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REPUBLIKA HRVATSKA
AKTI MINISTARSTVA
POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA
I RURALNOG RAZVOJA
1.
Temeljem odredbe članka 54. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 66/01,
87/02, 48/05 i 90/05), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja daje
SUGLASNOST
na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Podturen, Klasa: 021-05/07-01/737,
Urbroj: 2109/13-07-01 od 19. studenoga 2007. godine.
Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države za Općinu Podturen sastavni
su dio ove Suglasnosti.
KLASA: 320-02/07-01/2069
URBROJ: 525-9-08-02/SK
Zagreb, 21. siječnja 2008.
MINISTAR
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
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MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
AKTI POGLAVARSTVA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
1.
Temeljem članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu
(“Narodne novine”, broj 106/99, 117/01, 96/03 i 139/04 pročišćeni tekst), članka 41. Statuta Međimurske županije
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 1/07 - pročišćeni tekst) i članka 5. Poslovnika Poglavarstva Međimurske
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
9/01), Poglavarstvo Međimurske županije na 51. sjednici
održanoj 15. siječnja 2008. godine, donijelo je

gasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Međimurske
županije.
2. Potvrđivanje imenovanja iz točke 1. ovog Zaključka
obvezuje na primjenu posebnih mjera iz članka 23. Zakona o
vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 106/99, 117/01, 96/03
i 139/04 - pročišćeni tekst).
		
3. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
POGLAVARSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

ZAKLJUČAK
o potvrđivanju imenovanja županijskog vatrogasnog
zapovjednika Vatrogasne zajednice Međimurske
županije
1. Potvrđuje se imenovanje IVANA KRIŠTOFIĆA,
dipl. ing., iz Mačkovca, za županijskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Međimurske županije.
2. Potvrđivanje imenovanja iz točke 1. ovog Zaključka
obvezuje na primjenu posebnih mjera iz članka 23. Zakona o
vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 106/99, 117/01, 96/03
i 139/04 - pročišćeni tekst).
		
3. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
POGLAVARSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
KLASA: 214-01/08-03/1
URBROJ: 2109/1-03-08-03
Čakovec, 15. siječnja 2008.
ŽUPAN
Josip Posavec, dipl. ing., v. r.

2.
Temeljem članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu
(“Narodne novine”, broj 106/99, 117/01, 96/03 i 139/04 pročišćeni tekst), članka 41. Statuta Međimurske županije
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 1/07 - pročišćeni tekst) i članka 5. Poslovnika Poglavarstva Međimurske
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
9/01), Poglavarstvo Međimurske županije na 51. sjednici
održanoj 15. siječnja 2008. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o potvrđivanju imenovanja zamjenika županijskog
vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice
Međimurske županije
1. Potvrđuje se imenovanje DAMIRA KOVAČIĆA,
dipl. ing., iz Zasadbrega, za zamjenika županijskog vatro-

KLASA: 214-01/08-03/1
URBROJ: 2109/1-03-08-04
Čakovec, 15. siječnja 2008.
ŽUPAN
Josip Posavec, dipl. ing., v. r.
3.
Temeljem članka 41. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 1/07 - pročišćeni
tekst) i članka 5. Poslovnika Poglavarstva Međimurske
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
9/01), Poglavarstvo Međimurske županije na 51. sjednici
održanoj 15. siječnja 2008. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Sporazum HEP ESCO d.o.o.
za izradu Investicijske studije za projekt primjene
mjera energetske učinkovitosti na osnovnim
i srednjim školama Međimurske županije
1. Daje se suglasnost na Sporazum HEP ESCO d.o.o.
za izradu Investicijske studije za projekt primjene mjera
energetske učinkovitosti na osnovnim i srednjim školama
kojima je osnivač Međimurska županija.

ka.

2. Sporazum iz točke 1. čini sastavni dio ovog Zaključ-

		
3. Ovlašćuje se Josip Posavec, dipl. ing., župan da
potpiše Sporazum iz točke 1. ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
POGLAVARSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
KLASA: 310-01/07-02/1			
URBROJ: 2109/1-03-08-02
Čakovec, 15. siječnja 2008.
ŽUPAN
Josip Posavec, dipl. ing., v. r.
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4.
Temeljem članka 41. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 1/07 - pročišćeni
tekst), članka 5. Poslovnika Poglavarstva Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/01),
sukladno članku 14. Statuta Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj
2/06), Poglavarstvo Međimurske županije na 51. sjednici,
održanoj 15. siječnja 2008. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o određivanju visine naknade članovima Upravnog
vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području
Međimurske županije
1. Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske
županije imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu
Upravnog vijeća.
2. Predsjedniku/predsjednici Upravnog vijeća Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije pripada naknada
za sudjelovanje u radu Upravnog vijeća u iznosu 900,00
kuna neto (slovima: devetsto kuna) mjesečno, a članovima
Upravnog vijeća 700,00 kuna neto (slovima: sedamsto kuna)
mjesečno.
3. Sredstva potrebna za isplatu naknada iz točke 2. ovog
Zaključka osiguravaju se u Proračunu Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Međimurske županije, a isplaćuju se na žiro - račun svakog
člana Upravnog vijeća.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku
Međimurske županije”.
POGLAVARSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-09/08-03/1
URBROJ: 2109/1-03-08-01
Čakovec, 15. siječnja 2008.
ŽUPAN
Josip Posavec, dipl. ing., v. r.

AKTI SAVJETA MLADIH
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
1.
Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/07), Savjet mladih Međimurske županije na 3.
sjednici održanoj 21. siječnja 2008. godine, donio je
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POSLOVNIK
o radu Savjeta mladih Međimurske županije
Članak 1.
Ovim Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada
Savjeta mladih Međimurske županije (u daljnjem tekstu:
Savjet), a posebice: konstituiranje Savjeta, mandat članova
Savjeta, način sazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog
reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, tijek sjednice,
odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika, osnivanje i
imenovanje članova radnih tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika, prava i dužnosti
članova, te predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta
i druga pitanja od značaja za rad Savjeta.
Konstituiranje Savjeta
Članak 2.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik
Skupštine u roku od 15 dana od stupanja na snagu Odluke
o osnivanju Savjeta.
Konstituirajućom sjednicom predsjedava predsjednik
Skupštine ili po njemu ovlaštena osoba.
Savjet mladih smatra se konstituiranim izborom predsjednika.
Mandat članova Savjeta
Članak 3.
Članovi Savjeta biraju se na dvije godine.
Skupština će razriješiti člana Savjeta i prije isteka mandata
ako neopravdano ne prisustvuje sjednicama Savjeta najviše
tri puta, ako promijeni prebivalište, ako navrši trideset
godina života, ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
šest mjeseci, te na osobni zahtjev.
Osobni zahtjev za razrješenje dostavlja se Skupštini, dok
je o ostalim razlozima za razrješenje pojedinog člana prije
isteka mandata Savjet dužan obavijestiti Skupštinu.
Članak 4.
Savjet predstavlja i zastupa predsjednik.
Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i po
njegovoj izričitoj ovlasti u pisanom obliku.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju
članovi toga tijela iz svojih redova na konstituirajućoj
sjednici većinom glasova svih članova Savjeta.
Skupština će osigurati prostorne, administrativne i druge
uvjete za rad Savjeta.
Djelokrug rada Savjeta
Članak 5.
Savjet u okviru svog djelokruga promiče interese mladih
u Županiji, te sa Županijom provodi zajedničke ciljeve za
dobrobit mladih, a posebno:
- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine
koji su od interesa za mlade,
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predlaže Skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od
značaja za unapređivanje položaja mladih u Županiji,
način rješavanja navedenih pitanja te donošenje akata
kojima će unaprijediti položaj mladih u Županiji,
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe županijskog
programa za mlade,
skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima
značajnim za unapređivanje njihovog položaja,
potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina i
gradova s područja Županije, te drugih županija,
predlaže program rada Savjeta, te financijski plan,
po potrebi poziva predstavnike Županije na sjednice
Savjeta,
obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Poslovni red na sjednici
Sazivanje sjednice
Članak 6.
Savjet održava sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca,
a po potrebi i češće.
Sjednice Savjeta saziva i njima predsjedava predsjednik
Savjeta.
Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu, ako to smatra neophodnim i na prijedlog najmanje
trećine članova Savjeta, u roku od 3 dana od dana primitka
zahtjeva.
Članak 7.
Sjednica Savjeta saziva se u pravilu pisanim putem.
Uz poziv za sjednicu članovima Savjeta dostavlja se
prijedlog dnevnog reda s materijalima o kojima će se voditi
rasprava, kao i zapisnik s prethodne sjednice, najmanje pet
dana prije održavanja sjednice.
Izvanredna sjednica saziva se telefonskim putem, dok
se prijedlog dnevnog reda dobiva na samoj sjednici.
Dnevni red
Članak 8.
Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Savjeta.
U dnevni se red uvrštavaju svi predmeti što su ih podnijeli
ovlašteni predlagatelji upućeni predsjedniku.
Predsjednik Savjeta može na sjednici, prije utvrđivanja
dnevnog reda, mijenjati prijedlog dnevnog reda tako da se
pojedine točke ili izostave ili nadopune.
Članak 9.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno
odlučuje o prijedlogu da se pojedina točka izostavi, a nakon
toga da se dnevni red dopuni novim prijedlogom.
Po utvrđivanju izmjena i dopuna dnevnog reda predsjednik Savjeta daje na glasovanje prihvaćanje dnevnog
reda u cjelini.
Članak 10.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu
o pojedinim temama i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.
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Predsjedavanje sjednicom i sudjelovanje
u radu sjednice
Članak 11.
Sjednicom Savjeta predsjedava predsjednik Savjeta,
a ako je on odsutan ili spriječen, sjednicu vodi njegov
zamjenik.
U radu Savjeta mogu sudjelovati, bez prava glasa, i
stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb
o mladima.
Tijek sjednice
Članak 12.
Savjet može raditi ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta. Svoju spriječenost članovi moraju na vrijeme
opravdati. Predsjednik određuje početak rada sjednice kad
se utvrdi da postoji nazočnost potrebitog broja članova.
Ako predsjednik utvrdi da na sjednici nije nazočan
potrebit broj članova, prekida i odgađa sjednicu za drugi
određeni dan.
Predsjednik će prekinuti ili odgoditi sjednicu ukoliko
se tijekom njezina trajanja utvrdi da Savjet više nema
kvorum.
Članak 13.
Na sjednici u tijeku rasprave, svaki član ili drugi sudionik u raspravi govori kratko, najviše 5 minuta, isključivo
u vezi s predmetom rasprave.
Na sjednici se o svakom predmetu iz utvrđenog dnevnog
reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje. Rasprava se zaključuje kad se utvrdi da nema više prijavljenih govornika.
Kada se iscrpi dnevni red sjednice, predsjedavajući
zaključuje sjednicu.
Odlučivanje
Članak 14.
Savjet donosi odluke većinom glasova prisutnih.
Glasovanje
Članak 15.
Glasovanje na sjednici je javno. Glasovanje se može
provoditi i tajno ako to odluči Savjet.
Javno se glasuje dizanjem ruku. Članovi glasuju izjašnjavanjem “za”, “protiv” ili su “suzdržani” od glasovanja.
Poslije glasovanja predsjednik Savjeta utvrđuje rezultat
glasovanja i objavljuje je li prijedlog o kojem se glasovalo
prihvaćen ili ne.
Financiranje rada Savjeta
Članak 16.
Sredstva za program rada, ili dio programa rada Savjeta
osigurava Županija sukladno mogućnostima.
Dinamika osiguranja sredstva za programe Savjeta određivat će se svake godine u postupku donošenja proračuna.
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Županija osigurava sredstva za troškove Savjeta vezanih
za rad Savjeta, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta
i njihov rad.
Članovi Savjeta ne primaju naknadu za svoj rad, ali
imaju pravo na nadoknadu putnih troškova vezanih za rad
u Savjetu.
Informiranje Savjeta o radu
Članak 17.
Savjet je dužan podnositi Skupštini godišnje izvješće o
svom radu. Izvješće se podnosi Poglavarstvu Međimurske
županije najkasnije do ožujka tekuće godine, za prethodnu
godinu.

Broj 1 - Stranica 

Javnost rada
Članak 19.
Rad Savjeta je javan. O radu Savjeta javnost se obavještava putem sredstva javnog priopćavanja, te putem
službenih web stranica Međimurske županije.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 20.
Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom o radu
na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o
savjetima mladih.
Članak 21.

Zapisnici
Članak 18.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju na raspravi,
o donesenim odlukama i rezultatu glasovanja. U zapisnik
ulaze i imena prisutnih i neprisutnih članova, kao i onih
koji neopravdano ne prisustvuju sjednici.
Zapisnik se dostavlja uz poziv za iduću sjednicu.
Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta.
Na početku svake sjednice Savjeta mogu se dati primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice, a o osnovanosti tih
primjedbi odlučuje se na sjednici bez rasprave. Prihvaćena
primjedba upisuje se u zapisnik iduće sjednice Savjeta.
Usvojeni zapisnik, potpisan od predsjednika Savjeta, čuva
se u pismohrani upravnih tijela Županije.

Savjet može imenovati svoja stalna i povremena radna
tijela za uža područja djelovanja, te organizirati forume,
tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili
srodne vrste problema mladih.
Članak 22.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.
SAVJET MLADIH
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-06/08-04/4
URBROJ: 2109/1-02-08-01
Čakovec, 21. siječnja 2008.
Predsjednica
Maja Đurkin, v. r.

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 66/01, 87/02, 48/05
i 90/05), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 20.
sjednici održanoj 6. prosinca 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Donji Kraljevec
I.
Predmet javnog natječaja je za zakup je poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države na području Općine Donji
Kraljevec u katastarskoj općini Palinovec, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Općine Donji Kraljevec predviđeno
za zakup.

II.
Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže zakupu,
označeno kao Popis čestica, prilaže se ovoj Odluci i čini
njezin sastavni dio i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Donji Kraljevec, a uvid se može izvršiti u vremenu od
9,00 do 14,00 sati svaki dan.
III.
Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na 10 godina,
odnosno do izvršenja geodetsko katastarske izmjere kojom
će se utvrditi stanje zemljišta, te upisa Republike Hrvatske
u zemljišne knjige, /odnosno do donošenja pravomoćnog
rješenja o povratu, /odnosno do sređenja zemljišno-knjižnog
stanja,/ odnosno do privođenja zemljišta svrsi.
IV.
Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo za
zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec.
Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni natječaj u
jednom od dnevnih listova, a rok za dostavu ponuda na javni
natječaj za zakup je 15 dana od objave u istom.
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Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec donijet će
odluku o izboru najpovoljnije ponude na natječaju u roku
30 dana nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.

Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec donijet će
odluku o izboru najpovoljnije ponude na natječaju u roku
30 dana nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom
glasniku Međimurske županije".

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom
glasniku Međimurske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa: 021-05/07-02/41
Urbroj: 2109-07-07-01
Donji Kraljevec, 6. prosinca 2007.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Općinskog vijeća
Zlatko Švec, v. r.

2.
Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 66/01, 87/02, 48/05
i 90/05), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 20.
sjednici održanoj 6. prosinca 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Donji Kraljevec
I.
Predmet javnog natječaja je za zakup je poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države na području Općine Donji
Kraljevec u katastarskoj općini Donji Hrašćan, koje je
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države na području Općine Donji Kraljevec
predviđeno za zakup.
II.
Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže zakupu,
označeno kao Popis čestica, prilaže se ovoj Odluci i čini
njezin sastavni dio i biti će objavljen na oglasnoj ploči
Općine Donji Kraljevec, a uvid se može izvršiti u vremenu
od 9,00 do 14,00 sati svaki dan.
III.
Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na 10 godina
odnosno do izvršenja geodetsko katastrske izmjere kojom
će se utvrditi stanje zemljišta, te upisa Republike Hrvatske
u zemljišne knjige, /odnosno do donošenja pravomoćnog
rješenja o povratu, /odnosno do sređenja zemljišno-knjižnog
stanja,/ odnosno do privođenja zemljišta svrsi.
IV.
Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo za
zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec.
Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni natječaj u
jednom od dnevnih listova, a rok za dostavu ponuda na javni
natječaj za zakup je 15 dana od objave u istom.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa: 021-05/07 -02/42
URBROJ: 2109-06-07-01
Donji Kraljevec, 6. prosinca 2007.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Općinskog vijeća
Zlatko Švec, v. r.

3.
Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (“Narodne novine”, broj 66/01, 87/02 i 48/05) i
članka 37. Statuta Općine Donji Kraljevec (“Službeni glasnik
Međimurske županije”, broj 5/01), Općinsko vijeće Općine
Donji Kraljevec na 20. sjednici održanoj 6. prosinca 2007.
godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za područje
Općine Donji Kraljevec
Članak 1.
Predmet javnog natječaja za prodaju je poljoprivredno
zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec u katastarskoj općini Donji Hrašćan,
u Međimurskoj županiji.
Članak 2.
Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže prodaji,
označen kao Popis čestica u natječaju, prilaže se ovoj Odluci
i čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Postupak javnog natječaja provesti će Općinsko vijeće
Općine Donji Kraljevec.
Tijelo iz stavka 1. ovog članka objavit će javni natječaj
najkasnije u roku od 8 dana od dana objave Odluke u jednom
od javnih glasila.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za prodaju je
15 dana.
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec donijet će
odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natečaju za
prodaju u roku od 30 dana nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.
Članak 4.
Za slučaj obročne otplate ugovorom se određuje rok otplate
za poljoprivredno zemljište do iznosa prodajne cijene:
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-

od 10.000,00 kn do 50.000,00 kn - 5 godina,

-

od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn - 10 godina,

-

iznad 200.000,00 kn - 15 godina.

Ako kupac uplati vrijednost prodajne cijene u cijelosti
ostvaruje pravo na popust u vrijednosti od 20% od postignute prodajne cijene.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom primitka suglasnosti
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospo-

Broj 1 - Stranica 

darstva, a objavit će se na oglasnoj ploči u Općini Donji
Kraljevec.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa: 021-05/07-02/43
Urbroj: 2109-06-07-01
Donji Kraljevec, 6. prosinca 2007.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Općinskog vijeća
Zlatko Švec, v. r.
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“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” službeno je glasilo Međimurske županije, gradova Mursko Središće i Prelog, općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec,
Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen,
Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec,
Štrigova i Vratišinec.
IZDAJE: Međimurska županija, 40000 Čakovec, R. Boškovića 2, tel. (040) 374-201 - Odgovorna
urednica: Doris Srnec, dipl. iur. - Priprema i tisak: “GLASILA” d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1,
tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr.
Godišnja pretplata za 2008. godinu iznosi 330,00 kn, a uplaćuje se na poslovni račun broj 23920071800020004 (poziv na broj 21-7404 matični broj). “Službeni glasnik” objavljuje se i na WEB stranici
Međimurske županije na adresi www.medjimurska-zupanija.hr

