
Oznaka obrasca: 1248 
1/14 

  
                   GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/17-01/0008 

URBROJ: 2140/01-01-0105-17-6 

Krapina, 12.07.2017. 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 2.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 12.07.2017. godine u 19,00 sati u Maloj 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina  

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak poziva g. Nenada Sikiricu i g. Alena Spiegla, članove Gradskog 

vijeća koji nisu bili prisutni na 1. konstituirajućoj sjednici na davanje svečane prisege u tekstu koji će 

pročitati te ih nakon toga moli da isti tekst svečane prisege vlastoručno potpišu.    

Nakon pročitanog teksta Prisege, g, Nenad Sikirica i g. Alen Spiegl sa riječju “PRISEŽEM” dali su 

prisegu, te su vlastoručno potpisali tekst prisege u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

 

Matilda Juričev Žigman, Ivica Hršak, Darko Mužar, Kristijan Krsnik, Jelena Majsec, Julije Kos, Josip 

Kozina, Lucija Slijepčević, Mladen Gregurović,  Željko Pavić, Nenad Sikirica, Tomislav Pernjek, Alen 

Spiegel, Irena Šafranko, Branko Kučko, Katarina Štrok.  

 

OPRAVDANO ODSUTAN:  

 

Zoran Čavužić 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

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

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

Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Matijević, voditelj zapisnika.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Ivica Hršak otvara 2.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 Hršak Ivica je dao na glasovanje predloženi Dnevni red, koji su članovi 

Gradskog vijeća primili uz materijal za današnju sjednicu Gradskog vijeća, s tim što je predložio da se 

isiti dopuni sa slijedećom točkom: 

„Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na 

području Grada Krapine“ 

 



Oznaka obrasca: 1248 
2/14 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen  sa predloženom dopunom slijedeći 

 

D N E V N I  R E D 

1. Pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje Zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje srpanj-prosinac 2016. 

4.Prijedlog Odluke o porezima Grada Krapine 

5.Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi Grada Krapine 

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

vijeću Grada Krapine za razdoblje lipanj-prosinac 2017.god. 

7.Prijedlog Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Krapine 

za 2017. god. 

8.Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti-održavanje javne rasvjete i 

ukrasne rasvjete na području Grada Krapine 

9.Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za priznanja Grada Krapine 

10. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina 

11. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu 

12.Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 

2019.god. 

13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. god. 

14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

god 

15. Prijedlog Izmjene Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko- katastarske 

dokumentacije za 2017.god. 

16.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša za 2017. god. 

17.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zaštite kulturnih dobara za 2017. god. 

18.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2017.god. 

19.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 

2017. god. 

20.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2017. god. 

21.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2017. 

godinu 

22.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu 

23. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

na području Grada Krapine 

 

 

T O Č K A  1. 

 

 Pitanja i prijedlozi 

 

1. Član Gradskog vijeća g.Nenad Sikirica dao je slijedeće prijedloge: 

 

- da se materijali za sjednice Gradskog vijeća prime ranije kako bi se na vrijeme stigli proučiti 

- da se oko datuma održavanja sjednica Odbora i Komisija Gradskog vijeća usuglase svi članovi, 

da se nađe model njihovog održavanja koji će svima odgovarati. 

 

2. Član Gradskog vijeća g.Željko Pavić postavio je pitanje zašto svi članovi Gradskog vijeća nisu dobili 

kopiju dopisa koju je njihov klub vijećnika poslao na ime Gradonačenika, Predsjednika Gradskog vijeća 

te svih članova vijeća. 

 

3. Gradonačenik g.Gregurović obavijestio je članove Gradskog vijeća da je u Gradu bila inspekcija 

Ministarstva uprave, da su ocjenili cjelokupni rad dobrim, ali su dali odnosno naložili Gradonačelniku da 
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raspiše natječaj za pročelnika Ureda gradonačelnika. S obzirom da su bili izbori raspisivanje natječaja se 

prolongiralo, a isto tako Ministarstvu uprave poslana zamolba za produljenje roka izvršenja po 

Zapisniku.  

Nadalje ističe, da se sada moralo postupiti po naredbi iz Zapisnika, jer nepoštivanje  se sankcionira 

kaznom za Gradonačelnika i Grad. 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 1. Konstituirajuće 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, dao je navedenu točku na glasovanje te konstatirao da je 

sa 16 glasova ZA jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH  nije bilo,  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se Zapisnik sa 1.Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  3. 

 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje Srpanj-Prosinac 2016. 

 

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 da je Gradonačelnik pismeno opširno 

obrazložio svoje Izvješće. 

 

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

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao je da se donosi slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prima se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Kapine za razdoblje Srpanj-Prosinac u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  4. 

 

Prijedlog Odluke o porezima 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 predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 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. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 upoznao je članove Gradskog vijeća da je predlagač Odluke podnio 

u pismenom obliku amandman u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika, a isto tako je napomenuo 

da su članovi vijeća isti primili danas na sjednici. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak daje Amandman na glasovanje te konstatira da je sa 16 glasova ZA, 

SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, prihvaćen Amandman predlagača. 

 

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, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o porezima Grada Krapine sa prihvaćenim Amandmanom, u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  5. 

 

Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi 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 11.07.2017. god. u 17,00 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.Alen Spiegl podnio je usmeno Amandman na toč.9 Pravilnika,  u slijedećem 

tekstu: 

„Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuditelji“ 

 

Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun gđa.Milčić upoznala je članove Gradskog vijeća da 

ovaj Pravilnik ne propisuje postupak javne nabave, jer Zakon nije ni otvorio mogućnost da to bude, 

zakonodavac se rukovodio time da jednostavna nabava bude učinkovita. Isto tako je napomenula da 

Stručno povjerenstvo odrađuje taj posao te se smatralo da je to dovoljno transparentno. 

 

Predlagač Pravilnika g.Gradonačelnik se ne slaže sa Amandmanom. 

 

Član Gradskog vijeća g.Pavić ističe da je cilj ovog Amandmana postizanje transparentnosti tako da svi 

sve znaju, da su upućeni u postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak daje Amandman na glasovanje te konstatira da sa 7 glasova ZA, 

SUZDRŽANIH nije bilo i sa 9 glasova PROTIV, Amandman nije prihvaćen. 

 

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

glasova PROTIV,  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 Pravilnik o jednostavnoj nabavi Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Krapine za razdoblje Lipanj-Prosinac 2017.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 predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i  Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 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 Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 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  Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Krapine za razdoblje Lipanj-Prosinac 2017.god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  

Zapisnika. 

 

T O Č K A  7. 

 

Prijedlog Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada 

Krapine za 2017. 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 11.07.2017. god. u 17,00 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 
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Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada 

Krapine za 2017. god., u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti-održavanje javne rasvjete i 

ukrasne rasvjete 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 11.07.2017. god. u 17,00 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, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti-održavanje javne rasvjete i 

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

 

T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za priznanja 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 predsjednicu Odbora za izbor i 

imenovanje te predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednice. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Jelena Majsec upoznala je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu 

te dao pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke i istu uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 17,00 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 

 

D o n o s i  se  Odluka o izboru članova Odbora za priznanja Grada Krapine  u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika. 
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T O Č K A  10. 

 

Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina 

 

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 predsjednicu Odbora za izbor i 

imenovanje te predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednice. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Jelena Majsec upoznala je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu 

te dao pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke i istu uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 17,00 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 

 

D o n o s i  se Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina  u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  11. 

 

 Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. 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 predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i  Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 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 Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 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 raspodjeli rezultata za 2016. godinu  u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 
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T O Č K A  12. 

  

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 

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 financije 

i proračun da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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.Sikirica napominje da je naziv točke Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine 

za 2017.godinu sa projekcijom za 2018. i 2019., no u radnim materijalima smo primili samo izmjene za 

2017. bez pregleda 2018. i 2019. godine. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g. Gregurović ističe, da je u čl.1. navedeno, da se rade izmjene i dopune  u 

dijelu Proračuna za 2017. odnosno projekcije za 2018. i 2019. godinu se tokom godine ne mijenjaju. Isto 

tako je napomenuo, da akt o kojem se sada raspravlja nosi taj naziv te isti mora tako ostati. Nadalje je 

konstatirao da je u obrazloženju Izmjena i dopuna Proračuna sve opširno obrazloženo pa predlaže da mu 

se postave pitanja ukoliko ih ima. 

 

Član Gradskog vijeća g.Pavić postavlja pitanje zašto se sada planira Rebalansom uređenje dječjeg 

igrališta na Šabcu  kojeg u proračunu nije bilo te zašto se sada plaćaju troškovi uređenja krovišta za 

Športski centar Podgora, kada su oni završeni. Što se tiče uređenja cesti, zamolio je plan uređenja. 

 

Gradonačelnikk je odgovorio da je dobiven zahtjev za financijsku pomoć uređenja objekta u ŠRC 

Podgora prije Rebalansa, smatra da treba pomoći jer je to ulaganje u objekat Grada.  Što se tiče cesta, 

gradonačelnik je napomenuo da je prijedlog Rebalansa pripremljen iz razloga jer smo imali nadzor 

prometne inspekcije koja je naložila postavljanje mikroasfalta na kritičnim dijelovima ceste na kojima se 

događaju česte prometne nezgode na potezu od Vatrogasnog doma u Krapini do Ruke. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 9 glasova ZA, sa 1 

glasom PROTIV i 6 glasova SUZDRŽANIH , 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 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 

2019.god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  13. 

 

 Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. 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 predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i  Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 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 Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 9 glasova ZA, 

PROTIV nije bilo i sa 7 glasova SUZDRŽANIH, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. god.  u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  14. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017. 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 predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i  Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 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 Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 10 glasova ZA, 

PROTIV nije bilo i sa 6 glasova SUZDRŽANIH, donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  15. 

 

Prijedlog Izmjene  Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko- katastarske 

dokumentacije za 2017.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 predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i  Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 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 Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 12 glasova ZA, 

PROTIV nije bilo i sa 4 glasa SUZDRŽANA, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena  Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko- katastarske 

dokumentacije za 2017.god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  16. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša za 2017. 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 predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i  Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 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 Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 13 glasova ZA, 

PROTIV nije bilo i sa 3 glasa SUZDRŽANA, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša za 2017. god.  u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  17. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zaštite kulturnih dobara za 2017. 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 predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i  Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci 

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

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 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  Izmjena i dopuna Programa zaštite kulturnih dobara za 2017. god.  u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog  Zapisnika.   

 

T O Č K A  18. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2017.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 predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i  Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 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 Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 postavio je pitanje povećanja sredstava za Pučko otvoreno učilište, koje 

programe financira Ministarstvo kulture. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je odgovorio da se to odnosi na  uređenje Galerije Grada 

Arheologija Stari Grad , Park skulptura Forma Prima, Dani Ljudevita Gaja i neke druge manje projekte. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 13 glasova ZA, 

PROTIV nije bilo i sa 3 glasa SUZDRŽANA, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2017.god. u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  19. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 

Krapine za 2017. god. 
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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 poziva predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i  Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 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 Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 14 glasova ZA, 

PROTIV nije bilo i sa 2 glasa SUZDRŽANA, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 

2017. god. u  tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  20. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2017. 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 predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i  Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 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 Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 10 glasova ZA, 

PROTIV nije bilo i sa 6 glasova SUZDRŽANA, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2017. god.  

u  tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  21. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2017. 

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 poziva predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 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 Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 13 glasova ZA, 

PROTIV nije bilo i sa 3 glasa SUZDRŽANA, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2017. 

godinu  u  tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  22. 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2017. 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 predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i  Odbora za financije i proračun da podnesu 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 11.07.2017. god. u 17,00 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 Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 15,30 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 kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 9 glasova ZA, 

PROTIV nije bilo i sa 7 glasova SUZDRŽANA, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu u  tekstu 

koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  23. 

 

Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda na području Grada Krapine 

 



Oznaka obrasca: 1248 
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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 poziva predsjednicu Odbora za izbor i 

imenovanje te predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednice. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Jelena Majsec upoznala je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu 

te dao pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke i istu uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.07.2017. god. u 17,00 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 

 

D o n o s i  se Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

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

 

 

 

                                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                              Ivica Hršak 

 

 

 

 

Zapisnik sastavila:  

Branka Matijević 

 

 

 

 

 

 

 


