
SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: 
IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE  
TOPLICE TE OPĆINA: BEDNJA, BREZNICA, BREZNIČKI  
HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, JALŽABET, KLENOVNIK,  
LJUBEŠĆICA, MALI BUKOVEC, MARTIJANEC, MARUŠEVEC, 
PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC 
BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, 
VINICA I VISOKO 2022.

BROJ: 57 — Godina XXX Varaždin, 14. lipnja 2022. List izlazi po potrebi

S A D R Ž A J

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

32.
Na temelju članka 11. stavaka 2. i 3. te članka 10. 

stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina 
(»Narodne novine«, broj 78/15) i članka 60. stavka

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

32. Rješenje o razrješenju i imenovanju
predsjednika Procjeniteljskog povjeren-
stva Varaždinske županije 3273

OPĆINA JALŽABET
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

10. I. izmjene i dopune Odluke o osnivanju
Stožera civilne zaštite Općine Jalžabet 3274

11. Odluka o imenovanju službenika za
informiranje 3274

OPĆINA SVETI ĐURĐ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

27. Odluka o imenovanju članova Općin-
skog povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda na području Općine
Sveti Đurđ 3275

28. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu rada Dječjeg vrtića
»Suncokret Sveti Đurđ« 3275

29. Odluka o davanju suglasnosti na Prijed-
log Odluke o upisu djece u Dječji vrtić
»Suncokret Sveti Đurđ« za pedagošku
godinu 2022./2023. 3276

30. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti
u Općini Sveti Đurđ 3276

OPĆINA VINICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

26. Odluka o kupnji nekretnina 3279

Elaborat procjene tržišne vrijednosti
nekretnine 3280

27. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na
konačni Nacrt Komunikacijske strategije
i komunikacijskog akcijskog plana Stra-
tegije razvoja urbanog područja Varaždin 3322

1. točke 31. Statuta Varaždinske županije (»Službe-
ni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 7/20,
65/20  - pročišćeni tekst i 11/21), župan Varaždinske
županije donosi



»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 57/2022.3274

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju predsjednika  

Procjeniteljskog povjerenstva  
Varaždinske županije

I.
Marijana Kruhoberec, savjetnica za pravne poslove 

u Upravnom odjelu za gospodarstvo i europske poslove, 
razrješuje se dužnosti predsjednice Procjeniteljskog 
povjerenstva Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo).

II.
Predsjednikom Povjerenstva iz redova službeni-

ka upravih tijela Varaždinske županije imenuje se 
Tomislav Sokolić iz Upravnog odjela za prostorno 
uređenje i graditeljstvo.

III.
Predsjedniku Povjerenstva iz točke II. ovog Rješenja 

mandat teče od dana donošenja ovog Rješenja i traje 
do isteka mandata članovima Procjeniteljskog povjeren-
stva imenovanih Rješenjem KLASA: 119-01/19-01/10, 
URBROJ: 2186/1-02/1-19-2 od 25.10.2019. godine.

IV.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«.

KLASA: 944-01/21-01/25
URBROJ: 2186-02/1-22-2
Varaždin, 9. lipnja 2022. 

ŽUPAN
Anđelko Stričak, v.r.

OPĆINA JALŽABET
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

10.
Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18, 
31/20 i 20/21), članka 7. Pravilnika o sastavu stožera, 
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite 
(»Narodne novine«, broj 37/16) te članka 52. Statuta 
Općine Jalžabet (»Službeni vjesnik Varaždinske žu-
panije«, broj 24/09, 15/13, 25/13 - pročišćeni tekst), 
načelnik Općine Jalžabet donosi

I. I Z M J E N E  I  D O P U N E
Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite  

Općine Jalžabet

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 3. stavak 1. i 2. 

Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite 
Općine Jalžabet (KLASA: 810-01/21-01/03, URBROJ: 
2186/4-21-01) od dana 24. lipnja 2021. godine.

 
Članak 2.

Razrješuje se Petra Grulja Mesarić, Voditelj odsjeka 
za upravu, administrativne poslove, računovodstvo, 
proračun i financije, OIB: 94332861869, Novakovec, 
Ludbreška 16,42203 Jalžabet s mjesta načelnika 
Stožera Civilne zaštite Općine Jalžabet.

Članak 3.
Imenuje se Matija Pokos, zapovjednik Vatroga-

sne zajednice Općine Jalžabet, OIB: 44514581836, 
Vinogradska 22, 42203 Jalžabet na mjesto načelnika 
Stožera civilne zaštite Općine Jalžabet.

Članak 4.
Imenuje se Nikola Križanić, član Vatrogasne za-

jednice Općine Jalžabet, OIB: 83523412064, Nova 
31, 42203 Jalžabet na mjesto zamjenika načelnika 
Stožera civilne zaštite.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

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

KLASA: 240-03/22-01/01
URBROJ: 2186-04-02-1-22-01
Jalžabet, 13. lipnja 2022.

Općinski načelnik
 Rajko Solar, v.r.

11.
Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) 
i članka 40. Statuta Općine Jalžabet (»Službeni vje-
snik Varaždinske županije«, broj 31/09, 28/13, 10/15 
i 17/21), načelnik Općine Jalžabet donosi

O D L U K U
o imenovanju službenika za informiranje

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se službenik za informiranje 

u Općini Jalžabet kao tijelu javne vlasti. Službenik za 
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informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za 
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Članak 2.
Službenikom za informiranje imenuje se Dubravka  

Petric, stručni suradnik za proračun i financije, 
OIB:22896921820, Novakovec, Varaždinska 21,42203 
Jalžabet.

Članak 3.
Službenik za informiranje obavlja poslove rješa-

vanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja 
informacija sukladno unutarnjem ustroju, unapređuje 
način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja 
informacija koje su sadržane u službenim dokumen-
tima koji se odnose na Općinu Jalžabet, osigurava 
neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi 
sa ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu 
na pristup informacijama te obavlja i druge poslove 
utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama 

i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju 
istoimenog Zakona.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o imenovanju Petre Grulje Mesarić, više 
stručne suradnice za ekonomsko - pravne poslove, 
OIB:94332861869, Novakovec, Ludbreška 16, 42203 
Jalžabet kao službenika za informiranje Općine Jalžabet .

Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«, a stupa na snagu prvoga dana 
od dana objave.

KLASA: 008-01/22-01/03
URBROJ: 2186-04-02-1-22-01
Jalžabet, 13. lipnja 2022.

Općinski načelnik
 Rajko Solar, v.r.

OPĆINA SVETI ĐURĐ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

27.
Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i 

uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne 
novine«, broj 16/19) i članka 22. Statuta Općine Sveti 
Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 
30/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na svojoj  
12. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2022. godine, 
donosi 

O D L U K U
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva 

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda  
na području Općine Sveti Đurđ

Članak 1.
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirod-

nih nepogoda Općine Sveti Đurđ (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) ima pet članova koji se imenuju na 
razdoblje od četiri godine. 

Članak 2.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Općine Sveti Đurđ (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 

1. ZLATKO GIZDAVEC - za predsjednika 
2. DAVOR KRALJIĆ - za člana
3. DENIS ŠTEFANEC - za člana
4. RENATO ŠOŠ - za člana
5. IVICA ŠPIKIĆ - za člana. 

Članak 3.
Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 14. stav-

kom 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19).

Članak 4.
Članovi Povjerenstva za prisustvo na sjednici 

Povjerenstvo ili obavljenom očevidu radi utvrđivanja 
šteta imaju pravo na naknadu u iznosu koji pripada 
članovima Općinskog vijeća za prisustvo sjednici. 

Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo 

obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Đurđ. 

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

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«. 

KLASA: 920-11/22-02/1
URBROJ: 2186-21-04-22-1
Sveti Đurđ, 13. lipnja 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća 
Damir Grgec, v.r. 

28.
Na temelju članka 22. Statuta Općine Sveti Đurđ 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/21), 
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a u svezi s člankom 35. stavka 1. alineja 4. Zakona 
o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne no-
vine«, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Općinsko 
vijeće Općine Sveti Đurđ na 12. sjednici održanoj dana  
13. lipnja 2022. godine, donosi 

 
 O D L U K U

 o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama 
i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

rada Dječjeg vrtića »Suncokret Sveti Đurđ«
 

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopu-

nama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu rada Dječjeg 
vrtića »Suncokret Sveti Đurđ« u tekstu kojeg je utvrdilo 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Suncokret Sveti Đurđ« 
na 18. sjednici dana 8. lipnja 2022. godine.

II.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 601-01/22-02/2
URBROJ: 2186-21-02-22-1
Sveti Đurđ, 13. lipnja 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Damir Grgec, v.r.

29.
Na temelju članka 22. Statuta Općine Sveti Đurđ 

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/21), 
a u svezi s člankom 35. stavka 1. alineja 4. Zakona 
o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne no-
vine«, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Općinsko 
vijeće Općine Sveti Đurđ na 12. sjednici održanoj dana  
13. lipnja 2022. godine, donosi 

 
 O D L U K U

 o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke  
o upisu djece u Dječji vrtić » Suncokret Sveti 

Đurđ« za pedagošku godinu 2022./2023. 
 

 I.
 Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o upisu 

djece u Dječji vrtić »Suncokret Sveti Đurđ« za peda-
gošku godinu 2022./2023. u tekstu kojeg je utvrdilo 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Suncokret Sveti Đurđ« 
na 18. sjednici dana 8. lipnja 2022. godine.

II.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
.
KLASA: 601-01/22-02/3
URBROJ: 2186-21-02-22-1
Sveti Đurđ, 13. lipnja 2022.

 Predsjednik Općinskog vijeća
 Damir Grgec, v.r.

 

30.
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječava-

nju sukoba interesa (»Narodne novine«, broj 143/21) 
i članka 22. Statuta Općine Sveti Đurđ (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/21), Općinsko 
vijeće Općine Sveti Đurđ na svojoj 12. sjednici održanoj  
13. lipnja 2022. godine, donosi

E T I Č K I  K O D E K S 
nositelja političkih dužnosti u Općini Sveti Đurđ

I. PREDMET ETIČKOG KODEKSA I OPĆE 
ODREDBE

Članak 1.
Ovim Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti 

u Općini Sveti Đurđ (dalje: Etički kodeks) uređuje se 
sprječavanje sukoba interesa između privatnog i jav-
nog interes u obnašanju dužnosti članova Općinskog 
vijeća Općine Sveti Đurđ (dalje: Općinsko vijeće) i 
članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sveti 
Đurđ (dalje: Radna tijela Općinskog vijeća), način 
praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlu-
čuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja 
od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a 
imaju rodni značenje odnose se jednako na muški i 
ženski rod

Članak 2.
Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objek-

tivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju 
dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih 
tijela Općinskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja 
i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim 
vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima 
te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na 
lokalnoj razini.

Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine 
odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture 
dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na 
savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost 
i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog 
vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća. 

 
Članak 3.

Odredbe ovog Etičkog kodeksa koje se odnose 
na članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela 
Općinskog vijeća odnose se i na općinskog načelnika 
(dalje: nositelj političkih dužnosti).

Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna 
načelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 10., 14., 
16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik 
odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća pozvao na 
sjednicu Općinskog vijeća.

Članak 4.
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Etičkog kodeksa 

imaju sljedeće značenje:
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1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se neka 
osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla 
biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge 
osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, 
nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, 
spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, poli-
tičkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, 
obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, 
društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u 
političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili druš-
tvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih 
odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Općine 
Sveti Đurđ

2.  povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug 
nositelja političke dužnosti, životni partner i 
neformalni životni partner, njegovi srodnici po 
krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj 
i posvojenik te ostale osobe koje se prema dru-
gim osnovama i okolnostima opravdano mogu 
smatrati interesno povezanima s nositeljem 
političke dužnosti

3.  poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj 
nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, 
najam, koncesije i koncesijska odobrenja, pot-
pore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, 
stipendije učenicima i studentima, sufinancira-
nje prava iz programa javnih potreba i druge 
potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općine 
Sveti Đurđ

3.  potencijalni sukob interesa je situacija kada 
privatni interes nositelja političkih dužnosti 
može utjecati na nepristranost nositelja političke 
dužnosti u obavljanju njegove dužnosti

4.  stvarni sukob interesa je situacija kada je pri-
vatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao 
ili se osnovano može smatrati da je utjecao 
na nepristranost nositelja političke dužnosti u 
obavljanju njegove dužnosti

5.  uznemiravanje je svako neprimjereno ponaša-
nje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja 
stvarno predstavlja povredu osobnog dosto-
janstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki 
čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje 
ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili nepri-
jateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu 
osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao 
i pritisak na osobu koja je odbila uznemirava-
nje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, 
uključujući spolno uznemiravanje.

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

Članak 5.
Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju 

javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:
1.  zakonitosti i zaštite javnog interesa
2.  odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuva-

nja i razvijanja povjerenja građana u nositelje 
političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u 
kojima djeluju

3.  poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, za-
brane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 
uznemiravanja

4.  čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u 
kojoj postoji mogućnost sukoba interesa

5.  zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja 
dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane 
osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u 
obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja 
ili primanja darova radi povoljnog rješavanja 
pojedine stvari te zabrane davanja obećanja 
izvan propisanih ovlasti

6.  konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih 
pitanja

7.  javnosti rada i dostupnosti građanima
8.  poštovanja posebne javne uloge koju mediji 

imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne 
diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate 
rad tijela općinske vlasti

9.  zabrane svjesnog iznošenja neistina
10.  iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima
11.  pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, 

odnosno imenovani
12.  aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su 

izabrani, odnosno imenovani
13.  razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem 

donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih 
izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na 
druge načine

14.  prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te 
primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu 
uvredljivog govora;

15.  odnosa prema službenicima i namještenicima 
upravnih odjela Općine Sveti Đurđ koji se temelji 
na propisanim pravima, obvezama i odgovor-
nostima obiju strana, isključujući pritom svaki 
oblik političkog pritiska na upravu koji se u 
demokratskim društvima smatra neprihvatljivim 
(primjerice, davanje naloga za protupropisnog 
postupanja, najava smjena slijedom promjene 
vlasti i slično)

16.  redovitog puta komuniciranja sa službenicima 
i namještenicima, što uključuje pribavljanje 
službenih informacija ili obavljanje službenih 
poslova, putem njihovih pretpostavljenih

17.  osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.
Od nositelja političkih dužnosti očekuje se pošto-

vanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih 
obveza kao nositelja političkih dužnosti te odgovorno i 
savjesno ispunjavanje obveza koje proizlaze iz političke 
dužnosti koju obavljaju.

Članak 7.
Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem 

nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem 
javne dužnosti.



»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE« Broj 57/2022.3278

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA PO-
LITIČKIH DUŽNOSTI

Članak 8.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, 

prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja 
donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasova-
nje o odluci na sjednici Općinskog vijeća ili sjednici 
radnog tijela Općinskog vijeća.

Članak 9.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostva-

riti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred 
zakonom.

Članak 10.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati 

na donošenje odluke radnog tijela Općinskog vijeća 
ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili 
probitka povezane osobe. 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU

Članak 11.
Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se 

od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na 
njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim 
povezane osobe.

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG 
KODEKSA

Članak 12.
Primjenu ovog Etičkog kodeksa prate Etički odbor 

i Vijeće časti.
Etički odbor čine predsjednik i dva člana.
Vijeće časti čine predsjednik i četiri člana.
Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće 

časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Mandat 
predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti 
traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.

Članak 13.
Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda 

osoba koje uživaju javni ugled u lokalnoj zajednici. 
Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj 

političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno 
kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.

Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda članova 
Općinskog vijeća, jedan član iz reda predstavničke 
većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, a na 
njihov prijedlog.

Članak 14.
Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda 

osoba koje uživaju javni ugled u lokalnoj zajednici. 

Predsjednik Vijeća časti i članovi Vijeća časti ne 
mogu biti nositelj političke dužnosti, osoba koja je 
član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne 
liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

Članak 15.
Etički odbor pokreće postupak po službenoj dužno-

sti ili temeljem prijave člana Općinskog vijeća, člana 
radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog 
vijeća, općinskog načelnika, službenika upravnog tijela 
Općine ili građana odnosno pravne osobe.

Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime 
i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje 
za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje 
odredbe Etičkog kodeksa koja je povrijeđena. 

Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti 
dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.

Članak 16.
Etički odbor obavještava nositelja političke dužno-

sti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u 
roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog 
odbora dostavi pisano očitovanje.

Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano 
očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka 
po prijavi.

Članak 17.
Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom 

glasova.

Članak 18.
Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja 

prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke 
po zaprimljenoj prijavi.

Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog 
odbora, taj član ne sudjeluje u postupku, odnosno 
izradi prijedloga odluke.

Članak 19.
Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko 

vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili prepo-
ruku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka 
postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje 
načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odred-
bama Etičkog kodeksa.

Članak 20.
Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke 

dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka 
odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

Članak 21.
Povodom podnesenog prigovora Vijeće časti može 

prigovor odbiti kao neosnovan i potvrditi odluku Op-
ćinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti 
odluku Općinskog vijeća.
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OPĆINA VINICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

26.
Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu 

i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 
81/15), članka 30. Statuta Općine Vinica (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/20 i 9/21) te 
članka 30. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gos-
podarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/10), 
Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj 
dana 13. lipnja 2022. godine, donijelo je 

O D L U K U
o kupnji nekretnina

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju način i uvjeti kupnje 

nekretnine čkbr. 168 i čkbr. 165/2, upisane u zk.ul. 
3577 k.o. Vinica, na adresi Vinica, Opečka ulica.

Čkbr. 168, k.o. Vinica je površine 4615,00 m2, dok 
je čkbr. 165/2 k.o. Vinica površine 2784,00 m2. 

Općina Vinica će kupiti navedene nekretnine u 
svrhu uređenja stambene zone, te pristupa zgradi 
Doma zdravlja.

Članak 2.
Navedene nekretnine su u vlasništvu Zvonimira 

Crnko, Kolodvorska 6, Ivanec.
Tržišna vrijednost  

 nekretnine čkbr. 168 k.o.  
 Vinica iznosi 218.000,00 kuna.

Tržišna vrijednost  
 nekretnine čkbr. 165/2 k.o.  
 Vinica iznosi 132.000,00 kuna

Ukupna tržišna vrijednost  
 za obje nekretnine iznosi  350.000,00 kuna.

Članak 3. 
Na temelju ove Odluke, ovlašćuje se načelnik 

Općine Vinica, da sklopi u ime Općine Vinica kao 
kupca, ugovor o kupoprodaji nekretnina iz članka 1. 
ove Odluke.

Sredstva za kupnju nekretnine osigurana su u Pro-
računa Općine Vinica za 2022. godinu na razdjelu 003 
Komunalne stambene djelatnosti uređenja prostora, 
Program 1002 Kapitalna ulaganja, Aktivnost A100201 
Nabava kapitalne imovine, Konto 421493 ostali gra-
đevinski objekti-komunalno uređenje stambene zone.

Članak 4.
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat procjene tr-

žišne vrijednosti nekretnine, poslovni broj 102/2022, 
od datuma 28. travnja 2022. godine izrađen od stalne 
sudske vještakinje graditeljske struke i za procjenu 
nekretnina mr.sc. Martine Cesar-Kelemen.

Članak 5.
Odluka stupa na snagu na snagu danom objave u 

»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 024-04/22-01/37
URBROJ: 2186-11-22-1
Vinica, 13. lipnja 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Predrag Štromar, v.r.

Članak 22.
Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom 

glasova svih članova u roku od 15 dana od dana 
podnesenog prigovora.

Članak 23.
Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti na 

odgovarajući se način primjenjuju odredbe Poslov-
nika Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ, ako ovim 
Kodeksom ili posebnim aktom Općinskog vijeća nije 
drukčije određeno.

Članak 24.
Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti 

ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja 
sukladno odluci o naknadi i drugim primanjima članova 
Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 25.
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju 

se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i 
mrežnim stranicama Općine Sveti Đurđ.

Članak 26.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske 
županije«.

KLASA: 021-05/22-02/1
URBROJ: 2186-21-02-22-1
Sveti Đurđ, 13. lipnja 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Damir Grgec, v.r.
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27.
Na temelju Smjernica za uspostavu urbanih pod-

ručja i izradu strategija razvoja urbanih područja za 
financijsko razdoblje 2021. - 2027., verzija 2.0 (KLASA: 
910-08/21-07/1, URBROJ: 538-06-3-1-1/280-21-7 Za-
greb, 12. srpnja 2021. godine), članka 35. 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 i 144/20) i članka 30. Statuta Općine Vinica 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/20 
i 9/21), Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici, 
održanoj dana 13. lipnja 2022. godine, donosi

O D L U K U
o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt 

Komunikacijske strategije i komunikacijskog 
akcijskog plana Strategije razvoja urbanog  

područja Varaždin

Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Vinica daje 

pozitivno mišljenje na konačni Nacrt Komunikacijske 

strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije 
razvoja urbanog područja Varaždin.

Članak 2.
Ova Odluka dostavlja se Koordinacijskom vijeću 

urbanog područja Varaždin i Gradu Varaždinu na 
daljnje postupanje.

Članak 3.
Ova Odluka bit će objavljena u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«, a stupa na snagu prvog dana 
od dana objave.

KLASA: 024-04/22-01/38
URBROJ: 2186-11-22-1
Vinica, 13. lipnja 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Predrag Štromar, v.r.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
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 Renata Skoko. 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 2022. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog 
vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.


