1.600.000,00 kn (slovima:
jedanmilijunšestotisuća kuna).
Prekoračenje se odobrava do 31.03.2022.godine.«

35.

Članak 2.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 5/18,
36/20 i 33/21) i članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 5/18, 96/20 i 33/21), Općinsko vijeće
Općine Sveti Ilija na 1. sjednici održanoj 24. lipnja
2021. godine, donosi

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 450-05/21-03/01
URBROJ: 2186/08-03-21-02
Sveti Ilija, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dean Hrastić, dipl. ing., v.r.

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda
Članak 1.
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda izabrani su:
1. Mladen Golubar - predsjednik,
2. Sandro Sokol - član,
3. Ljubomir Šaško - član,
4. Andreja Dreven - član,
5. Biserka Sokol - član.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na prvog dana od dana objave
u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

37.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 5/18,
36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 1.
sjednici održanoj 24. lipnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o osnivanju javne
ustanove - Dječji vrtić »Gumbek«
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o
osnivanju javne ustanove - Dječji vrtić »Gumbek«
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(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 33/21)
od 31. ožujka 2021. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana dana od
dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 601-01/21-03/01
URBROJ: 2186/08-03-21-01
Sveti Ilija, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dean Hrastić, dipl. ing., v.r.
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Djelatnost vrtića ostvaruje se na osnovi godišnjeg
plana i programa rada koji se donosi za pedagošku
godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza
sljedeće godine.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu
donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna.
Godišnji plan i program rada obuhvaća programe
odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene
zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne
skrbi kao i druge programe koje dječji vrtić ostvaruje
u dogovorima s roditeljima djece. Dječji vrtić je javna
ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja
kao javnu službu.
Članak 4.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se sljedeći programi:

38.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka
7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka
7. i 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i
članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 5/18, 36/20), Općinsko
vijeće Općine Sveti Ilija na 1. sjednici održanoj dana
24. linja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić »Gumbek«
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se javna ustanova za
predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i
predškolske dobi pod nazivom: Dječji vrtić »Gumbek«
(u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
Sjedište Dječjeg vrtića je u Općini Sveti Ilija, Beletinec, Stjepana Radića 77.
Članak 2.
Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Sveti Ilija (u
daljnjem tekstu: Osnivač).
OIB Osnivača: 10443118219.
Sjedište osnivača je u Općini Sveti Ilija, Sveti Ilija,
Trg Josipa Godrijana 2.
II. DJELATNOST USTANOVE
Članak 3.
Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i
obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od
navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu
školu.

-

redoviti program njege, odgoja, obrazovanja,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim
mogućnostima i sposobnostima,

-

programi za djecu rane i predškolske dobi s
teškoćama u razvoju,

-

programi za darovitu djecu rane i predškolske
dobi,

-

programi predškole,

-

programi ranog učenja stranih jezika i drugi
programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i
sportskog sadržaja.

Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu
s potrebama djece i zahtjevima roditelja, a sve sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
(u daljnjem tekstu: Zakon) i Državnom pedagoškom
standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.
Programe iz stavaka 1. i 2. ovog članka Dječji
vrtić ostvaruje uz prethodnu suglasnost ministarstva
nadležnog za obrazovanje.
Dječji vrtić vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.
III. UPRAVLJANJE USTANOVOM
Članak 5.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno
vijeće ima pet članova: predsjednika i četiri člana.
Tri člana Upravnog vijeća imenuje općinski načelnik iz reda javnih radnika, jednog člana biraju roditelji
djece korisnika usluga, a jednog člana bira se tajnim
glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika
Dječjeg vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine,
a iste osobe mogu biti ponovno imenovane i izabrane
za članove Upravnog vijeća.
Sastav i broj članova Upravnog vijeća, način izbora
odnosno imenovanja njegovih članova, način rada i
donošenja odluka utvrđuje se Statutom Dječjeg vrtića.
Članak 6.
Upravno vijeće, osim prava i obveza utvrđenih
Zakonom o ustanovama, obavlja sljedeće poslove:
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odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju
nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim
aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića, uz
suglasnost Osnivača Dječjeg vrtića,

-

predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg
vrtića,

-

predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg
vrtića,

-

donosi Kurikulum Dječjeg vrtića te nadzire
njegovo izvršenje,

-

donosi Godišnji plan i program rada,

-

odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz
suglasnost Osnivača,

-

odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, sukladno
odredbama zakona,

-

razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu
sa zakonom, ovom Odlukom, Statutom i drugim
općim aktima Dječjeg vrtića.
Članak 7.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji i stručni
suradnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja
i obrazovanja u Dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju Kurikuluma Dječjeg vrtića i plana i programa rada kao
njegovog sastavnog dijela, prati njegovo ostvarivanje,
raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče
i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom
Dječjeg vrtića.
Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže
se određuju Statutom Dječjeg vrtića.
Članak 8.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg
vrtića.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja
ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti
predškolskog odgoja.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja
kojeg raspisuje Upravno vijeće u skladu sa zakonom
i Statutom.
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog
Upravnog vijeća.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine s
mogućnošću da ista osoba bude ponovno izabrana.
Članak 9.
Ravnatelj, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom
o ustanovama, obavlja poslove:
-

predlaže Kurikulum Dječjeg vrtića kojim se
utvrđuje: program rada, namjena programa,
nositelji programa, način ostvarivanja, vremenik
aktivnosti i način vrednovanja,

-

predlaže Godišnji plan i program rada,
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-

odgovoran je za stručni rad Dječjeg vrtića,

-

provodi odluke Upravnog vijeća, Odgojiteljskog
vijeća i drugih tijela,

-

obavlja i druge poslove određene zakonom i
Statutom.
Članak 10.

Do imenovanja ravnatelja temeljem javnog natječaja, Osnivač će posebnom odlukom imenovati
privremenog ravnatelja.
Privremeni ravnatelj je ovlašten za obavljanje
pripremnih radnji i ostalih poslova u vezi osnivanja i
poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove i
to: poslova pripreme za početak obavljanja djelatnosti
ustanove, posebno pribavljanje potrebne dozvole za
početak rada, podnošenja prijave za upis Dječjeg vrtića
u sudski registar ustanova, pribavljanje suglasnosti na
program rada, provedbu postupaka za zapošljavanjem
potrebnog broja odgojitelja i ostalih zaposlenika.
Privremeni ravnatelj do imenovanja ravnatelja
temeljem javnog natječaja upravlja Dječjem vrtićem,
zastupa i predstavlja Dječji vrtić, pokreće postupak za
imenovanje članova Upravnog vijeća, obavlja postupak
za imenovanje članova Upravnog vijeća i predlaže
tekst statuta Dječjeg vrtića.
Članak 11.
Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne
i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci u Dječjem vrtiću
rade odgojno-obrazovni radnici. Odgojno-obrazovni
radnici moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu
sposobnost za obavljanje poslova.
U Dječjem vrtiću rade i druge osobe koje će obavljati
administrativno-tehničke i pomoćne poslove odnosno
drugi radnici.
Potreban broj odgojno-obrazovnih radnika i ostalih
radnika potrebnih za provođenje programa Dječjeg
vrtića, osigurat će se u skladu s mjerilima utvrđenim
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
određuju se radna mjesta, stručni i drugi uvjeti te broj
izvršitelja za pojedino radno mjesto.
IV. OPĆI AKTI USTANOVE
Članak 12.
Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte.
Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuju: ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste
i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja
usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, javnost rada te
druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo
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te način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne
službe.
Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg
vrtića kao javne službe donosi Upravno vijeće uz
prethodnu suglasnost Osnivača.
Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa zakonom i Statutom. Druge opće akte donosi Upravno
vijeće na način propisan Statutom.
V. FINANCIRANJE I IMOVINA USTANOVE
Članak 13.

VI. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE
OSNIVAČA I USTANOVE
Članak 19.
Obveze Dječjeg vrtića su:
-

obavljati djelatnost za koju je osnovan,

-

jednom godišnje izvijestiti Osnivača o radu i
poslovanju,

-

obavljati upis djece u Dječji vrtić,

-

dostaviti Statut na suglasnost Osnivaču,

-

pravovremeno izvršavati obveze koje ima prema
zakonu, općim aktima i odlukama Osnivača.

Za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića sredstva
se osiguravaju:
-

u proračunu Osnivača,

-

učešćem roditelja djece korisnika usluga,

-

iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Sredstva za osnivanje i početak rada Dječjeg
vrtića osigurat će osnivač u planiranom iznosu od
200.000,00 kuna.
Članak 14.
Dječji vrtić nema za cilj stvaranje dobiti već obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja.
Eventualno ostvarenu dobit Dječji vrtić će koristiti
isključivo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.
Članak 15.
Sredstva za rad koja osigurava Osnivač te sredstva
stečena pružanjem usluga ili sredstva pribavljena iz
drugih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića.
U slučaju da Dječji vrtić posluje s gubitkom Osnivač
se obvezuje da će pokriti taj gubitak.
Članak 16.
U pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cijelom
svojom imovinom a Osnivač odgovara solidarno i
neograničeno za obveze Dječjeg vrtića.
Članak 17.
Osnivač će osigurati prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima i normativima
rada propisanim Državnim pedagoškim standardom
predškolskog obrazovanja.
Prostor za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića u
vlasništvu je Osnivača.
Didaktičku opremu osigurava Osnivač iz vlastitih
sredstava.

Članak 20.
Obveze Osnivača su:
-

redovito osiguravati financijska sredstva za rad
Dječjeg vrtića,

-

pružati stručnu i drugu potrebnu pomoć u vezi
s poslovanjem Dječjeg vrtića.
Članak 21.

Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg
vrtića koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju
se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
VII. OSNIVANJE, POČETAK RADA I PRESTANAK
RADA USTANOVE
Članak 22.
Dječji vrtić osniva se na neodređeno vrijeme.
Dječji vrtić počinje s radom stjecanjem uvjeta za
osnivanje i početak rada, te upisom u sudski registar
ustanova, u skladu sa zakonom.
Članak 23.
Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima i
na način propisan Zakonom o ustanovama i Zakonom
o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 601-01/21-03/01
URBROJ: 2186/08-03-21-02
Sveti Ilija, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dean Hrastić, dipl. ing., v.r.

Članak 18.
Ravnatelj može stjecati, opteretiti ili otuđiti imovinu
bez suglasnosti Upravnog vijeća i bez suglasnosti
osnivača u vrijednosti do 50.000,00 kuna.
Za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje nekretnina
i druge imovine u vrijednosti većoj od iznosa iz stavka
1. ovog članka potrebna je suglasnost Osnivača.
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39.
Na temelju članka 15. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
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članka 10. Odluke o osnivanju javne ustanove - Dječji
vrtić »Gumbek« (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 33/21) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 5/18,
36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija kao
osnivač javne ustanove na 1. sjednici održanoj dana
24. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju privremenog ravnatelja javne
ustanove - Dječji vrtić »Gumbek«

Broj 54/2021.

broj 33/21) do provedbe natječaja i izbora ravnatelja
sukladno članku 8. Odluke o osnivanju javne ustanove
- Dječji vrtić »Gumbek«.
Članak 3.
Privremeni ravnatelj ne ostvaruje pravo na dodatnu
naknadu.za obavljanje poslova iz članka 10. Odluke
o osnivanju javne ustanove - Dječji vrtić »Gumbek«
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 33/21).
Članak 4.

Članak 1.
Za privremenog ravnatelja Javne ustanove Dječjeg
vrtića Gumbek imenuje se Ivana Košćak, bacc. oec.
iz Doljana, Vinogradska 8, OIB: 22792737721.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 601-01/21-03/01
URBROJ: 2186/08-03-21-02
Sveti Ilija, 24. lipnja 2021.

Privremeni ravnatelj obavlja poslove iz članka
10. Odluke o osnivanju javne ustanove - Dječji vrtić
»Gumbek« (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,

Predsjednik Općinskog vijeća
Dean Hrastić, dipl. ing., v.r.

AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA
3.
IZVJEŠĆE
Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija na 1. sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija
održanoj dana 24.06.2021. godine provjerilo je, sukladno odredbama članka 3. Poslovnika Općinskog vijeća,
potvrdu o izboru jednog vijećnika Općinskog vijeća Općinskog izbornog povjerenstva i utvrdila:
1. Da je potvrda o izboru izdane od strane Općinskog izbornog povjerenstva ispravna
2. Da je u Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija izabran vijećnik:
1.

REFORMISTI - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

Mario Posavec-Lončarić

Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su sva pitanja vezana uz mandat vijećnika riješena i provedena u skladu sa zakonom, te predlaže da se izabranom vijećniku sukladno članku 81. Zakona o lokalnim izborima danas
verificira mandat.
MANDATNO POVJERENSTVO:
Biserka Sokol, v.r.
Ivica Cepanec, v.r.
Mladen Golubar, v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
4.
Na temelju članka 24. stavak 1. i 3., članka 6.
stavka 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne
novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 5.
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i
članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«,
broj 126/19 i 17/20), načelnik Općine Sveti Ilija, dana
15. lipnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite
Općine Sveti Ilija
Članak 1.
Ovom Odlukom se osniva Stožer civilne zaštite
Općine Sveti Ilija (u daljnjem tekstu: Stožer) kao
stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje
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mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama
i katastrofama.

štite Općine Sveti Ilija (»Službeni Vjesnik Varaždinske
županije«, broj 11/17).

Članak 2.
Sastav Stožera imenuje se u sljedećem sastavu:
1. Siniša Šestak - načelnik Stožera,
2. Ivan Kuharić - zamjenik načelnika Stožera,
pročelnik JUO Općine Sveti Ilija,
3. Nikola Trakoštanec - predstavnik PP Varaždin,
član,
4. Nedeljko Kučej - predstavnik PU CZ Varaždin,

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od
dana donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 810-01/21-01/01
URBROJ: 2186/08-02-21-01
Sveti Ilija, 15. lipnja 2021.

5. Leona Štromar, predstavnik Doma zdravlja
Varaždin, član,

Općinski načelnik
Marin Bosilj, dipl. ing., v.r.

6. Igor Čorko - predstavnik HGSS Stanica Varaždin, član,
7. Sandra Mintas - predstavnik Gradskog društva
Crvenog križa Varaždin, član,
8. Goran Krpan - predstavnik VZO Općine Sveti
Ilija.
Članovi od rednog broja 3.-8. imenovani su temeljem
prijedloga operativnih snaga sustava civilne zaštite, a
u skladu sa čl. 6. stavka 3. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
(»Narodne novine«, broj 37/16).
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5.
Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu
civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18,
31/20 i 20/21), članka 20. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
(»Narodne novine«, broj 37/16) i članka 47. Statuta
Općine Sveti Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 5/18, 36/20 i 33/21) dana 15. lipnja 2021.
godine načelnik Općine Sveti Ilija donosi

Članak 3.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja
o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe,
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom
području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite,
obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti
u sustavu civilne zaštite.
Članak 4.
Sastavni dio ove Odluke je plan pozivanja Stožera
i tablica s podacima članova Stožera.
Članak 5.
Način rada Stožera uređuje se poslovnikom koji
donosi načelnik Općine Sveti Ilija.
Članak 6.
Jedinstveni upravni Odjel obavlja administrativne i
tehničke poslove te osigurava uvjete za rad Stožera.
Članak 7.
Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a kada
se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima
izvršno tijelo Općine odnosno načelnik.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne za-

PLAN POZIVANJA
Stožera civilne zaštite Općine Sveti Ilija
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i
aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne zaštite
Općine Sveti Ilija (dalje u tekstu: Stožer) dovode u
stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje mjera
i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, tijekom i izvan
redovnog radnog vremena, u slučaju izvanrednog
događaja i nastupa okolnosti u kojima je potrebno
poduzimati mjere i aktivnosti u civilnoj zaštiti za Općinu Sveti Ilija.
Članak 2.
Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i usklađuje
djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u
pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog
događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, a sve po
nalogu načelnika. U slučaju spriječenosti načelnika
Marina Bosilja, Stožer civilne zaštite poziva načelnik
Stožera Općine Sveti Ilija ili osoba koju on ovlasti.
Redoslijed pozivanja članova Stožera je slijedeći:
1. Siniša Šestak, načelnik Stožera,
2. Ivan Kuharić, zamjenik načelnika Stožera,
3. Nedeljko Kučej - član Stožera,
4. Goran Krpan - član Stožera,
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5. Nikola Trakoštanec - član Stožera,

Članak 6.
Plan pozivanja sastavni je dio Plana civilne zaštite
Općine Sveti Ilija.

6. Leona Štromar - član Stožera,
7. Sandra Mintas - član Stožera,
8. Igor Čorko - član Stožera.

Članak 7.
Plan pozivanja sastavni je dio Poslovnika o radu
Stožera.

Članak 3.
Članovi Stožera civilne zaštite pozivaju se vlastitim
kapacitetima (zamjenik načelnika ujedno i pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Ivan Kuharić) sukladno
Planu pozivanja, dok se samo iznimno i to kao pričuvni kapacitet za pozivanje koristi županijski centar
112 Varaždin.

Članak 8.
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti
Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Sveti
Ilija (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
37/17) od 6. srpnja 2017. godine.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Članak 4.
Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne
telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem.

KLASA: 810-07/21-02/05
URBROJ: 2186/08-02-21-01
Sveti Ilija, 15. lipnja 2021.

Članak 5.
Ovaj Plan dostavit će se u Županijski centar 112
Varaždin danom stupanja na snagu.

RED.
BR.

IME
I PREZIME

DUŽNOST U
STOŽERU

Broj 54/2021.

RADNO
MJESTO

Općinski načelnik
Marin Bosilj, dipl. ing., v.r.

ADRESA
(PREBIVALIŠTA
ili RADA)

HEP ODS ELEKAugusta Šenoe
TRA VARAŽDIN,
4, Tomaševec
ODJEL ZA PRIBiškupečki
STUP MREŽE

1.

SINIŠA
ŠESTAK

NAČELNIK

2.

IVAN
KUHARIĆ

ZAMJENIK
PROČELNIK
NAČELNIKA JUO

3.

NEDELJKO
KUČEJ

ČLAN

PREDSTAVNIK Kratka I/IV,
PUCZ VARAŽDIN Varaždin

4.

GORAN
KRPAN

ČLAN

Vladimira
ZAPOVJEDNIK
Nazora 1,
VZO-a
Sveti Ilija

5.

NIKOLA
ČLAN
TRAKOŠTANEC

PREDSTAVNIK
POLICIJSKE
UPRAVE
VARAŽDINSKE

6.

LEONA
ŠTROMAR

ČLAN

DOM ZDRAVLJA Vodovodna 13,
LUDBREG
Beletinec

7.

SANDRA
MINTAS

ČLAN

RAVNATELJICA
A. Augustinčića
GDCK
8a, Varaždin
VARAŽDIN

8.

IGOR ČORKO

ČLAN

PREDSTAVNIK
A. Glavača 7,
HGSS STANICE
Varaždin
VARAŽDIN

Belska 22,
Beletinec

Radnička 8,
Črešnjevo

TELEFON
- POSAO

MOBITEL

042/371-302

099/654-9353

042/734 - 551 091/441-4452
042/404-906

-

042/372-403

042/214-496

E-MAIL

sinisa.sestak@
gmail.com
opcina.sveti.ilija@
gmail.com

091/537-6445 nkucej@mup.hr

098/161-8487 grc8@hotmail.com

099/258-4916

ntrakostanec2@
mup.hr

098/976-5343

leona.stromar@
gmail.com

098/284-300

ravnatelj@gdckvarazdin.hr

091/611-1943

igor.corko@vz.tcom.hr

Pročelnik JUO Općine Sveti Ilija
Ivan Kuharić, mag. ing.
mob: 091/441-4452
e-mail: ivan.kuharic89@gmail.com
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OPĆINA VINICA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
3.

2.
Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97,
107/07, 94/13 i 98/19), članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
te članka 46. Statuta Općine Vinica (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 30/20 i 9/21), a u skladu s
člankom 26. stavak 4. točka 3. Statuta Dječjeg vrtića
Vinica, općinski načelnik Općine Vinica donio je dana
24. lipnja 2021. godine

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97,
107/07, 94/13 i 98/19), članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
te članka 46. Statuta Općine Vinica (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 30/20 i 9/21), a u skladu s
člankom 26. stavak 2. te člankom 28. Statuta Dječjeg
vrtića Vinica, općinski načelnik Općine Vinica donio
je dana 24. lipnja 2021. godine

ODLUKU

ODLUKU

o razrješenju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Vinica
Članak 1.
Načelnik Općine Vinica razrješuje dužnosti članove
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vinica imenovane na
dužnost iz redova osnivača:
1. MONIKU KOVAČIĆ, Vinica, Opečka 22
2. VALENTINU HUDOLETNJAK, Gornje Ladanje,
A. Augustinčića 1

o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Vinica
Članak 1.
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vinica imenuju se
iz redova osnivača slijedeći članovi:
1. KSENIJA HUMEK, Marčan, Vinička ulica 17
2. IVANA MRAKOVIĆ, Vinica, Ul. Vladimira Nazora
118

3. MIROSLAVA KELEMENIĆA, Vinica, Opečka
10.

3. KATARINA ŠIPEK, Vinica, Ul. Vladimira Nazora
116.

Članak 2.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 025-01/21-01/01
URBROJ: 2186/011-03-21-1
Varaždin, 24. lipnja 2021.
Općinski načelnik
dr.sc. Branimir Štimec, prof., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 025-01/21-01/02
URBROJ: 2186/011-03-21-1
Varaždin, 24. lipnja 2021.
Općinski načelnik
dr.sc. Branimir Štimec, prof., v.r.
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AKTI GKP PRE-KOM d.o.o. PRELOG
1.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«

Broj 54/2021.

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 2021. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog
vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

