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Službeni glasnik Grada Krapine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04. I 79/07.)
i članka 17. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik
KZŽ“ broj12/01 i „Službeni glasnik Grada Krapine“
broj 4/02 i 1/06) razmatrajući stanje sustava Zaštite i
spašavanja Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj
sjednici održanoj dana 06.04. 2009. godine donosi

Analiza stanja i smjernice razvoja sustava
zaštite i spašavanja Grada Krapine
1. Analiza razvoja sustava zaštite i spašavanja
Grada Krapine
Grad Krapina je donio Odluku o imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Grada Krapine.
Grad Krapina je donio Odluku o imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krapine.
Za novoimenovane članove Zapovjedništva zaštite
i spašavanja Grada Krapine i Zapovjedništva civilne
zaštite Grada Krapine prikupljeni su podaci potrebni
u slučaju hitnog pozivanja, a isti su dostavljeni DUZŠ
Područnom uredu Krapina.
Za novoimenovane članove Zapovjedništva civilne
zaštite Grada Krapine izvršen je kod Ministarstva
obrane raspored na radnu obvezu.
Grad Krapina je donio Zaključak o prihvaćanju
Plana pozivanja i aktiviranja članova Zapovjedništva
zaštite i spašavanja Grada Krapine i Zahtjeva-Naloga
Županijskom centru 112 Krapina za pozivanje i aktiviranje članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja
Grada Krapine koje donosi gradonačelnik na temelju
Zakona o zaštiti i spašavanju.
Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih
i civilizacijskih katastrofa je po prethodno pribavljenim podacima tijekom 2006. godine izrađena po
propisanom obrascu, a nakon promjene Pravilnika o
metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite nositelj izrade Procjene za jedince lokalne samouprave postaje Područni ured za zaštitu i
spašavanje Krapina kojemu smo dostavili izrađen
prijedlog Procjene. U 2007. godine stupio je na snagu
zakon o izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju
kojim je propisano da procjenu treba izraditi jedinica
lokalne samouprave. Slijedom toga, Grad Krapina je u
2008. godini sklopio ugovor sa ovlaštenom pravnom
osobom koja će izraditi prijedlog, a Grad krapina će
po prethodno pribavljenoj suglasnosti Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina, donijeti Procjenu
ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih do-
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bara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih
katastrofa.
Planovi zaštite i spašavanja biti će izrađeni od
ovlaštene pravne osobe i biti će usvojeni po donošenju
Procjene ugroženosti.
Planovi civilne zaštite (Planovi: spašavanje iz
ruševina, prva medicinska pomoć, asanacija terena, evakuacija ljudi i materijalnih dobara, zbrinjavanje ljudi i materijalnih dobara, sklanjanje ljudi i zamračivanje područja i objekata te vozila i
drugih planova) su izrađeni ali nisu donijeti jer će
po donošenju Procjene ugroženosti trebati izvršiti
izmjene u skladu sa Procjenom.
Za opremu pripadnika postrojbe civilne zaštite
opće namjene Grad Krapina je Ministarstvu unutarnjih poslova uplatio iznos za opremanje 20 pripadnika,
ali ista nije nabavljena jer nije bila izvršena dioba
između novoformirane Državne uprave za zaštitu i
spašavanje i Ministarstva unutarnjih poslova. Isto je
izvršeno u 2007. godini.
U 2007. godini Grad Krapina je sa općinama
Đurmanec, Jesenje, Radoboj, Mihovljan, Petrovsko,
Novi Golubovec, Hum na Sutli i Lobor sklopio Sporazum o osnivanju javne ustanove „Javna vatrogasna
postrojba Krapina“.
Grad Krapina je zbog osnivanja „Javna vatrogasna postrojba Krapina“, koja pokriva područja svih
osnivača, naručio izradu i usvojio reviziju Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za
područje Grada Krapine.
Grad Krapina je zbog osnivanja „Javna vatrogasna postrojba Krapina“, koja pokriva područja
svih osnivača, naručio izradu i usvojio Plan zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija za područja svih
osnivača.
Grad Krapina je usvojio Odluku o cijenama za
obračun troškova vatrogasnih intervencija JVP Krapina koje u okviru svoje redovne djelatnosti mogu
pružati pravnim i fizičkim osobama.
Gradsko Poglavarstvo Grada Krapine je potvrdilo imenovanje vatrogasca sa posebnim ovlastima
i odgovornostima, odnosno zamjenika zapovjednika
JVP Grada Krapine.
2. Smjernice razvoja sustava zaštite i spašavanja
Grad Krapina, će prikupljanjem podataka i drugim
potrebnim aktivnostima izraditi i po prethodno pribavljenoj suglasnosti Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Krapina, usvojiti Procjenu ugroženosti
civilnog stanovništva i materijalnih dobara od
mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa.

Službeni glasnik Grada Krapine

Grad Krapina će prikupljanjem podataka i drugim
potrebnim aktivnostima izraditi i po prethodno pribavljenoj suglasnosti Područnog ureda za zaštitu
i spašavanje Krapina, usvojiti Planove zaštite i
spašavanja.
Grad Krapina će prikupljanjem podataka i drugim
potrebnim aktivnostima izraditi i po prethodno pribavljenoj suglasnosti Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Krapina, usvojiti Planove civilne zaštite.
Grad Krapina će nastaviti vršiti opremanje pripadnika svoje postrojbe civilne zaštite osobnom opremom i materijalno-tehničkim sredstvima.
Grad Krapina će ažurirati sve do sada donijete odluke po pitanju zaštite u spašavanja i vatrogastva.
Grad Krapina će vršiti osposobljavanje
i uvježbavanje stožera zaštite i spašavanja,
zapovjedništva civilne zaštite te postrojbe civilne
zaštite.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Danko Hršak
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3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Grada Krapine.
- Obrazloženje Sukladno članku 44. Statuta Pučkog otvorenog
učilišta Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta,
dana 27.02.2009. godine raspisalo je javni natječaj za
imenovanje ravnatelja (Narodne novine br.26/09.). Na
temelju raspisanog natječaja zaprimljena je 1 molba.
Pregledom zaprimljene molbe Upravno vijeće
POU utvrdilo je da ista ispunjava uvjete propisane
natječajem. Na svojoj sjednici održanoj 09. ožujka
2009. godine, Upravno vijeće učilišta donijelo je
Odluku kojom se za ravnateljicu Pučkog otvorenog
učilišta Krapina predlaže Viktorija Krleža.
Sukladno članku 38. st.2. Zakona o ustanovama
(Narodne novine br. 76/93), članku 45. Statuta Pučkog
otvorenog učilišta, KLASA:012-03/06-01/01, URBROJ: 2140-380-08/06-01, od 21. veljače 2006. godine, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU

KLASA: 810-01/08-01/05
URBROJ:2140/01-01-08-04
KRAPINA, 06.04. 2009.

Na temelju odredbe članka 38. st.2. Zakona o
ustanovama (“Narodne novine br. 76/93), članka 43. i
45. Statuta Pučkog otvorenog učilišta, od 21. veljače
2006. godine, i članka 17. Statuta Grada Krapine
(Službeni glasnik KZŽ br. 12/01. i Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/01.), na prijedlog Upravnog
vijeća Pučkog otvorenog učilišta Krapina Gradsko
vijeće Grada Krapine, na sjednici održanoj dana
06.04. 2009. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog
učilišta Krapina
1. Viktorija Krleža, VŠS, nastavnik razredne nastave, imenuje se za ravnateljicu Pučkog otvorenog
učilišta Krapina na vrijeme od 4 godine.
2. Mandat imenovane iz točke 1. Odluke započinje
stupanjem na snagu ove Odluke.

1. Sukladno članku 42. Zakona o ustanovama
(Narodne novine 76/93.) kandidati koji su sudjelovali u natječaju za izbor ravnatelja Pučkog otvorenog
učilišta imaju pravo pregleda natječajne dokumentacije i pravo na sudsku zaštitu.
2. Odluka se može pobijati tužbom, zbog bitne
povrede postupka ili iz razloga što izabrani kandidat
ne ispunjava uvjete propisane natječajem, u roku od
15 dana od dana primitka obavijesti o izboru.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Danko Hršak

KLASA: 021-05/09-01/07
URBROJ:2140/01-09- 05.
KRAPINA, 06.04. 2009.

Službeni glasnik Grada Krapine

Temeljem članka 11. Odluke o opisu i uporabi grba
i zastave Grada Krapine (Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije br. 12/1997. godine) , te članka
17. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik KZŽ
br. 12/01 i Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/02.
godine) Gradsko vijeće Grada Krapine na sjednici
održanoj dana 06.04. 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o odobrenju za uporabu grba Grada Krapine

Članak 1.
Novoj TV Zagreb o d o b r a v a s e uporaba
grba Grada Krapine u grafikama koje će se koristiti u
svrhu praćenja lokalnih izbora 2009. godine, a u informativnim emisijama spomenute televizije.
Članak 2.
Grb Grada Krapine može se rabiti u obliku i prema
opisu koji je utvrđen Odlukom o opisu i uporabi grba
i zastave Grada Krapine (Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije br. 12/97. godine) i ne smije se koristiti u komercijalne i druge svrhe.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u “ Službenom glasniku
Grada Krapine “, a stupa na snagu danom objave.

4

7. travnja 2009. - Broj 2/09

Temeljem članka 41Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine RH bor. 10/1997), te
članka 17 Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik
KZŽ br. 12/01 i Službeni glasnik Grada Krapine br.
4/02. godine.) Gradsko vijeće Grada Krapine na sjednici održanoj dana 06.04.2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene
i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjeg vrtića Gustav Krklec
Krapina

I
D a j e s e prethodna suglasnost na prijedlog
Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjeg vrtića „Gustav Krklec „ Krapina
donesene na sjednici Upravnog vijeća dana 31. ožujka
2009. godine .
II
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku Grada Krapine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Danko Hršak

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danko Hršak

KLASA: 021-05/09-01/08
URBROJ:2140/01-09- 03.
KRAPINA, 06.04. 2009.

KLASA: 022-05/09-01/09.
URBROJ:2140/01-01-08-08
KRAPINA, 06.04. 2009.

Službeni glasnik Grada Krapine

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Na temelju čl.36. Statuta Grada Krapine (Službeni
glasnik KZŽ br.12/01. i Službeni glasnik Grada Krapine br.4/02.) i čl. 6. st. 3. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik KZŽ br.14/01.) Gradsko poglavarstvo Grada Krapine je na svojoj sjednici održanoj
18.03.2009. godine donijelo

ODLUKU O KRITERIJIMA I
NAČINU OSLOBAĐANJA PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE ZA
NOVOIZGRAĐENE POSLOVNE
PROSTORE

I.
Oslobađaju se plaćanja komunalne naknade poduzetnici (pravne i fizičke osobe) za novoizgrađene
poslovne prostore unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Krapina Nova Zapad i
Krapina Nova Jug u prve dvije godine poslovanja na
slijedeći način:
- u prvoj godini poslovanja 100%
- u drugoj godini poslovanja 75%.
Početkom poslovanja smatra se dobivanje dokaza
o uporabljivosti poslovnog prostora-građevine.
II.
Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne
naknade iz točke I. ove Odluke imaju vlasnici
novoizgrađenih poslovnih prostora pod uvjetom da
iste ne daju u najam u roku određenom za oslobađanje
plaćanja.
III.
Pisani zahtjev poduzetnika za oslobađanje plaćanja
komunalne naknade podnosi se u roku od 15 dana od
konačnosti dokaza o uporabljivosti poslovnog prostora.
IV.
Uz pisani zahtjev poduzetnika za oslobađanje od
plaćanja komunalne naknade potrebno je priložiti
slijedeću dokumentaciju:
- popunjeni obrazac: Podaci za utvrđivanje obveze
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plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje
voda (Prijava),
- dokaz o uporabljivosti poslovnog prostoragrađevine prema važećim zakonskim propisima,
- dokaz o vlasništvu nekretnina (izvadak iz
zemljišne knjige),
- ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački),
strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili
odgovarajuću potvrdu.
V.
Na temelju pisanog zahtjeva poduzetnika za
oslobađanje plaćanja komunalne naknade i priložene
dokumentacije rješenje donosi Jedinstveni upravni
odjel Grada Krapine.
VI.
Određuju se ostali prihodi Proračuna Grada Krapine kao izvor sredstava za namirenje iznosa u slučaju
oslobađanja iz točke I. ove Odluke.

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Josip Horvat

KLASA: 022-05/09-01/11.
URBROJ: 2140/01-01-09-02
KRAPINA,18. ožujka 2009.g.

