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                                                                                       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Izvješće o ostvarenim financijskim potporama 
                       programima i projektima udruga na području 
                       Krapinsko-zagorske županije u 2012. godini 
 
 
          Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 05/06, 11/06 – pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13), 
župan Krapinsko-zagorske županije, dana 20. lipnja 2013.  godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 
1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenim financijskim 

potporama programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije u 
2012. godini. 

 
2) Izvješće i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se 

upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 
 
3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ksenija Čuček, dipl. polit., savjetnica u Upravnom odjelu za 

zdravstvo,  socijalnu skrb, udruge i mlade. 
 
 
                                                                                                         Ž U P A N  
 
                                                                                                        Željko Kolar       
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 
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                                                                                           Ž U P A N  
                                                                            ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
                                                                                            
 
 
 
PREDMET:                      Izvješće o ostvarenim financijskim potporama 
                                           programima i projektima udruga na području 
                                           Krapinsko-zagorske županije u 2012. godini 
 
PRAVNI TEMELJ:         Čl. 23. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/01 i 11/02) i 
                                           čl. 10. Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske 
                                           potpore programima i projektima udruga na području 
                                           Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik KZŽ», 
                                           br. 17/02, 4/04 i 30/09) 
 
NADLEŽNOST ZA 
DONOŠENJE:                 Župan 
 
PREDLAGATELJ:          Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 
 
IZVJESTITELJICA:       Ksenija Čuček, savjetnica           
                                         
 
 
                    Krapinsko-zagorska županija se, u praćenju potreba i trendova u Županiji 
i općenito u društvu, odlučila na formiranje Službe za mlade i udruge, djelatne u sklopu 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, čime bi podrška razvoju civilnog društva trebala 
postati transparentnija, ne samo u pružanju financijske pomoći  iz sredstava županijskog 
proračuna, već i u  koordiniranijoj suradnji s udrugama djelatnima na području Županije.  
                    Sukladno Odluci o izmjenama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-
zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 14/09), nadležnosti 
Službe za mlade i udruge, prenijete su tijekom 2009. godine u sastav Upravnog odjela za 
prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge. Donošenjem nove Odluke o 
ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-

 



 

zagorske županije», br. 16/10) od 5. svibnja 2010. godine, područje «udruge i mladi» 
prenijeto je u nadležnost Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade. 
                    Javni  natječaj  za dodjelu financijskih potpora programima i projektima udruga 
na području Krapinsko-zagorske županije prvi puta raspisan je 2003. godine. Pravno 
utemeljenje za taj postupak – Odluku o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore 
programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije”, br. 17/02), Županijsko poglavarstvo donijelo je na svojoj 28. 
sjednici, održanoj dana 27. studenog 2002. godine, a Županijska skupština prihvatila ga je na 
svojoj 14. sjednici, održanoj dana 9. prosinca 2002. godine. 
                   Sukladno spomenutoj Odluci, Župan Krapinsko-zagorske županije donio je 26. 
siječnja 2012. godine, Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu financijske potpore 
programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu. 
Pravne akte, neophodne za provođenje natječajnog postupka, Županijska skupština donijela je 
na svojoj 4. sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, prihvaćanjem Odluke o izmjeni 
Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga na 
području  Krapinsko-zagorske  
županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 30/09), te Rješenje o 
razrješenju i imenovanju članova/ica Povjerenstava  za   dodjelu   financijskih   potpora 
programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije” br. 12/10), kojeg je Župan donio 27. svibnja 2010. godine. 
                    Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu financijske potpore programima i 
projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu, objavljen je u 
dnevniku “Večernji list” u utorak 31. siječnja 2012. godine i na web-stranicama Županije. 
Otvorena je i mogućnost prijave elektronskim putem preko službenih web-stranica 
Krapinsko-zagorske županije – «e – prijava». 
                  U natječajnom roku, koji je iznosio 30 dana, s trajanjem  do 2. ožujka 2012. 
godine, pristiglo je 86 prijava, od čega 11 elektronskih.  Tri udruge prijavile su programe i 
projekte u dva različita područja, a jedna u tri. Od pristiglih prijava, 25 odnosilo  se na 
programe rada kao redovne djelatnosti, a 77 činili su projekti. 
                  Nakon obrade pristiglih prijava, Povjerenstva za dodjelu financijskih potpora, 
održala su po područjima sjednice i utvrdila Prijedlog dodjele financijskih potpora. Termini 
održavanja sjednica i sastav članstava po područjima, prikazani su u tabeli 1. Odnos visine 
traženih i odobrenih financijskih potpora po područjima, prikazan je u tabeli 2. Odnos broja 
prijavljenih i odobrenih programa i projekata po područjima, prikazan je u tabeli 3. Odnos 
visine traženih i odobrenih financijskih potpora pojedinačno po udrugama, prikazan je u 
tabelama od 4 – 10. U njima su naznačene i napomene uz pojedine udruge temeljem 
prijedloga Povjerenstava.  
                 U preliminarno potpisanim ugovorima o financijskoj potpori programu/projektu 
udruge u 2011. godini, udruge korisnice sredstava, obvezale su se dostaviti izvješće o 
izvršenju programa/projekta sa specifikacijom troškova, odnosno dokaze o izvršenoj nabavi 
(preslike računa) – sve temeljem članka V. Ugovora.  Sve udruge kojima su odobrene 
financijske potpore u 2012. godini, ispoštovale su svoju ugovornu obvezu za dostavom 
izvješća o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava u 2011. godini. S obzirom na razmjerno 
veliki broj prijava udruga, među kojima su bile prijave evidentno aktivnih udruga koje 
provode i višegodišnje projekte, predloženo je da se dio sredstava usmjeri s proračunske 
pozicije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade «poboljšanje standarda 
zdravstvene zaštite (od koncesije)». U tabeli 11. prikazane su udruge po područjima kojima su 
odobrene financijske potpore s ove proračunske stavke. Ukupno je financijske potpore primilo 
77 udruga – 22 programa rada i 62 projekta (61 udruga s pozicije «tekuće donacije udrugama» 
i 16 udruga s pozicije «poboljšanje standarda zdravstvene zaštite – od koncesije»), uz 

 



 

raspodijeljen iznos od 487.500,00 Kn s prve pozicije (rezerva 12.500,00 Kn) i 132.000,00 Kn 
s druge pozicije. U odnosu na godinu ranije, broj prijava je nešto smanjen, uz identičan broj 
udruga kojima je odobrena financijska potpora. Udruge s poljoprivrednom djelatnošću ne 
javljaju na ovaj natječaj, već na ciljani natječaj Upravnog odjela za poljoprivredu, a neke 
udruge koje su (su)organizatori kulturnih manifestacija od županijskog interesa, svrstane su 
na posebnu proračunsku stavku unutar Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i 
tehničku kulturu. 
                  Nakon prihvaćanja Prijedloga dodjele financijskih potpora programima i 
projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu od strane 
Župana 27. ožujka 2012. godine, pristupilo se potpisivanju ugovora o financijskoj potpori 
programu/projektu  udruge  u 2012. godini. U njima su precizirana prava i obveze korisnika i  
davatelja  financijskih sredstava.  
                 Nakon obostrano potpisanih ugovora, moglo  se  putem  naloga  za  isplatu,  
pristupiti obročnoj isplati dodijeljenih financijskih potpora. Prvu isplatu činila je polovica 
iznosa dodijeljenih sredstava, a realizirana je tijekom mjeseca travnja, dočim je druga 
polovica, isplaćena, ovisno o dinamici popunjavanja županijskog proračuna – tijekom 
mjeseca srpnja. 
                 U tabeli 12. prikazana je raspodjela sredstava rezerve – odlukom čelnika županije. 
                 U tabeli 13. prikazano je financijsko izvršenje proračunske pozicije «tekuće 
donacije udrugama», odnosno realizacija, proračunom predviđenih, sredstava namijenjenih 
djelovanju udruga na području Županije. Od predviđenih 500.000,00 Kn, raspodijeljeno je 
487.500,00 Kn, uz realizaciju sredstava rezerve od 12.500,00 Kn, realizirano je ukupno 
500.000,00 Kn, tako da je realizacija ove proračunske stavke iznosila 100 % sredstava. 
 
 
                 NADLEŽNOST 
                  
                 Stavkom 4., članka 23. Zakona o udrugama  (“Narodne novine”, br. 88/01 i 11/02), 
definiran je stupanj nadležnosti jedinica lokalne i  područne  (regionalne)  samouprave u 
domeni razvoja civilnog društva i djelovanja udruga. Ingerencija se,  u  tom  smislu, odnosi 
samo na mogućnost dodjele dotacija iz općinskih, gradskih i županijskih proračuna. Kako bi, 
međutim, dodjela i namjensko trošenje odobrenih sredstava, bili transparentni, i kako bi se, 
donekle, imao uvid u svrhovito trošenje sredstava poreznih obveznika, pribjeglo se aktu 
potpisivanja ugovora između davatelja financijskih potpora i korisnika sredstava, kojim su 
definirana određena prava i obveze obje strane. Najvažnije se, svakako, odnosi na preuzetu 
obvezu korisnika sredstava da dostavi izvješće i relevantne dokaze o namjenskom utrošku 
dodijeljenih sredstava, ali i na obvezu maksimalne odgovornosti davatelja sredstava, za 
proračunskim osiguranjem odobrenih sredstava.  To je jedini mehanizam kojeg Županija 
može primijeniti, kako bi imala uvid u korištenje dijela sredstava županijskog proračuna, u 
ovom slučaju, namijenjenih financijskim potporama (djelovanju) udruga na području 
Krapinsko-zagorske županije. 
               Svi ostali oblici kontrolnog mehanizma, od registracije udruga i mogućih izmjena, 
imovine i odgovornosti udruge za obveze, sam nadzor,  prestanka  postojanja 
udruge, do mogućih sankcija i zabrane djelovanja udruge, u ingerenciji  su  nadležnog 
Ureda državne uprave.      
 
 
                 
 
 

 



 

               FINANCIRANJE 
 
                 Formiranjem Službe za mlade i udruge (djelatna kao ustrojstvena upravna jedinica 
do srpnja 2009. godine), stvorena je pretpostavka za transparentnije praćenje djelovanja 
udruga na području Županije, kao i mogućnost kooperativne suradnje sa svim zainteresiranim 
čimbenicima razvoja civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji. Tijekom praćenja 
djelovanja udruga i tješnje suradnje s njima, iskristalizirali su se i neki problemi, koji su 
svojstveni većini udruga na području Županije, odnosno, s kojima se većina od njih suočava. 
To se, prije svega, odnosi na financijska sredstva, budući da veći dio udruga ne konkurira na 
raspisanim natječajima  nadležnih  institucija  u  zemlji,  kao  i  stranih  agencija,  koje  
dodjeljuju financijske  pomoći  za 
razvoj civilnog društva u tranzicijskim zemljama. Tako da se, zapravo,  jedan  manji  broj  
udruga  uspijeva  izboriti  za  financijska  sredstva,  mimo sredstava koja, eventualno, 
osiguravaju od Županije, općina i gradova, nekih privrednih subjekata i članarina (npr. neke 
kulturne udruge, udruge mladih, socijalne udruge i udruge osoba s invaliditetom). Ostaje 
otvoreno pitanje, da li razlog tome leži u nedovoljno kvalitetno pripremljenim programima i 
projektima, koji se prijavljuju na natječaje ili pak nezainteresiranosti samih udruga da se 
uopće prijavljuju na natječaje. Kako bi se to otklonilo, neke institucije, kao i strane agencije, 
poput AED-a (Academy for Educational Development), čiji programi su se financirali od 
strane USAID-a (Američka agencija za međunarodni razvoj), organizirali su tečajeve i 
radionice za sve zainteresirane hrvatske nevladine organizacije (CroNGO), kako bi se lakše  
prijavljivale na raspisane natječaje, te realizirale potencijalna sredstava tih fondova. Kako se, 
međutim, njihova misija u Republici Hrvatskoj privela kraju još koncem 2007. godine, 
započela je realizacija sličnog projekta Centra za civilne inicijative iz Zagreba, pod nazivom 
Program «e-misija» za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na lokalnoj i 
regionalnoj razini, a uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Provođenje 
tog projekta nastavljeno je i u 2012. godini suradnjom s Mrežom udruga Zagor; održano je 17 
radionica – edukacija za izradu projekata i pripremu organizacija civilnog društva s područja 
Krapinsko-zagorske županije za ulazak u Europsku uniju, koje je pohađalo dvjestotinjak 
polaznika. Podaci o održanim radionicama nalaze se u tabeli 14. U studenom mjesecu 2008. 
godine, Županija je pružila potporu i iskazala interes Regionalnoj zakladi za lokalni razvoj 
«ZAMAH» iz Zagreba, za realizaciju programa razvoja civilnog društva i ruralnog razvoja na 
području Krapinsko-zagorske županije, koji su se provodili i tijekom 2012. godine. U 
posljednje vrijeme, sve se više otvaraju mogućnosti za prijavu programa i projekata udruga 
prema predpristupnim fondovima Europske unije, tako da se uočava pozitivan pomak u 
pravcu veće zainteresiranosti pojedinih udruga, da u partnerskom statusu participiraju u 
programima i projektima kojima se Županija nadmeće za financijska sredstva iz tih fondova.  
Kako bi što veći broj udruga mogao participirati na natječajima, posebno nakon postizanja 
statusa punopravne članice Europske unije,  Zagorska razvojna agencija organizira edukativne 
seminare za sve zainteresirane subjekte, uključujući i udruge. Doduše, u usporedbi s 
prethodnom godinom, situacija se donekle poboljšala, budući da je ipak veći broj udruga, 
konkurirao na natječajima van Županije i većem broju udruga dodijeljena su, temeljem tih 
natječaja, stanovita financijska sredstva. 
                   Jednako tako, evidentna su veća očekivanja po pitanju izdvajanja sredstava za 
financijske potpore udrugama, koje djeluju na područjima određenih općina i gradova, od 
strane tih općina i gradova. Međutim, to, očito, ovisi o stavovima aktualnog čelništva općina i 
gradova prema razvoju civilnog društva, kao i mogućnostima lokalnih proračuna. 
 
 
                   

 



 

 

                  TEKUĆA  PROBLEMATIKA 
 
                  Tijekom koordiniranije suradnje s udrugama djelatnima na području Županije, 
posebno onima kojima su dodijeljene potpore iz županijskog proračuna, uočavaju se i neki 
drugi problemi, koji opterećuju razmjerno veliki broj udruga. Nezanemariv broj udruga ne 
raspolaže adekvatnim ili nikakvim prostorima, gdje bi provodili svoje aktivnosti, odnosno 
nemaju svoje sjedište. To, za sobom, najčešće, povlači i neraspolaganje s osnovnim 
sredstvima za rad: telefona, faksa, osobnih računala. Raspon među udrugama, po tom pitanju, 
kreće se od udruga koje korespondiraju na način pisanja rukom, pa sve do udruga koje svoju 
korespondenciju obavljaju putem PC-a, a izvješća i ostale dopise šalju zabilježene na CD-
ovima i DVD-ovima. 
                 U nastojanjima da se otklone  takvi  problemi,    pokušava se sugerirati da 
sadržajno istovrsne udruge, razmotre mogućnosti formiranja županijskih  zajednica (odluka o 
tome, može biti, naravno, samo njihova). Okolnosti ukazuju na vjerojatnost, da bi, kroz takav 
oblik udruživanja, bila lakša koordinacija  među  udrugama,  stvorile bi se veće mogućnosti i 
olakšao nastup za dobivanje financijskih sredstava i iz  drugih izvora. Takvim načinom 
otvorile bi se mogućnosti za lakšu i efikasniju realizaciju zajedničkih ciljeva i interesa 
usmjerenih k unapređenju djelatnosti udruga (npr. edukacija, seminari, tečajevi, okrugli 
stolovi), javnih nastupa i prezentacija (razni sajmovi, inozemna i tuzemna gostovanja, i sl.). 
                  I nadalje, u Krapinsko-zagorskoj županiji, uočljiva je odsutnost udruga, koje se, na 
neki način, smatraju nositeljima razvoja civilnog društva; udruga čije djelovanje nije samo 
poželjno, već je ono svojevrsni garant za deklaraciju neke zemlje  
i njenog svrstavanja u red uljuđenih zemalja zapadne demokracije. To su udruge čija je 
djelatnost vezana na promicanje demokracije, ljudskih prava, tolerancije, poštivanja osobnosti 
i ljudskog dostojanstva. Jednako tako, na području Županije, još nema registriranih udruga 
koje bi se bavile problematikom nasilja i pružanja pomoći žrtvama nasilja (u obitelji, van 
obitelji, djecom kao žrtvama nasilja), kao i udruga koje bi se bavile pružanjem pomoći 
ljudima u trenucima duševne stiske (problematika samoubojstava, i sl.). Za očekivati je, da će 
slijedom društvenih trendova, ali ponajviše zbog samih potreba, udruge koje će se baviti tim 
aktualnim problemima, uskoro registrirati. U međuvremenu, neke udruge sa zdravstvenom i 
socijalnom djelatnošću, kao i neke udruge mladih, započele su s edukativnim aktivnostima 
usmjerenima na prevenciju takvih oblika ponašanja. 
                  No, mimo toga, može se konstatirati da veliki broj građana Krapinsko-zagorske 
županije, daje svoj doprinos stvaranju i jačanju civilnog (građanskog) segmenta u Županiji. 
Više desetaka tisuća ljudi  djeluje preko udruga, kojih je, po posljednjim podacima Ureda 
državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, registrirano oko tisućudvijestopedesetišest ( 
1256 ). 
                  Predlaže se županu da priloženo Izvješće razmotri, te proslijedi Županijskoj 
skupštini Krapinsko-zagorske županije, na prihvaćanje. 
 
                  S poštovanjem. 
 
            PRIPREMILA                                                         v. d. PROČELNIKA 
               Savjetnica                                                      Ljiljana Malogorski, dipl. iur. 
      Ksenija Čuček, dipl. polit. 
 
PRILOG: 
- Tabele od 1. – 14. 















Tabela 14. – Podaci o održanim edukacijama u 2012. godini 
 
 
Red. 
br. 

NAZIV EDUKACIJE ORGANIZATOR BROJ  
POLAZNIKA 

NAPOMENA 

1. Priprema projekata za 
EU fondove 

E – misija 30 Zabok, 9 –
dnevna 
radionica 

2. Prikupljanje sredstava E - misija 16 Zlatar, 
poludnevna 
radionica 

3. Od ideje do projekta E - misija 16 Zlatar – 
poludnevna 
radionica 

4. Multimedija i društvene 
mreže za OCD 

E - misija 9 Donja Stubica 
– poludnevna 
radionica 

5. Financiranje udruga E - misija 15 Zlatar – 
poludnevna 
radionica 

6. Odnosi s javnošću za 
OCD 

E - misija 9 Zabok – 
poludnevna 
radionica 

7. Problemi i mogućnosti 
financiranja udruga 

E - misija 22 Zlatar – okrugli 
stol 

8. Društveno poduzetništvo E - misija 6 Zabok – okrugli 
stol 

9. Udruge – pokretači 
zajednice 

Mreža udruga 
Zagor, Društvo 
multiple skleroze 
KZŽ, E - misija 

30 Zabok – javna 
tribina 

10. Radionice fotografije – 
Say Cheese! 

Mreža udruga 
Zagor 

20 Osnove 
fotografije-
teorija - 1. dio 

11. Radionice fotografije – 
Say Cheese! 

Mreža udruga 
Zagor 

20 Osnove 
fotografije-
teorija – 2. dio 

12. Radionice fotografije – 
Say Cheese! 

Mreža udruga 
Zagor 

20 Osnove obrade 
fotografije – 1. 
dio 

13. Radionice fotografije – 
Say Cheese! 

Mreža udruga 
Zagor 

20 Osnove obrade 
fotografije – 2. 
dio 

14. Radionice fotografije – 
Say Cheese! 

Mreža udruga 
Zagor 

20 Pripremna 
radionica za 
manipulaciju 
fotografije 

15. Radionice fotografije – 
Say Cheese! 

Mreža udruga 
Zagor 

20 Izrada radova 
manipulacije 
fotografije 



16. Radionice fotografije – 
Say Cheese! 

Mreža udruga 
Zagor 

20 Izrada radova 
manipulacije 
fotografija 

17. Radionica Strateško 
planiranje za udruge 

Mreža udruga 
Zagor, Centar za 
civilne inicijative 

21 Zabok, 2-
dnevna 
radionica 

 
 













































 

                               
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
          ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 007-02/13-01/19 
URBROJ: 2140/01-01-13-3 
Krapina, __. srpnja 2013.  
 
 

Na temelju članka 10. Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore 
programima i projektima udruga na području Krapinsko – zagorske županije („Službeni 
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 17/02, 4/04 i 30/09) i članka 17.  Statuta 
Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 13/01, 
5/06, 11/06 – pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13),  Županijska skupština Krapinsko – zagorske 
županije na 2. sjednici održanoj dana  __.  srpnja 2013. godine donijela je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima 

udruga na području Krapinsko – zagorske županije u 2012. g. 
 

I. Prihvaća se Izvješće o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima 
udruga na području Krapinsko – zagorske županije u 2012. godini Upravnog odjela za 
zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KLASA: 007-02/13-01/19, URBROJ. 
2140/01-08-13-1 od 06. veljače 2013. godine. 
 

II. Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 
 

 
 

PREDSJEDNICA 
  ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
    Vlasta Hubicki, dr.vet. med. 

 
 
Dostaviti:                      
1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,                                                                  
2. „Službeni glasnik KZŽ“, za objavu,        
3. za prilog zapisniku, 
4. za Zbirku isprava,               
5. Pismohrana. 

 
 
 
 


	08. Udruge

