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S K R A Ć  E N I   Z A P I S N I K

sa 15.sjednice Gradskog vijeća održane dana 30.rujna 2011. godine u  18,30 maloj dvorani Pučkog 
otvorenog učilišta Krapina

SJEDNICI SU PRISUSTVOVALI:

Mladen Gregurović, Viktorija Mikša, Danko Hršak, Dragutin Benc, Josip Kozina, Zoran Gregurović,
Milan Golub, Dubravko Barilar, Stjepan Grah, Branko Kučko, Nenad Sikirica, Mirko Koret, Štefanija
Družinec, Zdenka Grilec, Rober Cerovečki, Vladimir Bajcer i Branko Kunštek
Konstatira se da je Zdravko Presečki podnio ostavku, a kao njegova zamjena sjednici prisustvuje član
Nenad Drndić

ODSUTAN: Danijel Klasić

OD OSTALIH SJEDNICI SU PRISUSTVOVALI: Josip Horvat, gradonačelnik Grada Krapine, Josip
Pelin, zamjenik gradonačelnika, Boris Bočkaj, zamjenik gradonačelnika, direktor Krakom-a, g.Belošević, 
Vlasta Bočkaj, pročelnica, Snježana Pelin, pročelnica, Miroslav Ivić,pročelnik, Jelena Milčić, pročelnica, 
Branka Stipić, voditelj zapisnika te predstavnici medija.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Zoran Gregurović otvara 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Krapine,
pozdravlja sve prisutne, konstatira nakon izvršene prozivke, da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova
gradskog vijeća, te se mogu donositi pravovaljane odluke, kao i drugi akti.

Predsjednik gradskog vijeća g.Zoran Gregurović čita prijedlog dnevnog reda današnje sjednice koji su
članovi vijeća primili uz poziv te navodi da se predlaže dopuna dnevnog reda sa slijedećim točkama:

 Odluka o prestanku i izboru člana Odbora za financije i proračun
 Odluka o prestanku i izboru člana Odbora za priznanja Grada Krapine
 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih

škola i studentima

Potpredsjednik gradskog vijeća g.Branko Kučko je u ime kluba vijećnika HNS-a, SDP-a i HSU-a
obavijestio  članove vijeća ,da su već prije na sjednici vijeća predložili, da se na dnevni red sjednica 
vijeća ne stavlja više od 15 točaka, ali iz priloženog je vidljivo, da se njihovi prijedlozi ne uvažavaju te 
će članovi  vijeća od strane HNS-a, SDP-a i HSU-a napustiti sjednicu.

Nakon napuštanja sjednice od strane članova vijeća HNS-a, SDP-a i HSU-a predsjednik gradskog vijeća
konstatirao je da je sjednici prisutno 10 članova gradskog vijeća.
Nakon kraće rasprave predsjednik gradskog vijeća konstatirao je, da je sa 10 glasova donijet Dnevni red 
koji čini sastavni dio ovog zapisnika uz navedene dopune.

T O Č K A  1.

Pitanja i prijedlozi 

1. Član gradskog vijeća g.Kozina Josip postavio je pitanje otvorenja prostorija Područne škole u 
Lepajcima, zašto to nije napravljeno svečanije, jer je to veliki događaj za naš kraj. Isto tako 
postavio je pitanje postave koševa na školskom igralištu kod PŠ Lepajci.
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Gradonačelnik je odgovorio, da otvorenje novih prostorija u školi nije bilo veliko, kao ni otvorenje 
prostorija škole u Škaričevu, jer u tome nema politike. Što se tiče koševa na školskom igralištu, to se radi 
i bit će uskoro gotovo.

T O Č K A  2.

Skraćeni zapisnik sa 14.sjednice gradskog vijeća Grada Krapine

Predsjednik gradskog vijeća istakao je da radni materijal za ovu točku dnevnog reda primljen uz  poziv za 
današnju sjednicu te je otvorio raspravu. 

Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga , sa 10 glasova ZA donijet je slijedeći 

Z A K L J U Č A K

U s v a j a  se skraćeni zapisnik sa 14.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni 
dio ovog zapisnika. 

T O Č K A 3.

Izvješće Mandatne komisije o ostavci člana gradskog vijeća o obnašanju dužnosti zamjenika člana
gradskog vijeća

Članovi gradskog vijeća upoznati su sa Izvješćem Mandatne komisije sa sjednice održane dana
30.09.2011. god.
Kako je izvješće Mandatne komisije primljeno na znanje, donosi se

Z A K L J U Č A K

P r i m a se na znanje Izvješće Mandatne komisije u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 4.

Odluka o prijenosu prava i obveza ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o odluci te ju je u
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.
Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krapine je sa 10 glasova ZA donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i se Odluka o prijenosu prava i obveza ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2010. god.

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Gregurović upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.06.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o izvještaju te ga je u
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krapine je sa 10 glasova ZA donijelo slijedeći
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Z A K L J U Č A K

U s v a j a se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2010. god u tekstu koji čini
sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A 6.

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji grada Krapine za 2010. godinu

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Gregurović upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o Izvješću te ga je u 
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.
Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krapine je sa 10 glasova ZA donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

P r i m a   se na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krapine za 2010. godinu od 
strane Državnog ureda za reviziju koje čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A 7.

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011. godine

Gradonačelnik je napomenuo, da su članovi gradskog vijeća uz radni materijal primili popis odluka i 
zaključaka, te da će kratko obrazloženje o aktivnostima koje su se provodile, a nisu se direktno odnosile 
na Proračun dati na današnjoj sjednici.
Obavijestio je članove gradskog vijeća, da je Područna škola u Lepajcima započela s radom u novim 
prostorima te da se za to vrijeme dok je trajalo uređenje, nastava odvijala u PŠ  Podgora, a isto tako je 
napomenuo, da su se osigurala sredstva za nabavu opreme za Područnu školu u Donjoj Šemnici. Što se 
tiče ceste u zoni, istakao je, da su HC odabrale novog izvođača i to poduzeće Jedinstvo Krapina te bi 
radovi trebali krenuti za 2 tjedna. Također je napomenuo, da nastavak uređenja vodotoka Krapinščice 
nije krenuo, jer je već treći natječaj poništen iz razloga što su podnijete žalbe na natječaj.  Osvrnuo se još 
na uređenjenje odmorišta kod Motela – državna cesta D 1, te će se uz to uređenje  urediti i silaznica u 
Grad – Državna cesta D 206. Također je napomenuo, da poduzima sve potrebne radnje kako bi Vlada 
RH darovala Gradu Krapini zemljište od HŽ , parkiralište za koji se plaća najam, te zemljište na Starom 
Gradu. Nadalje je gradonačelnik u svom izlaganju obavijestio članove vijeća da je Grad Krapina potpisao
s Gradom Mariborom Sporazum o sudjelovanju u projektu - Maribor - Europska prijestolnica kulture
2012. god. U svom daljnjem izlaganju ističe, da taj Sporazum Gradu Krapini omogućuje da se 2012. 
godine predstavi u Mariboru u  sklopu navedenog projekta koji je najveći kulturni projekat u Europskoj 
Uniji.

Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 
10 glasova ZA donijet 

Z A K L J U Č A K

P r i m a  se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje od 01.01. do
30.06.2011. godine u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
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T O Č K A 8.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu sa projekcijom za 2012. i 2013. god

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Gregurović upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o izmjenama i
dopunama Proračuna te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju
raspravu.

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dala je pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun 
gđa.Milčić u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Gradonačelnik je u ime predlagača i u skladu s  čl.66. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Krapine 
podnio amandman na Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2011. sa projekcijom za 
2012. i 2013. godinu na način, da se u Posebnom dijelu, članku 3. Razdjel 005, Program 5002, Tekući 
projekt T500201, Nabava i postava komunalne i urbane opreme, tekst na stranici 9 izmjeni u skladu s 
tekstom amandmana koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik gradskog vijeća konstatirao je da je sa 10 
glasova ZA donijet slijedeći 

Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Izmjena i dopuna Proračuna grada Krapine za 2011. godinu sa projekcijom za 2012. i 
2013. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika sa gore predloženim Amandmanom.

T O Č K A 9.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2011. god.

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Gregurović upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o Polugodišnjem
izvještaju te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krapine je sa 10 glasova ZA donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

U s v a j a se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu u tekstu koji
čini sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A 10.

Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana gradskog
vijeća iz Proračuna Grada Krapine za 2011. god

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Gregurović upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o odluci te ju je u
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o odluci te ju je u
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.
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Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krapine je sa 10 glasova ZA donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i   se Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana 
gradskog vijeća iz Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog 
zapisnika.

T O Č K A 11.

Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za 
2011. godinu

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o izmjenama 
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krapine je sa 10 glasova ZA donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i se Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta 
za 2011. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   

T O Č K A 12.

Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o izmjenama 
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krapine je sa 10 glasova ZA donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i   se Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A  13.

Izmjena Programa izrade dokumenata prostornog uređenja, projektne i geodetsko-katastarske 
dokumentacije za 2011. godinu

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o izmjenama 
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krapine je sa 10 glasova ZA donijelo slijedeći



Oznaka obrasca: 1116
6/9

Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Izmjena Programa izrade dokumenata prostornog uređenja, projektne i geodetsko-
katastarske dokumentacije za 2011. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

T O Č K A  14.

Izmjena Programa raspodjele sredstava spomeničke rente   za 2011. godinu 

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o izmjenama 
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krapine je sa 10 glasova ZA donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Izmjena Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A  15.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu 

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o Planu gradnje te ga
je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krapine je sa 10 glasova ZA donijelo slijedeći  

Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog zapisnika.

T O Č K A  16.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o Odluci te ju je u
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Kratko obrazloženje o Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine dala je pročelnica Upravnog 
odjela za prostorno uređenje gđa.Pelin, istaknuvši da je pravni temelj za donošenje iste Zakon o vodama, 
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva i Statuta Grada. Također je istakla, da stupanjem na snagu 
Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva prestale su važiti odredbe Zakona o 
komunalnom gospodarstvu u dijelu koji se odnosi na djelatnost opskrbe pitkom vodom te odvodnju i 
pročišćavanje otpadnih voda.

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krapine je sa 10 glasova ZA donijelo slijedeću
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O D L U K U

D o n o s i  se Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 
zapisnika.  

T O Č K A  17.

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti – održavanja javne rasvjete i ukrasne 
rasvjete na području Grada Krapine 

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o Odluci te ju je u
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatitrao da je sa 10 
glasova ZA donijeta slijedeća

O D L U K A

D o n o s i  se Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti – održavanja javne rasvjete i 
ukrasne rasvjete na području grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A  18.

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o Odluci te ju je u
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatitrao da je sa 10 
glasova ZA donijeta slijedeća 

O D L U K A

D o n o s i   se Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A  19.

Odluka o određivanju najvećeg broja etaža za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru 

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o Odluci te ju je u
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.
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Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatitrao da je sa 10 
glasova ZA donijeta slijedeća 

O D L U K A

D o n o s i   se Odluka o određivanju najvećeg broja etaža za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A  20.   

Financijsko izvješće i izvješće o radu Krakom-a za 2010. godinu

Predsjednik gradskog vijeća g.Gregurović pozdravio je prisutnog direktora Krakom-a g.Beloševića te 
otvorio raspravu o istoj točci.

Kratko obrazloženje financijskog izvješća i izvješća o radu Krakom-a za 2010. godinu dao je direktor 
g.Belošević, a sve u tekstu koji su članovi gradskog vijeća primili uz radni materijal za ovu točku 
dnevnog reda.

Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 
10 glasova ZA donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

P r i m a   se na znanje Financijsko izvješće i izvješće o radu Krakom-a za 2010. godinu u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A  21.

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje g.Hršak upoznao je članove vijeća da je navedeni Odbor na 
svojoj sjednici održanoj 30.09.2011. raspravljao o Odluci te ju je u navedenom tesktu uputio Gradskom 
vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o Odluci te ju je u
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 
10 glasova ZA donijeta slijedeća

O D LU K A 

D o n o s i  se Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina u tekstu koji 
čini sastavni dio ovog zapisnika.
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T O Č K A  22.

Odluka o prestanku i izboru člana Odbora za financije i proračun

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje g.Hršak upoznao je članove vijeća da je navedeni Odbor na 
svojoj sjednici održanoj 30.09.2011. raspravljao o Odluci te ju je u navedenom tesktu uputio Gradskom 
vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o Odluci te ju je u
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 
10 glasova ZA donijeta slijedeća

O D LU K A 

D o n o s i  se Odluka o prestanku i izboru člana Odbora za financije i proračun u tekstu koji čini sastavni 
dio ovog zapisnika.

T O Č K A  23.

Odluka o prestanku i izboru člana Odbora za priznanja Grada Krapine

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje g.Hršak upoznao je članove vijeća da je navedeni Odbor na 
svojoj sjednici održanoj 30.09.2011. raspravljao o Odluci te ju je u navedenom tekstu uputio Gradskom 
vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o Odluci te ju je u
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 
10 glasova 10 donijeta slijedeća

O D LU K A 

D o n o s i  se Odluka o prestanku i izboru člana Odbora za priznanja Grada Krapine u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A  24.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola 
i studentima

Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Danko Hršak upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine u 15,30 sati raspravljao o Odluci te ju je u
navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.

Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 
10 glasova ZA donijeta slijedeća

O D LU K A 

D o n o s i  se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima 
srednjih škola i studentima u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.




