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ODLUKE GRADSKOG POGLAVARSTVA
139.

140.

Na temelju članka 26b. i 29a., a u svezi sa člankom 24.
stavkom 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), te članaka 3. i 4.
Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih
planova (Narodne novine 101/98), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Velike Gorice (Službeni
glasnik Grada Velike Gorice 1/05 i 17/06) i članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/01 – pročišćeni tekst),
Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 48.
sjednici održanoj dana 16. ožujka 2007. godine, donosi

Na temelju članaka 1., 2. i 3. Zakona o izmjenama i
dopuni Zakona o unutarnjim poslovima („Narodne novine“ broj 161/98.) i članka 63. Poslovnika Gradskog
poglavarstva Grada Velike Gorice (Službeni glasnik
Grada Velike Gorice br. 8/01– pročišćeni tekst), Gradsko
poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 48. sjednici
održanoj 16. ožujka 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o upućivanju na javnu raspravu
Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone
Vukovinsko polje

I.
Prihvaća se Izvješće o preuzimanju skloništa na području Grada Velike Gorice Klasa: 080-01/2007-01/19
Urbroj: 238-33-03-2007-3 od 06. 03. 2007. godine.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

I.
Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone Vukovinsko polje.
Prijedlog Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone
Vukovinsko polje upućuje se na javnu raspravu.
Javna rasprava će se objaviti u dnevnom tisku.
Javna rasprava započinje najmanje 8 dana nakon objave
oglasa u dnevnom tisku i traje 30 dana.
Prijedlog Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone
Vukovinsko polje će se tijekom trajanja javne rasprave
izložiti na javni uvid u zgradi Gradske uprave Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34
Tijekom javnog uvida održat će se dva javna izlaganja.
Davanje potrebnih stručnih tumačenja tijekom javne rasprave osigurat će nositelj izrade plana,
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Grada Velike Gorice i stručni izrađivač plana, Tubus
d.o.o. iz Zagreba, Horvatovac 46.
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do kraja javne rasprave Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice,
Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34.

II.
Ovaj Zaključak provest će Upravni odjel za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada
Velike Gorice.
Klasa: 350-07/2007-01/45
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 16. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.
26. ožujka 2007.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o preuzimanju skloništa
na području Grada Velika Gorica

II.
Izvješće o preuzimanju skloništa na području Grada
Velike Gorice sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 080-01/2007-01/32
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 16. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula,v .r.

141.
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (N. N. broj 91/96, 68/98, 137/
99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06) i članka 63. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Službeni
glasnik Grada Velike Gorice br. 8/01– pročišćeni tekst),
Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 48.
sjednici održanoj dana 16. ožujka 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o preuzimanju prava vlasništva
I.
Grad Velika Gorica preuzima pravo vlasništva zemljišta u k. o. Kurilovec označenog kao:
- k. č. br. 596/17, Oranica u Ulici Andrije Kačića Miošića, površine 218 m² i
- k. č. br. 597/49, Oranica u Ulici Andrije Kačića Miošića, površine 51 m², obje upisane u z. k. ul. br. 2412 te
- k. č. br. 596/2, Put kod radio stanice u Velikom Polju,
površine 940 m² ili 261 čhv, upisane u z. k. ul. broj
227
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1921, bez naknade, temeljem ponude vlasnika Konzum, trgovina na veliko i malo d. d. Zagreb, Marijana
Čavića 1/a.
II.
O preuzimanju prava vlasništva i posjeda zemljišta
označenog u točki I. ovog Zaključka sklopit će se ugovor, koji će u ime Grada Velike Gorice, potpisati gradonačelnik.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 940-01/2007-01/137
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 16. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula,v .r.

142.
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj
91/9.6, 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01. i 79/06.)
i članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice
br. 8/01– pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada
Velike Gorice na svojoj 48. sjednici održanoj dana 16.
ožujka 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o preuzimanju prava vlasništva
I.
Grad Velika Gorica preuzima pravo vlasništva zemljišta označenog kao k. č. br. 76/31, Put u Lazini Čičkoj,
površine 161 m², upisanog u z. k. ul. br. 6 k. o. Lazina
Čička bez naknade, temeljem ponude vlasnika Branke
Šimac iz Novog Čiča, Velikogorička 101.
II.
O preuzimanju prava vlasništva i posjeda zemljišta
označenog u točki I. ovog Zaključka sklopit će se ugovor, koji će u ime Grada Velike Gorice, potpisati gradonačelnik.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 940-01/2007-01/138
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 16. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.
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143.
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Sl. glasnik Grada Velike Gorice br. 8/01-pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 48. sjednici održanoj dana
16. ožujka 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava
Ministarstva kulture za program zaštitnih
radova na Starom gradu Lukavcu
I.
Grad Velika Gorica sklopit će Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture za program zaštitnih radova na
Starom gradu Lukavcu u iznosu od 100.000,00 kuna.
II.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Velike Gorice za
potpis Ugovora iz točke I. ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 612-13/2007-01/52
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 16. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.

144.
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada
Velike Gorice broj 8/01. – pročišćeni tekst) i članaka i
128. stavka 3. Pravilnika o unutarnjem redu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj
8/06, 14/06 i 17/06), Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 48. sjednici održanoj dana 16. ožujka
2007. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o dodjeli jubilarnih nagrada
u 2007. godini
I.
Dopunjuje se točka I. Odluke o dodjeli jubilarnih nagrada u 2007. godini KLASA: 121-15/2007-01/03 URBROJ: 238-33-03-2007-01 od 02. ožujka 2007. godine:
„19. Davorka Križaj - 15 godina neprekinutog rada (01.
siječnja 2007. godine).“
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
26. ožujka 2007.
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Klasa: 121-15/2007-01/04
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 16. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula , v.r.

145.
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike
Gorice br. 08/01- pročišćeni tekst), te odredbi članka 12.
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za
2007. godinu (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br.
20/06), a u svezi s člankom 46. Zakona o proračunu (Narodne novine 96/03), Gradsko poglavarstvo na svojoj 48.
sjednici održanoj dana 16. ožujka 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske
zalihe za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače
2007. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o korištenju proračunske zalihe
za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2007. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 400-09/2007-01/16
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 16. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula,v .r.

146.
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 08/01- pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo na svojoj 48. sjednici održanoj dana 16. ožujka
2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu
dugotrajne imovine i sitnog inventara na dan
31. prosinca 2006. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o obavljenom popisu dugotrajne imovine i sitnog inventara na dan 31. prosinca 2006.
godine.
26. ožujka 2007.

II.
Prihvaća se Prijedlog za otpis dugotrajne imovine i sitnog inventara u 2006. godini te se nalaže da se u skladu s navedenim izvrše promjene u poslovnim knjigama.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 030-08/2007-01/73
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 16. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.

147.
Na temelju Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne
zaštite izvorišta (Narodne novine broj 55/2002.) i članka
63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 8/2001.
– pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Velike
Gorice na svojoj 48. sjednici održanoj dana 16. ožujka
2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju predstavnika Grada Velike Gorice
u Suradničko vijeće za srednju Posavinu
I.
Za člana Suradničkog vijeća za srednju Posavinu, kao
predstavnika Grada Velike Gorice imenuje se Marko Ružić, dipl. inž. biol., stručni savjetnik za zaštitu okoliša.
II.
Dužnost imenovanog člana Suradničkog vijeća za srednju Posavinu jest aktivno sudjelovati u radu Suradničkog vijeća i zastupati pritom interese Grada Velike Gorice u pogledu zaštite okoliša, zaštite prirodne i kulturne
baštine te održivog razvitka. Član Suradničkog vijeća
dužan je o svome radu u Vijeću izvještavati gradonačelnika Grada Velike Gorice.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 080-01/2007-01/33
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 16. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula,v .r.
229
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II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE

148.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Velike Gorice
(Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 17/06.) i članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike
Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 8/01.
- pročišćeni tekst.)), Gradsko poglavarstvo Grada Velike
Gorice na svojoj 49. sjednici, održanoj dana 23. ožujka
2007. godine, donosi

Članak 7.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije
imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
- da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjim
programima obrazovanja za deﬁcitarna zanimanja
- da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice najmanje 3 godine
- da su državljani Republike Hrvatske

ODLUKU
o Stipendiji Grada Velike Gorice za učenike koji
se obrazuju za deﬁcitarna zanimanja za potrebe
obrtništva

Članak 8.
Stipendije se dodjeljuje na temelju provedbenog postupka i kriterija što su propisani ovom Odlukom.
III. TIJELO KOJE PROVODI NATJEČAJ

I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, postupak i
kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za
učenike koji se obrazuju za deﬁcitarna zanimanja za potrebe obrtništva te njihova prava i obveze kao korisnika
stipendije.
Članak 2.
Naziv stipendije je : Stipendija Grada Velike Gorice
za učenike koji se obrazuju za deﬁcitarna zanimanja za
potrebe obrtništva (u nastavku teksta: Stipendija).
Članak 3.
Deﬁcitarna zanimanja su ona zanimanja kojih nema
na tržištu rada u onolikom broju u kojem je iskazana potražnja poslodavca u odnosu na broj zaposlenih osoba u
protekloj godini i prethodnom razdoblju tekuće godine te
su izrazito tražena na tržištu rada.
Članak 4.
Listu deﬁcitarnih zanimanja za potrebe obrtništva
utvrđuje Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na
prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu koja je izrađeno na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Zagreb – Ispostava Velika Gorica i u suradnji s Udruženjem obrtnika
Velika Gorica.
Lista deﬁcitarnih zanimanja utvrđuje se za svaku školsku godinu.
Članak 5.
Sredstava za Stipendije osiguravaju se u Proračunu
Grada Velike Gorice, u razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu.
Članak 6.
Broj i iznos stipendija utvrdit će svake godine Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice.
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Članak 9.
Natječaj za dodjelu Stipendije provodi Povjerenstvo
za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za učenike
koji se obrazuju za deﬁcitarna zanimanja (u nastavku
teksta: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima četiri člana i predsjednika. Članove
Povjerenstva i predsjednika imenuje Poglavarstvo Grada Velike Gorice na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu.
Predsjednik i članove Povjerenstva imenuju se na tri
godine a mogu biti razriješeni i prije isteka tog vremena.
Članak 10.
Povjerenstvo radi na sjednicama.
Sjednice saziva i njima rukovodi predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove odsutnosti, odnosno spriječenosti, njegov zamjenik.
Sjednica Povjerenstva može se održati ako joj je nazočna većina od ukupnog broja članova.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova od ukupnog
broja članova. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Povjerenstvo za svoj rad odgovara Gradskom poglavarstvu Grada Velike Gorice.
Članak 11.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo
obavlja Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu.
IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Članak 12.
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja
Natječaj raspisuje Gradskom poglavarstvo Grada Velike Gorice svake godine do 15. rujna.
Natječaj se objavljuje u javnim glasilima, te dostavlja
svim osnovnim školama na području Grada Velike Gorice.
Članak 13.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje raspisuje natječaj
- listu deﬁcitarnih zanimanja i broj stipendija
26. ožujka 2007.
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-

opće uvjete i kriterije za dodjelu Stipendije
mjesečni iznos Stipendije, trajanje stipendije
popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu
prava i obveze stipendista
rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja
rok za podnošenje prijave
naziv tijela kojemu se zahtjevi podnose

Članak 14.
Kriterij za utvrđivanje liste prvenstva kandidata za dodjelu stipendije su:
- uspjeh u VII. i VIII. razredu
- socijalni status
Članak 15.
Bodovanje se vrši prema prosječnoj ocjeni VII. i VIII.
razreda na slijedeći način:
prosječna ocjena
broj bodova
2
20
2,5
25
3
30
3,5
35
4
40
4,5
45
5
50
Članak 16.
Socijalni status učenika pomoćni je kriterij za utvrđivanje liste kandidata.Ako više kandidata imaju jednak
broj bodova, prednost ima kandidat čije obiteljsko domaćinstvo ostvaruje manji prihod, računajući po članu
domaćinstva. Kao mjesečni prihod članova domaćinstva
smatraju se prihodi koje članovi domaćinstva ostvaruju
iz plaća, mirovina ili prihod od obrta i poljoprivrede. Prihod kao što su stalna novčana pomoć, naknade za zaštitu životnog standarda, doplatak za pomoć i njegu, dječji
dodatak i zaštitni dodatak ne ulaze u prihode obiteljskog
domaćinstva.
Članak 17.
Korisnici Stipendije mogu nastaviti koristiti Stipendiju do kraj trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja pod
uvjetom da:
- prvi razred srednje škole za koji su stipendirani završe s prosjekom ocjena većim od onoga s kojim su
ostvarili pravo na Stipendiju,
- drugi razred srednje škole za koji su stipendirani
završe s prosjekom ocjena većim od onoga koji su
ostvarili u prvom razredu.
Članak 18.
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice te putem obavijesti kandidata. Svaki kandidat može
podnijeti pismeni prigovor na listu u roku osam dana od
dana objavljivanja liste. Povjerenstvo je dužno donijeti
odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka
prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.
26. ožujka 2007.

Članak 19.
Gradsko poglavarstvo utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu Stipendije.
Na temelju konačne liste kandidata za dodjelu Stipendije gradonačelnik Grada Velike Gorice ili osoba koju
on ovlasti i stipendist potpisuju ugovor o korištenju Stipendije.
Ugovor o korištenju Stipendije sadrži:
- ime, odnosno naziv ugovornih strana
- naziv deﬁcitarnog zanimanja za koji je odobrava Stipendija
- iznos Stipendije
- vrijeme za koje se Stipendija dodjeljuje
- način i uvjeti vraćanja Stipendije u slučaju neispunjavanja obveza iz Ugovora
Članak 20.
Stipendija se dodjeljuje na početku školske godine
za deset mjeseci, te se isplaćuju korisnicima na početku
mjeseca za prethodni mjesec.
Članak 21.
Stipendija se vraća ako stipendist, bez opravdanih razloga, ne završi razred za koji se stipendira, o čemu, na
prijedlog Povjerenstva, odluku donosi Poglavarstvo Grada Velike Gorice.
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave Službenom
glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 604-02/2007-01/02
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 23. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.

149.
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Sl. glasnik Grada Velike Gorice br. 8/01-pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 49. sjednici održanoj dana
23. ožujka 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o potpisivanju Sporazuma o partnerstvu na
provedbi programa za inovacije i učenje
I.
Grad Velika Gorica i Centar za odgoj i obrazovanje
Velika Gorica potpisat će Sporazum o partnerstvu na
provedbi programa za inovacije i učenje pod nazivom
„TEMELJ“ Program poticajnog ranog razvoja djece.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Velike Gorice za
potpis Sporazuma iz točke I. ovog Zaključka.
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III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 550-01/2007-01/28
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 23. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.

150.
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Sl. glasnik Grada Velike Gorice br. 8/01-pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 49. sjednici održanoj dana
23. ožujka 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o potpisivanju Izjave o partnerstvu na
provođenju programa
„Rani odgoj za civilno društvo“
I.
Grad Velika Gorica i Udruženje „Djeca prva“ potpisat
će Izjavu o partnerstvu na provođenju programa „Rani
odgoj za civilno društvo“.

ski paket, Softverski paket te Računalo P4, za slijepog
dječaka Franju Lučića izdvojit će se sredstva u iznosu
od 14.623,00 kune.
II.
Odobrena sredstva isplatit će se na žiro račun Hrvatskog saveza slijepih, iz razdjela 007- Upravni odjel za
društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj, iz
Programa –Javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
koji se provodi kroz Aktivnost –Pomoć građanima i kućanstvima, na stavci rashoda R0511 -Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Ostale socijalne akcije.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 602-01/2007-01/52
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 23. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.

152.

II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Velike Gorice za
potpis Izjave iz točke I. ovog Zaključka.

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Sl. glasnik Grada Velike Gorice br. 8/01-pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 49. sjednici održanoj dana
23. ožujka 2007. godine, donosi

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

ZAKLJUČAK
o nabavi zbirke jadranskih školjaka i puževa
za potrebe osnovnih škola Grada Velike Gorice

Klasa: 550-01/2007-01/31
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 23. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.

151.
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Sl. glasnik Grada Velike Gorice br. 8/01-pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 49. sjednici održanoj dana
23. ožujka 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o suﬁnanciranju troškova nabave računalne
opreme za slijepog dječaka Franju Lučića
I.
Za nabavu računalne opreme, što uključuje Program232

I.
Grad Velika Gorica će za potrebe osnovnih škola sa
svog područja nabaviti 7 zbirki jadranskih školjaka i puževa od Proizvodnog obrta «HM» iz Zagreba, Zlatarska 2.
II.
Za troškove nabave iz točke I. ovog Zaključka izdvojit
će se sredstva u iznosu od 18.000,00 kuna.
III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka isplatiti će se iz
Razdjela 02 – Služba Gradskog poglavarstva, iz Programa provedba akata Grada u skladu s Ustavom, Zakonom
i Statutom koji se provodi kroz Aktivnost – Sredstva proračunske zalihe, na stavci rashoda 3851 - Sredstva proračunske zalihe.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
26. ožujka 2007.
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Klasa: 602-01/2007-01/53
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 23. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.

153.
Na temelju članka 20., 21. i 63. Poslovnika Gradskog
poglavarstva Grada Velike Gorice (Sl. glasnik Grada Velike Gorice br. 8/01-pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 49. sjednici održanoj
dana 23. ožujka 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o osnivanju i imenovanju Kriznog stožera za
praćenje klasične svinjske kuge
I.
Osniva se Krizni stožer za praćenje klasične svinjske
kuge.
II.
Krizni stožer se imenuje u sljedećem sastavu:
1. Zlata Filipović, dipl.ing.agr - predsjednica,
2. dr.sc. Aneta Karakaš, dr.vet.med. - član,
3. Vesna Mihordin, dipl.ing.agr. - član,
4. mr. Vladimir Žirović, dr.vet.met. - član,
5. dr.sc. Tajana Amšel-Zelenika, dr.vet.med. - član,
6. Predrag Baraba, dr.vet.med. - član
7. Damir Rupić - član.
III.
Zadaća Kriznog stožera je provođenje mjera za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge naređenih
od nadležnih tijela.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 080-01/2007-01/36
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 23. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.

154.
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Sl. glasnik Grada Velike Gorice br. 8/01-pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 49. sjednici održanoj dana
23. ožujka 2007. godine, donosi
26. ožujka 2007.

ZAKLJUČAK
o suﬁnanciranju uzgojno-selekcijskog rada za
pasminu konja hrvatski posavac u 2007.godini
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice izdvojit će
za suﬁnanciranje uzgojno-selekcijskog rada za pasminu konja hrvatski posavac u 2007.godini iznos od 10.000,00 kn.
II.
Sredstva iz točke I ovog Zaključka isplatit će se iz
stavke proračuna Grada Velike Gorice za 2007.godinu
- iz razdjela 008 - Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, iz Programa – Razvoj i unapređenje poljoprivrede na području Velike Gorice koji se provodi kroz
Aktivnost – Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 322-01/2007-01/30
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 23. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.

155.
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Sl. glasnik Grada Velike Gorice br. 8/01-pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 49. sjednici održanoj dana
23. ožujka 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o suﬁnanciranju rada uzgajatelja malih
životinja
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice izdvojit će
za suﬁnanciranje rada uzgajatelja malih životinja iznos
od 10.000,00 kn i to:

Red.
Naziv udruge/društva
br.
1.
Udruga uzgajatelja malih
životinja – Turopolje
2.
Društvo za uzgoj i zaštitu malih
životinja

Iznos kn
5.000,00
5.000,00

II.
Sredstva iz točke I ovog Zaključka isplatit će se iz
stavke proračuna Grada Velike Gorice za 2007.godinu
- iz razdjela 008 - Upravni odjel za gospodarstvo i po233
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ljoprivredu, iz Programa – Razvoj i unapređenje poljoprivrede na području Velike Gorice koji se provodi kroz
Aktivnost – Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 322-01/2007-01/31
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 23. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.

156.
Na temelju članka 33. Zakona o javnim cestama (Narodne novine, br. 180/04. i 138/06.) i članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 8/01. - pročišćeni
tekst) Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 49. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2007. godine,
donosi

Klasa: 340-01/2007-01/174
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 23. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.

157.
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Sl. glasnik Grada Velike Gorice br. 8/01-pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 49. sjednici održanoj dana
23. ožujka 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i
usluga za 2007. godinu
I.
U planu nabave roba, radova i usluga za 2007. godinu,
Klasa: 030-08/2007-01/02 Urbroj: 238-33-03-2007-01,
vrše se izmjene i dopune koje glase:
Pozicija Broj
prorač. konta
1

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti Županijskoj
upravi za ceste Zagrebačke županije za
izdavanje posebnih uvjeta za izgradnju
priključka i prilaza na lokalnu cestu broj
31157 za investitora „IZVOR PROM“ d.o.o. iz
Zagreba, Ninska 1, „Cetus Građenje“ d.o.o. iz
Zagreba, Ninska 1 i „Z.M.D.“ d.o.o. iz Zagreba,
Badaličeva 7a
I.
Daje se prethodna suglasnost Županijskoj upravi za
ceste Zagrebačke županije iz Zagreba, Remetinečka cesta 3 za izdavanje posebnih uvjeta za izgradnju priključka
i prilaza stambeno-poslovne građevine na lokalnu cestu
broj 31157 (V. Gorica: Ž 3110 – D31) u Gradu Velikoj
Gorici na k.č.br. 597/54, k.o. Kurilovec, za investitora
„IZVOR PROM“ d.o.o. iz Zagreba, Ninska 1, „Cetus
Građenje“ d.o.o. iz Zagreba, Ninska 1 i „Z.M.D.“ d.o.o.
iz Zagreba, Badaličeva 7a.
II.
Priključak i prilaz na lokalnu cestu br. 31157 potrebno je izvesti prema priloženoj situaciji prometnog priključka koju je tvrtka VEGE A d.o.o iz Velike Gorice,
Cvjetno naselje 11 projektirala u Glavnom projektu br:
42-06/06-P od svibnja 2006. godine.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
234
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Ukupna
planirana
Red
Predmet
Način
vrijednost
broj
nabave
nabave
nabave (bez
PDV-a)
3
4
5
6
SLUŽBA GRADSKOG POGLAVARSTVA

Dinamika
7

NABAVA USLUGA
Usluga
Uredba
siječanj19.900,00 – Izravno prosinac
medicinskorekreativnog
ugovaranje 2007.
osposobljavanja
djelatnika
SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
NABAVA ROBA
Nabava robe za
Uredba
R0098 4214 3.a. uređenje dječjeg
4.777,46
– Izravno
2007.
i kombiniranog
ugovaranje
igrališta u Kosnici
UPRAVNO ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI
ODGOJ
NABAVA RADOVA
Područni objekt
Uredba –
R0604 4511 13.
Vukovina-izrada 49.918,03 ograničeno 2007.
projektne
prikupljanje
dokumentacije
ponuda
NABAVA USLUGA
Područni objekt
Uredba
R0604 4511 21.
Vukovina-izrada
5.000,00
– Izravno
2007.
geodetske
ugovaranje
dokumentacije
R0040

3239

95.b

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 030-08/2007-01/75
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 23. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.
26. ožujka 2007.
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158.
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike
Gorice br. 8/01 – pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice na svojoj 50. sjednici održanoj
dana 26. ožujka 2007. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju proširenog sastava Gradskog
izbornog povjerenstva
I.
U prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva za
provođenje izbora za vijeća jedinica mjesne samouprave
imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marin Klarić - član
Vjekoslav Bušić - član
Rudolf Vujević – član
Martina Galeković – član
Safet Hadžić - zamjenik člana
Aleksandra Kulier - zamjenik člana.
Ervin Kolarec – zamjenik člana
Mladen Križanić – zamjenik člana.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice
Klasa: 013-05/2007-01/15
Urbroj: 238-33-03-2007-1
Velika Gorica, 26. ožujka 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Tonino Picula, v.r.

26. ožujka 2007.
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GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
10.

8.
Na temelju članka 21. i 22. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama
(Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05), Gradsko
izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice donosi

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika stalnog sastava
Povjerenstva za izbor članova vijeća
jedinica mjesne samouprave
I.
Imenuje se Mladen Vučevac, dipl. iur., predsjednikom
stalnog sastava Povjerenstva za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave sa danom 15. ožujka 2007.
godine.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
KLASA:013-05/2007-01/11
UR.BROJ:238-33-03-2007-4
Velika Gorica, 15. ožujka 2007.
PREDSJEDNICA
Aleksandra Šujica, dipl. iur.

9.
Na temelju članka 21. i 22. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama
(Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05), Gradsko
izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice donosi

RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika stalnog sastava
Povjerenstva za izbor članova vijeća
jedinica mjesne samouprave

Na temelju članka 21. i 22. Odluke o izboru članova
vijeća jedinice mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 4/05),
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice donosi

RJEŠENJE
o imenovanju proširenog sastava Povjerenstva
za izbor članova vijeća jedinica mjesne
samouprave
I.
U prošireni sastav Povjerenstva za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jurica Đurašin – član
Stjepan Lučić – član
Josip Havidić - član
Martina Malec – član
Katarina Šeravić – zamjenik člana
Ivica Krilčić – zamjenik člana
Martina Zetković – zamjenik člana
Dragutin Plepelić – zamjenik člana

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
Klasa: 013-05/2007-01/06
Urbroj: 238-33-03-2007-4
Velika Gorica, 26. 03. 2007.
PREDSJEDNICA:
Aleksandra Šujica, dipl. iur., v.r.

I.
Razrješuje se Mladen Crnković, dipl. iur., na vlastiti
zahtjev, dužnosti predsjednika stalnog sastava Povjerenstva za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave
sa danom 15. ožujka 2007. godine.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
KLASA:013-05/2007-01/11
UR.BROJ:238-33-03-2007-3
Velika Gorica, 15. ožujka 2007.
PREDSJEDNICA
Aleksandra Šujica, dipl. iur.
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POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE
5.
Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama
(Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05.) Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave dana 19. ožujka 2007. godine donosi

RJEŠENJE
o određivanju biračkog mjesta
Za područje Mjesnog odbora „Dubranec“ određuje
se biračko mjesto broj
1.
u DRUŠTVENOM DOMU
Dubranec bb
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Dubrancu
KLASA: 013-05/2007-01/12
URBROJ: 238-33-03-2007-02
Velika Gorica, 19. ožujka 2007. g.
PREDSJEDNIK
Mladen Vučevac, dipl.iur., v.r.

26. ožujka 2007.
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VG Vodoopskrba d.o.o.
1.
Na temelju članka 20. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03., 82/04., 110/04 i 178/04.), članka
422. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93., 34/
99., 121/99., 52/00. i 118/03.), članka 22. st. 3. Zakona
o zaštiti potrošača (NN 96/03) te članka 114. Pravilnika
o radu VG Vodoopskrbe d.o.o. (Ur. broj: 1-203/28/03),
direktor Stjepan Uzbašić, dipl. oec. dana 08.03.2007. godine donosi

ODLUKU
o načinu obračuna i načinu plaćanja
komunalnih usluga
UVODNE ODREDBE

Članak 5.
Korisnik nekretnine iz čl. 3., odnosno novi vlasnik iz
čl. 4., dužni su obavijestiti isporučitelja usluge o promjenama iz čl. 3., odnosno čl. 4., u roku od mjesec dana od
dana nastale promjene te odgovaraju za plaćanje komunalne usluge solidarno s prijašnjim potrošačem.
Prije provođenja svake promjene iz čl. 3. i 4. ove odluke prijašnji potrošač dužan je podmiriti sve dospjele obveze prema isporučitelju usluge.

-

Članak 6.
Korisnikom nekretnine iz čl. 2. st. 1. t. 2. smatraju se:
najmoprimac, odnosno podnajmoprimac,
stanar,
zakupac, odnosno podzakupac,
osoba koja se bez valjane pravne osnove koristi nekretninom.

Članak 1.
Ovom se odlukom određuje način obračuna i plaćanja
komunalnih usluga:
1. opskrbe vodom za piće sustavom javne vodoopskrbe,
2. odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sustavom javne odvodnje,
3. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija,
4. opskrbe vodom za piće autocisternom.

Članak 7.
Isporučitelj usluge dužan je voditi evidenciju potrošača.

POTROŠAČ - OBVEZNIK PLAĆANJA
KOMUNALNIH USLUGA

Članak 8.
Količina pružene komunalne usluge opskrbe vodom
za piće utvrđuje se vodomjerom izražena u m³.
Količina pružene usluge opskrbe vodom za piće sustavom javne vodoopskrbe, odnosno potrošak vode određuje se prema razlici očitanog stanja na vodomjeru i stanja
prethodnog očitanja.

Članak 2.
Potrošač i obveznik plaćanja komunalne usluge iz čl.
1. st. 1. t. 1. i 2. ove odluke je:
1. vlasnik nekretnine ili
2. korisnik nekretnine.
Pod nekretninom iz stavka 1. ovog članka smatra se
građevina odnosno nekretnina priključena na sustav javne vodoopskrbe i/ili sustav javne odvodnje na području
grada Velika Gorica i okolnih općina.
Članak 3.
Vlasnik nekretnine ostaje u statusu potrošača i obveznika plaćanja sve do kraja tekućeg mjeseca u kojem je
važećim dokumentom i pisanim putem obavijestio isporučitelja usluge o prenošenju obveze na korisnika.
Ukoliko se korisnik nekretnine pojavljuje kao potrošač, vlasnik nekretnine solidarno odgovara isporučitelju
usluge za ispunjenje obveze nastale potrošnjom vode
ukoliko korisnik nekretnine ne plati cijenu za komunalne
usluge u rokovima iz ove odluke.
Članak 4.
U slučaju promjene vlasnika nekretnine, dotadašnji
vlasnik ostaje u statusu potrošača i obveznika plaćanja
sve do kraja tekućeg mjeseca u kojem je preslikom važećeg dokumenta i pisanim putem obavijestio isporučitelja
usluge o prenošenju obveze na novog vlasnika.
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NAČIN OBRAČUNA, OČITANJE I NAPLATA
KOMUNALNIH USLUGA OPSKRBE VODOM
ZA PIĆE SUSTAVOM JAVNE VODOOPSKRBE
TE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH
VODA SUSTAVOM JAVNE ODVODNJE

Članak 9.
Količina pružene usluge odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda sustavom javne odvodnje utvrđuje se prema količini isporučene vode iz sustava javne vodoopskrbe iz prethodnog članka.
Članak 10.
Stanje na vodomjeru očitavaju radnici isporučitelja
usluge odnosno osobe koje ovlasti isporučitelj usluge.
Članak 11.
Količina pružene komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za potrošače koji nisu obuhvaćeni sustavom javne vodoopskrbe odrediti će na bazi 15 m³
mjesečno po domaćinstvu do priključenja istih na sustav
javne vodoopskrbe odnosno na temelju očitanja baždarenih mjernih instrumenata postavljenih na unutarnjoj vodovodnoj instalaciji ili putem mjerača količina otpadnih
voda smještenog na unutarnjoj instalaciji odvodnje.
Članak 12.
U postojećim višestambenim građevinama (zgradama) gdje ne postoje tehnički uvjeti za ugradnju internih
26. ožujka 2007.
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vodomjera, isporučena voda mjeri se i očitava glavnim
vodomjerom na način da se očitana potrošnja glavnog
vodomjera raspoređuje na pojedine potrošače prema broju prijavljenih osoba kod svakog potrošača.
Članak 13.
U postojećim višestambenim i poslovnim građevinama (zgradama) gdje ne postoje tehnički uvjeti za ugradnju internih vodomjera, isporučena voda mjeri se i
očitava glavnim vodomjerom, a obračunava na način da
se očitana potrošnja raspodjeli na potrošače na temelju
Sporazuma potrošača o udjelima plaćanja usluge uz suglasnost isporučitelja usluge.
Članak 14.
U postojećim višestambenim i poslovnim građevinama (zgradama) u kojima svi poslovni prostori imaju
interne vodomjere smještene u poslovnim prostorima,
isporučena voda mjeri se i očitava na glavnom vodomjeru i na internim vodomjerima.
Razlika očitanja glavnog vodomjera i zbroja svih internih vodomjera je potrošnja stambenog dijela te se ista
raspodjeljuje na pojedine potrošače prema broju prijavljenih osoba kod svakog potrošača.
Članak 15.
U postojećim višestambenim i poslovnim građevinama u kojima svi poslovni prostori nemaju ugrađene interne vodomjere isporučena voda mjeri se i očitava na
glavnom vodomjeru i svim postojećim internim vodomjerima.
Razlika očitanja glavnog vodomjera i svih postojećih
internih vodomjera je potrošnja stambenog dijela i poslovnih prostora koji nemaju ugrađene interne vodomjere te se ista raspodjeljuje na temelju Sporazuma potrošača o udjelima plaćanja usluge uz suglasnost isporučitelja
usluge.
Članak 16.
U postojećim višestambenim i poslovnim građevinama u kojima svi poslovni prostori imaju ugrađene glavne
vodomjere smještene u VMO ispred građevine, isporučena voda očitava se zasebno na glavnom vodomjeru za
stambeni dio i zasebno za svaki poslovni prostor.
Očitana potrošnja glavnog vodomjera raspoređuje se
na pojedine potrošače prema broju prijavljenih osoba
kod svakog potrošača.
Očitanu potrošnju glavnih vodomjera poslovnih prostora plaćaju potrošači poslovnih prostora.
Članak 17.
U postojećim višestambenim i poslovnim građevinama u kojima neki poslovni prostori imaju ugrađene
glavne vodomjere smještene u VMO ispred građevine,
a neki poslovni prostori nemaju ugrađene interne vodomjere isporučena voda mjeri se i očitava na glavnom vodomjeru za stambeni dio i poslovne prostore koji nemaju
interne vodomjere, te na glavnim vodomjerima za poslovne prostore koji ih imaju.
26. ožujka 2007.

Očitana potrošnja glavnog vodomjera stambeno – poslovnog dijela raspoređuje se na temelju Sporazuma potrošača o udjelu plaćanja usluge uz suglasnost isporučitelja usluge.
Očitana potrošnja na glavnim vodomjerima pojedinih
poslovnih prostora plaćaju potrošači istih.
Članak 18.
Interni vodomjeri iz čl. 14., 15. i 17. ove odluke vlasništvo su korisnika ili vlasnika prostora i oni su ih dužni redovito održavati i mijenjati u zakonski propisanim
rokovima.
Isporučitelj usluge ima prava kontrole internih vodomjera te ukoliko ustanovi da isti nije održavan odnosno
baždaren prema zakonskom propisima ima pravo utrošenu vodu naplatiti prema procjeni.
Članak 19.
U novim višestambenim i višestambeno poslovnim
građevinama (zgradama) očitanje potrošnje isporučene
vode mjeri se i očitava glavnim vodomjerima koji su
smješteni u VMO ispred građevine posebno za svaki stan
i poslovni prostor.
PODSTANICE ZA PRIPREMU TOPLE VODE
Članak 20.
U postojećim stambenim i stambeno poslovnim građevinama sa sistemom centralne pripreme tople vode preko
podstanica za pripremu tople vode potrošnja hladne vode
mjeri se glavnim ili internim vodomjerom.
Očitana potrošnja vode obračunava se svim potrošačima temeljem Sporazuma potrošača o udjelima plaćanja
uz suglasnost isporučitelja usluge. Tako raspoređena potrošnja za stambeni dio obračunava se potrošačima prema broju prijavljenih osoba kod svakog potrošača, a za
poslovne prostore prema dogovoru iz Sporazuma.
Članak 21.
U obiteljskim kućama ili stanovima gdje se dio prostora koristi za obavljanje poslovne djelatnosti, a nema
mogućnosti za ugradnju internog vodomjera za očitanje
potrošnje poslovne djelatnosti obračun vode vršiti će se
po Sporazumu između vlasnika nekretnine i isporučitelja
usluge o načinu obračuna usluge.
Članak 22.
U obiteljskim kućama ili stanovima gdje se dio prostora koristi za obavljanje poslovne djelatnosti, a postoji
tehnička mogućnost ugradnje glavnog ili internog vodomjera isti je vlasnik poslovnog prostora dužan ugraditi
prema tehničkim uvjetima isporučitelja usluge o svom
trošku, u roku u kojem odredi isporučitelj usluge, a ukoliko to ne učini ukupna potrošnja vode obračunati će mu
se po cijeni koja je određena za poslovne djelatnosti.
Članak 23.
U postojećim građevinama stambeno poslovne namje239
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ne sa više stanova i poslovnih prostora, a gdje se utvrdi
da postoji mogućnost ugradnje glavnih ili internih vodomjera za poslovne prostore, vlasnik poslovnog prostora
iste je dužan ugraditi prema tehničkim uvjetima isporučitelja usluge o svom trošku, u roku u kojem odredi isporučitelj usluge.
Članak 24.
U poslovnim građevinama gdje postoje tehnički uvjeti
za ugradnju glavnih ili internih vodomjera vlasnik poslovnog prostora dužan je isti ugraditi prema tehničkim
uvjetima isporučitelja usluge o svom trošku, u roku u kojem odredi isporučitelj usluge.
Članak 25.
Ako u postojećim stambeno poslovnim prostorima
postoji izljevno mjesto zajedničke potrošnje (hidrant,
slavina isl.) s vlastitim glavnim ili internim vodomjerom
očitana potrošnja obračunava se i raspodjeljuje na sve
potrošače prema Sporazumu između potrošača.
Članak 26.
Sporazum iz čl. 13., 15., 17., 20. i 21. ove odluke treba
sadržavati osim udjela u potrošnji izraženog u postocima, za potrošače poslovnog prostora puni i skraćeni naziv, sjedište, račun preko kojeg se plaća i porezni broj.
Sporazume iz prethodnog stavka ovog članka potrošači su dužni dostaviti isporučitelju usluge u pisanom obliku, ovjeren štambiljem i potpisima ovlaštenih osoba svih
sudionika u potrošnji.
Ukoliko se potrošači ne sporazumiju i o tome pisano
ne izvijeste isporučitelja usluge u roku od mjesec dana
od dana kada su se stekli uvjeti za naplatu komunalnih
usluga iz čl. 1. st. 1. t. 1. i 2. ove odluke ili jedan potrošač obavijesti isporučitelja usluge da otkazuje postignuti
sporazum, isporučitelj usluge rješenjem određuje omjere
plaćanja izvršene komunalne usluge.
Članak 27.
Broj osoba kod pojedinih potrošača utvrđuje se na
temelju pisane prijave upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika, a ukoliko nema ovlaštenog predstavnika
može i pisane izjave samog potrošača ovjerene kod javnog bilježnika, koji odgovaraju za točnost i pravodobnost tih podataka.
Članak 28.
Upravitelj zgrade, predstavnik suvlasnika i potrošač
dužni su dati isporučitelju usluge pisane podatke o promjeni broja osoba i promjeni potrošača samo uz važeću
dokumentaciju najkasnije do 20. dana u tekućem mjesecu, a u protivnom će isporučitelj usluge primijeniti podatke i način obračuna iz prethodnog mjeseca.
Promjena potrošača ne može se izvršiti bez pravovaljane važeće dokumentacije i podmirenja svih dospjelih
obveza prema isporučitelju usluga.
Promjena se kod obračuna količine usluge primjenjuje
u tekućem mjesecu.
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Promjena broja osoba kod pojedinog potrošača, koja
ne traje dulje od mjesec dana, ne obračunava se.
Članak 29.
U slučaju kada količinu potrošene vode nije moguće
utvrditi očitavanjem vodomjera, količina za obračun se,
iznimno, utvrđuje procjenom isporučitelja usluge.
Procjena potrošnje vode iznimno je dopuštena u sljedećim slučajevima:
- kada očitavanje nije moguće zbog vremenskih uvjeta,
- kada je vodomjer nedostupan isporučitelju usluga,
- kada je voda u vodomjernom oknu,
- kada je vodomjer neispravan,
- kada isporučitelj usluge utvrdi da su plombe oštećene,
- kada ugrađeni vodomjer nije odobren po Državnom
zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo,
- kada na vodomjeru nema odgovarajućih plombi s
oznakom isporučitelja ili državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Neispravnim vodomjerom smatra se vodomjer koji ne
registrira protok vode odnosno koji je oštećen smrzavanjem ili povratom vruće sanitarne vode.
U slučaju iz st. 2. ovog članka, procijenjena potrošnja
vode utvrditi će se na osnovi očitane potrošnje u prethodnom obračunskom razdoblju.
NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNE USLUGE
OPSKRBE VODOM ZA PIĆE AUTOCISTERNOM
Članak 30.
Isporučitelj usluge može opskrbu vodom za piće vršiti autocisternama u područjima bez javnog vodovodnog
sustava.
Obračun pružanja komunalne usluge opskrbe vodom
za piće autocisternom vrši se prema važećim cjenicima
isporučitelja usluge.
NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNE USLUGE
CRPLJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE
FEKALIJA
Članak 31.
Komunalna usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija vrši se autocisternom za fekalije.
Obračun pružanja komunalne usluge crpljenje i zbrinjavanje fekalija vrši se prema važećim cjenicima isporučitelja usluge.
NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA
Članak 32.
Cijena komunalne usluge iz čl. 1. ove odluke plaća se
isporučitelju na način određen ovom odlukom.
Cijenu komunalne usluge iz čl. 1. st. 1. t. 1. i 2. ove
odluke potrošač plaća na temelju računa isporučitelja
usluge koji se ispostavlja mjesečno, a prema količini
pružene usluge, važećoj cijeni i načinu obračuna za pojedinu kategoriju potrošača.
26. ožujka 2007.
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Isporučitelj usluge može potrošačima naplaćivati
uslugu i u mjesečnim akontacijama koja se utvrđuje na
temelju prosječne potrošnje iz ranijeg obračunskog razdoblja i cijeni utvrđenoj za tekuće obračunsko razdoblje koje može biti najduže godinu dana, a novi potrošači
će mjesečne račune dobivati temeljem stvarnog očitanja
kroz period od najmanje 3 mjeseca.
Na kraju svakog obračunskog razdoblja, a najmanje
jednom godišnje utvrđuje se količina pružene usluge i
iznos cijene za tu uslugu na temelju stvarne potrošnje.
Zaduženje po primljenom računu potrošač je dužan
platiti u roku od 10 dana od dana ispostave računa, a najkasnije do datuma dospijeća navedenog u računu.
Ukoliko potrošač po primljenom obračunu ima odobrenje odnosno preplatu, iznos preplate uračunati će se
u akontacije za sljedeće obračunsko razdoblje ili će se
preplaćeni iznos vratiti potrošaču na njegov pismeni zahtjev.
Članak 33.
Za zakašnjela plaćanja po obračunskim razdobljima i
stvarnoj potrošnji isporučitelj usluge će obračunati zateznu kamatu, od dana nastanka obveze plaćanja do dana
plaćanja.
OBUSTAVA ISPORUKE KOMUNALNIH USLUGA
Članak 34.
Isporučitelj komunalne usluge može obustaviti isporuku usluge iz čl. 1. st. 1. t. 1. i 2. ove odluke:
- ako potrošač ne plati dospjelu obvezu prema konačnom obračunu u roku od 30 dana ili u roku od 15
dana od dostave opomene,
- ako potrošač odbije primiti račun komunalnih usluga
ili opomenu,
- ako se potrošač priključi na javnu vodovodnu ili kanalizacijsku mrežu bez suglasnosti za priključenje,
- ako potrošač ne postupi prema naputku o štednji
vode,
- kada se vrše popravci kvarova na javnoj mreži i uređajima,
- kada stanje interne mreže ugrožava zdravlje korisnika
vode i kvalitetu vode na javnoj mreži.
Isporučitelj usluge dužan je odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti potrošače o namjeravanoj obustavi isporuke usluga, osim u slučajevima kad
se obustava isporuke usluga nije mogla predvidjeti niti
otkloniti.
Način i postupak obustave isporuke usluga uredit će
se naputkom.
Sve troškove obustave isporuke usluga kao i ponovnog uključivanja u vodoopskrbni ili kanalizacijski sustav snosi potrošač, osim u slučaju iz st. 1. t. 6. ovog
članka.
Ukoliko se potrošač nakon obustave isporuke usluga
bez suglasnosti za priključenje priključi u vodoopskrbni
ili kanalizacijski sustav, dužan je nadoknaditi štetu ispo26. ožujka 2007.

ručitelju usluge za tako korištenu uslugu.
Izuzetno od st. 2. ovog članka, u slučaju neovlaštenog priključivanja na javni vodovodni ili kanalizacijski
sustav ili na internu mrežu postojećeg potrošača, isporučitelj usluge će bez posebne obavijesti onemogućiti bespravno korištenje usluge neovlaštenom potrošaču kao i
potrošaču koji je omogućio neovlašteno priključivanje.
OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE
USLUGE
Članak 35.
Isporučitelj može osloboditi potrošača, na njegov pismeni zahtjev, u cijelosti od plaćanja komunalnih usluga
iz čl. 1. st. 1. t. 1. i 2. ove odluke koje nisu izvršene:
- zbog gubitka vode uslijed kvara na vodomjeru i ne
spada u interne instalacije do kojeg je došlo bez krivnje potrošača te ako se za njega doznalo tek nakon
očitanja vodomjera.
Isporučitelj usluge može osloboditi potrošača, na
njegov pismeni zahtjev, od plaćanja dijela komunalnih
usluga iz čl. 1. st. 1. t. 1. ili 2. ove odluke koje nisu izvršene:
- kada je na internim instalacijama potrošača došlo do
kvara te se ustanovi potrošnja veća od prosječne potrošnje u obračunskom razdoblju potrošač se oslobađa
od dijela cijene koja se odnosi na uslugu odvodnje i
pročišćavanja s tim da je potrošač dužan sanirati kvar
prije odobrenja oslobađanja od plaćanja komunalne
usluge,
- ako je potrošač vodu iz interne instalacije koristio za
gašenje požara te ako je prijavio požar u roku od 8
dana od dana njegovog nastanka.
PRAVA I OBVEZE POTROŠAČA
Članak 36.
Potrošač ima pravo prigovora na ispostavljeni račun.
Prigovor se podnosi u pisanom obliku u roku od osam
dana od dana primitka računa.
Isporučitelj usluge dužan je ispitati osnovanost prigovora i dati pisani odgovor na prigovor u roku od 15
dana od dana primitka istog, a najkasnije u roku od 30
dana od dana primitka reklamacije (prigovora) od strane
Povjerenstva za reklamacije potrošača društva VG Vodoopskrba d.o.o..
Članak 37.
Prigovor na račun ne odgađa rok naplate računa.
Prilikom prigovora na ispostavljeni račun potrošač je
dužan osobno izvršiti očitanje vodomjera.
Prihvati li isporučitelj usluge podneseni prigovor,
odobrena razlika bit će priznata i obračunata na slijedećim računima.
Članak 38.
Potrošač je dužan vodomjerno okno, vodomjer i interni vodomjer učiniti dostupnim isporučitelju usluge.
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Potrošač je dužan omogućiti isporučitelju usluge očitavanje i kontrolu vodomjera da utvrdi količinu pružene
komunalne usluge u svakom trenutku kad isporučitelj to
zatraži.
Ako potrošač ne omogući ili ako isporučitelj usluge iz
drugih objektivnih razloga ne može utvrditi količinu pružene komunalne usluge, isporučitelj usluge ispostavljat
će račune na temelju vlastite procjene.
Isporučitelj usluge postupat će na način kako je određeno u st. 3. ovog članka sve dok mu ne bude omogućeno utvrditi stvarnu količinu pružene usluge.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objave u Službenom glasniku Grada
Velika Gorica.
U Velikoj Gorici, 08.03.2007. godine
Ur.br.: 1-203/1/07
Direktor:
Stjepan Uzbašić, dipl. oec., v.r.
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“Službeni glasnik Grada Velike Gorice” je službeno glasilo Grada Velike Gorice
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Izdavač:
Grad Velika Gorica

Glavni urednik:
Mirjana Pontoni, dipl. iur.

Uredništvo:
Trg kralja Tomislava 34,
Telefon: 01/6269-900

Tisak:
TIPOMAT, Staro Čiče
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