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                 GRADSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 021-05/17-01/0025 
Urbroj: 2140/01-01-0105-18-6 
Krapina, 19.12.2017. 
 

 

Z A P I S N I K 

 
sa 5.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 19.12.2017. godine u 20,00 sati u Maloj 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina  

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

 

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

Mladen Gregurović, Željko Pavić, Nenad Sikirica,  Zoran Čavužić, Alen Spiegel, Tomislav Pernjek, 

Branko Kučko, Katarina Štrok,    

 

OPRAVDANO ODSUTAN:  

 

Matilda Juričev Žigman, Irena Šafranko 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

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

gradonačelnika, predstavnici REGE-e Marko Miletić i Josip Čengija,  Vlasta Bočkaj, pročelnica, Jelena 

Milčić, pročelnica, Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Matijević, voditelj zapisnika te predstavnici medija. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Ivica Hršak otvara 5.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 konstatira da je sjednici pristupila članica Gradskog vijeća Matilda 

Juričev Žigman u 20,06 sati. 

 

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

Gradskog vijeća primili uz materijal za današnju sjednicu Gradskog vijeća. 

Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen slijedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 
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3. Prijedlog Odluke o pokretanju rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete 

Grada Krapine (Projekt Newlight)  

4. Prijedlog Odluke o donošenju plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje od 2017. god 

2022. godine 

5. Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu 

6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

8. Prijedlog Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske dokumentacije za 

2018. godinu 

9. Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2018. godinu 

10. Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara za 2018. godinu 

11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2018. godinu 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2018. godinu 

13. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2018. godinu 

14. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2018. godinu 

15. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 

2018. godinu 

16. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu 

17. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Krapine za 2018. godinu 

18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 

19. Prijedlog Odluke o uvođenju riznice Grada Krapine 

 

T O Č K A  1. 

 

Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da pod ovom točkom nije bilo  pitanja ni prijedloga od strane 

članova Gradskog vijeća Grada Krapine. 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 4. 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 prjedloga, dao je navedenu točku na glasovanje te konstatirao da je sa 

16 glasova ZA, jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

  

U s v a j a  se Zapisnik sa 4.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Odluke o pokretanju rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne 

rasvjete Grada Krapine ( Projekt Newlight)  

 

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 18.12.2017. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 
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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.  

Predstavnik REGE-e g.Josip Čengija ukratko je prezentirao predloženi akcijski plan rekonstrukcije, 

modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Krapine, upoznavši članove Gradskog vijeća 

da se svrha provedbe analize utvrđivanje prosječnog godišnjeg operativnog troška javne rasvjete ali i 

definiranje modela finanaciranja. Tako je prezentirao III modela i to: 

I model -  financiranje rekonstrukcije cjelokupnog sustava putem zaduženja kredita HBOR-a 

II model – financiranje sustava javne rasvjete  

III model- financiranje putem javno privatnog partnerstva 

Nadalje je upoznao članove Gradskog vijeća da je njihova preporuka da se nastavi sa pripremom 

provedbe modernizacije sustava javne rasvjete putem modela Ugovora o energetskom učinku na 91 % 

obuhvata sustava. 

Predlagač Odluke Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović predlaže Amandman na Odluku u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika, napomenuvši da su navedeni Amandman primili svi članovi 

Gradskog vijeća danas na sjednici. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak dao je Amandman na glasovanje te je konstatirao da je sa 14 

glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, prihvaćen predloženi Amandman. 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 1 

glas SUZDRŽAN, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o pokretanju rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete 

Grada Krapine (Projekt Newlight) u tesktu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika, uz Amandman koji je 

prihvaćen u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  4. 

 

Prijedlog Odluke o donošenju plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje od 2017. 

god. do 2022. godine 

 

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 18.12.2017. god. u 17,30 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 provedene rasprave predsjednika Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, 

jednoglasno, SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje od 2017. do 

2022. godine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  5. 

 

Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu 
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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 kao predsjednik Odbora za finnacije i 

proračun  podnesi Izvješće sa sjednice. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović kao predlagač dao je kratko obrazloženje prijedloga 

Proračuna za 2018. sa projekcijom za 2019.i 2020. godinu. U svom obrazloženju napomenuo je da se 

prijedlog Proračuna odnosno prihodi i primici Grada temelji na procjeni ostvarenja prihoda za 2016. 

godinu i privih deset mjeseci 2017. godine, da se sredstva koja se očekuju od Ministarstava, Fondova 

prema raspisanim natječajima nisu planirala u prijedlogu Proračuna sve dok se ne odobre  te će se  

Rebalansom povećati Proračun odnosno bolje da se Proračun povećava nego da se smanjuje u slučaju 

ako Programi ne prođu na natječajima. Također je obavijestio članove Gradskog vijeća da će na 

ostvarenje prihoda Proračuna za 2018. godinu utjecati Zakon o lokalnim porezima kojim su ukinute 

odredbe uvođenja poreza na nekretnine te novi Zakon o financiranju jednica lokalne i područne 

samouprave, prema kojem Grad neće imati pravo na fiskalno izravnjanje obzirom da kapacitet ostvarenih 

prihoda veći od referentne vrijednosti kapaciteta ostvareniih poreznih prihoda gradova. Iz tog razloga 

napomenuo je da će se iz državnog proračuna tijekom 2018. godine isplaćivati pomoć u visini razlike 

prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći koje su 2017. godine ostvareni kao kompezacijske 

mjere. 

Član Gradskog vijeća g.Sikirica je napomenuo da žali što se nije nastavila zajednička suradnja na izradi 

prijedloga Proračuna kao što je to bio običaj u protekle 4 godine. Ističe nadalje da je Proračun usklađen 

te da će se pravo stanje znati kod izrade prvog Rebalansa Proračuna te  radi svega iznijetog neće glasati 

za takav Prorčaun za 2018. godinu. 

Član Gradskog vijeća g.Pavić ističe da dokumentacija koja je dostavljena za raspravu o prijedlogu 

Proračuna nije bila dostatna da bi se provela kvalitetna rasprava o prijedlogu Proračuna. Isto tako 

napomenuo je da mu je žao što je zaustavljen  proces rješavanja optičke infrastrukture jer je to u interesu 

šire zajednice, našao se investitor,  stalo se sa postupkom, a imali smo prednost od dvije godine pred 

ostalim gradovima i općinama u Krapinsko zagorskoj županiji. 

Član Gradskog vijeća g.Zoran Čavužić konstatirao je da je u prijedlogu Proračuna za 2018. godinu stavka 

za otkup zemljišta planirana za dječje igralište, nema otkupa za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, 

susjedni gradovi uzimaju kredite, a rezultat je vidljiv u njihovim industrijskim zonama. 

Gradonačelnik Grada Krapine je odgovorio da je sa svim zainteresiranim za otkup razgovorano više puta, 

predloženo je Državnoj geodetskoj upravi da sljedeća izmjera ide do zone jug, kako bi se uredila nova 

zemljišna knjiga. Napomenuo je da je donijeta odluka kojom se smanjio komunalni doprinos i 

komunalna naknada, a isto tako je upoznao članove Gradskog vijeća da je Grad tražio da se promjeni 

projektni zadatak za spojnu cestu Zabok-Krapina odnosno da se napravi na način da se što manje 

zemljišta izgubi. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak upoznao je članove vijeća, da nije točno da nije bilo volje za 

održavanje koordinacije, prijedlog je poslan, prvo je bilo da će se održati u ponedeljak, nakon toga je 

predložen utorak. Napominje da je prijedlog Proračuna za 2018. godinu socijalan, ali će biti i razvojan. 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 9 glasova ZA ,  6 

glasova SUZDRŽANIH i 1 glas PROTIV, donijet slijedeći 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Proračun Grada Krapine za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu   u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 
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T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednica.  

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 12 glasova ZA,  4 

glasa SUZDRŽANA,  PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program održavanja komunalne infrastrukture  za 2018. godinu  u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  7. 

 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 9 glasova ZA i 7 

glasova  SUZDRŽANIH ,  PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 
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T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske dokumentacije za 

2018. 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća  sa sjednica. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

 

Nakon provednog glasovanja  predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 13 glasova ZA,   i 

3 glasa SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske dokumentacije za 

2018. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2018. 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

 

Nakon provednog glasovanja  predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 12 glasova ZA  i 4 

glasa SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program zaštite okoliša za 2018. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
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T O Č K A  10. 

 

Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara za 2018. 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

Član Gradskog vijeća g.Pavić postavlja pitanje smisla gradnje visećeg mosta do Starog Grada, prema 

projektu Crna kraljica, da li je taj projekt siguran odnosno gradnja mosta. 

Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorio da se radi o cjelovitoj priči lokaliteta Starog Grada i Forme 

Prime, a viseći most je samo jedan segment cijelog projekta o čijoj izgradnji će odluku donijeti struka. 

Nakon provednog glasovanja  predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 11 glasova ZA  i 5 

glasova SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program zaštite kulturnih dobara za 2018. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog  

Zapisnika. 

 

T O Č K A  11. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2018. 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

 

Nakon provednog glasovanja  predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 12 glasova ZA  i 4 

glasa SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2018. godinu u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  12. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2018. 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice. 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

 

Nakon provednog glasovanja  predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 14 glasova ZA  i 2 

glasa SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2018. godinu u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  13. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2018. 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

Član Gradskog vijeća g.Pavić konstatirao je da je već za održavanje ŠRC  Podgora Rebalansom odobrena 

sredstva za održavanje sanitarnih čvorova i krovišta, te sad se opet u Proračunu za 2018. godinu planira 

dati za isto 200.000 kuna. 

Gradonačelnik g.Zoran Gregurović je odgovorio da kad se staro obnavlja, troškove je teško odrediti. 

U 2018.. godini se planira rekonstrukcija dijela ob jekta koiji nije obuhvaćen ove godine. 
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Nakon provednog glasovanja  predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 11 glasova ZA  i 5 

glasova SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program javnih potreba u športu Grada Krapine za 2018. godinu u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika. 

 

 

 

T O Č K A  14. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2018. 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

 

Nakon provednog glasovanja  predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 14 glasova ZA  i 2 

glasa SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju  Grada Krapine za 2018. godinu 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  15. 

 

Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 

2018. 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 
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Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon provednog glsovanja  predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 16 glasova ZA ,  

SUZDRŽANIH I  PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo  za 

2018. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

T O Č K A  16. 

 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2018. 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

 

Nakon provednog glasovanja  predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 13 glasova ZA , 2 

glasa SUZDRŽANA  i 1 glas  PROTIV, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krapine  za 2018. godinu u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika. 

T O Č K A  17. 

 

Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Krapine za 2018. 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  
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Nakon provednog glasovanja  predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 10 glasova ZA , 2 

glasa SUZDRŽANA  i 4 glasa  PROTIV, donijet 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 zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Krapine za 2018. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

 

T O Č K A  18. 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih 

tijela 

 

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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednica. 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

Član Gradskog vijeća g.Zoran Čavužić postavio je pitanje koji je razlog za donošenje te Odluke odnosno 

za povećanje naknade i tko je dao inicijativu za povećanje naknada,  pa predlaže da ta sredstva idu 

volonterima. 

Gradonačelnik je odgovorio da je predlagač Odluke on, a razlog je da  naša odluka o  naknadama  bude 

barem na razini kao i naknade koje primaju članovi vijeća  okolnih gradova i općina u Krapinsko 

Zagorskoj Županiji. 

Nakon provednog glasovanja  predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 10 glasova ZA , 2 

glasa SUZDRŽANA i 4 glasa PROTIV, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  19. 

 

Prijedlog Odluke o uvođenju riznice 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 i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na daljnji postupak. 
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Predsjednik Odbora za financije i proračun g. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2017. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

Nakon provednog glasovanja  predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 16 glasova ZA , 

SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o uvođenju riznice Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

         

                                                                                

                                                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

                                                                                                       Ivica Hršak 

  

 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Branka Matijević 

 
 
 
 


