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Službeni glasnik Grada Krapine
AKTI GRADONAČELNIKA
Temeljem članka 188. st.1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.), a u svezi članka 86.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11, 50/12. i 55/12.), te
Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga Ciljane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada
Krapine, od 22.01.2015. godine, objavljuje se
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU
Ciljane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Grada Krapine
1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Ciljane IV.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 02/02., 16/04., 05/07.,
01/11 i 03/11-proč.tekst) u daljnjem tekstu: „Prijedlog Ciljane IV. Izmjene i dopune PPUG-a“ .
Prijedlog Ciljane IV. Izmjene i dopune PPUG-a za
javnu raspravu izrađen od Zavoda za prostorno uređenje
Krapinsko - zagorske županije sastoji se od tekstualnog i
grafičkog dijela te sažetka za javnost.
2. Javna rasprava će se održati u razdoblju
od 09.veljače do 19.veljače 2015. godine
Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog Ciljane
IV. Izmjene i dopune PPUG-a, bit će izložen na javni uvid
u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30, svakim danom osim subote i nedjelje od 08,0014,30 sati.
3. Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljane IV. Izmjene i
dopune PPUG-a sa stručnim obrazloženjem izrađivača
održat će se 12.veljače (četvrtak) u 13,00 sati u prostoriji
Gradske vijećnice Grada Krapine, Magistratska 30 .
4. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Ciljane IV. Izmjene i dopune PPUG-a mogu se davati cijelo
vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 19.veljače
2015. godine.
5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi,
u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji, je slijedeći:
- nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su
dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu
prijedloga plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju
svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka
određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
- građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način
da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana,
mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi
koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu,
postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim
rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju
ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i
potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja,
te sa navedenom oznakom katastarske čestice i u roku dostavljeni na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje,
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gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada
Krapine, Krapina, Magistratska 30 – u protivnom se neće
uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
PROČELNIK:
Snježana Pelin, dipl.ing.arh.
Klasa: 350-01/13-01/0028
Urbroj: 2140/01-04-0401-15-39
Krapina 23.01.2015.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi „Narodne novine“ broj 86/08., 61/11.), čl. 3.
Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 1/13., 6/13.), a
sukladno Proračunu Grada Krapine za 2015. godinu, gradonačelnik Grada Krapine utvrđuje
P LA N P R I J M A
u službu u Ured gradonačelnika i Upravne odjele
Grada Krapine za 2015. godinu
(Kratkoročni plan)
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuje se prijam u službu u Ured gradonačelnika, Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove, Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu
i gospodarstvo, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Upravni
odjel za društvene djelatnosti Grada Krapine tijekom 2015.
godine.
Članak 2.
Plan prijma se donosi na temelju prikupljenih prijedloga vodeći računa o potrebama upravnih tijela i raspoloživim financijskim sredstvima te je usklađen s Proračunom
Grada Krapine za 2015. godinu.
Plan prijma je kratkoročan, te se njime utvrđuje stvarno
stanje popunjenosti radnih mjesta i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2015. godini te
broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.
Podaci o stvarnom stanju popunjenosti radnih mjesta i
potrebnom broju službenika i namještenika na neodređeno
vrijeme utvrđuju se u tabeli 1. koja je sastavni dio ovog
plana prijma.
Članak 3.
Radna mjesta popunjavat će se sukladno proračunskim
sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja ili premještajem.
Članak 4.
Prema podacima za Grad Krapinu izrađenih na osnovi
Popisa stanovništva iz 2011. Državnog zavoda za statisti-
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ku, niti jedna nacionalna manjina ne prelazi 5% udjela u
ukupnom broju stanovnika Grada Krapine, te stoga nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni člankom 9. Zakona o službenicima
i namještenicima u vezi sa člankom 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12.) i člankom 20. Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“
br, 155/02., 80/10.), o razmjernoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima navedenim u
čl. 1. ovog Plana, te nema obveze planiranja zapošljavanja
broja pripadnika nacionalnih manjina.
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Članak 5.
Plan prijma u službu za 2015. godinu stupa na snagu
osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Krapine.
GRADONAČELNIK
Zoran Gregurović
Klasa: 080-01/15-01/0002
Urbroj: 2140/01-02-0201-15-1
Krapina, 20.01.2015.
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