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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD KRAPINA 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/15-01/0006 

URBROJ: 2140/01-01-0115-15-1 

Krapina, 22.05.2015. 

 

 

 

Temeljem članka 34.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

br.33/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/2. i 19/13.) i članka 73. Poslovnika o radu Gradskog 

vijeća Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br.5/09. i 3/13.) sazivam 13.sjednicu 

Gradskog vijeća Grada Krapine na dan 

 

 

29.05.2015. GODINE ( PETAK) u 19,00 SATI 

 

 

 

Sjednica će se održati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina, Šetalište Hrvatskog 

narodnog preporoda 13. 

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1.Pitanja i prijedlozi 

2.Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3.Prijedlog Odluke o donošenju Ciljane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada             

Krapine 

4.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Ljudevit Gaj Krapina 

5.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Augusta Cesarca 

6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju Projekta gradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta 

7.Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u 

vlasništvu Grada Krapine 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima 

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za područje Grada 

Krapine 

10.Prijedlog odluke o raspodijeli rezultata za 2014. godinu  

11. Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2015. god.  

12.Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

13.Prijedlog izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. 

godinu 

14.Prijedlog izmjene Programa zaštite kulturnih dobara za područje Grada Krapine za 2015. godinu 

15.Prijedlog izmjene i dopune programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2015. 

godinu 
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16.Prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2015. godinu 

17.Prijedlog izmjene i dopune programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2015. godinu 

18.Prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine 

za 2015. godinu 

19.Prijedlog Odluke u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za 

dimnjačarsko područje Zona I ( materijal će se dijeliti na sjednici jer je pregled i ocjena ponuda tajan 

do donošenja odluke) 

20.Prijedlog Odluke u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za 

dimnjačarsko područje Zona II ( materijal će se dijeliti na sjednici jer je pregled i ocjena ponuda tajan 

do donošenja odluke) 

21. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne 

odvodnje 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                       Željko Pavić 

                                                                                                         
 


