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                GRADSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/16-01/0014 

Urbroj: 2140/01-01-0105-16-6 

Krapina, 13.10.2016. 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 

sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 13.10.2016. godine u 19,00 sati u Maloj 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina  

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

 

Goran Kunštek, Mladen Gregurović, Ivica Hršak, Josip Kozina, Krunoslav Tušek,  Jelena Drndić, 

Stjepan Štrok, Željko Pavić, Ivka Pavlinić, Željko Vincelj, Tamara Presečki, Tomislav Pernjek, Luka 

Frljužec, Nenad Sikirica, Alen Spiegel 

 

SJEDNICI OPRAVDANO IZOSTALI: Robert Cerovečki i Tomislav Lež 

 

SJEDNICI  NAKNADNO PRISTUPIO:  Jelena Drndić u 19,10 i Krunoslav Tušek u 19,20  

 

SJEDNICU NAPUSTIO: Predsjednik Gradskog vijeća g. Željko Pavić u 19,50 sati 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

Zoran Gregurović, gradonačelnik,  Dragutin Kozina, zamjenik gradonačelnika, direktorica Grupe 

„Krakom“ gđa. Posilović, direktor Krakom-vodoopskrbe g.Kranjčec, Vlasta Bočkaj, pročelnica, Snježana 

Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Stipić, voditelj zapisnika,  

predstavnici  medija te kao građanin g.Hršak Josip 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Željko Pavić otvara 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada 

Krapine, pozdravlja sve prisutne, konstatira nakon izvršene prozivke, da sjednici prisustvuje dovoljan 

broj članova Gradskog vijeća, te se mogu donositi pravovaljane odluke kao i drugi akti. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je dao na glasovanje predloženi Dnevni red, koji su članovi 

Gradskog vijeća primili uz materijal za današnju sjednicu Gradskog vijeća te je nakon provedenog 

glasovanja konstatirao, da je sa 13 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo,  

prihvaćen slijedeći 
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D N E V N I  R E D 

 

1. Pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje Zapisnika sa 21.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3. Prijedlog Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine za 2017. god. 

4. Godišnja financijska izvješća i Izvješća Uprava o stanju društava Krakom d.o.o. Pekom d.o.o., 

Gradska plinara Krapina d.o.o. i Krakom-gradnja d.o.o.  

5. Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Uprave o stanju društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja 

d.o.o. 

6. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina i osnivanja prava služnosti u svrhu izgradnje 

„Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina“ 

7. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o.Velika  Ves 

8.Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina u k.o. Velika Ves 

9. Prijedlog Odluke o izradi V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranje na području  Grada 

Krapine 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju prijedloga Mreže osnovnih škola na 

području Grada Krapine 

12. Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o formiranju poduzetničke zone „Nova Krapina“ 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju  poduzetničke zone „Krapina Nova 

jug“ 

14. Prijedlog Odluke o uređenju poduzetničke zone „Zona malog gospodarstva“ 

15. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2016. god. 

16. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 2016. god. 

17. Prijedlog Izmjena  Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu 

18. Prijedlog Izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. god. 

19. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2016. god. 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je sjednici pristupila članica Gradskog vijeća gđica.Jelena 

Drndić. 

 

T O Č K A  1. 

 

PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

1. Čan Gradskog vijeća g.Alen Spiegel postavio je pitanje zašto je novi sloj asfalta u Ul.Hrvatskih 

branitelja postavljen tako da je sada cesta puno viša. 

 

Gradonačelnik je odgovorio da su u zadnja dva dana postavljene bankine te je sada visina ceste kako 

treba. 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić konstatirao je da je materijal za gore navedenu točku primljen uz 

poziv za današnju sjednicu te je otvorio o istom raspravu. 

 

Kako nije bilo nikakovih prijedloga i pitanja dao je navedenu točku na glasovanje te je sa 14 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo donijeti slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 

 

U s v a j a  se Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine za 2017. god. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić 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 Izvješća sa sjednice o toj točci.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor za svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 15,30 sati proveo raspravu o navedenoj 

točci  te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom vijeću na 

daljnji postupak 

 

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

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 14 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 odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine za 2017. godinu  u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  4. 

 

Godišnja financijska izvješća i Izvješća Uprava o stanju društava Krakom d.o.o.,  Pekom d.o.o., 

Gradska plinara Krapina d.o.o. i Krakom-gradnja d.o.o. 

 

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

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu. 

 

Član Gradskog vijeća g. Željko Vincelj u ime kluba SDP-s, HNS-a, HSU-a, HL,  u raspravi po navedenoj 

točci navodi slijedeće: 

 

- generalni zaključak iz primljenih Izvještaja je isti kao i prošle godine, da se i dalje ima razlog za 

zabrinutost što se tiče poslovanja naših gradskih poduzeća; 

- iz istih se vidi nastavak lošeg poslovanja i upravljanja, nastavak povećanja dugoročnih i 

kratkoročnih obveza;  

- povećanje zapošljavanja, 2012. godine bilo je zaposleno 146 radnika, na kraju 2015. prema 

podacima ima ih 159, poslovanje loše,  a zapošljavanje raste; 

- ponovno se apelira na Gradonačelnika i članove Uprave Krakoma da se smanje troškovi, da se 

stabilizira poslovanje. 

 

Član Gradskog vijeća g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća da se Pekom pokušava nositi sa 

stanjem na tržištu, razvija maloprodaju, a što traži i povećanje zapošljavanja. Također je napomenuo da 

Pekom nema keditnih obveza te da će vjerojatrno 2016. godine uspjeti zaustaviti pad poslovanja. 

 

Direktorica Krakom-grupe d.o.o.gđa.Posilović Katarina pozdravlja sve članove Gradskog vijeća te 

napominje da je uz radni materijal ove točke izrađeno kratko obrazloženje, te predlaže da joj članovi 
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Gradskog Grada Krapine vijeća postave pitanja ako ih imaju. U svom daljnjem izlaganju napomenula je 

da se sva davanja prema državi na vrijeme podmiruju, da ni jedan dan žiro račun poduzeća nije bio 

blokiran, da u zadnje 3 godine nisu povećane cijene, da je poduzeće potrošačima dostupno u svakom 

momentu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je sjednici pristupio član Gradskog vijeća g.Tušek 

Krunoslav.  

Nadalje se osvrnuo na izvješće te je konstatirao da Gradu mora biti priorit opstanak javnog poduzeća, da 

se sačuvaju radna mjesta, da se izradi krizni plan sanacije koji smo predlagali kad smo preuzeli funkciju 

u Gradskom vijeću, VII mjesec 2013. godine. 

 

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

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da se utvrđuje slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K   

 

Primaju se na znanje Godišnja izvješća i Izvješća Uprava o stanju društava Krakom d.o.o., Pekom d.o.o., 

Gradska plinara Krapina d.o.o. i  Krakom-gradnja d.o.o. za poslovnu godinu 2015., u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  5. 

 

Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Uprave o stanju društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja 

d.o.o. 

 

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

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić pozvao je direktora Krakom-vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. da da 

kratko obrazloženje. 

 

Gospodin Danijel Kranjčec, direktor Krakom-vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. je napomenuo da u 

poduzeću nije bilo gubitaka, da se posluje pozitivno te da se isti trend  nastavlja i u 2016. godini, a sve 

ostale pokazatelje članovi Gradskog vijeća primili su uz radni materijal ove točke. 

 

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

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da se utvrđuje slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K   

 

Prima se na znanje Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Uprave o stanju društva Krakom-

vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina i osnivanja prava služnosti u svrhu 

izgradnje „Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina“ 

 

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

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

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 15,30 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.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 prijenosu prava vlasništva nekretnina i osnivanja prava služnosti u svrhu 

izgradnje „Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomracije Krapina“  u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  7. 

 

Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o.Velika  Ves 

 

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

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

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice., 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 15,30 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.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 ukidanju svojstva javnog dobra u k.o., Velika Ves u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika 

 

 

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina u k.o. Velika Ves 

 

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

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

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 15,30 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.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 prijenosu prava vlasništva nekretnina u k.o. Velika Ves koja se prilaže ovom  

Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Konstatira se da je predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić napustio sjednicu Gradskog vijeća te je vođenje 

iste preuzeo potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica Nenad. 

 

 

T O Č K A  9. 

 

 Prijedlog Odluke o izradi V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

su materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te kao predsjednik Odbora za statutarno 

pravna pitanja  podnosi Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor za svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

daljnji postupak. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica  je konstatirao da je sa 14 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 izradi V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine koja se 

prilaže ovom  Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

T O Č K A  10. 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranje na području  Grada 

Krapine 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te  kao predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja  

podnesi Izvješće sa sjednice. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović kao predlagač podnosi Amandman na prijedlog Odluke pod 

gore navedenom točkom, a sve u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

daljnji postupak, uz predloženi Amandman. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica  je konstatirao da je sa 14 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 izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada 

Krapine  koja se prilaže ovom  Zapisniku i čini njegov sastavni dio, sa predloženim Amandmanom 

predlagača čiji tekst čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  11. 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju prijedloga Mreže osnovnih škola na 

području Grada Krapine 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Nenad Skirica upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te kao predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja 

podnosi Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

daljnji postupak. 

 

Gradonačelnik g.Gregurović dao je kratko obrazloženje navedene točke napomenuvši da je predložen 

prijedlog Odluke izrađen na temelju praćenja upisa djece iz prigradskih naselja u osnovne škole te je 

predložena izmjena i dopuna prilagođena stvarnom stanju upisa djece u pojedinu školu. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica  je konstatirao da je sa 14 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  s e  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju prijedloga Mreže osnovnih škola na 

području Grada Krapine koja se prilaže ovom  Zapisniku i čini njegov sastavni dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

T O Č K A 12. 

 

Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o formiranju poduzetničke zone „Nova 

Krapina“ 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Nenad Skirica upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te kao  predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja  

podnosi Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

daljnji postupak. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica  je konstatirao da je sa 14 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  s e  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju poduzetničke zone „Nova 

Krapina“  koja se prilaže ovom  Zapisniku i čini njegov sastavni dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

T O Č K A 13. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju  poduzetničke zone „Krapina 

Nova jug“ 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Nenad Skirica upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te kao  predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja  

podnosi Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

daljnji postupak. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica  je konstatirao da je sa 14 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  s e  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju poduzetničke zone  „Krapina Nova 

jug“ koja se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

T O Č K A 14. 

 

Prijedlog Odluke o uređenju poduzetničke zone „Zona malog gospodarstva“ 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Nenad Skirica upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te kao  predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja  

podnesi Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

daljnji postupak. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica  je konstatirao da je sa 14 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  s e  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju poduzetničke zone „Zona malog 

gospodarstva“ koja se prilaže ovom  Zapisniku i čini njegov sastavni dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

T O Č K A 15. 

 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2016. god. 

 



Oznaka obrasca: 1248 
9/11 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Nenad Skirica upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te je pozvao  predsjednika Odbora za financije i proračun 

da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Željko Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica  je konstatirao da je sa 14 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu u tekstu  koji 

se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

T O Č K A 16. 

 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 2016. god. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Nenad Skirica upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva Gradonačelnika da da kratko obrazloženje. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović  daje je kratko obrazloženje članovima Gradskog vijeća 

teksta Izvješća o svom radu za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine, koje čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

 

Kako nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga od strane članova Gradskog vijeća potpredsjednik Gradskog 

vijeća g.Sikirica  je konstatirao da se utvrđuje slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K   

 

P r i m a   se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 2016. 

godine koji se prilaže ovom  Zapisniku i čini njegov sastavni dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

T O Č K A 17. 

 

Prijedlog Izmjena  Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. 

godinu 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Nenad Skirica upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te je pozvao  predsjednika Odbora za financije i proračun 

da podnese Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Željko Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica  je konstatirao da je sa 14 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 Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu  

u tekstu  koji se prilaže ovom  Zapisniku i čini njegov sastavni dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

T O Č K A 18. 

 

Prijedlog Izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. god. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Nenad Skirica upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te je pozvao  predsjednika Odbora za financije i proračun 

da podnese Izvješće sa sjednice, a on će kao predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja isto 

podnijeti Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 15,30 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.Željko Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica je konstatirao da je sa 14 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 Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. god. u tekstu  koji se prilaže 

ovom  Zapisniku i čini njegov sastavni dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

T O Č K A 19. 

 

Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2016. god. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Nenad Skirica upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te je pozvao  predsjednika Odbora za financije i proračun 

da podnese Izvješće sa sjednice, a on će kao predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja isto 

podnijeti Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. god. u 15,30 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.Željko Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.10.2016. 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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Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović podnosi Amandman na ovu točku, a odnosi se na toč.III, 

st.1., briše se tekst pod red.br.4., koji glasi „organizacije poljoprivrednih manifestacija na području Grada 

Krapine“, a sve sukladno odredbama Pravilnika o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

Nakon kraće rasprave potpredsjednik Gradskog vijeća g.Sikirica  je konstatirao da je sa 14 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  Program potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2016. god u tekstu  koji se 

prilaže ovom  Zapisniku i čini njegov sastavni dio, sa predloženim Amandmanom, čiji se tekst prilaže uz 

Zapisnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                     

 

                                                                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                         Željko Pavić 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                          POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                     Nenad Sikirica 

 

       

 

 

Zapisnik  sastavila 

   Branka Stipić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


