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ZAPISNIK
4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ludbrega održane 4. prosinca 2013. godine
u Pučkom otvorenom učilištu “Dragutin Novak” Ludbreg s početkom u 16,00
sati.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega Božica Makar obavijestila je
tko je pozvan na današnju sjednicu, a tko je obaviješten o održavanju današnje
sjednice, pozdravila je sve vijećnice i vijećnike, gradonačelnika, zamjenicu
gradonačelnika, pročelnike upravnih odjela, predstavnike medija, kao i sve slušatelje
Radio Ludbrega, te je zamolila da se izvrši prozivka.
Po izvršenoj prozivci, predsjednica Gradskog vijeća konstatirala je da je na
današnjoj sjednici Gradskog vijeća od 15 vijećnika nazočno 12 vijećnika, te da se
mogu donositi pravovaljane odluke.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Dejan Gizdavec, Tomo Filip, Igor Balog, Renata
Potočnik (od 3. točke dnevnog reda), Božidar Hajsok, Božica Makar, Ivan Lončarić
(do 8. točke dnevnog reda), Ružica Bačani i Anica Katana, Vedran Zlatar, Petar
Skupnjak, Vanja Vahtarić i Nikola Vidaković.
Izostanak su opravdali vijećnici: Goran Horvat, Krešimir Šalig.
Pored vijećnika sjednici su nazočni gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko
Bilić, zamjenica gradonačelnika Vera Jadanić, pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i financije Josip Horvat, pročelnik Upravnog odjela za društvene
djelatnosti i opće poslove Alen Sabol, pročelnik Upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu Darko Rak, pomoćnica pročelnika
Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove Mirjana Balažinec, zamjenik
Župana Varaždinske županije Alen Kišić (pod točkom 3. dnevnog reda), vijećnica
Skupštine Varaždinske županije Marija Đud, Jelena Pintar u svojstvu građana i
članica Etičkog povjerenstva za praćenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja
političkih dužnosti u Varaždinskoj županiji, te predstavnici javnog priopćavanja.
Predsjednica Gradskog vijeća Božica Makar otvorila je 4. sjednicu Gradskog
vijeća, upoznala je vijećnike s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća vezano s
načinom postavljanja vijećničkih pitanja i davanja odgovora pa je pozvala vijećnike i
ovlaštenike za davanje odgovora na postavljena im, da se istog pridržavaju.
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PITANJA VIJEĆNIKA – AKTUALNI SAT
Pitanja su postavili vijećnici/ce:
Vedran Zlatar postavio je pitanja gradonačelniku Prvo pitanje odnosi se na
Proračun za 2014. godinu. Interesira ga u kojoj fazi je izrada Proračuna za slijedeću
godinu. Ako se izradi proračuna još nije pristupilo zašto se kasni, a ako se Proračun
već naveliko izrađuje i planira, interesira ga tko je od oporbenih vijećnika uključen u
planiranje i izradu Proračuna, a ako nije zašto nije? Drugo pitanje vezano je uz
gradsku firmu Lukom. Moli gradonačelnika da vijećnike obavijesti o nalazu revizije.
Navodi da su sva izvješća o poslovanju Lukom-a posljednjih pet, šest godina
usvajana jednoglasno na Gradskom vijeću Grada Ludbrega. Interesira ga koliko je
koštala izrada revizije, da li je ona bila neophodna s obzirom na trošak i situaciju da
novaca nema za razbacivanje.
Nikola Vidaković postavio je pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na
službeni automobil Grada. Zanima ga koliko mjesečno košta održavanje službenog
automobila i u koje svrhe se koristi. Drugo pitanje odnosi se na Nadzorni odbor
Lukom-a. Pita kako je moguće da su u Nadzornom odboru gradske firme ljudi koji su
Gradu Ludbregu dužni velike svote novca po pitanju komunalne naknade. Između
ostalog misli na g. Kokoleka i g. Žižu. Obzirom na to da su isti dužnici Gradu, još su
stimulirani i nagrađeni da sjede u Nadzornom odboru gradske tvrtke, pa pita kako je
to moguće?
Vanja Vahtarić pitanja je postavio gradonačelniku. Obzirom da se 18.
studenog u Vukovaru obilježavao dan sjećanja na žrtve Vukovara, gradonačelnik je
pokrenuo inicijativu da se Gradsko vijeće pridruži obilježavanju za Hrvatsku tako
važnog događaja. Zanima ga zašto je gradonačelnik to organizirao na način da
priliku za put u Vukovar dobiju samo odabrani pojedinici, a ne svi zainteresirani
građani Grada Ludbrega, budući je Grad Vukovar prijatelj Grada Ludbrega. Također
moli gradonačelnika da se očituje o isplati dnevnica za ljude koji su se išli pokloniti
žrtvama stradavanja na Vukovarskom groblju. Drugo pitanje odnosi se na nedavni
posjet gradonačelnika Moldaviji i Frankfurtu. Moli da gradonačelnik objasni koje su
bile svrhe tih putovanja, kakve Grad ima konkretno koristi od njih, na koji način je to
sve financirano, da li je plaćeno iz gradskog proračuna i koliki su to bili iznosi.
Petar Skupnjak pitanja je postavio gradonačelniku. Budući je gradonačelnik u
predizbornoj lepezi obećao izgradnju centra Zajednice molitva i riječ, a na prošloj
sjednici Gradskog vijeća izjavio da nema nikakva saznanja o realizaciji tog projekta,
te najavio iskorištavanje tog zemljišta u druge svrhe pita da li gradonačelnik ima
kakva nova saznanja u svezi toga. Drugo pitanje odnosi se na zemljište u Slokovcu
kod pilane prema Globočecu. Koliko zna od prije, to je državno zemljište, pa pita da li
Grad poduzima kakve mjere da to zemljište od države prenese u svoje vlasništvo.
Božidar Hajsok pitanje je postavio gradonačelniku. Pitanje se odnosi na Ul.
Antuna Mihanovića i Kačićevu ulicu. U 4. mjesecu tadašnji gradonačelnik g. Krobot
potpisao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije ugovor
kojim su osigurana sredstva za uređenje ove dvije ulice. Podsjeća da je za ovaj
projekt uređenja ulica osigurano 250.000,00 Kn od strane Ministarstva. Cilj projekta
je bio urediti prometnice i postaviti fini sloj asfalta. Projektom je predviđeno uređenje
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dvije ulice ukupne dužine 860 m. Prema Ugovoru radovi bi trebali biti izvršeni do 31.
ožujka 2014. godine. Pita u kojoj je fazi taj projekt.
Dejan Gizdavec postavio je pitanje gradonačelniku. Bilo je riječi da bi Grad
preuzeo održavanje nerazvrstanih cesta, da bi se na taj način apliciralo prema
Europskim fondovima, pa ga zanima u kojoj je fazi taj projekt.
Tomo Filip pitanje je postavio gradonačelniku. S obzirom da je odmaralište
Oštro prodano, neki dan je vraćen namještaj iz Oštra, pa ga zanima kakva je
namjena tog namještaja, budući da postoje određene strukture kojima bi se moglo s
time pomoći.
Ana Katana postavila je pitanje gradonačelniku. Pita da li će se Grad Ludbreg
za saniranje odlagališta otpada javiti na neki od Europskih fondova ili Fondu za
zaštitu okoliša.
Usmene odgovore na vijećnička pitanja dao je gradonačelnik Grada Ludbrega
Dubravko Bilić.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega Božica Makar zaključila je
aktualni sat.
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Predsjednica je stavila na glasovanje predloženi dnevni red koji je usvojen
jednoglasno.
DNEVNI

RED

1. Verifikacija zapisnika 3. sjednice Gradskoga vijeća Grada Ludbrega
2. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ludbrega za
2012. godinu
3. Prijedlog Odluke o odobrenju kupnje zemljišta za izgradnju Srednje škole u
Ludbregu
4. Prijedlog Odluke o upravnim tijelima Grada Ludbrega
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika
6. Prijedlog Odluke o visini naknade predsjedniku Gradskog vijeća, članovima
Gradskog vijeća, te njihovih stalnih i povremenih radnih tijela
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Grada
Ludbrega
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa
za Grad Ludbreg u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa
9. Prijedlog Odluke o davanju ovlasti Upravi trgovačkog društva „Varkom“ d.d.
za obavljanje pripremnih radnji za izdvajanje Radne jedinice „Čistoća“
10. Prijedlog Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
11. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Grada Ludbrega
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12. Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika Povjerenstva za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
Verifikacija zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ludbrega
Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ludbrega verificiran je
jednoglasno bez primjedbi.
………………………
Točka 2.
Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada
Ludbrega za 2012. godinu
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ludbrega za 2012. godinu
obrazložio je po ovlaštenju gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i financije Josip Horvat.
Član Odbora za proračun i financije Božidar Hajsok iznio je stav Odbora koji je
razmatrao Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji te podržao očitovanje
gradonačelnika od 5.11.2013. godine na nalaz revizije za 2012. godinu. Cilj aktivnosti
stručnih službi mora biti da se otklone razlozi koji su doveli do uvjetnog mišljenja. Kod
toga treba voditi računa da pojedine odluke na bilo koji način ne utječu negativno na
funkcioniranje Grada.
Vijećnica Anica Katana iznijela je stav Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a i
Hrvatskih laburista – Stranke rada koji je detaljno razmotrio Izvješće o obavljenoj
financijskoj reviziji Grada Ludbrega za 2012. godinu i obzirom na utvrđene
nepravilnosti i propuste ne mogu biti zadovoljni. Traže da gradska uprava radi po
Zakonu i drži se zakonitog, racionalnog i transparentnog pristupa u trošenju
sredstava iz gradskog proračuna kako bi za slijedeću godinu mišljenje revizije bilo
pozitivno. Smatraju da bi trebalo uvesti norme ISO 9001.
Vijećnik Nikola Vidaković iznio je stav Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a i HSP-a
koji je razmatrao Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji i privatio je očitovanje
gradonačelnika g. Bilića. Zabrinjava što su greške u 2012. iste kao i 2011. Pročitao je
činjenice na kojima se temelji uvjetno mišljenje. Dobro je što su se u 2013. godini
poduzeli neki koraci, kako se ne bi ponovilo da revizija opet da uvjetno mišljenje.Klub
vijećnika neće prihvatiti ovu točku dnevnog reda jer im je žao što se ponovila ista
greška iz 2011. godine.
Predsjednica Božica Makar pozdravila je zamjenika župana Varaždinske
županije Alena Kišića koji se u međuvremenu pridružio sjednici.
Vezano na Izvješće revizije navodi da je konstatirano ono što se događalo u
2012.g., većina njih nije sudjelovala u tome. Osobno misli da su napravljeni propusti,
a pročelnik je obrazložio pojedine točke očitovanja.
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Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je većinom
glasova (8 „za“, 4 „protiv“) Gradsko vijeće Grada Ludbrega donijelo Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ludbrega za
2012. godinu.
Z A K LJ U Č A K
I.
Gradsko vijeće Grada Ludbrega
grada Ludbrega za 2012. godinu.

prihvaća

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Zbog veličine materijala Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada
Ludbrega za 2012. godinu se ne prilaže ovom zapisniku.
……………………….
Točka 3.
Prijedlog Odluke o odobrenju kupnje zemljišta za izgradnju Srednje škole u
Ludbregu
Prijedlog Odluke o odobrenju kupnje zemljišta za izgradnju Srednje škole u
Ludbregu obrazložio je gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko Bilić prema pisanim
materijalima.
Dodatno pojašnjenje dao je zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić
budući se radi o zajedničkom projektu Županije i Grada. Obavijestio je Gradsko
vijeće da je Varaždinska županija u svom Proračunu za 2014. godinu osigurala iznos
od 50% sredstava za kupnju zemljišta za potrebe Srednje škole u Ludbregu, s time
da taj iznos ne smije biti veći 300.000,00 Kn, te je naveo razloge zašto Županija
forsira Srednju školu u Ludbregu. Iznio je da je slijedeća godina ključna, jer se mora
upisati dovoljan broj djece da bi projekt išao dalje i da bi uspio. Prije dva mjeseca
izabran je novi v.d. ravnatelj koji je obišao većinu gospodarstvenika u Ludbregu i
uspio dogovoriti 20-tak stipendija za djecu za uslužna zanimanja (konobar, kuhar,
pekar), bravar i CNC operater. Želja je da bude i jedan gimnazijski razred, što je sada
slučaj i jedan ekonomski, što bi bio novitet. Projekt srednje škole će ići na indikativnu
listu Ministarstva znanosti u prvom mjesecu slijedeće godine. Europska komisija
dogovara s Hrvatskom koje će projekte u školstvu financirati od 2014. do 2020.
godine. Vjeruje da će se u godinu dana s europskom komisijom dogovoriti da ta škola
dođe na indikativnu listu. U tom slučaju izgradnja škole neće koštati ništa ili
minimalna sredstva za grad i županiju, osim ovog za što treba podrška Gradskog
vijeća.
Vijećnik Dejan Gizdavec iznio je stav Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a i
Hrvatskih laburista – Stranke rada koji je raspravljao o Prijedlogu Odluke o odobrenju
kupnje zemljišta za izgradnju Srednje škole u Ludbregu koji projekt je važan za razvoj
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cijele sredine. Pita kad se planira početak izgradnje Srednje škole jer bez zgrade
srednja škola nema budućnosti.
Vijećnik Nikola Vidaković iznio je stav Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a i HSP-a
koji je raspravljao o ovoj točki dnevnog reda i dat će punu podršku da Srednja škola
zaživi, da se odaberu pravi odjeli, da se u suradnji s gospodarstvenicima vide
potrebe i da se što prije počne s radom.
U raspravi su učestvovali vijećnici:
Ivan Lončarić, koji također podržava ovu odluku, međutim smatra da bi što se
lokacije škole tiče trebalo malo sačekati iz razloga što je diskutabilno pitanje centra
za hagioterapiju, možda bi to bila zgodnija lokacija za srednju školu, nego kod
groblja. Smatra da svi maksimalno moraju dati doprinos da ti kadrovi koji će završiti
Srednju školu u Ludbregu na ludbreškom području nađu i posao.
Vedran Zlatar pojasnio je na koji način razmišljaju o izgradnji Srednje škole u
Ludbregu, osvrnuo se na gradonačelnikovo komentiranje proteklih izbora, smatra da
su izbori završili i ne treba se više vraćati na to. Ljudi u gradonačelniku, odnosno
vladajućoj stranci vide inicijatora, tj. idejnog začetnika i postoji velika obaveza da se
taj projekt završi. Drago mu je što postoji podrška Varaždinske županije, postoji i
vertikala do Ministarstva i vrijeme je da se ta škola napravi. Zatim se osvrnuo na
lokaciju zemljišta za Srednju školu, zanimanja koja će biti prepoznatljiva za Grad
Ludbreg, te ga interesira kapacitet škole. Žao mu je što ta točka nije bila na raspravi
na jednoj od sjednica međustranačkog vijeća.
Gradonačelniku Dubravku Biliću je drago što postoji jedinstvo i zajednička
energija vezana uz projekt Srednje škole. Ne slaže se da se taj projekt veže uz jednu
stranku, nego je to projekt Grada Ludbrega i takvim ga treba smatrati. Siguran je da
uz ovakvu podršku svih vijećnika postoji šansa da se ta škola postavi na noge. Cilj je
da škola bude povezana s gospodarstvom i gospodarstvenicima u širem okruženju.
Navodi da je prijevoz jedan od ključnih faktora za uspjeh ove škole, a razmatraju se i
neki projekti koji bi bili iskorak u rješavanju tog problema. Nada se da će uz pomoć
Županije uspjeti postaviti srednju školu na noge i da će ona dugo živjeti u Ludbregu.
Škola je predviđena za 300-tinjak do 350 učenika, obrazovanje bi bilo modularnoga
tipa koje će započeti slijedeće godine sa praktikumima i radionicama i na taj način bi
se djeci omogućilo kvalitetno školovanje možda u nekim segmentima kvalitetnije
nego u drugim sredinama. Slaže se s vijećnikom Zlatarom da se treba osloniti na
gospodarstvo i s vjećnikom Lončarićom da djeca koja završe školu u Ludbregu bi
trebala pronaći posao u Ludbregu.
Predsjednica Gradskog vijeća Božica Makar konstatirala je da je sjednici
prisutna i vijećnica Renata Potočnik, tako da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je Gradsko
vijeće Grada Ludbrega jednoglasno donijelo Odluku o odobrenju kupnje
zemljišta za izgradnju Srednje škole u Ludbregu.
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ODLUKA

-

I.
Prihvaća se ponuda Ruže Papp, Ludbreg, Matije Gupca 6 i Mladena Havaića, odnosno
njegove nasljednice Anice Havaić, Ludbreg, Miroslava Krleže 2, za prodaju zemljišta, i to:
čkbr. 655 – oranica Tri lipe od 2417 m2, u
pisanu u zk.ul.br. 254 k.o. Ludbreg,
čkbr. 656 – oranica Tri lipe od 1475 m2, upisanu u zk.ul.br. 1133 k.o. Ludbreg.

II.
Odobrava se kupnja predmetnih nekretnina za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 20,00 €/m2,
preračunato prema srednjem tečaju HNB-a od 7,61 Kn/1 €, što iznosi 152,20 Kn/m2, te za ukupnu
površinu zemljišta od 3892 m2, kupoprodajna cijena iznosi 592.362,40 Kn.
Iznos iz stavka 1. ovog članka isplatit će se kupcima u 6 (šest) jednakih mjesečnih obroka.
II.
Za navedeno zemljišta odobrava se kupnja s obzirom da je u skladu Idejnim rješenjem
izgradnje Srednje škole Ludbreg, od travnja 2013. g., izrađenog od VING d.o.o. Varaždin, Broj T.D.:
142/2013, predmetno zemljište potrebno radi planirane izgradnje srednje škole.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Ludbrega da s ponuditeljima iz točke I. ove Odluke sklopi
ugovor o kupoprodaji u skladu s ovom Odlukom.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
......................................

Točka 4.
Prijedlog Odluke o upravnim tijelima Grada Ludbrega
i
Točka 5.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika
Predsjednica Božica Makar predložila je da obrazloženje i rasprava pod
točkom 4. i 5. bude objedinjena, a glasovanje će se vršiti za svaku točku
pojedinačno, što su vijećnici jednoglasno podržali.
Prijedlog Odluke o upravnim tijelima Grada Ludbrega i Prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenik i
namještenika obrazložio je gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko Bilić prema
pisanim materijalima.
Vijećnik Igor Balog iznio je stav Kluba vijećnika SDP, HNS, HSU i Hrvatskih
laburista - Stranke rada koji je raspravljao o predloženim točkama dnevnog reda i kao
takve ih prihvaća. Uvjereni su da će ovime doći do efikasnije uprave, a doći će i do
određene uštede.
Vijećnik Vedran Zlatar iznio je stav Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a i HSP-a koji
ovakav prijedlog odluke ne može podržati. Iznio je razloge zašto takav prijedlog neće
podržati. Na sjednici predsjedništva Vijeća tražio je i predložio da uz ovaj Prijedlog
Odluke o upravnim tijelima i koeficijentima za obračun plaće bude priložen financijski
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učinak na Proračun Grada Ludbrega. Interesira ga da li će upravna tijela Grada
Ludbrega odnosno gradska uprava po novom ustrojstvu biti jeftinija ili skuplja od
sadašnje. Tako dugo dok to ne znaju, ovakav prijedlog ne mogu podržati, jer nisu
informirani. Osim što po njima sustav postaje skuplji i centralizira se, što smatraju da
nije dobro. Obzirom na većinu, vjerojatno će ta točka biti prihvaćena, pa se nadaju da
će gradska uprava, budući su si ju sami ustrojili, na ovakav način funkcionirati bolje
od dosadašnje i da će se rezultati vidjeti.
U raspravi je učestvovao vijećnik Ivan Lončarić, koji je naveo da je i 2010.
godine bila nova organizacija gradskih službi, te je isto bilo rečeno da bude efikasnija
od one prijašnje. Smatra da kad se ljudi počne baviti sobom i organiziranjem onda
previše mišle na sebe, a ne na one koji su ih izabrali. Svaka organizacija je toliko
dobra koliko se ljudi u toj organizaciji poštuju, trude i kako ih se vodi. Nije mu jasno,
kako to da u gradskoj upravi će biti više zaposlenih, a trebalo bi manje koštati. Kad bi
vidjeli matematiku da će to manje koštati, a istovremeno će biti efikasniije, onda bi ta
dva prijedloga mogli podržati. Govorio je u ime HSLS-a.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je većinom
glasova (7 „za“, 6 „protiv“) Gradsko vijeće Grada Ludbrega donijelo Odluku o
upravnim tijelima Grada Ludbrega.
ODLUKA
o upravnim tijelima Grada Ludbrega
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se ustroj i djelokrug rada, rukovođenje upravnim tijelima Grada
Ludbrega (u daljnjem tekstu: upravna tijela), odgovornost za obavljanje poslova, zapošljavanje te
ostala pitanja od značaja za funkcioniranje upravnih tijela, u skladu sa zakonom.
Ostala pitanja: nazivi radnih mjesta i nazivi položaja službenika, stručni i drugi uvjeti
službenika i namještenika, opis poslova radnih mjesta, radno vrijeme i ostala pitanja bitna za rad
upravnih tijela uredit će se pravilnikom o unutarnjem ustroju kojeg donosi gradonačelnik u skladu sa
zakonom.
Članak 2.
Upravna tijela dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih
osoba u skladu s odredbama zakona i odluka gradskih tijela.
Članak 3.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci, odnose se jednako na muški
i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
II.

UPRAVNA TIJELA

Članak 4.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada te prenijetih poslova državne
uprave ustrojava se JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL.
U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog
djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, Statutu
Grada Ludbrega, odlukama Gradskoga vijeća i gradonačelnika.
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Članak 5.
U jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog
djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave, te prenijeti poslovi državne uprave sukladno
zakonima i drugim propisima, Statutu Grada Ludbrega i odlukama Gradskoga vijeća i to naročito:
- izrada općih i pojedinačnih akata koje donose Gradsko vijeće Grada Ludbrega (u daljnjem
tekstu: Gradsko vijeće) i gradonačelnik,
- provođenje i izvršavanje općih i pojedinačnih akata tijela Grada,
- praćenje stanja u djelatnostima i područjima iz samoupravnog djelokruga Grada, te
predlaganje mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u područjima za koje je osnovan,
- predlaganje i provođenje mjera za poticanje gospodarskih aktivnosti,
- temeljem stručne analize i procjene, izrada programa razvoja, analiza i drugih stručnih
podloga za poticanje razvitka Grada te sudjelovanje u pripremi razvojnih projekata,
- poduzimanje mjera za dobro gospodarenje imovinom Grada u skladu sa zakonima,
- provođenje upravnog postupka i rješavanje o pravima, obvezama i pravnim interesima
građana i drugih osoba, u skladu s odredbama zakona,
- pružanje stručne pomoći vijećnicima Gradskoga vijeća, gradonačelniku, zamjeniku
gradonačelnika te članovima drugih tijela koje osnivaju tijela Grada, a u poslovima iz njihovih
djelokruga,
- pružanje stručne pomoći mjesnim odborima te vijećima ili predstavniku nacionalne manjine,
- izrada prijedloga i poduzimanje mjera za djelovanje i nadzor nad radom i poslovanjem
trgovačkih društava i ustanova nad kojima Grad ima osnivačka prava ili udjele, odnosno dionice,
- suradnja s tijelima državne uprave, Županije, susjednih gradova i općina radi usklađivanja
zajedničkih interesa i stajališta,
- suradnja s udrugama, građanima i drugim osobama u cilju što boljeg ostvarivanja njihovih
prava i obveza,
- obavljanje i drugih poslova i zadaća u ostvarivanju funkcija Grada u skladu s propisima.
Članak 6.
Unutar Jedinstvenog upravnog odjela kao unutarnje ustrojstvene jedinice za obavljanje
pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga osnivaju se:
1.
2.
3.
4.
III.

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE
ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE
ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINU
ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I RAZVOJNE PROJEKTE
DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
1. Odsjek za proračun i financije

Članak 7.
Odsjek za proračun i financije obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji
se odnose na poslove:
- iz samoupravnog djelokruga Grada u području proračuna i financija,
- prikuplja podatke, planira, priprema i izrađuje nacrt proračuna, njegove
izmjene i dopune, kao i godišnji i polugodišnji obračun proračuna Grada, te ostale prateće opće akte,
vodi poslove vezano uz izvršenje proračuna, računovodstveno-knjigovodstvene
poslove, poslove obračuna i isplata plaća te naknada i drugih dohodaka, te poslove ekonomata,
- obavlja poslove naplate i poduzima mjere naplate gradskih poreza, ako ti poslovi nisu
prenijeti na Poreznu upravu kao i ostalih prihoda Grada,
- obavlja poslove evidencije, analitičke obrade i knjiženja komunalne naknade i vodno slivne
naknade,
- obavlja poslove vođenja i ažuriranja evidencije obveznika na temelju ugovora o
sufinanciranju građana te obavlja analitičku obradu i knjiženje istih naknada,
- prati naplatu te izrađuje izvješća o stanju i naplati komunalne naknade, vodno-slivne
naknade i naplatu potraživanja s osnova ugovora o sufinanciranju građana te poduzima mjere prisilne
naplate potraživanja,
- vrši izradu svih akata potrebnih za rad Odsjeka,
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- organizira suradnju s mjesnim odborima u okviru djelatnosti Odsjeka,
- obavlja stručno administrativno-tehničke poslove u svezi s pripremom sjednica Gradskoga
vijeća i gradonačelnika, te njihovih radnih tijela iz djelokruga Odsjeka,
- obavlja poslove i priprema nacrte akata iz djelokruga Odsjeka koji su zakonom stavljeni u
nadležnost Gradskog vijeća,
- pored navedenih poslova, Odsjek obavlja i druge poslove iz nadležnosti Grada, koji po
svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada ovog Odsjeka, kao i druge poslove u skladu sa Statutom
Grada, te odlukama Gradskoga vijeća i gradonačelnika.
2. Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove
Članak 8.
Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove:
-obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u oblasti brige o djeci
predškolskog uzrasta, športa, socijalne skrbi, zdravstva, zaštite i spašavanja, kulture, tehničke kulture i
dobrovoljnog vatrogastva, ostvaruje i razvija suradnju s ustanovama i službama iz oblasti ostalih
društvenih djelatnosti, kao i s društvenim organizacijama i udrugama građana u Gradu Ludbregu,
- obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi s pripremom sjednica Gradskoga
vijeća i odluka gradonačelnika, te njihovih radnih tijela iz područja djelokruga Odsjeka,
- obavlja poslove i priprema nacrte akata iz oblasti opće uprave, koji su zakonom stavljeni u
nadležnost Gradskog vijeća i gradonačelnika,
- neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Gradskoga vijeća i gradonačelnika,
- organizira provedbu zakonskih odredaba o mjesnoj samoupravi, neposredno prati rad
mjesnih odbora na području Grada i predlaže poduzimanje mjera vezano za nadzor nad zakonitošću
rada tijela mjesnih odbora,
- organizira provedbu zakonskih odredaba vezano na prava nacionalnih manjina,
- obavlja poslove u svezi s pripremom referenduma, te stručne i administrativno-tehničke
poslove za potrebe izbornih komisija,
- vodi personalno-kadrovske poslove, poslove prijamne kancelarije, te arhiviranja dovršenih
spisa,
- obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
- obavlja poslove za potrebe gradonačelnika u svezi s prijemom stranaka, odnosa s
javnošću te organiziranja i vođenja protokola za potrebe gradonačelnika i predsjednika Gradskoga
vijeća,
-priprema programe, analize, projekte, izvješća i druge materijale iz svog djelokruga za
Gradsko vijeće, gradonačelnika i njihova radna tijela,
-obavlja poslove priprema sjednica Gradskoga vijeća, izrađuje zapisnike i zaključke sa
sjednica,
- pruža stručnu i drugu pomoć Gradskom vijeću i njegovim radnim tijelima, gradonačelniku i
njegovim savjetodavnim tijelima,
- pored navedenih poslova, Odsjek obavlja i druge poslove iz nadležnosti Grada, koji po svojoj
prirodi spadaju u djelokrug rada ovog Odsjeka, kao i druge poslove u skladu sa Statutom Grada te
odlukama Gradskoga vijeća i gradonačelnika.
3. Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu
Članak 9.
Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu:
- izrađuje izvješća o stanju u prostoru, izrađuje nacrte programa za unapređenje stanja u
prostoru, obavlja poslove u svezi donošenja dokumenata prostornog uređenja,
- obavlja poslove zaštite okoliša, poslove iz oblasti stambeno-komunalnih djelatnosti, prometa
i komunalnog reda,
- izrađuje nacrte programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i drugih
objekata čiji je investitor Grad, te nacrte programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture,
- obavlja poslove u svezi provođenja programa izgradnje i održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture,
- provodi postupke javne nabave (izrađuje odluke o početku postupka javne nabave,
objavljuje javno nadmetanje, priprema natječajnu dokumentaciju, izrađuje odluke o odabiru ponude
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odnosno o poništenju nadmetanja i dr.) kao i poslove provedbe natječaja u skladu sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu i Zakonom o koncesijama,
- provodi upravne postupke iz oblasti komunalnog gospodarstva,
- provodi odluku o komunalnom redu i druge odluke Grada donesene na temelju Zakona o
komunalnom gospodarstvu, te odgovara za provedbu tih odluka,
- nadzire korištenje javnih površina, te poduzima odgovarajuće mjere u skladu sa svojim
ovlastima,
- nadzire provođenje agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu,
- obavlja poslove upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i
parkiranih vozila,
- provodi poslove inspekcijskog nadzora sukladno posebnim zakonskim ovlastima i ovlaštenju
gradonačelnika nad:građenjem i izvođenjem radova, uklanjanjem ruševina, otklanjanjem oštećenja na
postojećoj građevini, provedbom zahvata u prostoru koji nije građenje, osim rudarskih radova i
građevina, dovršenjem zgrade u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice i provedbom
odluke o zabrani građenja koju Gradsko vijeće donosi na temelju posebnog zakona,
- obavlja poslove provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama sukladno
zakonskim ovlastima,
- priprema i provodi akte o gospodarenju nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u
vlasništvu Grada, a koji se odnose na njihovo stjecanje ili otuđenje, uspostavljanje služnosti, zakup
zemljišta i poslovnog prostora, te najam stanova,
- izrađuje nacrte programa i sudjeluje u provođenju projekata za unapređenje energetske
učinkovitosti na području Grada,
- obavlja poslove i priprema nacrte akata iz djelokruga Odsjeka, koji su zakonom stavljeni u
nadležnost Gradskoga vijeća i gradonačelnika,
- surađuje s mjesnim odborima u okviru djelatnosti Odsjeka,
- pored navedenih poslova, Odsjek obavlja i druge poslove iz nadležnosti Grada, koji po
svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada ovog Odsjeka, kao i poslove koje mu povjere Gradsko vijeće i
gradonačelnik.
4. Odsjek za poduzetništvo, turizam i razvojne projekte
Članak 10.
Odsjek za poduzetništvo, turizam i razvojne projekte:
- obavlja poslove iz oblasti poduzetništva, gospodarstva, trgovine, turizma i ugostiteljstva,
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- izrađuje programe i projekte za unapređenje i poticanje razvoja obrtništva i malog
poduzetništva,
- ostvaruje suradnju s gospodarstvom i obrtništvom u Gradu,
- obavlja poslove vezane uz poticanje mjera turizma, te predlaganje i provođenje dokumenata
za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom i drugim
organizacijama u turizmu,
- izrađuje elaborate za razvitak gospodarskih djelatnosti, ispitivanje interesa i poduzetničkih
aktivnosti, te prati i analizira stanje u gospodarstvu, poduzetništvu i stanje zaposlenosti,
- prati objavu natječaja za prijavu projekata za dodjelu sredstava iz fondova Europske unije,
fondova ministarstava i drugih institucija,
- priprema i izrađuje prijave projekata za dodjelu sredstava iz fondova Europske unije, fondova
ministarstava i drugih institucija,
- poduzima aktivnosti s ciljem pronalaženja i usklađivanja interesa potencijalnih investitora,
- obavlja poslove vezano uz projekte poduzetničkih zona i ulaganja u poduzetničkim zonama,
- surađuje s određenim strukovnim udrugama u gospodarstvu i poduzetništvu, te pruža
stručnu pomoć poduzetnicima putem stručnih savjeta i uputa,
- organizira suradnju s mjesnim odborima u okviru djelatnosti Odsjeka,
- izrađuje sve akte potrebe za rad Odsjeka,
- obavlja poslove i priprema nacrte akata iz djelokruga Odsjeka koji su zakonima stavljeni u
nadležnost Gradskog vijeća i gradonačelnika,
- obavlja stručno administrativno-tehničke poslove u svezi s pripremom sjednica Gradskoga
vijeća i njihovih radnih tijela iz oblasti Odsjeka,
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- pored navedenih poslova, Odsjek obavlja i druge poslove iz nadležnosti Grada, koji po svojoj
prirodi spadaju u djelokrug rada ovog Odsjeka, kao i druge poslove u skladu sa Statutom Grada te
odlukama Gradskoga vijeća i gradonačelnika.
Članak 11.
Jedinstveni upravni odjel kao cjelina i odsjeci, svaki iz svog djelokruga rada, izvršavaju i
nadziru provođenje općih akata te donose pojedinačne akte u svrhu izvršavanja zakona i općih akata
Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Članak 12.
Pravilnikom o unutarnjem redu i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela propisat će se
unutarnji red, radna mjesta s opisom poslova i zadaća te stručnim uvjetima i brojem izvršitelja kao i
način raspisivanja natječaja i druga pitanja u vezi s obvezama i pravima službenika.
Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela donosi gradonačelnik
na prijedlog pročelnika u skladu sa zakonom.
IV.

UPRAVLJANJE

Članak 13.
Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje Gradonačelnik na temelju provedenog
javnog natječaja u skladu s odredbama posebnog zakona.
Pročelnik organizira obavljanje poslova, daje upute za obavljanje poslova voditeljima odsjeka i
ostalim službenicima, brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika, o funkcioniranju
Jedinstvenog upravnog odjela te obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim općim
aktima.
Natječaj za imenovanje pročelnika raspisuje gradonačelnik, u skladu s odredbama posebnog
zakona.
Članak 14.
Odsjecima, kao unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u Jedinstvenom upravnom odjelu
rukovode voditelja odsjeka.
V.

ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 15.
Rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog
djelokruga usmjerava i nadzire gradonačelnik.
U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, gradonačelnik nalaže izvršavanje zadaća iz
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela te daje smjernice za postupanje.
Članak 16.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je gradonačelniku za zakonit, pravilan i
pravodoban vlastiti rad i rad Jedinstvenog upravnog odjela.
Voditelji odsjeka odgovorni su pročelniku za zakonit, pravilan i pravodoban vlastiti rad kao i
rad odsjeka kojim rukovode.
Članak 17.
Službenici i namještenici povjerene poslove moraju obavljati savjesno, pridržavajući se
Ustava, zakona, drugih propisa, općih akata i pravila struke te su dužni postupati po uputama
gradonačelnika i nadređenog službenika, u skladu sa zakonom.
Članak 18.
Osim poslova radnih mjesta na koja su raspoređeni, službenici i namještenici dužni su
sudjelovati u izvršavanju poslova koji su neophodni, po nalogu nadređenih službenika, sukladno
svojem znanju i sposobnostima.
VI.

PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
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Članak 19.
Plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim tijelima čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za
obračun plaće, uvećan a 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika utvrđuje se kolektivnim ugovorom, a
ako osnovica nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju odlukom gradonačelnik.
Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima određuje
posebnom odlukom Gradsko vijeće, a na prijedlog gradonačelnika.
Plaća vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža iznosi 85 % plaće poslova radnog
mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.
VII.

PRIJAM U SLUŽBU

Članak 20.
O potrebi prijama u službu odlučuje gradonačelnik, na prijedlog pročelnika jedinstvenog
upravnog odjela, u okviru slobodnih radnih mjesta predviđenih pravilnikom o unutarnjem redu i u
skladu s planom prijama sukladno zakonu.
Osobe se primaju u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri
mjeseca.
Osobe se u službu mogu primati i na određeno vrijeme u skladu s potrebama službe, a o
čemu odlučuje pročelnik jedinstvenog upravnog odjela, u skladu sa zakonom.
Radi osposobljavanja kroz vježbeničku praksu, u službu se, na određeno vrijeme, mogu
primati vježbenici prema odluci gradonačelnika, u skladu sa zakonom i planom prijama u službu.
O imenovanju i razrješenju pročelnika jedinstvenog upravnog odjela te o drugim pravima i
obvezama pročelnika odlučuje rješenjem gradonačelnik.
O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i
namještenika kao i o prestanku službe odlučuje rješenjem pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ili
osoba koju on za to pisano ovlasti.
VIII.

SREDSTVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA I ZADAĆA JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA

Članak 21.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Ludbrega.
Ukoliko Gradsko vijeće odluči obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada
organizirati zajednički s drugim jedinicama lokalne samouprave osnivanjem zajedničkog upravnog
tijela, sredstva za obavljanje takvih poslova osiguravaju se na temelju i u skladu s posebnim
sporazumom zaključenim s navedenim jedinicama lokalne samouprave.
IX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.
Službenike i namještenike dosadašnjih upravnih tijela Grada Ludbrega, danom stupanja na
snagu ove Odluke, preuzet će Jedinstveni upravni odjel iz članka 4. ove Odluke, sukladno posebnom
zakonu.
Članak 23.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o upravnim tijelima Grada
Ludbrega («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 28/10).
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
Varaždinske županije».

u «Službenom vjesniku

………………………
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Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je većinom
glasova (7 „za“, 6 „protiv“) Gradsko vijeće Grada Ludbrega donijelo Odluku o
izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika.
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ br. 28/2010) članak 3. mijenja se i glasi:

Potkategorija
radnog mjesta
Glavni rukovoditelj
Rukovoditelj

Viši savjetnik
Savjetnik
Viši stručni suradnik

Stručni suradnik
Viši referent
Referent

Namještenici II.
potkategorije

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Naziv radnog mjesta
Klasifikacijski
rang
pročelnik upravnog odjela
1.
Razina
voditelj odsjeka
1.
4.

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
viši savjetnik
savjetnik
viši stručni suradnik
samostalni upravni referent
RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
stručni suradnik
viši referent
referent – samostalni knjigovođa
referent za računovodstvo
referent za upravne poslove
referent za uredsko poslovanje
referent – administrativni tajnik
referent - tajnik gradonačelnika
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
pomoćni radnik
spremač, dostavljač

Koeficijenti
3,00
2,80

4.
5.
6.
6.

2,50
2,30
2,20
2,00

8.
9.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

1,90
1,50
1,40
1,30
1,20
1,20
1,20
1,20

13.
13.

1,10
0,90

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

…………………………
Točka 6.
Prijedlog Odluke o visini naknade predsjedniku Gradskog vijeća, članovima
Gradskog vijeća, te njihovih stalnih i povremenih radnih tijela
Prijedlog Odluke o o visini naknade predsjedniku Gradskog vijeća, članovima
Gradskog vijeća, te njihovih stalnih i povremenih radnih tijela po ovlaštenju
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gradonačelnika obrazložila je pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene
djelatnosti i opće poslove Mirjana Balažinec prema pisanim materijalima.
Vijećnik Tomo Filip iznio je stav Kluba vijećnka SDP-a, HSU-a i Hrvatskih
laburista – Stranke rada koji je žustro raspravljao o Prijedlogu Odluke, jer treba voditi
računa o svakoj kuni iz gradskog proračuna. Budući je odluka bila na snazi od 2001.
godine i da su se neki zakonski propisi izmjenili, ovakav prijedlog odluke će prihvatiti.
U raspravi su učestvovali vijećnici:
Vedran Zlatar iznio je stav vijećnika HDZ-a, koji je raspravljao o prijedlogu
odluke, a također je o tome raspravljano na sjednici gradskog odbora i donijet je
zaključak da se takav prijedlog ne može prihvatiti iz razloga što ne mogu podržati bilo
kakvo povećanje izdvajanja iz Proračuna Grada Ludbrega za tu svrhu. Misle da nije
trenutak za bilo kakvo povećanje plaća vijećnicima. Ponavlja da je na sastanku
predsjedništva Vijeća tražio projekciju koliko vijećnici godišnje ili u četverogodišnjem
mandatu koštaju sada, a koliko bi koštali po novom izračunu. Tu projekciju nisu dobili
pa ga interesira da li su ti novi troškovi u odnosu na postojeće veći ili manji i koliko.
Donošenje ove odluke nije u skladu s donošenjem odluke na 2. sjednici Gradskog
vijeća o mjerama za pokriće manjka prihoda i primitaka u Proračunu. Nikakvo
povećanje u odnosu na sadašnje stanje i sadašnje izdvajanje iz Proračuna vijećnici
HDZ-a neće podržati.
Predsjednica Božica Makar navodi da je točno što je iznio vijećnik Zlatar da su
o tome razgovarali i dali su službama u Gradu da izračunaju što su troškovi po
starome, odnosno što je to po novoj projekciji za 2014., te je zamolila zamjenicu
gradonačelnika g. Jadanić da prezentira te podatke.
Zamjenica gradonačelnika Vera Jadanić iznijela je podatke, te je navela da je
po starom obračunu za rad vijećnika i ostalih radnih tijela bio izdvojen iznos od cca
200.000,00 Kn. Sadašnji izračun bazira se po vijećniku 200,00 Kn (bruto 386,00 Kn)
pomnožen sa 14 vijećnika godišnje iznosi 65.014,00 Kn plus naknada predsjednici
Gradskog vijeća godišnje iznosi 27.863,04 Kn što ukupno iznosi 87.452,88 Kn. Sa
novim obračunom će se to zadovoljiti i biti ispod 200.000,00 Kn koliko je do sada bilo
trošeno za vijećnike.
Za riječ se ponovno javio vijećnik Vedran Zlatar koji smatra da je planska
veličina jedno, a druga stvar je koliko će se stvarno isplatiti, misli da je tu nešto krivo
izračunato i smatra da to neće biti jeftinije nego je bilo do sada.
Petar Supnjak navodi da budući da je sudjelovao na sjednici međustranačkog
vijeća gdje je dogovoren ovaj prijedlog on isti prihvaća od strane HSS-a.
Predsjednica Božica Makar pročitala je dosadašnji obračun po kojem su
vijećnici primali naknade, a sastojao se od tri dijela, naknade troškova za rad,
naknade prijevoznih troškova, te naknade izgubljene zarade.
Vijećnik Vedran Zlatar pročitao je članak 4. Prijedloga Odluke gdje piše da
naknada za članove stalnih i povremenih radnih tijela Gradskog vijeća iznosi 170,00
kn plus 200,00 Kn mjesečno. Iznosi da je stalno radno tijelo i Odbor za proračun i
financije pa pita da li će članovi Odbora dobiti naknadu od 170,00 kn ili ne, na što
mu je gradonačelnik iz klupe odgovorio da neće.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je bez rasprave
većinom glasova (10 „za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“) Gradsko vijeće Grada
Ludbrega donijelo Odluku o visini naknade predsjedniku Gradskog vijeća,
članovima Gradskog vijeća, te njihovih stalnih i povremenih radnih tijela.
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ODLUKA
o visini naknade predsjedniku Gradskog vijeća, članovima Gradskog vijeća, te njihovih stalnih i
povremenih radnih tijela
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade predsjedniku Gradskoga vijeća, članovima
Gradskoga vijeća, te njihovih stalnih odnosno povremenih radnih tijela.
Članak 2.
Predsjednik Gradskoga vijeća ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu u netto iznosu od
=1.200,00 kuna.
Članak 3.
Članovi Gradskog vijeća ostvaruju pravo na naknadu u neto iznosu od =200,00
mjesečno bez obzira na broj održanih sjednica i prisustvovanje istima.

kuna

Članak 4.
Naknada za članove stalnih i povremenih radnih tijela Gradskoga vijeća (odbora,
povjerenstava, komisija i sl.) koji nisu članovi Gradskoga vijeća iznosi =170,00 kuna neto po
sudjelovanju na sjednici.
Članak 5.
Ukoliko je član Gradskoga vijeća ujedno i član stalnog odnosno povremenog radnog tijela, ne
može primiti naknadu za prisustvovanje sjednici radnog tijela.
Članak 6.
Predsjednik Gradskoga vijeća, članovi Gradskoga vijeća i članovi stalnih i povremenih radnih
tijela mogu se u cijelosti ili djelomično odreći naknade koja im je utvrđena ovom Odlukom.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su se pismeno očitovati o odricanju prava na naknadu.
Članak 7.
Predsjednik Gradskoga vijeća, članovi Gradskoga vijeća te članovi stalnih i povremenih radnih
tijela, kada putuju izvan područja Grada Ludbrega u cilju obavljanja određenih poslova za Grad i
njegova tijela, imaju pravo na naknadu troškova službenog putovanja sukladno važećim pravnim
propisima (Pravilniku o porezu na dohodak).
Članak 8.
Sredstva za isplatu naknade temeljem ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada
Ludbrega.
Naknade se isplaćuju jednom mjesečno.
Prilikom isplate naknade nadležni upravni odjel Grada Ludbrega obračunati će i uplatiti
propisane iznose poreza i doprinosa sukladno važećim pravnim propisima.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika
Gradskoga vijeća Grada Ludbrega, članova Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela („Sl. vjesnik
Varaždinske županije“ br. 21/2001.) te Odluka o naknadama dužnosnika volontera koje bira Gradsko
vijeće Grada Ludbrega („Sl. vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/2001.).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u „Službenom vjesniku Varaždinske
županije“, a isplate po ovoj Odluci primjenjivati će se od 01. siječnja 2014. godine.

……………………….
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Točka 7.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama
Grada Ludbrega
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Grada
Ludbrega obrazložio je gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko Bilić prema pisanim
materijalima.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je jednoglasno
bez rasprave Gradsko vijeće Grada Ludbrega donijelo Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o stipendijama Grada Ludbrega. (Prisutno 13 vijećnika)
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke
o stipendijama Grada Ludbrega
(Sl. vjesnik Varaždinske županije br. 5/08)
Članak 1.
U Odluci o stipendijama Grada Ludbrega (Sl. vjesniku Varaždinske županije br. 5/08) članak
3. mijenja se i glasi:
„Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim općim uvjetima:
1. da su redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Ludbrega najmanje dvije godine prije
dana podnošenja prijave na natječaj za dobivanje stipendije,
2. da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti 1. godine studija) najmanje s prosječnom
ocjenom od 4,2; odnosno najmanje s prosječnom ocjenom svakog pojedinog fakulteta (studenti 2.
i viših godina studija),
3. da nisu navršili 27 godina života,
4. da nisu korisnici drugih stipendija,
5. da im prosječni mjesečni ukupni neto prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos određen
odlukom o raspisivanju natječaja,
6. da obitelj nema stan ili kuću veličine 35 m² korisne površine za jednu osobu, a za osobe s
invaliditetom 20% veći (42 m²), uvećane za 10 m² za svaku daljnju osobu, s mogućim
odstupanjem do 30 m²,
7. da obitelj nema osobni automobil starosti do 2 godine u času podnošenja zahtjeva ili da ukupna
vrijednost svih osobnih motornih vozila u obitelji ne prelazi iznos određen odlukom o raspisivanju
natječaja u času podnošenja zahtjeva
8. da zadovoljavaju svim drugim natječajnim uvjetima.
Za stipendiste deficitarnih zanimanja uzimaju se u obzir samo kriteriji od 1. do 4. iz prethodnog
stavka ovog članka.“
Članak 2.
U Odluci o stipendijama Grada Ludbrega (Sl. vjesniku Varaždinske županije br. 5/08) iza
članka 4. Dodaje se članak 4.a koji glasi:
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Članak 4.a
„Gradonačelnik može raspisati natječaj i za učeničke stipendije za učenike srednjih škola,
pojedine srednje škole ili pojedinih zanimanja.
Pravo sudjelovanja imaju učenici koji odgovaraju slijedećim minimalnim uvjetima:
1. da su redoviti učenici srednje škole s prebivalištem na području Grada Ludbrega,
2. da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,2;
3. da im prosječni mjesečni ukupni neto prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos određen
odlukom o raspisivanju natječaja,
4. da obitelj nema stan ili kuću veličine 35 m² korisne površine za jednu osobu, a za osobe s
invaliditetom 20% veći (42 m²), uvećane za 10 m² za svaku daljnju osobu, s mogućim
odstupanjem do 30 m²,
5. da obitelj nema osobni automobil starosti do 2 godine u času podnošenja zahtjeva ili da
ukupna vrijednost svih osobnih motornih vozila u obitelji ne prelazi iznos određen odlukom o
raspisivanju natječaja u času podnošenja zahtjeva,
6. da nisu korisnici drugih stipendija,
7. da udovoljavaju svim drugim natječajnim uvjetima.“
Članak 3.
U Odluci o stipendijama Grada Ludbrega (Sl. vjesniku Varaždinske županije br. 5/08) u stavku
3., članka 11. mijenjaju se riječi „imovinsko-pravne“ te se umjesto tih riječi stavlja riječ „opće“.
Iza stavka 3., članka 11. Odluke o stipendijama Grada Ludbrega (Sl. vjesnik Varaždinske
županije br. 5/08) dodaje se stavak 4. koji glasi:
Gradonačelnik može mimo natječaja dodijeliti najviše dvije učeničke i dvije studentske
stipendije godišnje za iznimne rezultate na polju znanosti, kulture ili sporta.“
Članak 4.
U Odluci o stipendijama Grada Ludbrega (Sl. vjesniku Varaždinske županije br. 5/08) stavak
1., članka 15. mijenja se i glasi:
„Stipendija za studente i učenike dodjeljuje se za 10 mjeseci i to u pravilu za razdoblje rujanlipanj akademske godine.“
U Odluci o stipendijama Grada Ludbrega (Sl. vjesniku Varaždinske županije br. 5/08) stavak
3. članka 15. mijenja se i glasi i:
„Stipendisti se obvezuju najkasnije do 30. listopada tekuće godine dostaviti davatelju
stipendije slijedeće podatke:
1. dokaze propisane ovom Odlukom, Natječajem i Ugovorom a prema zahtjevu davatelja
stipendije, da zadovoljavaju propisane uvjete za daljnje korištenje stipendije;
2. potvrdu o redovno završenoj godini i položenim svim ispitima koji su potrebni za redovan upis
slijedeće godine.“
Članak 5.
U Odluci o stipendijama Grada Ludbrega (Sl. vjesniku Varaždinske županije br. 5/08) članak
17. mijenja se i glasi:
„Korisnik stipendije gubi pravo na daljnje stipendiranje i mora vratiti primljenu stipendiju s
pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od dana isplate do dana povrata:
1. ako do 30. 10. tekuće godine ne dostavi vjerodostojne podatke prema zahtjevu davatelja
stipendije o zadovoljavanju uvjeta za daljnje stipendiranje sukladno ovoj Odluci i/ili
2. ako do 30. 10. tekuće godine ne dostavi potvrdu o redovno završenoj godini i položenim svim
ispitima i predmetima koji su potrebni za redovan upis slijedeće godine.“
Članak 6.
U cijelom tekstu Odluke o stipendijama Grada Ludbrega (Sl. vjesniku Varaždinske županije br.
5/08) riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.
Članak 7.
Ostale neizmijenjene odredbe Odluke o stipendijama Grada Ludbrega (Sl. vjesniku
Varaždinske županije br. 5/08) ostaju i dalje u cijelosti na snazi.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da izradi pročišćeni tekst ove Odluke.
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Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

..................................
Točka 8.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za
Grad Ludbreg u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa
Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za
Grad Ludbreg u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa po ovlaštenju
gradonačelnika obrazložio je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i
opće poslove Alen Sabol prema pisanim materijalima.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je jednoglasno
bez rasprave Gradsko vijeće Grada Ludbrega donijelo Odluku o utvrđivanju
popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ludbreg u smislu Zakona
o sprječavanju sukoba interesa. (Prisutno 11 vijećnika, sjednicu napustio
vijećnik Lončarić, a kod glasovanja točke 8. nije bio prisutan vijećnik Hajsok).
ODLUKA
O UTVRĐIVANJU POPISA PRAVNIH OSOBA OD
POSEBNOG INTERESA ZA GRAD LUDBREG U SMISLU
ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Ludbrega utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad
Ludbreg:
- LUKOM d.o.o. Ludbreg
- VARKOM d.d. Varaždin
- TERMOPLIN d.d. Varaždin
- RADIO LUDBREG d.o.o. Ludbreg
- JAVNA USTANOVA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG I NEOPASNOG
TEHNOLOŠKOG OTPADA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
- DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ Ludbreg
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „DRAGUTIN NOVAK“ LUDBREG
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MLADEN KERSTNER LUDBREG.
- TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA
- VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA
Članak 2.
U pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke dužnosnici Grada Ludbrega ne mogu biti
članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno
nadzornih odbora izvanproračunskih korisnika niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim
subjektima.
Iznimno, dužnosnici Grada Ludbrega mogu biti članovi u najviše do dva upravna vijeća
ustanova, odnosno nadzorna odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog interesa za Grad
Ludbreg, a za članstvo nemaju pravo na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih
troškova.
Članak 3.
Dužnosnici Grada Ludbrega smiju biti članovi upravnih i nadzornih tijela, najviše dviju
neprofitnih udruga i zaklada, ali bez prava na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na
naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.
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Članak 4.
Evidencija članstva dužnosnika Grada Ludbrega u tijelima pravnih osoba iz ove Odluke vodi
se u nadležnom upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Ludbrega.
Dužnosnici su u obvezi o početku i prestanku članstva u upravnim i nadzornim tijelima iz ove
Odluke pismeno izvijestiti nadležno upravno tijelo.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Varaždinske
županije».

…………………………
Točka 9.
Prijedlog Odluke o davanju ovlasti Upravi trgovačkog društva „Varkom“ d.d. za
obavljanje pripremnih radnji za izdvajanje Radne jedinice „Čistoća“
Prijedlog Odluke o davanju ovlasti Upravi trgovačkog društva „Varkom“ d.d. za
obavljanje pripremnih radnji za izdvajanje Radne jedinice „Čistoća“ obrazložio je
gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko Bilić prema pisanim materijalima.
Vijećnik Vanja Vahtarić iznio je stav Kluba vijećnika HDZ-a, HSP-a i HSS-a
koji će podržati ovakvu Odluku o davanju ovlasti za obavljanje pripremnih radnji za
izdvajanje RJ Čistoća i nadaju se da ova nova Radna jedinica neće biti poligon za
stranačko kadroviranje i zapošljavanje bez javnih natječaja kako je to do sada bio
slučaj.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je Gradsko
vijeće Grada Ludbrega jednoglasno donijelo Odluku o davanju ovlasti Upravi
trgovačkog društva „Varkom“ d.d. za obavljanje pripremnih radnji za izdvajanje
Radne jedinice „Čistoća“. (Prisutno 12 vijećnika)
ODLUKA
o davanju ovlasti Upravi trgovačkog društva „Varkom“ d.d.
za obavljanje pripremnih radnji za izdvajanje
Radne jedinice „Čistoća“
I.
Gradsko vijeće Grada Ludbrega o v l a š ć u j e Upravu trgovačkog društva „Varkom“ d.d.,
Trg bana Jelačića 15, OIB:39048902955 da, radi usklađenja sa člancima 202. st. 2. te 258. st. 4. i 5.
Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09 i 56/13), izradi sve potrebne akte temeljem odredbi
članaka 550.a do 550.p Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99,
52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13) te da pripremi postupak
izdvajanja Radne jedinice „Čistoća“ iz tog društva i to po modelu odvajanja s osnivanjem novog
društva za komunalne djelatnosti.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

……………………..
Točka 10.
Prijedlog Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
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Prijedlog Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda po ovlaštenju gradonačelnika obrazložio je pročelnik
Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove Alen Sabol prema pisanim
materijalima.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je Gradsko
vijeće Grada Ludbrega jednoglasno bez rasprave donijelo Odluku o osnivanju
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. (Prisutno
12 vijećnika).
ODLUKA
o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda
I.
Osniva se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje
Grada Ludbrega.
Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ima predsjednika i 9
članova koji se imenuju na vrijeme od 4 godine.
II.
U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
1. ANTUN NOVOTA iz Kućana Ludbreškog
2. NIKOLA VIDAKOVIĆ, dipl.vet. iz Ludbrega
3. dr.sc. JOSIP HARAMIJA iz Ludbrega
4. IVAN LONČARIĆ iz Vinograda Ludbreških
5. MLADEN GOTIĆ iz Hrastovskog
6. ZVONKO KIRIĆ iz Sigeca Ludbreškog
7. STJEPAN NIKOLAUS iz Globočeca Ludbreškog
8. JASENKA KANCIJAN iz Čukovca
9. IVAN VIRAG iz Ludbrega
10. MIRJANA BALAŽINEC, pomoćnica pročelnika

- za predsjednika
- za člana
- za člana
- za člana
- za člana
- za člana
- za člana
- za člana
- za člana
- za člana

III.
Gradsko povjerenstvo obavlja poslove prema pravilima struke i u skladu s odredbama Zakona
o zaštiti od elementarnih nepogoda i sukladno propisanoj metodologiji.
IV.
Stručne i administrativne poslove za Gradsko povjerenstvo obavljati će nadležni
odjeli Grada Ludbrega.

Upravni

V.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka Gradskoga vijeća Grada
Ludbrega od 14. prosinca 2009. godine («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 47/09).
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

...............................
Točka 11.
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Grada Ludbrega
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Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada
Ludbrega po ovlaštenju gradonačelnika obrazložila je pomoćnica pročelnika
Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove Mirjana Balažinec prema
pisanim materijalima.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je bez
rasprave Gradsko vijeće Grada Ludbrega jednoglasno donijelo Odluku o
imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ludbrega.
(Prisutno 12 vijećnika)
ODLUKA
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Grada Ludbrega
I.
U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Ludbrega imenuju se:
a) za predsjednika Povjerenstva
1. DUBRAVKO BILIĆ – gradonačelnik Grada Ludbrega
b) za zamjenicu predsjednika Povjerenstva
2. BOŽICA MAKAR – predsjednica Gradskoga vijeća Grada Ludbrega
c) za članove Povjerenstva
3. Branko Dobec iz Ludbrega, Vinogradska 21
4. Tamara Čanaki iz Ludbrega, M. Gupca 1
5. Antun Šimić iz Ludbrega, F. Galovica 20 B
6. mr. Franjo Križanić iz Ludbrega, A. Šenoe 2
7. Franjo Novak iz Ludbrega, F. Galovića 18
8. Anica Katana iz Vinograda Ludbreških 68a
9. Tomo Filip iz Ludbrega, Vinogradska 34
II.
Mandat predsjedniku, zamjenici i članovima Povjerenstva traje 4 godine.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljati će nadležni upravni odjel za
društvene djelatnosti i opće poslove Grada Ludbrega.
III.
Donošenjem ove odluke stavlja se van snage Odluka Gradskoga vijeća Grada Ludbrega od
14. prosinca 2009. godine («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 47/09).
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

…………………….
Točka 12.
Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika Povjerenstva za dodjelu zakupa
na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika Povjerenstva za dodjelu zakupa
na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu po ovlaštenju gradonačelnika obrazložila je
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
Mirjana Balažinec prema pisanim materijalima.
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Nakon provedenog glasovanja predsjednica je konstatirala da je jednoglasno
bez rasprave Gradsko vijeće Grada Ludbrega donijelo Rješenje o određivanju
predstavnika Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu RH. (Prisutno 12 vijećnika)
R J E Š E NJ E
o određivanju predstavnika Povjerenstva za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
I.
Gradsko vijeće Grada Ludbrega u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske o d r e đ u j e DARKA RAKA, mag.iur iz Ludbrega, Ulica
kardinala Franje Kuharića 12.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku
Varaždinske županije“.

……………………

Budući da je dnevni red sjednice Gradskog vijeća Grada Ludbrega iscrpljen,
predsjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega Božica Makar zaključila je sjednicu u
18,20 sati.
Dovršeno!
ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marjana Grabarić
Božica Makar
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