REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
021-01/16-01/3
URBROJ:
2211/04-1-16-1
KONJŠČINA, 12. svibanj 2016.
Gosp./gđa._________________________________
________________________________

P O Z I V
NA 22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KONJŠČINA
Na temelju članka 43. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća OPĆINE KONJŠČINA
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 8/13), sazivam 22. sjednicu Općinskog
vijeća Općine Konjščina, za dan

19. svibanj 2016. (četvrtak) u 20,00 sati
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Konjščina, Ul. Ivice Gluhaka 13.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 17. ožujka 2016. godine.
2. Rasprava o prijedlogu, te donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine
Konjščina za 2015. godinu.
3. Rasprava, te prihvaćanje
a) Izvješća o gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Konjščina u 2015. godini
b) Izvješća održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Općine
Konjščina
c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2015. godini,
e) Izvješća o izvršenju Socijalnog plana i mreže socijalnih usluga na području Općine
Konjščina za 2015. godinu
f) Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo za 2015. godinu
g) Izvješće o izvršenju Programa poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili
neopremljenih naselja na području Općine Konjščina u 2015. godini.
h) Izvješće o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Konjščina u 2015. godini.
4. Rasprava i donošenje Strategije razvoja Općine Konjščina 2015. – 2020.

5. Rasprava o Izvješćima o radu i financijskim izvješćima dobrovoljnih vatrogasnih
društava Općine Konjščina za 2015. godinu i to: DVD-a Konjščina, DVD-a Gornja Konjščina,
DVD-a Galovec-Krapina Selo i DVD-a Jertovec, te donošenje zaključka po istom.
6. Rasprava i donošenje
a) Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Konjščina
b) Odluke o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike
članova Savjeta mladih Općine Konjščina.
7. Rasprava i donošenje Odluke o Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Konjščina te
donošenje iste.
8. Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DOSTAVITI:
Ivica Crneković, Jertovec 126, Konjščina
Stjepan Kereša, Gornja Konjščina 21, Konjščina
Stjepan Curiš, Galovec 41, Konjščina
Ivan Grošek, Turnišće 43, Konjščina
Ivan Keliš, Klimen 28, Konjščina
Rajko Prugovečki, Pešćeno 28, Konjščina
Željko Lugarić, Jertovec 157A, Konjščina
Ivan Sadaić, Vukovarska ulica 14, Konjščina
Miljenko Štabek, Bočadir 4, Konjščina
Anita Krok, Vukovarska ulica 14, Konjščina
Mladen Majcen, dipl.ing.agr., Ulica Ivice Gluhaka 17, Konjščina
Radovan Vidoša, Turnišće 4c, Konjščina
Zdenka Opačić, Vukovarska ulica 15, Konjščina

OSTALI:
1. Mirko Krznar – Općinski načelnik, ovdje
2. Vladimir Hađina – Zamjenik općinskog načelnika, Sušobreg 77
3. Nevenka Benjak - Pročelnica JUO, ovdje
4. Velimir Hađina – v.d. voditelj Odsjeka za financije, ovdje
5. Brankica Pazman – zapisničarka, ovdje
6. Odsjek za financije – evidencija u vezi naknada
7. Arhiva – poziv OV
Obavijest sredstvima javnog priopčavanja

KLASA: 021-01/16-01/2
URBROJ: 2211/04-1-16-2
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 17. ožujka 2016. godine (četvrtak) s početkom u 20,05 sati u dvorani za sastanke Općine
Konjščina, Ulica Ivice Gluhaka br. 13, Konjščina
Nazočno 13 članova Općinskog vijeća: Ivica Crneković – predsjednik Općinskog vijeća, te članovi:
Stjepan Kereša, Stjepan Curiš, Ivan Grošek, Ivan Keliš, Rajko Prugovečki, Željko Lugarić, Ivan Sadaić,
Anita Krok, Miljenko Štabek, Radovan Vidoša, Mladen Majcen i Zdenka Opačić (nova članica)
Ostali nazočni: Mirko Krznar – Općinski načelnik
Vladimir Hađina – zamjenik Općinskog načelnika,
Nevenka Benjak – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina,
Velimir Hađina – v.d. voditelja Odsjeka za financije
Brankica Pazman - zapisničarka
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – otvorio 21. sjednicu Općinskog vijeća, konstatirao da
su istoj nazočni svi vijećnici te predložio dnevni red kao u pozivu na usvajanje
- primjedbi niti prijedloga nije bilo te je jednoglasno prihvaćen sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina održane
22. prosinca 2015. godine
2. Donošenje Zaključka u vezi prestanka mandata zamjenice članice Općinskog vijeća Općine
Konjščina Milojke Rataić, Konjščina, Vukovarska ulica 13, te početku mandata zamjenika člana
Općinskog vijeća Općine Konjščina kojeg će odrediti koalicija stranaka – HNS i HSU
- davanje svečane prisege zamjenika-ce članice Općinskog vijeća Općine Konjščina.
3. Rasprava te donošenje zaključka o:
a) Izvješću o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Konjščina na dan
31.12.2015. godine,
b) prijedlogu rashodovanja sitnog inventara Općine Konjščina
4. Izvješće o izdacima iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od 01.01.2016. do
29.02.2016., te donošenje zaključka po istom.
5. Rasprava o prijedlogu i donošenje
a) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava za financiranje redovne djelatnosti
DVD-a na području Općine Konjščna za 2015. godinu
b) Odluke o rasporedu sredstava za financiranje redovne djelatnosti DVD-a na području Općine
Konjščina za 2016. godinu.
6. Rasprava o dostavljenim ponudama na Poziv na dostavu ponuda za održavanje groblja na
području Općine Konjščina, KLASA: 363-04/16-01/1, URBROJ: 2211/04-2-16-2 od 04.01.2016., te
donošenje Odluke o povjeravanju poslova komunalnih djelatnosti održavanja groblja i drugih poslova
vezanih uz groblje Konjščina.
7. Rasprava o prijedlogu Odluke o priključenju na vodne građevine za područje Općine Konjščina
te donošenje iste.
8. Rasprava o prijedlogu Odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području Zagorskog vodovoda
d.o.o. Zabok radi ravnomjerne izgradnje komunalnih vodnih građevina, te donošenje iste.
9. Pitanja i prijedlozi.
TOČKA 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine
Konjščina održane 22. prosinca 2015. godine
Skraćeni zapisnik primljen u materijalu uz poziv, na isti nije bilo primjedbi niti prijedloga te je
jednoglasno prihvaćen.
TOČKA 2. Donošenje Zaključka u vezi prestanka mandata zamjenice članice Općinskog vijeća
Općine Konjščina Milojke Rataić, Konjščina, Vukovarska ulica 13, te početku mandata
zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Konjščina kojeg će odrediti koalicija stranaka
– HNS i HSU
- davanje svečane prisege zamjenika-ce članice Općinskog vijeća Općine Konjščina
Uz poziv je primljeno obrazloženje sa materijalom koji je upućen Mandatnoj komisiji na
raspravu i utvrđivanje prijedloga, a na samoj sjednici podijeljen je prijedlog zaključka utvrđen na
Mandatnoj komisiji održanoj prije sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao je riječ predsjedniku Mandatne komisije
Stjepanu Kereša.
Gosp. Stjepan Kereša – pročitao prijedlog zaključka koji je Mandatna komisija jednoglasno utvrdila.
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Gosp. Mladen Majcen – ukazuje da je u obrazloženju materijala navedeno da se mandat stavlja u
mirovanje, a u prijedlogu zaključka je prestanak mandata
Općinski načelnik Mirko Krznar i pročelnica Nevenka Benjak - obrazložili da gđa. Milojka Rataić
nema mandat već je mijenjala izabranu vijećnicu Helenu Jantolek
Nakon istog, jednoglasno je sa 13 glasova „ZA“ donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se, da je mandat zamjenice članice Općinskog vijeća Općine Konjščina Milojke
Rataić, OIB: 57419648104, Konjščina, Vukovarska 13, prestao s danom 30.12.2015. godine (s danom
dostave/podnošenja pismena).
2. Utvrđuje se početak mandata zamjenici članice Općinskog vijeća Općine Konjščina Zdenke
Opačić, rođ. 22.08.1940. god., OIB: 98902142201, Konjščina, Vukovarska ulica 15.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – zamolio gđu. Zdenku Opačić da ustane te nakon
pročitanog teksta prisege izrekne riječ „prisežem“ i potpiše prisegu
Gđa. Zdenka Opačić – ustala, izrekla riječ „prisežem“ i potpisala tekst prisege
TOČKA 3. Rasprava te donošenje zaključka o:
a) Izvješću o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine
Konjščina na dan 31.12.2015. godine,
Skraćeni oblik Izvješća o popisu primljen je u materijalu uz poziv dok je u Jedinstvenom
upravnom odjelu bilo moguće izvršiti uvid u kompletni materijal prije kao i tijekom same sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao je riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio predmetno te predložio da se Izvješće prihvati
– ujedno ukazao da smo za naplatu obveza i potraživanja angažirali tvrtku za naplatu potraživanja
U diskusji po predmetnom sudjelovali su:
Gosp. Mladen Majcen – predlaže da se za jednu od idućih sjednica pripremi prijedlog otpisa potraživanja
koja nije moguće naplatiti budući da je nastupila zastara,
Gosp. Miljenko Štabek – ukazuje da ima građana socijalne kategorije kojima moramo izaći u suset i nači
rješenje da ih se ne tereti
- interesira ga efikasnost naplate tvrtke koju smo angažirali - kolike su naše obveze prema njima
te moli odgovor u vezi toga
Općinski načelnik Mirko Krznar – istaknuo da se preko Socijalnog vijeća rješavaju dugovanja socijalno
ugroženih, a iz Izvješća je vidljivo da se dug smanjuje,
- odgovor u vezi naplate dobiti ćete pismenim putem
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje prijedlog zaključka na glasanje
Općinsko vijeće je jednoglasno da 13 glasova „ZA“ donijelo
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće Povjerentva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Konjščina o
izvršenom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja koja su evidentirana u Glavnoj knjizi
proračuna općine Konjščina kao i pomoćnim knjigama na dan 31.12.2015. godine.
TOČKA 3. b) prijedlogu rashodovanja sitnog inventara Općine Konjščina
Materijal sa popisom rashodovanog sitnog inventara i prijedlogom zaključka primljen uz poziv.
Općinsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donijelo
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se rashodovanje sitnog inventara prema prijedlogu Povjerenstva za popis Općine
Konjščina od 27.01.2016. godine.
2. Zadužuje se stambeno-komunalni referent, komunalni redar da rashodovani sitni inventar, koji
nije opasan za okoliš uništi, a ostala sashodovana sredstva koja su opasna za okoliš (elektroniči otpad i
drugo) preda na zbrinjavanje ovlaštenoj osobi.
TOČKA 4. Izvješće o izdacima iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od 01.01.2016. do
29.02.2016., te donošenje zaključka po istom.
Materijal sa prijedlogom zaključka primljen uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao je riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio izdvajanje za Teniski klub Zlatar i vodotoranj u Vukovaru
Diskusije po istom nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donijelo
ZAKLJUČAK
Prihvaća se izvješće o korištenju sredstava tekuće proračunske rezerve u razdoblju od
01. siječnja do 29. veljače 2016. godine u iznosu od 2.000,00 kuna.
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a) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava za financiranje redovne
djelatnosti DVD-a na području Općine Konjščna za 2015. godinu
Obrazloženje sa prijedlogom Odluke primljeno je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao je riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar – točan iznos obveze financiranja DVD-a za 2015. znamo nakon što se
napravi godišnji obračun te sukladno tome predlažemo Izmjenu Odluke
- postojeće postotke izdvajanja po pojedinom DVD-u ne mijenjamo
Rasprave po istom nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno, sa 13 glasova „ZA“ donijelo
ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava za financiranje redovne djelatnosti
dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Konjščina za 2015. godinu, KLASA: 81001/16-01/2, URBROJ: 2211/04-1-16-2 od 17.03.2016.
- ista je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na sjednicu Općinskog
vijeća već je priložena u predmetu).
TOČKA 5. b) Odluke o rasporedu sredstava za financiranje redovne djelatnosti DVD-a na području
Općine Konjščina za 2016. godinu.
Obrazloženje sa prijedlogom Odluke primljeno je uz poziv.
Općinsko vijeće je bez raprave, jednoglasno, sa 13 glasova „ZA“ donijelo
ODLUKU o rasporedu sredstava za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih
društava na području Općine Konjščina za 2016. godinu, KLASA: 810-01/16-01/3, URBROJ:
2211/04-1-16-2 od 17.03.2016.
- ista je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na sjednicu Općinskog
vijeća već je priložena u predmetu).
TOČKA 6. Rasprava o dostavljenim ponudama na Poziv na dostavu ponuda za održavanje groblja
na području Općine Konjščina, KLASA: 363-04/16-01/1, URBROJ: 2211/04-2-16-2 od
04.01.2016., te donošenje Odluke o povjeravanju poslova komunalnih djelatnosti
održavanja groblja i drugih poslova vezanih uz groblje Konjščina.
Obrazloženje sa potvrđenim cjenicima ponuditelja i prijedlogom Odluke primljeno je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao je riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio predmetno
U diskusiji po istom sudjelovali su predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković ukazujući da je
povoljnija ponuda „Mimoza“ , gosp. Radovan Vidoša, Općinski načelnik Mirko Krznar i gosp. Miljenko
Štabek.
Nakon diskusije, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donijelo

Odluku o povjeravanju poslova komunalnih djelatnosti
održavanja groblja i drugih poslova vezanih uz groblje Konjščina
I.
Poslovi komunalnih djelatnosti održavanja groblja i drugih poslova vezanih uz groblje Konjščina,
povjeravaju se
CVJEĆARNI “MIMOZA” pogrebne usluge i prijevoz,
vl. Dražen Čopor,
Krapina Selo 39 b, Konjščina,
OIB: 34770295732
II.
Temeljem ove Odluke, Općinski načelnik Općine Konjščina sklopit će Ugovor o povjeravanju
poslova komunalnih djelatnosti održavanja groblja i drugih poslova vezanih uz groblje Konjščina.
OBRAZLOŽENJE
Na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu
Konjščina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/10) upućen je poziv za dostavu
ponuda za održavanje groblja na području Općine Konjščina na tri adrese pravnih i fizičkih osoba
registriranih za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje groblja i to:
1. Benjak d.o.o, Remetinec 356, 42220 Novi Marof,
2. Komunalac Konjščina d.o.o., Konjščina, Jertovec 150 i
3. Cvjećarna „Mimoza“ vl. Dražen Čopor, Konjščina, Krapina Selo 39b.
U ostavljenom roku do 15.01.2016. godine pristigle su dvije ponude
- ponuda br. 1. Cvjećarna „Mimoza“ vl. Dražen Čopor, Konjščina, Krapina Selo 39b
- ponuda br. 2. Komunalac Konjščina d.o.o., Konjščina, Jertovec 150
Uz ponude je priložena sva tražena dokumentacija te popunjeni i ovjereni cjenik.
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Općinsko vijeće Općine Konjščina na 21. sjednici, održanoj 17. ožujka 2016., razmatralo je
predmetno, utvrdilo je da je povoljnija ponuda Cvjećarne „Mimoza“ vl. Dražen Čopor, Konjščina,
Krapina Selo 39b te donijelo je Odluku kao u točki I. i II. izreke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom
Upravnom sudu Republike Hrvatske.
TOČKA 7. Rasprava o prijedlogu Odluke o priključenju na vodne građevine za područje Općine
Konjščina te donošenje iste.
Obrazloženje sa prijedlogom Odluke primljeno je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao je riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio – sukladno Zakonu o vodama, dužni smo donijeti Odluku
o priključenju.
U diskusiji po predmetnom sudjelovali su gosp. Radovan Vidoša, gosp. Miljenko Štabek i
Općinski načelnik Mirko Krznar.
Nakon diskusije, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donijelo
Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine za područje Općine Konjščina, KLASA: 32501/16-01/6, URBROJ: 2211/04-1-16-2 od 17.03.2016. – ista je sastavni dio ovog skraćenog zapisnika
(ne dostavlja se ponovno na sjednicu Općinskog vijeća već je priložena u predmetu).
TOČKA 8. Rasprava o prijedlogu Odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području Zagorskog
vodovoda d.o.o. Zabok radi ravnomjerne izgradnje komunalnih vodnih građevina, te
donošenje iste.
Obrazloženje sa Planom gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina u 2016. godini te
Odlukom o cijeni vodnih usluga Zagoskog vodovoda d.o.o. Zabok i prijedlog Odluke o nakandi za
razvoj na uslužnom području primljeno je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao je riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio – prema prijedlogu Zagorskog vodovoda naknada za
razvoj povećava se za 0,20 kuna, ali se ujedno cijena vodne usluge smanjuje za 0,20 kuna te sukladno
tome obaveza za potrošače ostaje ista.
Rasprave po predmetnom nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno sa 13 glasova „ZA“
donijelo Odluku o naknadi za razvoj na uslužnom području, KLASA: 325-01/16-01/5, URBROJ:
2211/04-1-16-3 od 17.03.2016. - ista je sastavni dio ovog skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno
na sjednicu Općinskog vijeća već je priložena u predmetu).
TOČKA 9. Pitanja i prijedlozi.
1. Gosp. Mladen Majcen – pitanje u vezi regulacije rijeke Krapine – da li su posjednici zemljšta
obaviješteni o tome kako bi obilježili svoje međe
- ujedno ukazuje da je kod kuće Gorički Zdravka uz Županijsku cestu jako visoko raslinje te
predlaže da se i taj dio kanala očisti barem u dužini 20 metara
U diskusiji po istom sudjelovali su gosp. Ivica Crneković, gosp. Radovan Vidoša i gosp. Miljenko Štabek
Općinski načelnik Mirko Krznar – Obavijest o početku radova primili smo od strane Hrvatskih voda i
odmah poslali na Radio Zlatar, stavili na oglasne ploče i stranicu Općine Konjščina
- ujedno obrazložio oko rekonstrukcije županijske ceste i zahtjeva da se ista kategorizira u državnu cestu
U diskusiji po istom sudjelovao i gosp. Miljenko Štabek.
2. Gosp. Radovan Vidoša – postavlja pitanje da li će se raspisivati natječaj za radno mjesto voditelja
Odsjeka za financije
Općinski načelnik Mirko Krznar – odgovorio - za sada nećemo raspisivati natječaj već ćemo poslove
obavljati sa djelatnicima na stručnom osposobljavanju i uz pomoć gosp. Branka Curiša koji je voljan
pomoći - za sada tako funkcioniramo
- ukazao i na problem u Dječjem vrtiću budući da je gđa. Mira Jakopović oboljela - koristimo
djelatnicu na stručnom osposobljavanju
Pitanja ni prijedloga više nije bilo te je sjednica završila u 21,25 sati.

Zapisničarka:
Brankica Pazman

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:
URBROJ
Konjščina,

400-01/16-01/16
2211/04-3-16-1
27. 04. 2016.
OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE KONJŠČINA

PREDMET: Izvješća o realizaciji Programa u 2015. godini
- dostavljaju se
U privitku dostavljamo na razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji programa
u 2015. godini.
Predlaže se Općinskom vijeću usvajanje:
a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Konjščina u 2015. godini
b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
na području Općine Konjščina,
c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini na području
Općine Konjščina
d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2015. godini na području
Općine Konjščina
e) Izvješća o izvršenju Socijalnog plana i mreže socijalnih usluga na području Općine
Konjščina u 2015. godini
f) Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo u 2015. godini
g) Izvješća o izvršenju Programa poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili
neopremljenih naselja na području Općine Konjščina u 2015. godini
h) Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Konjščina u 2015. godini
Prilog: 8 x Izvješća
Općinski načelnik:
Mirko Krznar
Pripremila:
Pročelnica
Nevenka Benjak

PRIJEDLOG!
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
400-01/16-01/16
URBROJ:
2211/04-1-16Konjščina,
svibanj 2016.
Na temelju odredbe članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 , 153/09 i 49/2011,
93/13, 153/13 ) i članka 35. Statuta Općine Konjščina ( «Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije» br. 8/13), Općinsko vijeće Općine Konjščina na ….. sjednici
održanoj …..svibnja 2016. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
na području Općine Konjščina
Članak 1.
Na temelju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.
godini na području Općine Konjščina ( u daljnjem tekstu: Program ) ( «Službeni glasnik
Krapinsko - zagorske županije» br.35/14 i 34/15) izvedeno je te utrošena sredstva i to :
Red. PREDVIĐENI IZVORI
br.
Komunalni doprinos
1.
Naknade za koncesije
2.
Iz cijene komunalnih usluga
3.
Naknade za komunalne priključke
4.
6.

7.

Naknade za korištenje javnih površina
Ostali izvori utvrđeni zakonom
- donacije – sufinanciranje građana
- naknada - zakup grobnih mjesta i korištenje mrtvačnice
- ostalo – naknade od bespravno izgrađenih objekata
- iz drugih proračuna
- Proračun Krapinsko-zagorske županije
- Hrvatske vode
- Agencija za plaćanje - EU fondovi
- Fond za energetsku učinkovitost

Proračun Općine
UKUPNO

PLANIRANO
2015.
50.000,00
9.000,00
0,00
2.000,00
50.000,00

IZVRŠENO
2015.
43.663,15
7.578,14

94.301,00
48.350,00
80.000,00
50.000,00
703.006,00
334.719,00
1.421.376,00

73.048,92
88.203,20
58.793,27

1.954,84
39.074,79

0,00
146.056,54
385.174,33
843.547,18

Članak 2.
U 2015. godini od planirane izgradnje komunalne infrastrukture izvršeno je:
Red.
br.
1.
2.
3.

Naziv i opis projekta
I. JAVNE POVRŠINE
Uređenje centra/trga I tržnice Konjščina
II. NERAZVRSTANE CESTE
1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
III. GROBLJE
Uređenje prostora uz mrtvačnicu sa radovima na
groblju

PLANIRANO IZVRŠENO
2015.
2015.
-

-

330.000,00

315.831,53

51.000,00

44.289,11

4.
5.
6.
7.
8.
9.

IV. JAVNA RASVJETA
Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete
V. OPSKRBA PITKOM VODOM
Kapitalne pomoći za izgradnju vodovodne mreže
VI. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
VII. TRŽNICA NA MALO
Izrada projektne dokumentacije
VIII. PODUZETNIČKE ZONE
Projekti poduzetničkih zona - Otkup zemljiša
IX. OSTALO
- nabava opreme za Komunalac Konščina
UKUPNO

-

-

-

-

-

-

256.250,00
81.120,00

256.250,00
81.120,00

703.006,00
1.421.376,00

146.056,54
843.547,18

Članak 3.
Ovo izvješće sastavni je dio Godišnjeg obračuna proračuna Općine Konjščina
za 2015. godinu.
Ovo Izvješće
objavit će se u «Službenom
glasniku Krapinsko - zagorske
županije».
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

Dostaviti:

PRIJEDLOG!
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Konjščina,

400-01/16-01/16
2211/04-1-162016.

Na temelju odredbe članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 , 153/09 i 49/11, 93/13 i
153/13 ) i članka 35. Statuta Općine Konjščina ( «Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije» br. 8/13), Općinsko vijeće Općine Konjščina na …. sjednici održanoj 2016.
godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
na području Općine Konjščina
Članak 1.
Na temelju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na
području Općine Konjščina ( u daljnjem tekstu: Program ) ( «Službeni glasnik Krapinsko zagorske
županije» br. 35/14 i 34/15 ) te osiguranih sredstava Proračunom Općine
Konjščina i to :
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.

PREDVIĐENI IZVORI

PLANIRANO
IZVRŠENO
2015.
2015.
650.000,00
649.876,14
45.000,00
44.828,27
130.000,00
122.406,08
0,00
0,00

Prihod od komunalne naknade
Prihod od ekološke rente
Prihod od grobne naknade
Šumski doprinos
Sredstva Županije
Ostali proračunski prihodi
UKUPNO

612.200,00
1.437.200,00

588.352,87
1.405.463,36

Članak 2.
Ukupno je utrošeno sredstava:
R.
b.

Djelatnost

1.

Odvodnja
voda

Opseg poslova

IZVRŠENO
2015.

atmosferskih Usluga tekućeg održavanja
javne kanalizacije

2.

Održavanje čistoće u - tekuće održavanje javnih
dijelu koji se odnosi na parkovnih površina
čišćenje javnih površina

3.

Održavanje javnih
površina
Održavanje
nerazvrstanih cesta

4.

PLANIRANO
2015.

čišćenje javnih površina
(parkova) u naselju Konjščina
- materijal za tekuće održav.
- usluge tekućeg održavanja
(navoz kamena, malčiranje,
uređenje kanala)
-sanacija klizišta

7.000,00

30.787,50

215.000,00
90.000,00
250.000,00

216.197,06
66.663,96
208.492,13

270.000,00

267.575,00

5.

6.

7.

Održavanje groblja

Javna rasvjeta

Ostali komunalni
poslovi

- materijal i sredstva za
čišćenje mrtvačnice
- materijal za tekuće održav.
objekata na groblju
- sitni inventar (motike, lopate)
- usluge tekućeg održavanja
- usluga investicijskog
održavanja stare mrtvačnice
- iznošenje i odvoz smeća
- ostalo
- materijal za tekuće održav.
javne rasvjete
- usluge tekućeg održavanja
- el. energija
Uređenje objekata komunalne
infrastrukture
- sanacija divljih odlagališta

SVEUKUPNO

400,00

0,00

45.000,00

29.880,51

500,00
170.000,00
20.000,00
40.000,00
10.300,00
25.000,00

0,00
186.276,70
0,00
39.032,84
6.808,87
17.082,82

55.000,00
285.000,00

56.281,14
280.384,84

22.000,00

0,00

1.437.200,00

1.405.463,36

Članak 3.
Ovo Izvješće sastavni je dio Godišnjeg obračuna proračuna Općine Konjščina
za 2015. godinu.
Ovo Izvješće
objavit će se u «Službenom
glasniku Krapinsko - zagorske
županije».
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

PRIJEDLOG!
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
400-01/16-01/16
URBROJ: 2211/04-1-16Konjščina,
2016.
Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» br. 47/90,
27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» 19/13) i članka 35. Statuta Općine Konjščina ( «Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije» br. 8/13), Općinsko vijeće Općine Konjščina na sjednici održanoj
2016. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Konjščina
u 2015. godini
Točka 1.
Na temelju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Konjščina u
2015. godini («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 35/14 i 34/15) ukupno
je za kulturu planirano 291.429,00 kuna, a utrošeno 196.305,00 kuna.
Točka 2.
Ovo Izvješće sastavni je dio Godišnjeg obračuna
proračuna Općine
Konjščina za 2015. godinu.
Ovo Izvješće objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko - zagorske
županije».
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

PRIJEDLOG!
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
400-01/16-01/16
URBROJ:
2211/04-1-16Konjščina,
2016.
Na temelju
Zakona o športu ( «Narodne novine» br. 76/06 i 150/08) i članka 35.
Statuta Općine Konjščina ( «Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije» br. 8/13),
Općinsko vijeće Općine Konjščina na …. sjednici održanoj ……… 2016., donijelo je
IZVJEŠĆE
o realizaciji Programa javnih potreba u športu na području Općine Konjščina
u 2016. godini
Točka 1.
Na temelju Programa javnih potreba u športu na području Općine Konjščina u 2015.
godini («Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije» br. 35/14 i 34/15) ukupno je za
šport planirano 176.000,00 kuna, a utrošeno ukupno 141.247,52 kuna.
Točka 2.
Ovo Izvješće sastavni je dio Godišnjeg obračuna proračuna Općine Konjščina
za 2015. godinu.
Ovo Izvješće
objavit će se u «Službenom
glasniku Krapinsko - zagorske
županije».
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

PRIJEDLOG!
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
400-01/16-01/16
URBROJ: 2211/04-1-16Konjščina,
2016.
Na temelju članka 19. stavak 1. točka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» br. 19/13) i članka 35. Statuta Općine Konjščina ( «Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije» br. 8/13), Općinsko vijeće Općine Konjščina na .
sjednici održanoj …….. 2016. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršavanju Socijalnog plana i mreže socijalnih usluga na području
Općine Konjščina u 2015. godini
Točka 1.
Na temelju Socijalnog plana i mreže socijalnih usluga na području Općine Konjščina u
2015. godini («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 35/14 i 34/15) ukupno je za
socijalnu skrb planirano 435.195,00 kuna, a utrošeno 444.584,45 kuna.
R.b. Naziv korisnika Proračuna
1.

Planirano u
Izvršeno u
2015.
2015.
119.454,24
109.350,00

2.

Pomoć socijalno ugroženim obiteljima
- pomoć za stanovanje
- sredstva Županije za ogrjev
- pomoć za nabavku opreme za novorođeno dijete
- Pomoć u kući starijim osobama
Sufinanciranje školske kuhinje

3.

Stipendije učenicima i studentima

4.

Prijevoz učenika srednjih škola

46.000,00

45.628,60

5.

Donacije u sufinanciranje udruga - Crveni križ
Zlatar

31.195,00

31.196,61

435.195,00

444.584,45

UKUPNO

25.650,00
22.000,00
43.500,00
36.500,00

25.650,00
22.000,00
43.500,00
36.155,00

121.000,00

121.000,00

Točka 2.
Ovo izvješće sastavni je dio Godišnjeg obračuna proračuna Općine Konjščina
za 2015. godinu.
Ovo Izvješće
objavit će se u «Službenom
glasniku Krapinsko - zagorske
županije».
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Konjščina,

PRIJEDLOG!

400-01/16-01/16
2211/04-1-162016.

Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
(«Narodne novine» br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 58/95,
11/96,11/97,68/98,66/99,120/00,94/01,78/02) i članka 35. Statuta Općine Konjščina («Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 8/23) Općinsko vijeće Općine Konjščina, na .
sjednici, održanoj ……… 2016. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
u 2015. godini
Točka 1.
Na temelju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko
pravo za 2015. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 35/14 i 34/15)
planirano je 185.555,00 kuna, odnosno 83.500,00 kuna kao prihod Proračuna Općine
Konjščina.
Od prikupljenih ukupnih sredstava u iznosu od 220.614,55 kuna, 55% uplaćuje se u
Državni proračun, a što iznosi 121.338,00 kuna.
Iznos od 45% prikupljenih sredstava u iznosu od 99.276,55 kuna utrošen je za
komunalnu infrastrukturu prema Programu utroška sredstava za komunalnu infrastrukturu
Općine Konjščina.
Točka 2.
Ovo Izvješće sastavni je dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Konjščina za 2015.
godinu, a objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

PRIJEDLOG!
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Konjščina,

400-01/16-01/16
2211/04-1-16-7
2016.

Na temelju članka 21. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(«Narodne novine» br. 90/2011) i članka 35. Statuta Općine Konjščina («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» br. 8/13) Općinsko vijeće Općine Konjščina na …. sjednici,
održanoj 2016. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava Programa poboljšanja infrastrukturno nedovoljno
opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Konjščina u 2015. godini
Točka 1.
Na temelju Programa poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili
neopremljenih naselja na području Općine Konjščina u 2015. godini (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije 35/14 i 34/15) planirano je 80.000,00 kuna, a prikupljeno
58.793,27 kuna.
Sredstva su zajedno sa ostalim sredstvima predviđenim za održavanje nerazvrstanih
cesta utrošena u održavanje nerazvrstanih cesta.
Točka 2.
Ovo Izvješće sastavni je dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Konjščina za 2015.
godinu, a objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

PRIJEDLOG!
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Konjščina,

400-01/16-01/16
2211/04-1-162016.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama («Narodne novine» br. 84/11, 22/13, 54/13,
148/13 I 92/14) i članka 35. Statuta Općine Konjščina («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br. 8/13) Općinsko vijeće Općine Konjščina na …. sjednici, održanoj 2016.
godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Konjščina u 2015. godini
Točka 1.
Na temelju Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konjščina u
2015. godini (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 35/14 i 34/15) planirano je:
R.
b.

Djelatnost

1.

Zimska služba

250.000,00

208.492,13

2.

Održavanje makadam nerazvrstanih cesta
- materijal za održavanje
- usluga održavanja
Sanacija klizišta

90.000,00
250.000,00
270.000,00

66.663,96
216.197,06
267.575,00

UKUPNO

860.000,00

758.928,15

3.

PLANIRANO
2015.

IZVRŠENO
2015.

Članak 2.
Ovo Izvješće sastavni je dio Godišnjeg obračuna proračuna Općine Konjščina
za 2015. godinu.
Ovo Izvješće
objavit će se u «Službenom
glasniku Krapinsko - zagorske
županije».
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:
810-01/16-01/6
URBROJ:
2211/04-3-16-3
KONJŠČINA, 12. svibanj 2016.
OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE KONJŠČINA

PREDMET: Izvješća o radu i financijska izvješća DVD- a Općine Konjščina
za 2015. godinu
U prilogu dostavljamo:
Izvješća o radu i financijska izvješća za 2015. godinu dobrovoljnih vatrogasnih društava
Općine Konjščina i to:
1) DVD-a Konjščina – Izvještaj o radu DVD-a Konjščina za 2015., i Izvješće Nadzornog
odbora DVD-a Konjščina - primljeno 24.03.2016.
2) DVD-a Gornja Konjščina – Zapisnik sa 55. Izvještajne godišnje skupštine - primljeno
28.04.2016.
3) DVD-a Galovec - Krapina-Selo – ……………………………………………………...
4) DVD-a Jertovec – ……………………………………………………………………….

Predlaže se Općinskom vijeću nakon razmatranja i rasprave donošenje Zaključka
po istom.
Općinski načelnik:
Mirko Krznar
Prilog: Izvješća

PRIJEDLOG!
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
810-01/16-01/2
URBROJ:
2211/04-1-15KONJŠČINA, ….. lipnja 2015.
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine 19/13) i članka 35. Statuta Općine Konjščina («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br.8/13) Općinsko vijeće Općine Konjščina na….. sjednici, održanoj ….. lipnja
2015. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
1. U okviru prihvaćanja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konjščina za
2015. godinu, KLASA: 400-01/16-01/, URBROJ: 2211/04-1-16- od ….. 2016. godine,
prihvaćaju se izvješća o radu i financijska izvješća dobrovoljnih vatrogasnih društava Općine
Konjščina i to:
a) DVD-a Konjščina – primljeno 24.03.2016.
b) DVD-a Gornja Konjščina – primljeno 28.04.2016
c) DVD-a Galovec - Krapina-Selo –
d) DVD-a Jertovec –
Izvješća su sastavni dio ovog Zaključka.
2. Zajedno sa Izvješćem o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Konjščina
za 2015. godinu, dostavlja se i ovaj Zaključak.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:
URBROJ:
Konjščina,

810-01/16-01/5
2211/04-3-16-4
12. svibanj 2016.
OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINA KONJŠČINA

Predmet: - Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje
Općine Konjščina - donošenje
Temeljem članka 40. stavak 2 i 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br.
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja („NN“ br. 30/14) te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika
o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („NN“ br. 57/14) i
članka 25. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Konjščina («Službeni glasnik Krapinskozagorske županije» br 8/13), u prilogu dopisa dostavljamo Vam prijedlog
- Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Općine
Konjščina, KLASA: 810-01/16-01/5, URBROJ: 2211/04-3-16-1 od 2015. – prilog br. 1.
Prethodna Suglasnost na Procjenu ugroženosti, izdana je od strane Državne uprave
za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina, KLASA: 810-09/1605/02, URBROJ: 543-08-01-16-2 od 08. travnja 2016. godine – prilog br. 2.
Predlaže se Općinskom vijeću donošenje akta kao u privitku.

Općinski načelnik:
Pripremila:
Pročelnica
Nevenka Benjak

Mirko Krznar

Prilog: kao u tekstu

DUZS

PRIJEDLOG!
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Konjščina,

810-01/16-01/5
2211/04-1-16-…
……. svibanj 2016.

Temeljem članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15), članka 40. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10) i članka 35. Statuta Općine Konjščina («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
br. 8/13), Općinsko vijeće Općine Konjščina na …….. sjednici, održanoj ………. svibnja
2016. godine, donosi
O D L U K U
Donosi se
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti,
nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Općine Konjščina, KLASA: 81001/16-01/5, URBROJ: 2211/04-3-16-1 od 2015. godine.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

