13. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Marofa održana je 31. siječnja 2019. godine
(četvrtak) s početkom u 16:00 sati u maloj dvorani Kulturnog centra “Ivan Rabuzin” u
Novom Marofu, Ulica A. Mihanovića 3.
Vijeće je za sjednicu utvrdilo sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Marofa, održane
dana 27. prosinca 2018. godine.
2. Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Novog Marofa o nastavku
obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Novog Marofa na temelju prestanka
mirovanja mandata i svečana prisega člana Gradskog vijeća Grada Novog Marofa.
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Novog Marofa.
4. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Marofa za
2018. godinu, prijedlog zaključka o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne
zaštite na području Grada Novog Marofa u 2019. godini i prijedlog Odluke o
donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Novi Marof.
5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici
u kampu ili kamp odmorištu na području Grada Novog Marofa.
6. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.
7. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Grada Novog
Marofa.
9. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka.
10. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Marofa.
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar Tipa operacije
2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu
povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu LRS LAG-a „PRIGORJEZAGORJE“, za ulaganje „Izgradnja nadstrešnice na gradskoj tržnici“.
12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta
isporuke dimnjačarskih usluga, prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Općih uvjeta isporuke usluge javnih tržnica na malo i prijedlog Zaključka
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke grobljanskih
usluga.
13. Aktualni sat.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda Gradsko vijeće je prešlo na razmatranje utvrđenih točaka.
Pod prvom točkom dnevnog reda Vijeće je jednoglasno ( tj. uz 12 glasova „ZA“,
nijedan glas „PROTIV“ i nijedan „SUZDRŽAN“ glas ) verificiralo zapisnik sa svoje 12.
sjednice, održane dana 27. prosinca 2018. godine.
Pod drugom točkom dnevnog reda na sjednicu je došao jedan od prvotno nenazočnih
vijećnika, te je Vijeće dalje radilo uz nazočnost 13 članica i članova.
Pod tom točkom podneseno je Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada
Novog Marofa o nastavku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Novog Marofa na
temelju prestanka mirovanja mandata, nakon čega je vijećnik g. Denis Kovačić, dr. med., koji

je s danom 17. siječnja 2019. godine nastavio obnašati dužnost člana Gradskog vijeća Grada
Novog Marofa položio svečanu prisegu.
Pod trećom točkom dnevnog reda Vijeće je većinom glasova ( uz 11 glasova „ZA“,
2 glasa „PROTIV“ i nijedan „SUZDRŽAN“ glas ) donijelo Izmjene i dopune Statuta
Grada Novog Marofa ( KLASA: 023-05/18-01/01, URBROJ: 2186-022-01-19-7 ), u tekstu
kako ih je predložio gradonačelnik Grada Novog Marofa kao predlagatelj.
Pod četvrtom točkom dnevnog reda Vijeće je jednoglasno ( tj. uz 13 glasova „ZA“,
nijedan glas „PROTIV“ i nijedan „SUZDRŽAN“ glas ) na prijedlog gradonačelnika donijelo
Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Marofa za 2018. godinu
( KLASA: 810-06/08-01/01, URBROJ: 2186-022-01-19-5 ), zaključak o donošenju Godišnjeg
plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Marofa u 2019. godini
( KLASA: 810-06/08-01/01, URBROJ: 2186-022-01-19-4 )
i Odluku o donošenju
Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Novi Marof ( KLASA: 810-01/17-01/04,
URBROJ: 2186-022-01-19-4 ).
Pod petom točkom dnevnog reda Vijeće je jednoglasno ( tj. uz 13 glasova „ZA“,
nijedan glas „PROTIV“ i nijedan „SUZDRŽAN“ glas) donijelo Odluku o visini paušalnog
poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu na
području Grada Novog Marofa
( KLASA: 334-02/19-01/01, URBROJ:
2186-022-01-19-5 ), u tekstu kako ju je predložio gradonačelnik.
Pod šestom točkom dnevnog reda Vijeće je većinom glasova ( uz 11 glasova „ZA“, 2
glasa „PROTIV“ i nijedan „SUZDRŽAN“ glas ) donijelo Odluku o komunalnoj naknadi
( KLASA: 363-03/18-01/66, URBROJ: 2186-022-01-19-4 ), u tekstu kako ju je predložio
gradonačelnik.
Pod sedmom točkom dnevnog reda Vijeće je jednoglasno ( tj. uz 13 glasova „ZA“,
nijedan glas „PROTIV“ i nijedan „SUZDRŽAN“ glas ) donijelo Odluku o komunalnom
doprinosu ( KLASA: 363-02/18-01/01, URBROJ: 2186-022-01-19-4 ), u tekstu kako ju je
predložio gradonačelnik kao predlagatelj.
Pod osmom točkom dnevnog reda na sjednicu je došla još jedna od prvotno
nenazočnih članica Gradskog vijeća, te je Vijeće dalje radilo uz nazočnost 14 članica i
članova.
Pod tom točkom Vijeće je jednoglasno ( tj. uz 14 glasova „ZA“, nijedan glas
„PROTIV“ i nijedan „SUZDRŽAN“ glas ) donijelo Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o stipendijama Grada Novog Marofa ( KLASA: 604-02/19-01/01, URBROJ:
2186-022-01-19-5 ), u tekstu kako ju je predložio gradonačelnik.
Pod devetom točkom dnevnog reda Vijeće je jednoglasno ( tj. uz 14 glasova „ZA“,
nijedan glas „PROTIV“ i nijedan „SUZDRŽAN“ glas ) donijelo Odluku o raspodjeli
sredstava za redovito financiranje političkih stranaka ( KLASA: 402-08/19-01/01,
URBROJ: 2186-022-01-19-5 ), u tekstu kako ju je predložio gradonačelnik.
Pod desetom točkom dnevnog reda sjednicu je zbog drugih obveza napustio jedan član
Gradskog vijeća, te je Vijeće dalje radilo uz nazočnost 13 članica i članova.
Pod tom točkom Vijeće je većinom glasova ( uz 10 glasova „ZA“; nijedan glas
„PROTIV“ i uz 3 „SUZDRŽANA“ glasa) donijelo Odluku o ustrojstvu i djelokrugu

upravnih tijela Grada Novog Marofa ( KLASA: 023-05/19-01/01, URBROJ: 2186-022-0119-5 ), u tekstu kako ju je predložio gradonačelnik.
Pod jedanaestom točkom dnevnog reda Vijeće je jednoglasno ( tj. uz 13 glasova „ZA“,
nijedan glas „PROTIV i nijedan „SUZDRŽAN“ glas ) donijelo Odluku o davanju suglasnosti
za provedbu ulaganja unutar Tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu LRS LAG-a
„PRIGORJE-ZAGORJE“,
za ulaganje „Izgradnja nadstrešnice na gradskoj tržnici“
( KLASA: 363-01/19-01/03, URBROJ: 2186-022-01-19-4 ), u tekstu kako ju je predložio
gradonačelnik.
Pod dvanaestom točkom dnevnog reda Vijeće je jednoglasno ( tj. uz 13 glasova “ZA”,
nijedan glas “PROTIV” i nijedan “SUZDRŽAN” glas ) donijelo zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke dimnjačarskih usluga ( KLASA:
363-01/19-01/05, URBROJ: 2186-022-01-19-4 ), zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Općih uvjeta isporuke usluge javnih tržnica na malo
( KLASA:
363-01/19-01/06, URBROJ: 2186-022-01-19-4 ) i zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Općih uvjeta isporuke grobljanskih usluga ( KLASA: 363-01/19-01/04,
URBROJ: 2186-022-01-19-4 ), sve u tekstu kako ih je predložio gradonačelnik.
Pod trinaestom točkom dnevnog reda ( “Aktualni sat”) Vijeće nije donosilo nikakve
akte.

