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S A D R Ž A J

“Službeni glasnik Grada Krapine” službeno glasilo Grada Krapine • Izdavač: Grad Krapina.
Uredništvo: Magistratska 30 • Telefon: 049 382-400, Telefax: 049 371-211 

Tehničko uređenje i korektura: Upravni odjel Grada Krapine
Tisak: Gama Grafit d.o.o. Krapina

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
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2. Odluka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine 
3. Odluka o izmjenama Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 
    Grada Krapine 
4. Zaključak o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
    i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krapine 
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AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 33/01, 
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 
144/20), članka 21. i 56. Statuta Grada Krapine („Službeni 
glasnik Grada Krapine“, broj 4/09, 3/13, 1/18 i 1/20) 
i članka 32.a Odluke o izboru članova vijeća mjesnih 
odbora (Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/14, 4/14, 
1/20 i 8/20) Gradsko vijeće Grada Krapine, na svojoj 26. 
sjednici održanoj dana 14.04.2021. godine, donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA 
ČLANOVE VIJEĆA  MJESNIH ODBORA NA 

PODRUČJU GRADA KRAPINE
Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora 
na području Grada Krapine kako slijedi: 

1. Vijeće mjesnog odbora Donja Šemnica - obuhvaća 
područje naselja Donja Šemnica;

2. Vijeće mjesnog odbora Škaričevo - obuhvaća 
područje naselja Škaričevo;

3. Vijeće mjesnog odbora Lepajci - obuhvaća područje 
naselja Lepajci, Velika Ves, Gornja Pačetina;

4. Vijeće mjesnog odbora Mihaljekov Jarek - obuhvaća 
područje naselja Mihaljekov Jarek, Straža Krapinska, 
Polje Krapinsko;

5. Vijeće mjesnog odbora Podgora - obuhvaća područje 
naselja Podgora Krapinska, Doliće, Lazi Krapinski, 
Strahinje, Zagora, Žutnica;

6. Vijeće mjesnog odbora Krapinski Vidovec - 
obuhvaća područje naselja Vidovec Krapinski, Pretkovec,  
Vidovec Petrovski;

7. Vijeće mjesnog odbora Bobovje - obuhvaća područje 
naselja Bobovje, Pristava Krapinska.

Članak 2.
U Vijeće Mjesnog odbora bira se slijedeći broj članova: 
- Mjesni odbor Donja Šemnica – 5 članova
- Mjesni odbor Škaričevo - 5 članova
- Mjesni odbor Lepajci – 7 članova
- Mjesni odbor Mihaljekov Jarek – 7 članova
- Mjesni odbor Podgora – 7 članova
- Mjesni odbor Krapinski Vidovec – 5 članova
- Mjesni odbor Bobovje – 5 članova.

Članak 3.
Područje svakog Mjesnog odbora iz članka 1. ove 

Odluke čini jednu izbornu jedinicu.
Članak 4.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora iz članka 1. 
ove Odluke održat će se istovremeno sa održavanjem 
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, 
gradonačelnike i župane, dana 16. svibnja 2021. godine, u 
vremenu od 7,00 do 19,00 sati.

Članak 5.
Obzirom da se izbori za članove vijeća mjesnih 

odbora iz članka 1. ove Odluke održavaju istovremeno 

sa održavanjem izbora za članove predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 
općinske načelnike, gradonačelnike i župane izborne 
radnje za izbor članova vijeća mjesnih odbora iz članka 
1. ove Odluke provode izborna tijela, Gradsko izborno 
povjerenstvo i birački odbori, u sastavu utvrđenom 
Zakonom o lokalnim izborima, kojim se reguliraju izbori s 
kojima se istovremeno održavaju izbori za članove vijeća 
mjesnih odbora.

Izbornim tijelima iz stavka 1. ovog članka povjeravaju 
se sve ovlasti za provođenje izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području Grada Krapine sukladno 
Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora (Službeni 
glasnik Grada Krapine br. 2/14, 4/14, 1/20 i 8/20).

    Članak 6. 
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku 

Grada Krapine“, na oglasnoj ploči te na web stranici Grada 
Krapine, a stupa na snagu 15. travnja 2021. godine.
KLASA:026-01/21-01/0002
URBROJ: 2140/01-01-0101-21-4
Krapina, 14.04.2021.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivica Hršak, v.r.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krapine („Službeni  
glasnik Grada Krapine“ br. 4/09., 3/13., 1/18, 1/20 i 1/21) 
te čl. 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 
(„Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 2/14., 4/14., 1/20 i 
8/20), Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 26. sjednici 
održanoj dana 14.04.2021. godine, donosi

ODLUKU O VISINI NAKNADA ZA PROVEDBU 
IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH 

ODBORA NA PODRUČJU GRADA KRAPINE
Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade troškova 
izborne promidžbe, visina naknade članovima  izbornog 
povjerenstva i članovima biračkih odbora za provedbu 
izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Krapine za izbore koji se održavaju dana 16.05.2021. 
godine. 

Naknade iz st. 1. ovog članka isplaćuju se na teret 
proračuna Grada Krapine.

Članak 2.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe za izbor 

članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine 
ostvaruju političke stranke i liste grupe birača koje na 
izborima dobiju najmanje jednog člana vijeća u iznosu od 
1.000,00 kn za svakog člana.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se 
političkim strankama na račun političke stranke.

Naknada troškova izborne promidžbe listama grupe 
birača isplaćuje se na račun nositelja liste grupe birača.

Političke stranke koje su predložile koalicijsku listu za 
izbor članova vijeća mjesnih odbora dužne su za članove 
vijeća mjesnog odbora izabrane na toj listi dostaviti 
suglasno pismeno očitovanje o tome kojoj se političkoj 
stranci treba isplatiti naknada za pojedinog člana izabranog 
s koalicijske liste.
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Političke stranke i nositelji liste grupe birača iz ovog 
članka dužni su radi ostvarenja prava na naknadu dostaviti 
podatke o računu na koji im se treba izvršiti isplata.

Članak 3.
Članovi Gradskog izbornog povjerenstva ostvaruju 

pravo na naknadu u iznosu od 500,00 kuna neto po svakom 
članu izbornog povjerenstva.

Članak 4.
Predsjednici biračkih odbora imenovani za provedbu 

izbora za članove vijeća mjesnih odbor ostvaruju pravo 
na naknadu u iznosu od 200,00 kn neto, a potpredsjednici 
ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 100,00 kuna neto.

Članak 5.
Pravo na naknadu iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke 

ostvaruje se nakon objave konačnih službenih rezultata 
izbora.

 Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom glasniku Grada Krapine“.
KLASA:026-01/21-01/0003
URBROJ: 2140/01-01-0101-21-4
Krapina, 14.04.2021.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivica Hršak, v.r.

Na temelju članka 21. i 56. Statuta Grada Krapine 
(„Službeni  glasnik Grada Krapine“ br. 4/09., 3/13., 1/18., 
1/20 i 1/21) te članka 31., a vezano uz članak 32.a, Odluke 
o izboru članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik 
Grada Krapine br. 2/14., 4/14., 1/20. i 8/20), Gradsko 
vijeće Grada Krapine na svojoj 26. sjednici održanoj dana 
14.04.2021. godine, donosi

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA 
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

GRADA KRAPINE
Članak 1.

U Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krapine za 
provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Krapine: Mjesnog odbora Donja Šemnica, 
Mjesnog odbora Škaričevo, Mjesnog odbora Lepajci, 
Mjesnog odbora Mihaljekov Jarek, Mjesnog odbora 
Podgora, Mjesnog odbora  Krapinski Vidovec i Mjesnog 
odbora Bobovje, koji se provode dana 16.05.2021. godine 
imenuju se:

1. Nataša Večković - Jurman, predsjednica
2. Andrea Cobović, potpredsjednica
3. Jasmina Božić, članica
4. Jelena Milčić, članica
5. Ana Radak , članica
6. Branka Matijević, članica

Članak 2.
Zadatak je izbornog povjerenstva da sukladno 

odredbama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih 
odbora: izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi 
izbora za članove vijeća; propisuje i objavljuje obvezatne 
upute za rad i obrasce u postupku pripreme i provedbe 
izbora; obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje 
izbora; ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju 

kandidature za članove vijeća; na temelju pravovaljanih 
prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i 
objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor 
članova vijeća; određuje biračka mjesta za izbore članova 
vijeća; imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove 
biračkih odbora; nadzire rad biračkih odbora na biračkim 
mjestima; nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor 
članova vijeća; prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na 
biračkim mjestima; objavljuje rezultate izbora za članove 
vijeća te obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora 
za članove vijeća.  

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Krapine“.
KLASA:026-01/21-01/0004
URBROJ: 2140/01-01-0101-21-4
Krapina, 14.04.2021.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivica Hršak, v.r.
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“Službeni glasnik Grada Krapine” službeno glasilo Grada Krapine • Izdavač: Grad Krapina.
Uredništvo: Magistratska 30 • Telefon: 049 382-400, Telefax: 049 371-211  

Tehničko uređenje i korektura: Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća 
Priprema, tisak i prijelom: Službeni glasnik d.o.o. Krapina


