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KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08. i 61/11.),
na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša te nakon savjetovanja
sa sindikatom, župan donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O
UNUTARNJEM REDU UPRAVNOG ODJELA
ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I
ZAŠTITU OKOLIŠA
4

Viši referent
III.

Viši referent -

9.

Članak 1.
U Sistematizaciji radnih mjesta u Upravnom odjelu
za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša koja je
sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela
za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 19/10.),  iza
R. br. 3 dodaje se novi R. br. 4 koji glasi:

-  sveučilišni prvostupnik
struke ili stručni
prvostupnik upravne,
građevinske ili
arhitektonske struke,
-   najmanje pet godina
radnog iskustva
na  odgovarajućim
poslovima,
-   znanje rada na osobnom  
računalu.

Članak 2.
Dosadašnji R.br. 4 do 19 Sistematizacije radnih
mjesta u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša mijenjaju se, tako da postaju R. br. 5 do 20.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, stupa na snagu danom donošenja.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, objaviti će se u „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 023-04/11-01/01
URBROJ: 2140/01-02-11-4
Krapina, 1. kolovoza 2011.
Ž U PAN
mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.r.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.) i
temeljem prijedloga pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, uz prethodno
savjetovanje sa Sindikatom, župan Krapinsko-zagorske
županije, utvrđuje

- vodi prvostupanjski upravni postupak do
1
  izdavanja rješenja o uvjetima građenja,
- sudjeluje u postupku izdavanja ostalih akata
  prostornog uređenja i gradnje,
- vodi neupravne postupke koji se odnose na             
izdavanje potvrda odnosno uvjerenja iz
područja prostornog uređenja i gradnje,
- vodi postupak radi utvrđivanja vlasništva na
  posebnim dijelovima zgrade (etažno
vlasništvo),
- daje na uvid prostorno-plansku
dokumentaciju,
- daje potrebne podatke i obavijesti u svezi s
  vođenjem postupka,
- izrađuje izvješća,
- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika.

IZMJENU PLANA PRIJMA U SLUŽBU
U KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU
ZA 2011. GODINU
I.
Ovom Izmjenom Plana prijma u službu u Krapinsko-zagorsku županiju za 2011. godinu (dalje u tekstu: Izmjena Plana), Plan prijma u službu u Krapinsko-zagorsku
županiju za 2011. godinu („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“, broj 1/11.) mijenja se u dijelu koji se
odnosi na planiranje prijma jednog službenika u Upravni
odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Izmjenom Plana utvrđuje i stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima i Jedinici unutarnje
revizije Krapinsko-zagorske županije, broj sistematiziranih radnih mjesta i broj popunjenih radnih mjesta te se
utvrđuje koja su radna mjesta nepopunjena.
Tabelarni prikaz podatka iz prehodnih stavaka
sastavni je dio ove Izmjene Plana i nalazi se u privitku.
II.
Utvrđuje se da je u upravnim tijelima i Jedinici
unutarnje revizije Krapinsko-zagorske županije sistematizirano 75  radnih  mjesta od kojih je 70 radnih mjesta
popunjeno.
III.
Utvrđuje se da je u upravnim tijelima Krapinskozagorske županije nepopunjeno 5 radnih mjesta:

0
0
0
6
6

1
1 – viši referent, sveučilišni prvostupnik
struke ili stručni prvostupnik upravne,
0
građevinske ili arhitektonske struke
22

21

0
0
0
4
5

0
0
0
3

0
0
0
9
9

3

5

4

3

2

NAZIV TIJELA
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Upravni odjel za gospodarstvo
i financije
Upravni odjel za poljoprivredu
Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu    
Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša
Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb, udruge i mlade
1

Potreban broj službenika i namještenika
u 2011. na neodređeno vrijeme
i koje stručne spreme i struke
Stvarno stanje
popunjenosti radnih
mjesta na dan
14. srpnja 2011.
Broj
sistematiziranih
radnih mjesta
Red.
br.

1. �������������������������������������������
u Upravnom odjelu za poslove župana i Županijske skupštine 1 radno mjesto – radno mjesto voditelja
Odsjeka za poslove protokola, promociju Županije i
europske integracije,
2. u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove
2 radna mjesta – radno mjesto pomoćnika pročelnika i
radno mjesto tehničara za održavanje,
3. u Upravnom odjelu za promet i komunalnu
infrastrukturu 1 radno mjesto – radno mjesto savjetnika
za promet i
4. ����������������������������������������������
u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 1 radno mjesto – radno mjesto višeg
referenta.
IV.
Tijekom 2011. godine, planira se prijam u službu
na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg referenta u
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša.
V.
Na temelju ove Izmjene Plana, radno mjesto iz točke
IV. popuniti će se prijmom u službu osobe zaposlene u
pravnoj osobi s javnim ovlastima, sukladno članku 18.
stavcima 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» broj 86/08. i 61/11.).
VI.
Ova Izmjena Plana stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije».
KLASA: 119-03/11-01/03
URBROJ: 2140/01-02-11-5
Krapina, 2. kolovoza 2011.
Ž U PAN
mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.r.

UKUPNO
Potreban broj vježbenika
PLANIRANIH
i koje stručne spreme i
POPUNA
struke
u 2011.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

IZMJENA PLANA PRIJMA U SLUŽBU
U KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU ZA 2011. GODINU – TABELARNI PRIKAZ

Utorak, 2. kolovoza 2011.
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Upravni odjel za poslove
župana i Županijske skupštine
Upravni odjel za opće i
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Jedinica unutarnje revizije
UKUPNO
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Upravni odjel za obrazovanje,
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Temeljem čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09.) župan
Krapinsko-zagorske županije dana 28. srpnja 2011. godine
donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Program poticanja razvoja turizma na
području Krapinsko-zagorske županije kroz dodjelu potpora za kapitalna ulaganja u 2011. g. (Klasa: 334-01/1101/06, Urbroj: 2140/01-02-11-02), a prema tekstu koji se
nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio;
2. ��������������������������������������������������
Raspisuje se Javni natječaj za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava potpora temeljem
Programa poticanja razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije kroz dodjelu potpora za kapitalna
ulaganja u 2011. g.;
3. Za realizaciju aktivnosti iz Programa poticanja
razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije kroz dodjelu potpora za kapitalna ulaganja u 2011.
g. (Klasa: 334-01/11-01/06, Urbroj: 2140/01-02-11-02,
osniva se i imenuje Povjerenstvo za provođenje dodjele
potpora za kapitalna ulaganja u turizmu na području
Krapinsko-zagorske županije u 2011. g (dalje u tekstu:
Povjerenstvo) u slijedećem sastavu:
a) Zamjenik župana nadležan za gospodarstvo –
predsjednik Povjerenstva,
b) ����������������������������������������������
Predstavnik Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije – član,
c) Predstavnik Zagorske razvojne agencije d.o.o. –
član,
d) �������������������������������������������
Predstavnik Hrvatske gospodarske komore-Županijske komore Krapina – član,
e) ���������������������������������������������
Predstavnik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije – član.
4. Program iz točke 1. ovog Zaključka i sastav
Povjerenstva iz točke 3. ovog Zaključka objaviti će se u
Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
5. Natječaj iz točke 2. ovog Zaključka objaviti će
se na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA: 334-01/11-01/06
URBROJ: 2140/01-02-11-02
Krapina, 28. srpanj 2011.
ŽUPAN
mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.r.
Temeljem Strategije razvoja Krapinsko-zagorske
županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 34/2010.) i temeljem članka 32. Statuta Krapinskozagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, br. 13/01, 5/06 i 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09)
župan donosi
PROGRAM
POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA
PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE KROZ DODJELU POTPORA ZA
KAPITALNA ULAGANJA U 2011. GODINI
I.

Utorak, 2. kolovoza 2011.
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Uvodne odredbe
Ovim Programom poticanja razvoja turizma na
području Krapinsko-zagorske županije kroz dodjelu potpora za kapitalna ulaganja u 2011. godini (dalje u tekstu:
Program) utvrđuju se kriteriji i postupak za ostvarivanje
bespovratnih financijskih potpora kapitalnim projektima
u funkciji razvoja turizma (dalje u tekstu: Potpora) koji
su od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju (dalje u
tekstu: Županija).
Sredstva za dodjelu Potpora osiguravaju se u Proračunu Županije.
II.
Ciljevi Programa
- poticanje realizacije projekata koji će značajnije
doprinijeti razvoju, unapređenju i obogaćivanju turističke
ponude na području Županije, odnosno projekata koji će
podići vrijednost Županije kao turističke destinacije;
- poticanje realizacije projekata koji doprinose
stvaranju uvjeta za razvoj drugih oblika turizma (zdravstveni, toplički, sportsko-rekreativni, vjerski, seoski i dr.)  
na čitavom području Županije.
III.
Korisnici Potpora
Korisnici Potpora mogu biti mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge registrirani za pružanje
turističkih i s njima povezanih usluga, koji imaju kvalitetno pripremljene projekte kojima se ostvaruju ciljevi
Programa, a koji ulažu na područje Županije bez obzira
na sjedište odnosno prebivalište.
Fond sredstava za Potpore predviđen u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 34/2010 i
11/2011) iznosi 120.000,00 kn.
Iznos pojedinačne potpore može iznositi do 25%
opravdanih troškova ulaganja bez PDV-a, a maksimalno
120.000,00 kuna po korisniku.
Sredstva Potpora isplaćivati će se isključivo za
troškove ulaganja nastale nakon datuma objave javnog
natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava potpora temeljem ovog Programa.
IV.
Sredstva Potpora
Sredstva Potpora dodjeljuju se za sufinanciranje
odabranih projekata sukladno Zakonu o državnim potporama („Narodne novine“, br. 140/2005), Uredbi o državnim potporama („Narodne novine“, br. 50/2006), Odluci
o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti
(„Narodne novine“, br. 45/2007) i Proračunu Krapinskozagorske županije za 2011. godinu („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije, br. 34/2010 i 11/2011).
Temeljem zakonskih i podzakonskih propisa iz prethodne podtočke ove točke, Potpore dodijeljene temeljem
ovog Programa smatraju se potporama male vrijednosti.
V.
Namjena sredstava Potpora
Sredstva potpora mogu se koristiti isključivo za
aktivnosti neposredne realizacije ulaganja kojima se
ostvaruju navedeni ciljevi Programa, a kojim aktivnostima

Strana 989 - Broj 16.

se smatra:
- izgradnja, dogradnja, obnova i opremanje
smještajnih i drugih objekata u svrhu povećanja kvalitete
usluge smještaja;
- uređenje turističke infrastrukture za posebne
oblike turizma (zdravstveni, toplički, športsko-rekreativni
i dr.).
Sredstva Potpora ne mogu se koristiti za projekte
kojima se ne ostvaruju ciljevi Programa te za aktivnosti
vezane uz kupnju postojećih objekata, kupnju zemljišta i
pripremu dokumentacije (studije, elaborati, dozvole i dr.).
VI.
Način odabira korisnika Potpora
Župan će raspisati Javni natječaj za kandidiranje
projekata za dodjelu bespovratnih sredstava potpora temeljem ovog Programa (dalje u tekstu: Natječaj).
Natječaj će se objaviti na službenoj internetskoj
stranici Županije i biti će otvoren 30 dana od dana objave.
Nositelji projekta kandidiraju projekte podnoseći
zahtjev za dodjelu sredstava Potpora (dalje u tekstu:
Zahtjev) na obrascu koji je sastavni dio ovog Programa
(Prilog 1) i u prilogu dostavljaju dokumentaciju traženu
Natječajem.
Zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom
dokumentacijom neće biti razmatrani kao niti Zahtjevi
u kojima projekt nije dovoljno jasno obrazložen (ako u
projektnoj dokumentaciji nije jasno objašnjeno što se hoće
i na koji način postići).
VII.
Dokumentacija za kandidiranje projekata
Da bi Zahtjev bio razmatran potrebno je dostaviti:
- Popunjen obrazac Zahtjeva koji je sastavni dio
ovog Programa (Prilog 1);
- ���������������������������������������������
Popunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti;
- Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda
odnosno Izvadak iz obrtnog registra (ne stariji od 30 dana
od dana objave Natječaja);
- Presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog
subjekta po granama djelatnosti izdanu od Državnog
zavoda za statistiku (za trgovačka društva i zadruge);
- Karton deponiranih potpisa ovlaštenih osoba za
raspolaganje sredstvima po poslovnom računu;
- Presliku osobne iskaznice zakonskog zastupnika/
vlasnika obrta;
- Bilancu te račun dobiti i gubitka za posljednje
dvije godine odnosno Prijavu poreza na dohodak s pregledom primitaka i izdataka, popisom dugotrajne imovine
te Rješenje Porezne uprave o dohotku za posljednje dvije
godine, sve ovjereno od nadležnog tijela;
- Statistički izvještaj za posljednji kvartal u tekućoj
godini ovjeren od nadležnog tijela odnosno Izvadak iz
knjige primitaka i izdataka za posljednji kvartal u tekućoj
godini;
- Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju
duga osnovom javnih davanja (ne starija od 30 dana od
dana objave Natječaja);
- Podatak o solventnosti – Obrazac BON-2/SOL-2
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(ne stariji od 30 dana od dana objave Natječaja);
- Obrazac R-Sm (ne stariji od 30 dana od dana
objave Natječaja);
- ���������������������������������������������
Opis projekta s dokumentacijom koja ga pojašnjava (idejni projekt ili druga tehnička dokumentacija s
potrebnim odobrenjima sukladno predloženom projektu,
trajanje i faze realizacije, pokazatelji uspješnosti, fotodokumentacija i dr.);
- �������������������������������������������
Dokumentaciju o nagradama, priznanjima podnositelja Zahtjeva (ukoliko postoji);
- ����������������������������������������������
Troškovnik – prikaz troškova provedbe s naznakom izvora sredstava za cjelovitu provedbu projekta;
- ����������������������������������������������
Račune/predračune za prihvatljive troškove financiranja projekta temeljem kojih će se isplatiti sredstva
Potpore;
- ����������������������������������������������
Ugovore ili druge dokaze o sufinanciranju projekta od strane drugih subjekata (ukoliko postoje);
- Dozvolu za gradnju za objekt koji je predmet
ulaganja;
- Vlasnički list za objekt koji je predmet ulaganja
(ne stariji od 30 dana od dana objave Natječaja);
- Ostalu dokumentacija na zahtjev Županije.
VIII.
Kriteriji za odabir projekata
Vrednovanje i rang lista potencijalnih korisnika
Potpora (dalje u tekstu: Rang lista) sačiniti će se temeljem
slijedećih kriterija:
Red.
Kriteriji
br.
1.

2.

3.

4.

Prisutnost na tržištu:
   a) poduzetnik početnik do 1
godine poslovanja

6.

7.

Bodovi
1-4
1

b) od 1 do 3 godine

2

c) od 4 do 7 godina

3

d) preko 7 godina
Procjena povećanja prihoda kao
posljedica ulaganja:

4
1-4

a) do 15%

1

b) od 16 do 25%

2

c) od 26 do 35%

3

d) preko 35%
Povećanje smještajnih kapaciteta
kao posljedica ulaganja:

4
1-4

a) do 3 smještajne jedinice

1

b) od 4 do 10 smještajnih jedinica

2

c) od 11 do 25 smještajnih jedinica

3

d) preko 25 smještajnih jedinica

4

Udio Potpore u investiciji:

5.

1-4

8.

9.

Utorak, 2. kolovoza, 2011.

a) do 5%

4

b) od 6 do 10%

3

c) od 11 do 20%

2

d) preko 20%

1

Nagrade i priznanja:

1-2

a) domaća ili međunarodna

1

b) domaća i međunarodna

2

Postojeća prosječna bruto plaća:
a) do 15% iznad zakonskom
minimuma
b) od 16 do 35% iznad zakonskom
minimuma
c) od 36 do 70% iznad zakonskom
minimuma
d) preko 70% iznad zakonskom
minimuma
Broj zaposlenih na dan predaje
Zahtjeva:

1-4
1
2
3
4
1-4

a) do 10 zaposlenih

1

b) od 11 do 25 zaposlenih

2

c) od 26 do 50 zaposlenih

3

d) preko 50 zaposlenih
Broj novozaposlenih kao posljedica
investicije:

4
1-4

a) do 5 novozaposlenih

1

b) od 6 do 12 novozaposlenih

2

c) od 13 do 25 novozaposlenih

3

d) preko 25 novozaposlenih
Urednost u ispunjavanju duga
temeljem javnih davanja:

4

a) reguliran dug

1-2
1

b) nepostojanje duga
2
Uredan obrazac o solventnosti
(BON-2, SOL-2 - bez evidentirane
10. blokade poslovnog računa):
1
U slučaju da dva ili više podnositelja Zahtjeva, temeljem navedenih kriterija, ostvare jednak broj bodova,
prednost ima onaj koji u posljednje tri godine nije primio
potporu od strane Krapinsko-zagorske županije.
U slučaju da i nakon primjene dodatno navedenog
kriterija iz prethodne podtočke ove točke dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost će
imati projekt koji ima dugoročnu ekonomsku održivost i
dugoročne učinke na razvoj turizma Krapinsko-zagorske
županije, a što utvrđuje Povjerenstvo za provođenje do-
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djele potpora za kapitalna ulaganja u turizmu na području
Krapinsko-zagorske županije u 2011. g. (dalje u tekstu:
Povjerenstvo).
Dodatni uvjeti koje mora zadovoljavati potencijalni
korisnik Potpore da bi njegov zahtjev za Potporu ušao u
razmatranje:
- Iznos svih potpora male vrijednosti (uključujući i
Potporu iz ovog Programa) u tekućoj fiskalnoj godini te
tijekom prethodne dvije fiskalne godine ne smije prelaziti
iznos od 200.000,00 eura kunske protuvrijednosti;
- ����������������������������������������������
Nepostojanje duga temeljem javnih davanja, odnosno reguliran navedeni dug;
- Podnositelj Zahtjeva ne smije biti poduzetnik u
teškoćama;
- Opravdano namjensko korištenje bespovratnih
sredstava dobivenih u prethodne tri godine (ukoliko ih
je bilo).
IX.
Ocjena podnesenih Zahtjeva i način dodjele sredstava Potpora
Postupak za ocjenjivanje pristiglih Zahtjeva i odabir
projekata vršit će se na temelju Rang liste sastavljene
bodovanjem prema kriterijima iz ovog Programa. Sve
podnesene prijave predmet su provjere.
Pregled i ocjenjivanje pristiglih Zahtjeva te odabir
projekata (korisnika Potpora) provest će peteročlano
Povjerenstvo koje imenuje Župan, a čine ga po jedan
predstavnik:
- Županije – predsjednik;
- ���������������������������������������������
Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije – član;
- Zagorske razvojne agencije d.o.o. – član;
- Hrvatske gospodarske komore-Županijske komore
Krapina – član;
- Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije
– član.
Rang lista se utvrđuje s obzirom na najveći broj
ostvarenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva,
konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava Potpora
(dalje u tekstu: Odluka) donijet će Župan najkasnije u
roku 15 dana od dana sjednice Povjerenstva na kojoj je
utvrđena Rang lista.
Odluka će biti objavljena na službenoj internetskoj
stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).
Stručne i tehničke odnosno administrativne poslove
za potrebe Povjerenstva obavlja županijski upravni odjel
nadležan za gospodarstvo. Sjednicu Povjerenstva saziva
predsjednik Povjerenstva u roku 15 dana od dana završetka Natječaja. Odluke Povjerenstva donose se običnom
većinom prisutnih članova Povjerenstva, uz uvjet da je na
sjednici Povjerenstva prisutna većina članova.    
Temeljem Odluke, korisnik Potpore sklapa sa Županijom Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u
realizaciji projekta (dalje u tekstu: Ugovor). Sastavni dio
Ugovora je zadužnica i mjenica koju korisnik Potpore
dostavlja u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava
u slučaju njihovog nenamjenskog korištenja.
Županija će odobrena sredstva Potpore isplatiti na
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poslovni račun korisnika Potpore u roku od 30 dana od
dana potpisa Ugovora.
X.
Nadzor namjenskog korištenja sredstava Potpora
Županija obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem
sredstava Potpora putem analize od strane korisnika Potpora dostavljenih financijskih izvješća s pratećom dokumentacijom te po potrebi očevidom na mjestu ulaganja.
Obveze korisnika Potpora su:
- sredstva Potpore iskoristiti namjenski u roku od
tri mjeseca od dana potpisa Ugovora;
- u roku od šest mjeseci od dana završetka projekta
(navedeno u Zahtjevu) Županiji dostaviti financijsko izvješće o korištenju ukupnih sredstava Potpore s pratećom
dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću (računi
za radove odnosno materijal, opremu i dr. s izvodima iz
poslovnog računa kojima se dokazuje plaćanje navedenih
računa, fotografije izvršenih radova i druga dokumentacija
sukladna naravi projekta);
- omogućiti Županiji nadzor nad korištenjem
sredstava Potpore tijekom i nakon ulaganja sredstava
nesmetanim uvidom na terenu, pregledom financiranog
predmeta i pregledom sve dokumentacije o načinu korištenja Potpore;
- za utvrđivanje poštivanja kriterija iz ovog
Programa dostavljati Županiji obrazac R-Sm i/ili drugu
odgovarajuću dokumentaciju, tromjesečno kroz dvije
godine nakon završetka ulaganja u projekt;
- na zahtjev Županije pružiti na uvid i dodatnu,
naknadno traženu dokumentaciju;
- u roku tri mjeseca od završetka projekta, na
lokaciji projekta, na jasno uočljivom mjestu naznačiti
da je projekt sufinanciran od strane Krapinsko-zagorske
županije (oznaka u obliku table).
Ukoliko se nadzorom namjenskog korištenja sredstava Potpore, tijekom ulaganja i tijekom dvije godine
nakon završetka projekta, utvrdi da je zbog neopravdanih
razloga nastalo odstupanje za 20 i više posto na niže od
podatka navedenih u Zahtjevu (npr. odstupanja u odnosu na predviđeno povećanje smještajnih kapaciteta, na
predviđeno povećanje broja zaposlenih), Potpora se ukida
i korisnik Potpore je istu dužan, uvećanu za zakonsku
zateznu kamatu, vratiti u Proračun Županije. Potpora se
ukida i u bilo kojem drugom slučaju povrede namjenskog
korištenja, kada ju je korisnik, također uvećanu za zakonsku zateznu kamatu, dužan vratiti u Proračun Županije. U
navedenim slučajevima, odnosno nakon povrata sredstava
Potpore, Županija se korisniku Potpore obvezuje vratiti
mjenicu i zadužnicu primljenu temeljem Ugovora.
Ukoliko se nadzorom namjenskog korištenja sredstava Potpore utvrdi da nije bilo povreda namjenskog
korištenja sredstva Potpore, zadužnica i mjenica iz Ugovora vraćaju se korisniku Potpore u roku od dvije godine
nakon završetka ulaganja u projekt.
XI.
Završne odredbe
Ovaj Program može se mijenjati i dopunjavati, ako
se za to ukaže potreba, tijekom njegove provedbe.
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Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 334-01/11-01/06
URBROJ: 2140/01-02-11-03
Krapina: 28. srpanj 2011.
Ž U PAN
mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.r.

OPĆINA DESINIĆ
Na temelju odredbi članka 10. stavaka 3. 4. i 5.,
članka 58. a Zakona o trgovini  (NN  87/08.  i 116/08.  
te članka 25. Statuta Općine Desinić («Službeni glasnik
Krapinsko zagorske županije»  19/09.) Općinsko vijeće
na sjednici održanoj dana 07. 07. 2011. g. donosi
ODLUKU
O TRGOVINI NA MALO IZVAN
PRODAVAONICA
Članak 1.
Ovom  se Odlukom utvrđuje prodaja robe i usluga
na malo, izvan trgovina i to:
- mogući načini prodaje
-lokacije na području općine Desinić na kojima se
može obavljati prodaja  
-korištenje javnih površina
Članak 2.
Prodaju iz članka 1. smiju obavljati pravne i fizičke
osobe koje imaju registriranu djelatnost trgovine odnosno
posjeduju odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine u
skladu sa posebnim propisima.
Prodaja robe na malo izvan prodavaonica može
se obavljati  u skladu sa ovom Odlukom i uz odobrenje
Jedinstvenog upravnog odjela Općine  Desinić.
Članak 3.
Trgovinu na malo moguće je izvan prodavaonica
obavljati na način da se ista odvija :
-na štandovima
-na kioscima
-pokretnom prodajom
-prodajom putem automata
-prigodnom prodajom (sajmovi, manifestacije,
izložbe i dr.).
Članak 4.
Prodaja iz članka 1. st. 1. al. 1. i 2. može se obavljati
na slijedećim lokacijama:
-Trg sv. Jurja - ispred crkve
-Uz sve vjerske objekte u vrijeme vjerskih blagdana
-Uz sportske terene te uz parkirališni prostor u Desiniću, za vrijeme održavanja sportskih natjecanja, raznih
manifestacija,  koncerata i izložaba i sajmova
-Uz parkirališni prostor kod groblja u Desiniću
Članak 5.
Prodaja putem posebno prilagođenih vozila u skladu
sa zasebnim propisima , može se obavljati na području općine Desinić na parkirališnim površinama ili ugibalištima
uz uvjet da se ne ometa sigurnost prometa i ne remeti mir
žitelja. Ovakav oblik prodaje dozvoljen je ukoliko je vozilo udaljeno najmanje 1000 m od prodavaonice- objekta
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u kojem se obavlja djelatnost trgovine.
Članak 6.
Prodaja putem automata odvija se u pravilu unutar
zatvorenih prostora, a tek iznimno na otvorenom i to za
održavanja prigodnih manifestacija.
VANJSKI IZGLED PRODAJNIH OBJEKATA
Članak 7.
Štandovi (klupe, kiosci), moraju biti tehnički ispravni i uredni i roba smije biti izložena samo na njima, moraju
biti estetski oblikovani i redovito održavani.
Izgled kioska, propisuje Općina desinić svojom
zasebnom odlukom.
PRAVO KORIŠTENJA JAVNE POVRŠINE ZA
PRODAJU NA MALO
Članak 8.
Štandovi (klupe, kiosci) koji se postavljaju u okviru
prigodne prodaje, mogu se postaviti na javnoj površini u
skladu  Odlukom Općine Desinić, po  pribavljenoj dozvoli,
a na temelju  prethodno podnesenog zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Desinić.
NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE
Članak 9.
Naknada za korištenje javne površine za sve načine
prodaje iznosi kako slijedi:
na Trgu Sv. Jurja :
-za klupu (štand) 1m2
50, 00 kn
-za parkirano vozilo do štanda
35,00 kn
-za kombi
55,00 kn
Uz vjerske objekte i groblje:
-za klupu (štand) 1m2
50,00 kn
-za parkirano vozilo do štanda
35,00 kn
-za kombi
55,00 kn
-za kamion
100,00 kn
Uz sportske terene:
-za klupu (štand) 1 m2
50, 00 kn
-za parkirano vozilo do štanda
35,00 kn
-za kombi
55,00 kn
-za kamion
100,00 kn
Uz parkirališni prostor u Desiniću:
-za klupu (štand) 1 m2
50,00 kn                     
-za parkirano vozilo do štanda
35,00 kn
-za kombi
55,00 kn
-za kamion
100,00 kn                                                                                    
Članak 10.
Za korištenje javne površine moguće je i zaključiti
ugovor u kom se slučaju naknada   obračunava i plaća
tromjesečno.
Mjesečna visina naknade u paušalnom iznosu zaračunava se ovisno o kvadraturi korištenog prostora i to:
-od 1-3 m2
100,00 kn
-od 3-6 m2
150,00 kn
-iznad  6 m2
300,00 kn.
Članak 11.
Naknada se ne plaća za stare obrte i zanate (užari,
košaraši, lončari, izradu drvenih igračaka).
Članak 12.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Gos-
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podarska inspekcija.
KAZNENE ODREDBE
Članak 13.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do
4.500,00 kn kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja
koja obavlja prodaju izvan mjesta propisanih ovom Odlukom. Odgovorna fizička osoba u pravnoj osobi, kaznit
će se iznosom od 200,00 do 500,00 kn.
Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kn, za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se za prekršaj
fizička osoba –obrtnik.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od objave
u «Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije».
KLASA: 021-04/11-01/15
URBROJ: 2214/03-11-1
Desinić, 07. 07. 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Miljenko Ljubić, v.r.
Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti (NN 79/07), a   u svezi Programa mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti-dezinfekcija, dezinsekcija,
deratizacija- za područje RH, Općinsko vijeće na sjenici
održanoj dana 07. 07. 2011. g., na temelju članka 25. Statuta Općine Desinić (Službeni glasnik Krapinsko zagorske
županije br. 19/09), donosi
ODLUKU
O PRIHVAĆANJU PROGRAMA
MJERA PREVENTIVNE SUSTAVNE
DERATIZACIJE
1.
Prihvaća se predloženi  Program mjera preventivne
sustavne deratizacije (Program njera) na području općine
Desinić, donijet od strane Zavoda za javno zdravstvo KZŽ.
2.
Preventivnom deratizacijom obuhvatit će se:
-100 domaćinstva,
-4 vodospreme: Osredek, Klanječno («Močilno»),
Jazbin, Put K. Lugarića,
-groblje u Desiniću,
-revizijska okna u ulici S. Radića i Taborgradskoj
ulici.
3.
Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije.
KLASA: 021-04/11-01/16
URBROJ: 2214/03-11-1
Desinić, 07. 07. 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Miljenko Ljubić, v.r.
Na temelju članka 12. i članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»NN«  152/08-), te članka 25.
Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik“ Krapinskozagorske županije br. 19/09- ) Općinsko vijeće na  sjednici
održanoj dana 07.07.2011. godine donosi
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ODLUKU
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA, TE
UREĐENJU I ODRŽAVANJU
POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU
OPĆINE DESINIĆ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u
svezi poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi
kao poljoprivredno, a locirano je na području općine Desinić, te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina, a u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera
nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu
proizvodnju.
Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci,
voćnjaci, ribnjaci i drugo zemljište koje se može privesti
poljoprivrednoj proizvodnji.
Zemljište u građevinskom području i zemljište
izvan tog područja, dokumentima prostornog uređenja  
predviđeno za izgradnju, koristi se do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i mora
se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta iz
stavka 2. ovog članka smatra se sprječavanje njegove
zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta
dužni su obradivo poljoprivredno zemljište obrađivati ne
umanjujući njegovu vrijednost sukladno agrotehničkim
mjerama.
Članak 4.
U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta propisuju
se agrotehničke mjere kako slijedi:
1. sprječavanje erozije,
2. sprječavanje zakorovljenosti,
3. čišćenje kanala,
4.  suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
5. spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i dr.
Članak 5.
Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije podrazumijeva se:
- ograničenje ili potpuna zabrana sječe stablašica na
strmim zemljištima, osim sječe iz agrotehničkih razloga,
- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih
površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u
oranice s jednogodišnjim kulturama,
- zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog
sloja poljoprivrednog zemljišta osim u slučajevima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta,
- određivanje obveznog zatravljivanja strmog
zemljišta,
- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura odnosno obvezne sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih
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kultura na strmim zemljištima gdje je prisutna erozija.
Članak 6.
U svrhu sprječavanja zakorovljenosti, vlasnici,
posjednici odnosno korisnici dužni su:
- održavati obradivim i uređivati poljoprivredne
površine, međe, živice i poljske putove,
- uklanjati sav korov, a napose ambroziju sukladno Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja
ambrozije , sprječavati zatravljivanja i obrastanje poljoprivrednog zemljišta i ugara višegodišnjim korovima i
raslinjem.
Obveznici iz ovog članka dužni su provoditi mjere
sukladno stavku 1. točke 1.,2.,3. ovog članka tijekom
vegetacijske sezone tekuće godine u više navrata.
Članak 7.
Radi sprječavanja i otklanjanja erozije i djelovanja
bujica nužno je provoditi mjere zaštite, a osobito: čišćenje  
vodenih kanala, krčenje raslinja i drugi slični radovi, a
u svrhu omogućavanja prirodnog toka oborinskih voda.
Članak 8.
Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na
kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se
sadnja voćnih vrsta, i drugih stablašica 5 metara od međe,
a u građevinskom području 2 m od međe.
Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta zabranjuje se
pošumljavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta osim
marginalnog poljoprivrednog zemljišta pod nagibom i zemljišta male sposobnosti, kad je obvezu pošumljavanja tih
površina propisalo svojom odlukom predstavničko tijelo
Općine, odnosno kad pošumljavanje takva zemljišta zatraži vlasnik ili ovlaštenik od predstavničkog tijela Općine.
U tom se slučaju isti oslobađa plaćanja naknade od
prenamjene poljoprivrednog zemljišta.
Članak 9.
Vlasnici, posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su:
- provoditi postupke za sprječavanje širenja biljnih
štetočina na način propisan Zakonom o zaštiti bilja, te
Zakonom o biljnom zdravstvu, a posebice su dužni odmah
nakon provedenih agrotehničkih mjera (rezidbe, berbe
usjeva) ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao
biti uzrokom biljnih štetočina,
- ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja
(posebice pesticida) uništiti, odnosno odlagati prema
uputama koje su priložene uz ta sredstva.
Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
provodi se radi omogućavanja proizvodnje zdrave hrane,
radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite čovjekova životnog okoliša.
Članak 10.
Vlasnici, posjednici, korisnici poljoprivrednog
zemljišta dužni su:
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih
agrotehničkih mjera, a posebno u trajnim nasadima najkasnije do 01. lipnja tekuće godine,
- odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja
šume, putova i međa na šumskom zemljištu koje graniči
s poljoprivrednim zemljištem,
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- spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova
na poljoprivrednom i šumskom zemljištu vršiti samo uz
poduzimanje odgovarajućih propisanih preventivnih mjera
opreza sukladno Zakonu o zaštiti od požara.
U vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada,  zabranjuje se svako loženje vatre, pa tako i spaljivanje
biljnih otpadaka te korova.
Izuzetno, pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju
ložiti vatru na otvorenom u periodu iz stavka 2. ovog
članka dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne
postrojbe, te organiziranje vatrogasnog dežurstva.
Članak 11.
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina su:
- održavanje živica i međa,
- održavanje poljskih putova,
- uređivanje i održavanje kanala da se omogući
prirodan tok oborinskih voda,
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, te
sprječavanje sadnje u svrhu pošumljavanja,
Članak 12.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati
i obrezivati.
Živice uz poljske putove i živice uz međe u građevinskom području mogu se zasaditi najmanje 40 cm od
ruba puta odnosno međe.
Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih parcela izvan građevinskog područja.
Članak 13.
U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta
koriste se poljski putovi. Održavanje poljskih putova od
interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji
su zajednički dužni brinuti o njihovom održavanju
Članak 14.
Vlasnici, korisnici, posjednici dužni su provoditi
mjere održavanja kanala na poljoprivrednim rudinama
sukladno članku 7. ove Oluke.
Članak 15.
Vlasnici, korisnici, posjednici poljoprivrednih rudina dužni su provoditi mjere sprječavanja zasjenjivanja
sukladno članku 8. ove Odluke.
III . NADZOR
Članak 16.
Vlasnici, korisnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su pridržavati se odredbi ove Odluke.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi poljoprivredni redar.
IV . KAZNENE ODREDBE
Članak 17.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se
za prekršaj pravna osoba, a fizička globom od 200,00 kn
za prekršaj ako:
- ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno
članku 5.,
- ne sprječava zakorovljenost sukladno čl.6.,
- ne čisti vodene kanale kako je navedeno čl. 7.,
- ne sprječava zasjenjivanje susjednih parcela, te vrši

Utorak, 2. kolovoza 2011.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

nedozvoljenu sadnju i pošumljavanje sukladno članku 8.,
- ne provodi postupke sprječavanja širenja biljnih
štetočina sukladno članku 9.,
- ne uklanja suhe biljne ostatke i vrši spaljivanje u
ljetnom periodu tijekom proglašene povećane opasnosti
od požara sukladno članku 10.,
- ne uređuje i održava poljoprivredne rudine sukladno članku 11. ove Odluke.
Novčanom kaznom   od 200,00 kn kaznit će se
odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka
1.ovog članka.
Članak 18.
Novčanom kaznom   od 1.000,00 kn kaznit će se
za prekršaj pravna osoba , a od 200,00 kn fizička osobaovlaštenik, odnosno vlasnik poljoprivrednog zemljišta ako
onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje
agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je ovlaštenik
odnosno vlasnik.
Novčanom kaznom   od 200,00 kn kaznit će se
odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka
1. ovog članka.
Članak 19.
Provođenje agrotehničkih mjera osigurat će nadležno tijelo Općine Desinić na teret vlasnika ili ovlaštenika
ako ih isti na provede u zadanom roku.
Članak 20.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o agrotehničkim mjerama i poljoprivredi
i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije)
Članak 21.
Ova Odluka objavit će se  u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-04/11-01/14
URBROJ:2214/03-11-1
Desinić,07.07. 2011.                                                           
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Miljenko Ljubić, v.r.

OPĆINA HRAŠČINA
Na temelju članka 12 i 13. Zakona o lokalnoj i područnoj( regionalnoj) samoupravi (Narodne novine” broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 16/09-pročišćeni
tekst) i članka 4. Zakona o udrugama (“Narodne novine”
br. 88/01 i 11/01), te članka 21. Statuta Općine Hrašćina
(Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 14/09),
Općinsko vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj dana 13.
07. 2011. godine d o n o s i
ODLUKU
O PRISTUPANJU OPĆINE HRAŠĆINA U
ČLANSTVO UDRUGE OPĆINA U
REPUBLICI HRVATSKOJ
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Hrašćina
utvrđuje da Općina Hrašćina pristupa u članstvo Udruge
općina u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu radi
promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa i unapre-
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đenja suradnje Općine Hrašćina sa drugim Općinama u
Republici Hrvatskoj.
Članak 2.
Općina Hrašćina prihvaća Statut Udruge općina
u Republici Hrvatskoj donijet na sjednici Skupštine te
Udruge održanoj dana   02. prosinca 2008. godine i da
pristupanjem u članstvo u Udruge općina Općina Hrašćina preuzima sva prava i obveze propisane člankom 9.
Statuta Udruge.
Članak 3.
Općina Hrašćina prihvaća Poslovnik o radu Skupštine Udruge Općina u Republici Hrvatskoj donijet na
sjednici Skupštine te Udruge održanoj dana 02. prosinca
2008. godine i Odluke donijete od strane nadležnih tijela
imenovane Udruge.
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Hrašćina ovlašćuje i određuje načelnika Općine za predstavnika Općine Hrašćina
u tijelima Udruge Općina u Republici Hrvatskoj.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
KLASA: 007-01/11-0103
URBROJ: 2211/03-11/02
Trgovišće,  13. 07. 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Zozoli, v.r.
Na temelju članka 21. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne
novine br. 40/08 i 44/08), i članka 40. Statuta Općine Hrašćina (Sl.glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/09)
Općinski načelnik d o n o s i
ODLUKU
IMENOVANJU POVJERENIKA
CIVILNE ZAŠTITE
Članak 1.
   Imenuju se povjerenici civilne zaštite po mjesnim
odborima:
1. IVANČAN /IVAN/ MIROSLAV, Hrašćina 30,
rođ. 28.09.1983. za mjesni odbor Hrašćina
2. PLANTAK /IVAN/ MARIO, Habekov Jarek 20,
rođ. 12.06. 1970. za mjesni odbor Trgovišće
3. ANDRAŠEK /BOŽIDAR/ ZDRAVKO, Vrbovo
116, rođ. 12.02.1973. za mjesni odbor Vrbovo
4. VUK-ŠAVORIĆ /TOMO/ ZDRAVKO, Husinec
17, rođ. 26.12.1967. za mjesni odbor Husinec
5.  ČAVEC /JOSIP/ PREDRAG, Donji Kraljevec
41, rođ.22.06.1985. za mjesni odbor Kraljevec.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA: 810-06/10-01/02
URBROJ: 2211/03-11-01/02
Trgovišće, 11.07.2011.
OPĆINSKI NAČELNIK
Branko Tukač, v.r.
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OPĆINA KONJŠČINA
Na temelju članka 28. ,29.,i 29 a. stavka 1. alineja
1. Zakona o zaštiti i spašavanju ( Narodne novine,broj
174/04 79/07,  38/09 i 127/10 ), i članka  25. Statuta Općine Konjščina  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 12/08 i 14/09, po  prijedlogu  Općinskog  
načelnika   Općine  Konjščina, Općinsko vijeće Općine  
Konjščina  na 19. sjednici, održanoj   20. srpnja   2011.  
godine donijelo je
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE KONJŠČINA U 2011. GODINI.
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica
nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara,
s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te
okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava
zaštite i spašavanja (stožeri, zapovjedništva, civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, udruge građana od značaja za
zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom
i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose
se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja  području  Općine   Konjščina   u 2011.godini
(u daljnjem   tekstu: Smjernice).                                                  
I
Smjernice se odnose na sljedeće subjekte :
1.  OPĆINA  
Izrada i donošenje Procjene ugroženosti i Planova
zaštite i spašavanja za područje Općine  Konjščina
2. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja;
zapovjedništvo civilne zaštite, postrojbe  opće namjene i
druge snage civilne zaštite)
- sudjelovanje u izradi izmjene i dopune Procjene
ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja,
- osposobljavanje, uvježbavanje i opremanje stožera
zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite, pripadnika ustrojenih postrojbi i drugih snaga civilne zaštite
opremom i materijalno- tehničkim sredstvima,  
zaštite uz organizaciju Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina,
-   nakon ustrojavanja   pozivarskog sustava za
pripadnike postrojbi civilne zaštite povremena  provjera  
funkcioniranja   pozivarskog  sustava,
- sagledavanje realnih mogućnosti provođenja mjera
zaštite i spašavanja i civilne zaštite sukladno Planu zaštite
i spašavanja,
- iskazivanje mogućnosti za osiguravanje uvjeta za
provođenje zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih
dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja i
civilne zaštite, sukladno Planu zaštite i spašavanja.
3. VATROGASTVO (Javna vatrogasna postrojba
Zabok, DVD    Konjščina   ( središnje   društvo) , DVD
Jertovec, DVD  Galovec – Krapina – Selo, DVD Gornja   
Konjščina).                              
- u Proračunu Općine Konjščina  planirati  (  planirana   su ) stavku za redovno financiranje lokalnih DVD-a
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i JVP,  a shodno članku 45. Zakona o vatrogastvu,
- inzistirati da DVD-i po održavanju redovnih godišnjih izvještajnih skupština podnesu izvješća o radu i
poslovanju za proteklu godinu te program rada za narednu
godinu na razmatranje i potvrđivanje Općinskom načelniku, te Općinskom  vijeću   Općine Konjščina ,
- konzultirati inspektora za vatrogastvo PUZS
Zabok prigodom redovnog godišnjeg nadzora o smjernicama daljnjega razvoja vatrogastva a u okviru ukupnih
mjera za provođenje posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH,
- iskazati bitne odrednice (posebno na bazi materijalno tehničke opremljenosti) daljnjeg materijalno tehničkog razvoja, razvoja i obuhvaćanja kadrova, održavanja
taktičko pokaznih vježbi,
- inzistirati potvrđivanje imenovanja vatrogasaca
s posebnim ovlastima i odgovornostima (samo osobama
koje ispunjavaju propisane uvjete),
- zadati viši stupanj jačanja spremnosti za djelovanje
u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području
Općine  Konjščina  u  2011. godini,
- daljnji razvoj hidrantske mreže u onim dijelovima
Općine gdje je to potrebno (  prvenstveno kog  gradnje
novih   vodopskrbnih   sustava   - dio  naselja Jertovec,
Gornja  Konjščina i  Peščeno ),
- za brdovita naselja i rijetko naseljene zone planirati
nabavu suhih sredstava gašenja kao i osigurati cestovni
pristup (u svim vremenskim uvjetima ) vatrogasnim i
sličnim vozilima,
- propagirati provođenje Odluke o spaljivanju korova, suhe trave i biljnog otpada,
- locirati eventualne zone rizika (posebno zbog
gospodarskih zona),
- edukacija stanovništva o uzrocima nastanka požara
i o osnovama gašenja požara,
            -  nastaviti suradnju sa susjednim DVD-ima,
Vatrogasnom zajednicom Krapinsko – zagorske županije.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE
DJELATNOSTI
- Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije
- Opća bolnica Zabok – Bračak
- Dom  zdravlja Krapinsko – zagorske  županije
Ambulante opće  medicine   Konjščina   i  to:
- Ambulanta  dr. Helene Jurina,
- Ambulanta dr. Nikice  Božović
- Privatna   ambulanta dr. Dragutin Zajec
- Cvjećarna «MIMOZA«  vl.  Dražena   Čopora ,
Krapina  Selo ( pogrebne usluge)  
- Veterinarska stanica Zlatar  Bistrica – Ambulanta  
Konjščina  
- Veterinarska  ambulanta Konjščina  d.o.o. Konjščina, D. Konjščina 26 a
- Komunalac  Konjščina  d.o.o. Konjščina, Jertovec   
150
- Plin Konjščina, d.o.o. Konjščina, Jertovec  150
- HEP, «Elektra“ Zabok – Pogon  Zlatar  Bistrica  i  
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- Elektra  Zagreb, Pogon  Sveti Ivan Zelina
- Zagorski vodovod Zabok
- DVD Konjščina
- DVD   Jertovec
- DVD Galovec – Krapina  Selo
- DVD Gornja  Konjščina
- JVP Zabok
- Gradski   Crveni križ   Zlatar, Zlatar  Bistrica
Opća bolnica Zabok, Dom zdravlja   Krapinsko  zagorske  županije   i Zdravstvene ambulante  u  Općini    
Konjščina   dužni su se aktivno uključiti u provođenje
svih mjera civilne zaštite u slučaju elementarnih i drugih
katastrofa.
Sa  Gradskim Crvenim križem Zlatar započeti aktivnosti oko edukacije stanovništva za zaštitu i spašavanje
u slučaju elementarnih i drugih nepogoda.
Zavod za javno zdravstvo u slučaju elementarnih
nepogoda i civilizacijskih katastrofa na području Općine
Konjščina  u okviru svojih nadležnosti sprječavati nastanak epidemija i ekoloških katastrofa.
Zagorski vodovod Zabok,  Komunalac  Konjščina  
d.o.o. i  Plin  Konjščina  d.o.o.  , HEP DP Elektra Zlatar  
Bistrica  kao nosioci održavanja komunalne infrastrukture
dužni su u slučaju elementarnih i drugih nepogoda pojačati
svoje aktivnosti.
Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju Općina Konjščina   ima obvezu osigurati uvjete za premještanje,
zbrinjavanje i sklanjanje kao i druge mjere i aktivnosti
u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine prema postojećim
planovima za zaštitu i spašavanje za područje Općine
Konjščina .
II
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA  ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  U 2010. GODINI
1. Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo
5. 000,00  kuna
postrojbe civilne zaštite  2.  Vatrogastvo:                                                                   
- DVD – a   
223.000,00  kuna
- JVP  - a    
98.000,00  kuna
3.  Higijeničarska služba
15. 000,00  kuna                                                 
4.  Deratizacija  i dezinsekcija /red.br. 115/
10. 000,00  kuna
5.  Crveni križ    / red.br. 175/
35. 000,00  kuna
SVEUKUPNO :
386.000,00  kuna
KLASA :810-01/11-01/1
URBROJ :2211/04-1-11-3
Konjščina, 20. srpnja   2011.                 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA         
Mladen  Majcen, dip.ing.  agr., v.r.     
Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona
o zaštiti i spašavanju   («Narodne novine» broj:174/04,
79/07, 39/09 i 127/10.) i članka 25. Statuta Općine Konjščina  (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
broj: 12/08 i 14/09), Općinsko vijeće Općine Konjščina   
na  19.   sjednici održanoj dana  20. srpnja   2011.  godine,
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donijelo je

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA (ANALIZE)
O STANJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE KONJŠČINE
I
DONOŠENJU SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU
I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE KONJŠČINA
I.
Prihvaća se Izvješće (analiza) o stanju zaštite i spašavanja na području Općine  Konjščina  u 2010. godini .
II.
Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine   Konjščina  
za  2011. godinu
III.
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području
Općine   i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja na području Općine Konjščina  sastavni su
dio ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA:810- 01/11-01/01
UR.BR:2211/04-1-11-6
Konjščina,  20.   srpnja    2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Majcen, dipl. ing. agr., v.r.
Općinsko  vijeće  Općine Konjščina na 19. sjednici,
održanoj  20. srpnja  2011. godine,  temeljem  članka 391.
Zakona  o  vlasništvu i drugim  stvarnim pravima („Narodne novine” br. 101/98,135/99,25/00,73/00,30/01.,59/01.,
114/01., 153/02., 163/03., 16/04., 30/04., 121/05., 151/05 ,
141/06, 146/08 i 38/09 ), članka 6. Zakona  o  zakupu poslovnog   prostora  ( „Narodne novine” br. 91/96, 124/97,
174/04 i 38/09) i uz  primjenu  Zakona o poljoprivrednom  
zemljištu  ( „Narodne novine”  br. 152/08, 25/09, 153/09,
21/10, 39/11 i 63/2011)  u postupku    Natječaja  o prikupljanju ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora
i pripadajućeg  zemljišta   ,  donijelo je
ODLUKU
O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG
PROSTORA I PRIPADAJUČEG ZEMLJIŠTA U
K. O. PEŠĆENO
Točka   1.
Josipu Mešnjaku  iz  Budinšćine, Pece  41 i    Kreši
Mariću  iz Golog  Brega, Golobreška I odvojak br. 34,
Zagreb  daje   se u   zakup  poslovni prostor i  pripadajuće  
zemljište  u   k. o. Pešćenu   sukladno  Ponudi   od  04.
05. 2011. godine  dostavljenu na Natječaj  o prikupljanju
ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora i pripadajućeg  zemljišta ( „ Narodne novine” br.  49/2011  od
29. 04. 2011. godine  i  to:
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Naziv  poslovnog  
prostora
Adresa , kat. oznaka
Gospodarski  objekti Pešćeno  
čkbr. 1501/1  
u  Pešćenu   i pripadajuće zemljište
čkbr. 1502/1
čkbr. 1501/5
čkbr. 1501/6
čkbr. 1501/7
čkbr. 1501/8
čkbr. 1501/21
čkbr. 1501/22
čkbr. 1501/23
čkbr. 1501/24
čkbr. 1502/2
čkbr. 1502/3
čkbr. 1502/4
čkbr. 1503/3
čkbr. 1504/3   
UKUPNO:           
Točka  II.
Nekretnine   iz  točke  I . ove Odluke   daju  se  u  
zakup za namjene poljoprivredne proizvodnje prema
elaboratu  dostavljenom  uz  ponudu  koja je   prilog ovoj  
Odluci  na  vrijeme od  20 godine  uz  plaćanje  zakupnine
od  1.200,00  kuna  mjesečno .
Utvrđena   zakupnina    iz   stavka   I. ove   točke   
mijenjat će  se  tijekom  vremenskog   razdoblja  trajanja    
zakupa  zavisno  od  porasta  tečaja  EUR-a  u  odnosu  na  
kunu za 10 +/- 10 % (  u  času  donošenja   ove  Odluke   
uzima  se   obračunski  tečaj  od 7,4 kune/EUR).
Jednom  godišnje     Općinskom  vijeću   dostavljat
će  se izvještaj  o  predmetnom   zakupu.
Točka  III.
Temeljem   ove  odluke   Općinski  načelnik  sklopit
će   ugovor  o  zakupu  kojim  će  se  regulirati   međusobna   
prava  i  obveze.  
KLASA: 940-01/10-01/7
URBROJ: 2211/04-3-11-12
Konjščina,  20. srpnja   2011.
PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen  Majcen, dipl. ing. agr., v.r.
Na  temelju članka  s člankom 391. stavak 1.   Zakona  o  vlasništvu i  drugim   stvarnim   pravima  („Narodne  
novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,
79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09) i  Odluke o utvrđivanju  
načina  raspolaganja  nekretninama u  vlasništvu  Općine  
Konjščina,   (Službeni   glasnik    Krapinsko – zagorske  
županije»   br. 4/99), članka 35.povezano   sa   člankom
48. stavak 1. točka 5. Zakona   o  lokalnoj   i  područnoj  
(regionalnoj )   samoupravi   ( «Narodne   novine» br.
33/01, 60/01,  129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)  i članka  
25.  Statuta   Općine   Konjščina  ( «Službeni  glasnik  Kra-

Površina  
4679 m2    
4053 m2,
7.215 m2   
6.449 m2   
6.880 m2   
6.172 m2   
1.306 m2   
2.608 m2   
1.086 m2  
3.989 m2  
878 m2  
1.971 m2  
950 m2  
5.830 m2  
3.223 m2
57.290 m2

Utorak, 2. kolovoza, 2011.

k.o.
K. O. PEŠĆENO
dvorište i gosp.
objekt  oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
livada
livada

pinsko – zagorske   županije» br. 12/08 i 14/09) Općinsko   
vijeće  Općine  Konjščina  na   19.   sjednici  održanoj 20.
srpnja  2011.  godine,  donijelo je:
ODLUKU
1.
Prihvaća   se INFORMACIJA  o postupcima   vezanim   uz  Zonu   malog  gospodarstva Konjščina  1 – ZMG  
( Klasa: 310-01/11-01/08, Urbroj: 2211/04-1-11-4 od 14.
srpnja  2011. g. )   i prima na  znanje    pismo namjere  
tvrtke  KLASA  d.o.o.  Varaždin, Stanka  Vraza 1 uz priloženi  Elaborat – SUNČANA ELEKTRANA KLASA V  
od 06. 06. 2011. godine.
2.
Podržavaju  se    aktivnosti koje  se  poduzimaju  
u   cilju realizacije   Programa realizacije   Zone  malog  
gospodarstva  Konjščina  1 u  što je  uključeno  i    raspisivanje novog   javnog natječaja   za  prodaju  preostalih  
nekretnina  - zemljišta u  Zoni.
Početni iznos   kupoprodajne  cijene  za  uređeno  
građevinsko zemljište iznosi  50,00 kuna/m2, a  za neuređeno   građevinsko zemljište  20,00 kuna/m2.
Jamčevina    za ozbiljnost   ponude    iznosi   5%  
od  ukupne   početne  cijene   zemljišta koje je  predmet  
natječaja .
3.
Zadužuje   se   Općinski načelnik i    Jedinstveni
upravni odjel  da   provede  ovu  odluku, te i nadalje   kontinuirano  izvještava   Općinsko    vijeće   o  aktivnostima   
vezanim u  Zonu  malog  gospodarstva  Konjščina  1.  
KLASA: 310-01/11-01/08
URBROJ:
2211/04-1-11- 5
Konjščina, 20. srpnja   2011.
PREDSJEDNIK   OPĆINSKOG    VIJEĆA:
Mladen  Majcen,  dipl. ing. agr., v.r.
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Na  temelju članka  391.     Zakonom o  vlasništvu
i drugim  stvarnim pravima  ( « Narodne  novine»  br.
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i   36/09
) , članka  35. točka  5. Zakona   o  lokalnoj i područnoj   ( regionalnoj) samoupravi   («Narodne novine» br.
33/01,60/02,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka    25.
Statuta  Općine   Konjščina  ( «Službeni  glasnik Krapinsko  - zagorske  županije» br. 12/08 i 14/09 )  Općinsko  
vijeće  Općine   Konjščina  na   19. sjednici  održanoj 20.
srpnja   2011. godine,  donijelo je   
ODLUKU
Točka  I.
Zemljište   u  vlasništvu   Općina  Konjščina   koje  
nije    predviđeno  za  javnu  namjenu  i  neće    u narednom  
razdoblju u  minimalno  10    godina    biti    predviđeno   za  javne  namjene    moguće  je prodati    sukladno  
odredbama   Zakona   o  vlasništvu i  drugim  stvarnim
pravima  (  putem javnog  natječaja, odnosno   neposrednom pogodbom)   pod  slijedećim uvjetima:
-   Za  zemljište koje  se  nalazi  u   naselju  Konjščina   početna  cijena  zemljišta   kod  raspisivanja javnog
natječaja, kao i  za   zemljište  koje      čini   cjelinu  sa  već   
postojećom  građevinskom   česticom i   ne  prelazi  20  
% ukupne   čestice i prodaje  se neposrednom pogodbom
iznosi  20  EURA/ čhv., plativo u kunama  prema  srednjem tečaju   NBH  na   dan  sklapanja   kupo-prodajnog  
ugovora.
Radi  se   isključivo o   zemljištu koje nije    samostalna    čestica  i nije  predviđeno  za  izgradnju   novog  
objekta sukladno važećim   propisima  i prostorno – planskoj   dokumentaciji;
-   Za  zemljište koje  se  nalazi  u  drugim naseljima   Općine   Konjščina     početna  cijena  zemljišta   
kod  raspisivanja javnog natječaja, kao i  za   zemljište  
koje      čini   cjelinu  sa  već   postojećom  građevinskom   
česticom i   ne  prelazi  20  % ukupne   čestice i prodaje  
se neposrednom pogodbom iznosi 3  EURA/ čhv, plativo  
u kunama  po  srednjem tečaju NBH  na  dan  sklapanja
kupo – prodajnog  ugovora.
Točka   II.
Kod prodaje  zemljišta  sukladno  točki I.  ove  Odluke   u  kupoprodajnom    ugovoru   ugradi odredba    upisa     
založnog    prava  služnosti u  korist  Općine  Konjščina
u  svrhu izgradnje, rekonstrukcije,  sanacije i / ili popravaka   komunalne   infrastrukture (   gradnja nogostupa,  
javna  rasvjeta, plin,   kanalizacija,  vodoopskrba  i  dr. )  
minimum   ( 1) - 2  metra  unutar  zemljišta od  sadašnje  
ulice – javnog  puta  na    dijelu  zemljišta   u  cijeloj  dužni  
gdje  zemljište  graniči  sa   javnom prometnom površinom.
Točka  III.
Kupci, odnosno   zainteresirane  osobe  za  podnošenje   zahtjeva  za    kupnju   zemljišta   temelje  ove Odluke  
dužne  su    uplatiti   naknadu  u  iznosu  od  5.000,00
do 10.000,00 kuna  za   rješavanje prethodnog  pitanja  (
izmjere  i  parcelacije   zemljišta, izradu  PGP-ea i sl. ).    
Točka  IV.
Općinski načelnik   Općine    Konjščina  i  Jedinstveni  upravni  odjel  Općine    Konjščina   provodit  će  ovu  
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Odluku, te najmanje   dva  puta  godišnje     izvještavati   
Općinsko  vijeće   o   učinjenom.
Točka  IV.
Ova Odluka   stupa na  snagu  danom  donošenja,  
a objavit  će  se  u  «Službenom  glasniku  Krapinsko  zagorske  županije.
Klasa: 944-01/11-01/2
Urbroj: 2211/04-1-11-5
Konjščina,20. srpnja  2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen  Majecen, dipl. ing. agr., v.r.
Na temelju članka 10. Odluke o priznanjima Općine Konjščina, («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br. 8/07, 12/10 i 13/2011), Općinsko vijeće
Općine Konjščina na 19. sjednici, održanoj 20. srpnja
2011. godine, donijelo je
ODLUKU
O DODJELI PRIZNANJA OPĆINE KONJŠČINA
U 2011. GODINI
I.
POVELJA OPĆINE KONJŠČINA – najviše priznanje koje Općina dodjeljuje:
IVAN JARNJAK, rođ. 09.04.1941., Zagreb, Trg
sv. Marka 6. – potpredsjednik Hrvatskog sabora - za
suradnju, doprinos i zasluge koji su rezultirali razvoju
Općine Konjščina
PLAKETA OPĆINE KONJŠČINA – priznanje
za posebno vrijedne rezultate koji doprinose razvoju i
ugledu Općine
a) pojedincu – građaninu/fizičkoj osobi: (abecednim
redom)
1. IVAN (Josip) KOŽIĆ , rođ. 26. 07. 1966. godine,
Konjščina, Vukovarska 14.
- za rad na razvoju, modernizaciji i promociji pčelarstva na području Općine Konjščina i šire
2. Dr. ZDENKA (Matija) OPAČIĆ , rođ. 22.
08.1940., Konjščina, Vukovarska 15,
- za dugogodišnji rad i postignute rezultate u društvenom životu i radu udruga građana, te unapređenju rada
i proširenja Dječjeg vrtića Konjščina
b) u oblasti gospodarstva:
3. HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Ulica grada
Vukovara 220
- za suradnju i pružanje pomoći razvoju i izgradnji
vodoopskrbe i odvodnje u Općini Konjščina
4. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARASTVA,
Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV
- za suradnju i aktivnosti koje rezultiraju bržem i boljem razvoju infrastrukture na  području Općine Konjščina
te vodoopskrbe u naselju Gornja Konjščina
II.
ZAHVALNICA OPĆINE KONJŠČINA - dodjeljuje
se za razne vidove pomoći, doprinose u radu i stvaralaštvu, humanitarne aktivnosti, masovnost, rad s mladima,
aktivnosti u društvenom životu:
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a) pojedincu/građaninu – fizičkoj osobi:
1. DUBRAVKO (Ivan) MOKOSEK, rođ.
26.02.1980., Jelovec 48, Konjščina
– za doprinos razvoju vatrogastva te drugom
radu kojim se unapređuje i poboljšava život u Općini
Konjščina,
b) u oblasti društvenih aktivnosti:
2. ŽENSKI VOKALNI SASTAV «KUŠLEC» KONJŠČINA – za promociju Općine Konjščina u Županiji
i šire
III
Priznanja Općine Konjščina utvrđena ovom Odlukom dodijelit će se povodom dana obilježavanja Dana
općine i Župe sv. Dominika, Konjščina, 08. kolovoza
2011. godine.
IV
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije»
KLASA: 060-01/11-01/3
URBROJ: 2211/04-1-11-11
Konjščina, 20. srpnja 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mladen Majcen, dipl.ing. agr., v.r.

SLUŽBENO GLASILO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Uređuje uređivački odbor: Dubravka Sinković (tajnik Županije)- glavni i odgovorni urednik
Ljiljana Malogorski- zamjenik glavnog urednika • Svjetlana Goričan- član
Adresa redakcije: Magistratska 1, 49000 KRAPINA • telefon: (049)329-252 • Telefax: (049) 329-255
Izdavač: “SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.” Krapina, Zagrebačka cesta 26 • e-mail: sluzbeni-glasnik@kr.htnet.hr
Direktor: Zdravko Grabušić, telefon: (049) 371-490, 300-044 • telefax: (049) 300-043
List izlazi jedanput mjesečno ili prema potrebi.
Priprema teksta, prijelom i tisak: “SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.” Krapina

Pretplatnicima koji se pretplate tijekom godine
jamčimo primitak svih prethodno izašlih brojeva.

