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                 GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA:021-05/19-01/0001 
URBROJ:2140/01-01-0106-19-8 
Krapina, 29.01.2019. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

sa 12.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 29.01.2019. godine u 18,00 sati u Maloj 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina 

 

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

 

Kristijan Mužek, Ivica Hršak, Darko Mužar, Kristijan Krsnik, Jelena Majsec, Julije Kos, Josip Kozina, 

Lucija Slijepčević, Mladen Gregurović, Željko Pavić, Davor Čavužić, Branko Kučko, Katarina Štrok, 

Zoran Čavužić, Tomislav Pernjek i Alen Spiegl  

 

OPRAVDANO ODSUTNA: Irena Šafranko 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika, Dragutin Kozina, zamjenik 

gradonačelnika,Vlasta Bočkaj, pročelnica, Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Andrea 

Cobović, pročelnica, Barbara Hušnjak Osredečki, predsjednica Savjeta mladih, Branka Matijević, 

voditelj zapisnika  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Ivica Hršak otvara 12.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 predložio je dopunu Dnevnog reda današnje sjednice sa Točkom 22. koja 

glasi:  

 

“ Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Krapine” 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Hršak Ivica je dao na glasovanje predloženi Dnevni red koji su članovi 

Gradskog vijeća primili uz radni materijal za današnju sjednicu uz gore navedeni prijedlog točke za 

dopunu Dnevnog reda . 
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Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je sa glasova 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen  sa dopunom slijedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

  

1. Pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje Zapisnika sa 11.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine za 2019. godinu 

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina 

5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina 

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos osnivačkih prava u Veleučilištu Hrvatsko zagorje 

Krapina na Republiku Hrvatsku 

7. Prijedlog Odluke o Izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti 

predškolskog odgoja 

8. Prijedlog Odluke o  sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Krapine 

9. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na 

području Grada Krapine 

10. Prijedlog Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća 

11 Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018.god. 

12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 

13. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti  HGSS Stanice Krapina 

14. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krapine 

15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge javne tržnice na malo 

16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na javnim 

parkiralištima na području Grada Krapine  

17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge ukopa pokojnika 

18. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada Krapine 

19. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Krapine 

20. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine 

21. Prijedlog Izmjena Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje 2017.-2019. god  

22. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Krapine 

 

 

T O Č K A  1. 

 

Pitanja i prijedlozi 

 

1. Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić obavijestio je članove Vijeća da ima nove informacije vezano za 

mrežu Optika, da je Pekom proširio svoj sustav istom mrežom, te da se može postići dobra cijena 

priključka, sredstva su osigurana u Proračunu pa predlaže da se raspiše natječaj.  

Nadalje predlaže  Gradonačelniku Grada Krapine da ukratko da članovima Gradskog vijeća informaciju 

o tekućim projektima koji se provode i koji će se provoditi. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović obavijestio je članove Gradskog vijeća da što se tiče 

priključka na Optiku dalo našem informatičaru da složi troškovnik, kako bi mogli raspisati natječaj. Isto 

tako u svom odgovoru vezano za tekuće projekte, ističe da je otvoren postupak za dogradnju gradskog 

dječjeg vrtića, za ŽCP Dolac radi se revizija projekta, odobren nam je projekt WIFI4EU najbrži prst na 

potezu od Hušnjakovog do parka, potpisan je Ugovor za produžen rad gradskog dječjeg vrtića koji nam 

vodi ZARA kao konzultant, za rekonstrukciju državne ceste od Žutnice do Gorjaka se trebaju riješiti 

imovinsko pravni odnosi, a uz to će se  raditi rekonstrukcija mreže za električnu energiju i vodovodne 

mreže. Napomenuo je da je Gradu Krapini za javljanje na natječaje problem index razvijenosti, dosta nas 

ograničava. 
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2. Članica Gradskog vijeća Katarina Štrok postavila je pitanje da li su se poduzele kakove radnje za 

pronalazak strateškog partnera u postupku prodaje vlasništva nad Gradskom plinarom Krapina. 

 

Gradonačelnik Zoran Gregurović je odgovorio da je proveden postupak nabave za odabir konzultanta 

koji će  voditi proces te se priprema dokumentacija za javni poziv. 

 

3. Član Gradskog vijeća Željko Pavić obaviještava članove Vijeća da je firma koja polaže Optiku na 

području Grada napravila dokumentaciju te čeka da ju pokaže Gradonačelniku. Nadalje napominje da se 

boji da će se građani koji će biti bliže anteni WIFI mreže spajati na nju te na taj način ograničavati 

drugima pristup. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine  je odgovorio da se o tome vodi briga, te da će biti ograničenja za pristup. 

 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 11.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatirao je da su materijale za gore navedenu točku članovi 

Gradskog vijeća primili uz poziv za današnju sjednicu te o istoj otvara raspravu. 

 

Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao je navedenu točku na 

glasovanje te je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo 

donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

U s v a j a  se Zapisnik sa 11.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine za 2019. godinu 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave, te je predsjednik Gradskog 

vijeća g.Hršak  konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo  

donijet slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine za 2019. godinu u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  4. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Augusta Cesarca 

Krapina 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Član Gradskog vijeća g.Pavić predložio je da se u čl.63. Statuta detaljnije razrade dodatne 

kompentencije, a uz to isto detaljnije da se razradi vrednovanje programa rada te je naveo da se njegov 

prijedlog odnosi na Statute jedne i druge osnovne škole. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine je napomenuo da se slaže sa prijedlogom g.Pavića te predlaže da se uskrati 

davanje prethodne suglasnosti na Statut uz prijedlog školama da u roku 30 dana dostave nadležnom 

upravnom odjelu novi prijedlog Statuta odnosno da usklade čl.63.Statuta. Isto tako je napomenuo da se 

ovakav prijedlog  zaključka odnosi i na Statut Osnovne škole “Ljudevit Gaj” Krapina. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

1.Uskraćuje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina, kojeg 

je Školski odbor utvrdio na svojoj sjednici održanoj 17.01.2019.godine. 

 

2.Upućuje se Školski odbor da se dodatno razradi članak 63.Statuta vezano za vrednovanje dodatnih 

kompetencija, kao i vrednovanje programa rada te da se novi prijedlog Statuta dostavi nadležnom 

upravnom odjelu u roku od 30 dana od dostave ovog Zaključka. 

 

 

T O Č K A  5. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ 

Krapina 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

1.Uskraćuje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole “Ljudevit Gaj” Krapina, kojeg je 

Školski odbor utvrdio na svojoj sjednici održanoj 11.12.2018.godine. 

 

2.Upućuje se Školski odbor da se dodatno razradi članak 63.Statuta vezano za vrednovanje dodatnih 

kompetencija, kao i vrednovanje programa rada te da se novi prijedlog Statuta dostavi nadležnom 

upravnom odjelu u roku od 30 dana od dostave ovog Zaključka. 

 

 

 

T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos osnivačkih prava u Veleučilištu Hrvatsko 

zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave, te je predsjednik Gradskog 

vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo 

donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o davanju suglasnosti na prijenos osnivačkih prava u Veleučilištu Hrvatsko zagorje 

Krapina na Republiku Hrvatsku  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  7. 

 

Prijedlog Odluke o Izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti 

predškolskog odgoja 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te ističe da kao predsjednik Odbora za 
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financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu, istu 

primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović upoznao je članove Gradskog vijeća da je glavni razlog za 

izmjenu Odluke ujednačavanje prava za sve roditelja s prebivalištem na području Grada odnosno u praksi 

se pokazalo da određen broj mladih obitelji koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na 

sufinanciranje ekonomske cijene dječjeg vrtića ne udovoljava navedenom uvjetu, jer u pravilu jedan od 

roditelja u trenutku podnošenja nema prijavljeno prebivalište na području grada dulje od 12 mjeseci. Ista 

odredba je stvarala probleme roditeljima kao i zaposlenicima Grada. 

 

Član Gradskog vijeća g.Pavić postavio je pitanje dali će roditelji koji su rođeni i koji su ostali živjeti u  

Gradu te koji imaju duže vrijeme prebivalište u Gradu Krapini imati prednost kod upisa djece u gradski 

dječji vrtić ispred onih koji su se sada doselili, predlaže da je to isto jedan od kriterija za prijem djece.  

 

Gradonačelnik g.Gregurović je istakao da se o tome razmišljalo, ali isto tako napominje da je mnogo 

mladih ljudi doselilo u Grad, kupilo stanove, kuće, namjeravaju živjeti u Gradu. Isto tako napominje da 

bi se to trebalo regulirati kroz kriterije za prijem djece u  gradski dječji vrtić. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K  

 

D o n o s i  se Odluka o Izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti 

predškolskog odgoja u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Odluke o  sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine kao predlagač podnosi Amandman na predloženu Odluku,  na Članak 

3.st.2, na način: 

 

“Plaćanje učešća za program oslobođeno je svako treće i dalje dijete istog obiteljskog domaćinstva koje 

koristi program dječjeg vrtića. 
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Povoljnije uvjete, umanjenje učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolske ustanove od 

20% programa imaju roditelji djece koji ispunjavaju uvjete nabrojane u članku 9. Županijske odluke,  u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu i da je upoznat sa predloženim Amandmanom predlagača te nema primjedbi s osnove 

njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu, istu 

primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.   

 

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo donijet 

slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Krapine uz predloženi 

Amandman predlagača,  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na 

području Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu, istu 

primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je sjednicu napustio član Gradskog vijeća g.Željko Pavić 

zbog ranije preuzetih obveza. 

 

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik i provedene rasprave,  predsjednik Gradskog 

vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo  

donijet slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na 

području Grada Krapine,  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

T O Č K A  10. 

 

Prijedlog Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog  vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo  donijet 

slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

 

 

 

 

T O Č K A  11. 

 

 Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018.god. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave,  predsjednik Gradskog vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo     

donijet slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Analiza sustava civilne zaštite za 2018.god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

T O Č K A  12. 

 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog  vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet 

slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  13. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti  HGSS Stanica Krapina 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet 

slijedeći 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 
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D o n o s i  se  Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS Stanice Krapina u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  14. 

 

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić komentirao je čl.5. Odluke odnosno povjeravanje nabrojenih 

poslova Krakom-u, te postavlja pitanje dali je to pravno utemeljeno odnosno dali je isplativo. Nadalje u 

svom izlaganju postavlja pitanje dali Grad može direktno bez natječaja dodjeliti poslove poduzeću koje 

je u njegovom većinskom vlasništvu. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović odgovara da je sve u skladu sa odredbama Zakona o 

komunalnom gosodarstvu, tako da Krakom može obavljati sve nabrojane poslove jer je u vlasništvu 

Grada Krapine odnosno jedinice lokalne samouprave. Nadalje što se tiče isplativosti ističe da je to 

pitanje, jer samo na primjeru zimskog održavanja cesta cijene ŽUC-a su veće od cijena Krakom-a, ali 

prema iskustvima kojima imamo sa održavanjem javne rasvjete, bolje bi bilo da i te poslove radi naše 

poduzeće. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  15. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge javne tržnice na malo 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  
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Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave,  predsjednik Gradskog  vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet 

slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge javne tržnice na malo u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  16. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na javnim 

parkiralištima na području Grada Krapine  

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet 

slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na javnim 

parkiralištima na području Grada Krapine tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  17. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge ukopa pokojnika 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu. 
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Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet 

slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge ukopa pokojnnika u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  18. 

 

 Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet 

slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o komunalnoj naknadi na području Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  19. 

 

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Gradonačelnik Grada Krapine kao predlagač podnosi Amandman na predloženu Odluku i to na Članak 

9.st.2. i 3. , u tekstu koji čini sastavni dio ovog Izvoda. 
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Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave,  predsjednik Gradskog vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet 

slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Krapine uz predloženi Amandman 

predlagača,  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  20. 

 

Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet 

slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova  na području Grada Krapine u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  21. 

 

Prijedlog Izmjena Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje 2017. – 2019.god. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

 

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave,  predsjednik Gradskog vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet 

slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje 2017.-2019. godine u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  22. 

 

Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 28.01.2019. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu, istu 

primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

 

Nakon kratkog obrazloženja koje je dao Gradonačelnik nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća 

g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet 

slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

 

                                                                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                              Ivica Hršak 

 

Zapisnik sastavila: 

Branka Matijević 

 

 
 

 

 


