REPUBLIKA HRVATSAKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400‐01/15‐01/27
URBROJ:2211/04‐1‐15‐4
Konjščina , 02. listopada 2015.
Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08 i 136/12 ), članka 35. Statuta općine
Konjščina (Službeni glasnik Krapinsko‐zagorske županije br.08/13) i članka 13. Odluke o izvršavanju
proračuna za 2015. godinu. Službeni glasnik Krapinsko‐zagorske županije 35/14) na prijedlog Općinskog
načelnika , Općinsko vijeće na 19. sjednici 02. listopada 2015. godine donijelo je:

ODLUKU
PRERASPODIJELI PRORAČUNSKIH RASHODA I IZDATAKA
U PRORAČUNU ZA 2015. GODINU
Članak 1.
U Proračunu za 2015. godinu Klasa:400‐1/14‐1/44, Urbroj: 2211/04/‐1‐14‐4 od 18.12.2014. godine u Posebnom
dijelu proračuna vrši se preraspodjela rashoda i izdataka ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna.
Članak 2.
U Razdjelu 2. Jedinstveni upravni odjel u Glavi 7. Groblje na poziciji K70071 , Račun 42131 Izgradnja prometnih
površina i parkirališta na groblju smanjuju se planirana sredstva za 2015 godinu za 40.000,00 kuna te sada iznose
310.000,00 kuna.
Članak 3.
U Razdjelu 2. Jedinstveni upravni odjel u Glavi 14. Školstvo na poziciji A15141 , Račun 3631910 Tekuće potpore
Osnovnoj školi Konjščina (dopunski programi) povećava se planirani iznos za 2015. godinu za 20.000,00 kuna te sada
iznosi 105.000,00 kuna.
Članak 4.
U Razdjelu 2. Jedinstveni upravni odjel u Glavi 14. Školstvo na poziciji A15141 , Račun 3631920 Tekuće potpore
Srednjoj školi Konjščina (dopunski programi) povećava se planirani iznos za 2015. godinu za 20.000,00 kuna te sada
iznosi 32.500,00 kuna
Članak 5.
Ostali rashodi i izdaci u izvornom Proračunu za 2015 godinu i projekcijama do 2017 godine ne mijenjaju se .
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko‐zagorske

županije.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO‐ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400‐01/15‐01/ 20
URBROJ:2211/04‐1‐15‐4
U KONJŠČINI, 02. listopada 2015.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08. i 136/12) i članka 35. Statuta općine
Konjščina ( Službeni glasnik Krapinsko‐zagorske županije broj: 8/2013) Općinsko vijeće na 19. sjednici održanoj
dana 02. listopada 2015. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

1.Prihvaća se izviješće o korištenju sredstava tekuće proračunske rezerve u razdoblju od 01. lipnja do 31.
kolovoza 2015. godine u iznosu od 9.500,00 kuna.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

Dostaviti:
1. x Upravni odjel odsjek za financije
2. x Krapinsko‐zagorska županija ,Magistratska 1., Krapina
za tajnika Županije
3. x Uz zapisnik
4. x Arhiva ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO‐ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400‐01/15‐01/27
URBROJ:2211/04‐1‐15/5
U KONJŠČINI, 02. listopada 2015.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj:87/08 i 136/12 ) i članka 35. Statuta
općine Konjščina ( Službeni glasnik Krapinsko‐zagorske županije broj:8/2013) Općinsko vijeće Konjščina na 19.
sjednici održanoj dana 02. listopada 2015. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
1.Prihvaća se Izvještaj o polugodišnjem izvršavanju Proračuna općine Konjščina za razdoblje od 01. siječnja
do 30. lipnja 2015. godine sa ostvarenim financijskim pokazateljima:
‐ prihodima i primicima od
‐ rashodima i izdacima od
‐ tekućem manjkom prihoda od

3.234.364,47 kuna
3.382.651,86 kuna
148.287,39 kuna

2.Budući da je nekim proračunskim pozicijama rashoda i izdataka došlo do prekoračenja ukupno planiranih
iznosa , te da se ne ostvaruju planirani prihodi očekivanom dinamikom treba se pristupiti I. izmjeni proračuna za
2015. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković
Dostaviti:
1 x Upravni odjel odsjek za financije
2 x Državni Ured za reviziju ,ispostava Krapina
Gajeva 2/1.
3. x Krapinsko‐zagorska županija ,Magistratska 1., Krapina
za tajnika Županije
4. x Uz zapisnik
5. x Arhiva ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
021‐01/15‐01/8
URBROJ:
2211/04‐1—15‐ 2
Konjščina,
02. listopada 2015.

Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br.19/13‐
pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Općine Konjščina („Službeni glasnik krapinsko – zagorske županije“ br. 8/13)
Općinsko vijeće na 19. sjednici održanoj 02. listopada 2015. godine, donio je

ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu u vremenu od 01. 01. 2015. do 30. 06. 2015. godine Općinskog načelnika
Općine Konjščina, KLASA:: 021‐01/15‐01/8, URBROJ: 2211/04‐3‐15‐1 od 08. 08. 2015. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

Izvješća Općinskog načelnika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKI NAČELNIK MIRKO KRZNAR
KLASA:
021‐01/15‐01/8
URBROJ:
2211/04‐3‐15‐1
Konjščina,
08. 08. 2015.
OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE KONJŠČINA
Predmet: Izvješće o radu u vremenu od 01. 01. 2015. do 30. 06. 2015.

UVOD
Temeljem članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br.19/13‐
pročišćeni tekst), između ostalog općinski načelnik dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu
predstavničkom tijelu.
Temeljem iznijetog podnosim Izvješće o svom radu u vremenu od:
od 01. 01. 2015. do 30. 06. 2015. godine.

II. POSLOVI KOJI SU U OVOM RAZDOBLJU OBAVLJENI. od 01. 01. 2015. do 30. 06. 2015. godine,
odnosno koji su u tijeku:
II.1.1. Sjednice i normativna djelatnost
‐ ukupno je pripremljeno, predloženo predsjedniku Općinskog vijeća, te održano 4 sjednice Općinskog vijeća
( 15. ožujka, 12. lipnja, 14. srpnja, 08. kolovoza – svečana povodom dana Općine i Župe sv. Dominika Konjščina)
‐ održana tri sastanka sa svim Udrugama koje djeluju na području Općine Konjščina ‐ pripremljene: 23. 1., 02.
02., te 22. 04. ,
‐ sastanci MO, odnosno VMO: ukupno 4 sastanka 23. 1., 21. 7.,
‐ sastanak DVD‐ea u okviru sastanaka sa svim udrugama, te vezano uz zajednički projekt nastupa za dan
Općine;
‐ održane 3. sjednice Socijalnog vijeća (26. 02. , 27 5., 3. 6. 2015. godine)
‐ sudjelovanje na 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konjščina (30. 03., 19. 05 i 08. 06. )
‐ sudjelovanje na 2. sjednici Skupštine Zagorskog vodovoda d.o.o.
‐ sjednica / Skupština Komunalca Konjščina d.o.o..
‐ sudjelovanje na sastancima u Krapinsko – zagorskoj županiji, Ministarstvima , Hrvatskim vodama i dr. ,
‐ u ovom razdoblju održano 14 sjednica Upravnog odbora, te upravnih odbora sa načelnicima i
gradonačelnikom Novog Marofa, kao i dvije uspjele sjednice Skupštine LAG PRI‐ZAG i dr.
II.1.2. Od normativnih akata pripremljeno i donijeto:
1. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Konjščina za razdoblje od 01. 01. 2014. do 31. 06. 2014. godine, kao i
sva Izvješća koja su vezana uz izvršenje i sam proračun.
2.Izmjena i dopuna Odluke o financiranju redovne djelatnosti DVD‐ea, za 2014. i odluka o financiranju
redovne djelatnosti DVD‐ea u 2015. godini.
3. Odluka o davanju potpora za realizaciju projekata u Poduzetničkim zonama Općine Konjščina
4. Usvojeno Izviješće o popisu imovine, obveza i potraživanja od strane Općinskog vijeća
5. Donijeto i usvojeno Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Konjščina
6. Donijeta Odluka o prijenosu vodnih građevina na Zagorski vodovod d.o.o. Zabok,
7. pravilnik o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Konjščina

8. Donijeta dopuna Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika jedinstvenog
upravnog odjela Općine Konjščina
9. Donijet zaključak vezan za naplatu potraživanja od pravnih i fizičkih osoba
10. Donijeta odluka o dodjeli priznanja Općine Konjščina u 2015. Godini.
II. 1.3. Ostalo:
1.Proveden postupak, te donijete odluke vezane uz nastavak kupnje zemljišta u 2015. godini.
1.b. Temeljen navedene odluke nastavljeno sa otkupom zemljišta u Poduzetničkoj zoni Mala Lasača i uz Stari
grad – Sportska ulica
2. Sudjelovali u organizaciji obuke poljoprivrednika za pravilno rukovanje poljoprivrednika ‐ tri ciklusa;
3. Proveden postupak ‐ javni natječaj za su‐financiranje udruga građana koje djeluju na području Općine
Konjščina ;
4. Ishođena građevna dozvola za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i uređenje Dječjeg vrtića Konjščina
(građevinska dozvola pravomoćna. Pripremljena dokumentacija i čeka se raspisivanje natječaja za sufinanciranje
iz EU fondova );
5. Provedeni postupci javne nabave te je u tijeku:
a/ izrada projektne dokumentacije za izgradnju tržnice i trga,
b/ rekonstrukcija ‐ dogradnja, nadogradnja i uređenje Doma kulture
c/ izrada Geodetskog elaborata radi sređenja imovinsko ‐ pravnih odnosa na zemljištu u Konjščini ( zemljište
između Zagorske ulice i Ulice Ivice Gluhaka), kao prva faza ( potreban cijeli postupak i za dio naselja Konjščine
od ul. ivice Gluhaka do Vukovarske ulice),
d/ u tijeku priprema postupka izrade parcelacijskog elaborata i dr. za nerazvrstanu cestu ‐ ulicu oko
Dječjeg vrtića Konjščina
6. Sređeni imovinsko – pravni odnosi za zemljišta na kojem se nalazi Stari grad Konjščina i neposredno
zemljište uz njega ( predstoji nam daljnji otkup zemljišta i nastavak sređenja imovinsko – pravnih odnosa)
7. Sređeni imovinsko pravni odnosi za rekonstrukciju mosta na potoku Batina – D‐24;
8. Proveden postupak te je u tijeku izrada Strategije razvoja Općine Konjščina za razdoblje 2014. – 2020. (
prikupljeni podaci za utvrđivanje postojećeg stanja u svim segmentima, održana prva informativna radionica)
9. Za i u ime Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, naručeno i plaćeno projektiranje i ishođena građevna dozvola za
rekonstrukciju Državne ceste D‐ 24 ( u sklopu predmetnog riješeni i imovinsko – pravni odnosi) .
Radovi su ovih dana završeni
II.1.3. Izdavanje ‐ nastavak lista LAMPAŠ
II.1.4. Izvršene sve radnje i aktivnosti za recertifikaciju i dobiven novi CERTIFIKAT ISO 9001:2008 ( do 19. 7.
2018. godine)
RADOVI NA INFRASTRUKTURI
III.2.1. Radovi na infrastrukturi koji su započeti, a nastavljeni su:
1. Proveden postupak te asfaltirane nerazvrstane ceste na području Općine i to: u vrijednosti od 467.187,13(
nerazvrstane ceste : Bočaki, Kosovečko , Klimen, Turnišće, Bočadir, Jertovec, Konjščina, Galovec)
2. Dovršena rekonstrukcija vodovodne mreže , te asfaltirane nerazvrstane ceste u naselju Bočaki ( prethodno
izgrađena kanalizacijska mreža);
3. Uređenje nerazvrstanih cesta na način da su isti prošireni, izvršeni iskopi odvodnih jaraka, navoz kamenog
agregata, te malčiranje bankina i raslinja uz putove,
4. U Donjoj Konjščini uređen bunar kod crkve sv. Dominika i isti posvećen
5. Nastavljen aktivni odnos sa Vijećima MO ‐ kroz aktivnosti / sastanke
(npr. Donja Konjščina),
6. U suradnji sa Zagorskim vodovodom d.o.o. i dalje se provode aktivnosti za financiranje izgradnje
vodovodne mreže naselja Pešćeno – zaselak Šavorići
7. Na raspisani javni poziv Hrvatskih cesta za sanaciju klizišta na nerazvrstanim cestama dostavili smo prijavu, te
za sanaciju klizišta Đureki , naselje Jertovec dobili iznos od 365.000,00 kuna. Nakon izrade projektne
dokumentacije u tijeku je izrada programa sanacije klizišta, te će nakon toga uslijediti sama sanacija.
III.2.2. Ostalo
1. Provedeni postupci, te izvršene isplate građanima koji su u socijalnoj potrebi.
2. Provedene manifestacije, odnosno provode se aktivnosti ‐ Projekti u kojima je Općina organizator ili
suorganizator:

‐ LAG PRIZAG ( izbor novog predsjednika i Upravnog odbora ) ; suorganizacija VII. PRIGORSKO – ZAGORSKOG
SEJMA;
‐ Zajedno sa LAG‐om primljena grupa ‐ posjet iz Češke, prikazano dio naših resursa ( kulturna baština – Stari
grad, izrada drvenih igračaka – Majdak, te proizvodnja mlinaca – tvrtka Kogutex d.o.o.)
‐ IX. Sajam pri Starom gradu,
‐ Dan Općine
‐ Projekt GO, GO, NGO u suradnji sa KUD Belec, KUD Konjščina, KUD Mače, KUD Zlatar Bistrica te Općinama
Lobor, Zlatar Bistrica, Mače, Gradom Zlatarom, te gradom Opatijom i grupama iz kulture iz Rumunjske;
Suradnja sa udrugama i aktivno uključivanje u rad – Udruga pčelara „Nektar – posjet grupe iz Mađarske i dr. ;
3. Suradnja sa Osnovnom i Srednjom školom na provođenju njihovih projekata.

V. FINANCIJSKI POKAZATELJI
Financijski pokazatelji u ovom Izvješću neće se posebno iskazivati s obzirom da je prethodna točka dnevnog
reda sjednice Općinskog vijeća Izvješće za razdoblje 01. 01. Do 30. 6. 2015.
Napominjem da ovo izvješće sadrži samo bitne aktivnosti u koje je direktno uključen načelnik, dok se svi ostali
poslovi i zadaci obavljaju temeljem posebnih propisa u zadanim rokovima u okviru Jedinstvenog upravnog
odjela Općine, kao što su:
Kontrole, revizije od nadležnih organa ( inspekcija, revizija)
‐ revizija na imovini općine, inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona o zaštiti od požara, građevinska
inspekcija i dr.
‐ razrez i naplata općinskih prihoda ( komunalne naknade, porez na kuće za odmor, poreza na tvrtku,
komunalnog doprinosa i dr.)
‐ vođeni postupci, te donošenja rješenja u postupcima legalizacije nezakonito izgrađenih objekata i dr.
‐ u Općini Konjščina kontinuirano se nalazi na stručnom osposobljavanju po šestero polaznika ( maksimalni
broj koji može biti u JUO).
Po potrebi na usmena pitanja dat će se odgovori na samoj sjednici.

Općinski načelnik:
Mirko Krznar

