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kvalitetnih i vrhunskih proizvoda od grožđa i drugih
proizvoda od grožđa i vina, seoski turizam, i ugostiteljska
autohtona enogastronomska ponuda.

će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Donja Stubica
14.06.2003. godine, povodom obilježavanja Dana grada.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije”
KLASA: 021-05/03-02/88
URBROJ: 2113/01-03-19
Donja Stubica, 22.05.2003.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Jelečki, upr.prav., v.r.

Trase vinskih - turističkih cesta ucrtane su u kartu
grada Donja Stubica, koja je sasatavni dio ove odluke.
Članak 4.
Ova odluka objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko zagorske županije.
KLASA: 021-05/03-02/128
URBROJ: 2113/01-03-2
Donja Stubica, 22.05.2003.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Jelečki, upr.prav., v.r.

Na temelju članka 14. Statuta grada Donja Stubica
(“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 14/
97, 4/01 i 20/01) i članka 6. Odluke o javnim priznanjima
grada Donja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske
županije” broj 4/98), Gradsko vijeće Donja Stubica na 26.
sjednici 22.05.2003. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o dodjeli javnih priznanja grada Donja Stubica
Za postignute osobite zasluge i uspjehe, čime je dan
znatan doprinos razvoju grada Donja Stubica, dodjeljuju
se javna priznanja:
I
PLAKETA grada Donja Stubica dodjeljuje se:
1. GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA
DONJA STUBICA
- za 125 godina djelovanja Crvenog križa i 50 godina
akcije darivanja krvi
2. DRUŠTVU PRIJATELJA DONJA STUBICAWEISKIRCHEN
- za održavanje dugogodišnje međunarodne
prijateljske suradnje.
II
DIPLOMA grada Donja Stubica dodjeljuje se:
1. MARIJI KRUŠELJ, predsjednici Turističke
zajednice Donja Stubica
- za osobite zasluge u promicanju i očuvanju
tradicijskih vrijednosti
2. STANISLAVU GLIVAR, predsjedniku NK
“Stubica”
- za 50 godina aktivnog djelovanja u športu
3. FRANJI PETERNEL, predsjedniku Udruge
invalida Donja Stubica
- za osobite zasluge u radu Udruge invalida
4. ŠRD “PASTRVA” Donja Stubica
- za 50 godina djelovanja.
III
Javna priznanja iz točke I i II ovog zaključka uručiti

IV

GRAD PREGRADA
Temeljem članka 10. i 11. Zakona o prostornom
uređenju (NN br. 30/94 i 68/98) i članka 14. i 42. Statuta
Grada Pregrada (Službeni glasnik Krapinsko zagorske
županije br. 22-9/1), Gradsko vijeće Grada Pregrada na
sjednici održanoj 20. svibnja 2003. godine donijelo je
slijedeću
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
O donošenju Izvješća o stanju u prostoru i
Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru
Grada Pregrade
Članak 1.
U Odluci o donošenju Izvješća o stanju u prostoru
Grada Pregrade i Programa mjera za unaprijeđenje stanja u
prostoru grada Pregrade koju je donijelo Gradsko vijeće
Grada Pregrade dana 11. srpnja 2002. godine, pod točkom
2. Program mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru grada
Pregrade, podtočka 2.2. Izrada novih dokumenata
prostornog uređenja, ispod naslova Urbanistički plan
uređenja mjesta Pregrada, u drugoj rečenici na kraju
umjesto točke stavlja se zarez i slijedeći tekst:
“a do tada zbog potreba izgradnje zgrade iz programa
poticane stanogradnje provest će se točkaste izmjene
postojećeg Generalnog urbanističkog plana”.
Članak 2.
Pod točkom 2. Program mjera za unaprijeđenje stanja
u prostoru grada Pregrade, podtočka 2.4. Izrada tehničke i
ostale dokumentacije prostora nakon točke 7. stavlja se
točka 8. i slijedeći tekst:
“Izgradnja stambeno-poslovne zgrade iz programa
poticane stanogradnje te potrebne infrastrukture”.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u “Službenom glasniku” Krapinsko-Zagorske
županije.
KLASA: 2214/01-01-03-3
URBROJ: 350-01/01-01/02
U Pregradi, 20. svibnja 2003.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zlatko Šorša, v.r.
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Temeljem članka 10. i 11. Zakona o prostornom
uređenju (NN br. 30/94 i 68/98) i članka 14. i 42. Statuta
Grada Pregrada (Službeni glasnik Krapinsko zagorske
županije br. 22-9/1), Gradsko vijeće Grada Pregrada na
sjednici održanoj 20. svibnja 2003. godine donijelo je
slijedeću
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru
Grada Pregrade
Članak 1.
U Programu mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru
grada Pregrade kojega je donijelo Gradsko vijeće Grada
Pregrade dana 11. srpnja 2002. godine, pod točkom 2.
Program mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru grada
Pregrade, podtočka 2.2. Izrada novih dokumenata
prostornog uređenja, ispod naslova Urbanistički plan
uređenja mjesta Pregrada, u drugoj rečenici na kraju
umjesto točke stavlja se zarez i slijedeći tekst:
“a do tada zbog potreba izgradnje zgrade iz programa
poticane stanogradnje provest će se točkaste izmjene
postojećeg Generalnog urbanističkog plana”.
Članak 2.
Pod točkom 2. Program mjera za unaprijeđenje stanja
u prostoru grada Pregrade, podtočka 2.4. Izrada tehničke i
ostale dokumentacije prostora nakon točke 7. stavlja se
točka 8. i slijedeći tekst:
“Izgradnja stambeno-poslovne zgrade iz programa
poticane stanogradnje te potrebne infrastrukture”.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u “Službenom glasniku” Krapinsko-Zagorske
županije.
KLASA: 2214/01-01-03-2
UR.BROJ: 350-01/01-01/02
U Pregradi, 20. svibnja 2003.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zlatko Šorša, v.r.

OPĆINA HUM NA SUTLI
Na temelju članka 19. Statuta općine Hum na Sutli
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 16/
01), Općinsko vijeće općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 26. svibnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o razrješenju članova Povjerenstva za rješavnaje
vodoopskrbe općine Hum na Sutli
I.
Članovi Povjerenstva za rješavanje vodoopskrbe
općine Hum na Sutli imenovani po Općinskom vijeću
općine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije« br. 20/01 i 4/02) razrješuju se dužnosti člana
navedenog Povjerenstva.

Petak, 13. lipnja, 2003.

II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA:010-07/03-05/7
URBROJ:2214/02-03-01
Hum na Sutli27. svibnja 2003.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Očko, ing. , v.r.
Na temelju članka 19. Statuta općine Hum na Sutli
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 16/
01), Općinsko vijeće općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 26. svibnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za rješavnaje vodoopskrbe
općine Hum na Sutli
I.
U Povjerenstvo za rješavanje vodoopskrbe općine
Hum na Sutli imenuju se:
- Zvonimir Grahovar iz Malog Tabora 2/1, za
predsjednika
- Rajko Jutriša iz Druškovca Humskog, za člana
- Antun Škrablin iz Grletinca 12, za člana
- Josip Debeljak iz Orešja Humskog 50, za člana
- Stjepan Čuček iz Druškovec Gore, za člana
- Božidar Tepeš iz Klenovca Humskog 33, za člana
- Milan Tepeš iz Rusnice, za člana
- Josip Tepeš iz Strmca Humskog 43, za člana
- Vlado Krklec iz Lupinjaka 12, za člana.
II.
Zadatak Povjerenstva je rješavanje svih pitanja
vezanih uz vodoopskrbu općine Hum na Sutli.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA:010-07/03-05/8
URBROJ:2214/02-03-01
Hum na Sutli, 27. svibnja 2003.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Očko, ing. , v.r.
Na temelju članka 19. Statuta općine Hum na Sutli
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 16/
01), Općinsko vijeće općine Hum na Sutli na sjednici
održanoj 26. svibnja 2003. godine donijelo je
I. Izmjenu i dopunu Programa
izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2003.
godini te prijedlog plana izgradnje i asfaltiranja
nerazvrstanih cesta u 2004., 2005. i 2006. godini
Točka 1.
Ovom izmjenom i dopunom mijenja se Program
izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 17/02):

