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                 GRADSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/16-01/0026 

Urbroj: 2140/01-01-0105-17-5 

Krapina, 29.12.2016. 

 

 Z A P I S N I K  

 

sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 29.12.2016. godine u 18,00 sati u Maloj 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta 

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

 

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

Štrok,Tamara Presečki, Tomislav Lež, Nenad Sikirica, Željko Pavić, Ivka Pavlinić, Luka Frljužec, Alen 

Spiegel 

 

SJEDNICI OPRAVDANO IZOSTALI:  Robert Cerovečki, Željko Vincelj 

 

SJEDNICI  NAKNADNO PRISTUPIO: Tomislav Pernjek, u 18,30 h. 

 

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

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

Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Stipić, voditelj zapisnika.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Željko Pavić otvara 26. 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.  

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je nakon provedenog glasovanja konstatirao da  je sa 14 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 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3. Usvajanje Zapisnika sa 25.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

4. Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu 

5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 

6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

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

2017. godinu 

8. Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2017. god. 

9. Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara za 2017. godinu 
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10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2017. godinu 

11. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2017. godinu 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2017. godinu 

13. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2017. godinu 

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

2017. godinu 

15. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu 

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

vijeću Grada Krapine za 2017. godinu 

17. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesije za razdoblje 2017.- 2019.godina  

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

19. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina i osnivanja prava služnosti 

u svrhu izgradnje „Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina“ 

20.Prijedlog Odluke o određivanju ceremonijalno protokolarne postrojbe 

 

 

T O Č K A  1. 

 

Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvorio je raspravu o navedenoj točci te konstatirao da nije bilo 

nikakvih pitanja ni prijedloga. 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

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

Gradskog vijeća primili uz poziv za današnju sjednicu te je o istom otvorio raspravu. 

 

Kako nije bilo nikakvih prijedloga ni pitanja dao je navedenu točku na glasovanje te  konstatira da je sa 

14 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

U s v a j a se Zapisnik sa 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

 

T O Č K A  3. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 25.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

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

Gradskog vijeća primili uz poziv za današnju sjednicu te o istom otvorio raspravu. 

 

Kako nije bilo nikakvih prijedloga ni pitanja dao je navedenu točku na glasovanje te konstatira da je sa 

14 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

U s v a j a se Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 
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T O Č K A  4. 

 

Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun da 

podnese Izvješće sa sjednice. 

Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

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

g.Pernjek Tomislav. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je kao predlagač Proračuna Grada Krapine za 2017.godinu 

sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu, upoznao članove Gradskog vijeća da prema Zakonu o proračunu 

predstavničko tijelo donosi Proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju za slijedeće dvije 

proračunske godine te da se isti sastoji od općeg i posebnog dijela kao i od planova razvojnih programa. 

Isto tako je napomenuo da su prijedlogom Proračuna za 2017. godine planirani prihodi od 45.424.868 

kuna te da će na ostvarenje tih prihoda utjecati više novih zakona o čijim rezultatima nismo imali 

saznanja.  

Isto tako je nadalje ukratko obrazložio sve Programe koji čine sastavni dio Proračuna za 2017. sa 

projekcijom za 2018. i 2019. god., a sve u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić pozvao je članove Gradskog vijeća na raspravu o Proračunu za 

2017. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje na 

glasovanje donošenje Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu  

te konstatira da je sa 15 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 Proračun Grada Krapine za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  5. 

 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili  uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun i 

predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje na 

glasovanje donošenje Programa te konstatira da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

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

 

D o n o s i  se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili  uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun i 

predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Programa te konstatira da je sa 15 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 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  7. 

 

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

2017. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili  uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun i 

predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Programa te konstatira da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći 
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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 

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

 

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2017. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili  uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun i 

predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Programa te konstatira da je sa 15 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 Program zaštite okoliša za 2017. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara za 2017. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili  uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun i 

predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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  je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Programa te  je konstatira da je sa 15 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 Program zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2017. godinu u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 
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T O Č K A  10. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2017. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili  uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun i 

predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 

Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Odluke te konstatira da je sa 15 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 Program javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2017. godinu  god  u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  11. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2017. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili  uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun i 

predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Programa te konstatira da je sa 15 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  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2017. godinu  u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  12. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2017. godinu 
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Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili  uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun i 

predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Programa te  konstatira da je sa 15 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 Program javnih potreba u športu Grada Krapine za 2017. Godinu u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  13. 

 

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

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili  uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun i 

predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnese Izvješća sa sjednica. 

 

Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Programa te konstatira da je sa 15 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 Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2017. godinu u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  14. 

 

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

2017. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili  uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun i 

predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnese Izvješća sa sjednica. 
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Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Programa te konstatira da je sa 15 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 Program korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 

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

 

T O Č K A  15. 

 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili  uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun i 

predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnese Izvješća sa sjednica. 

 

Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Odluke te konstatira da je sa 15 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 izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu  u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika. 

  

  T O Č K A  16. 

 

Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Krapine za 2017. godinu 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu točku 

primili  uz poziv za današnju sjednicu te poziva zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun i 

predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 

Zamjenik Predsjednika Odbora za financije i proračun g.Hršak Ivica upoznao je članove Gradskog vijeća 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 28.12.2016. godine 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 Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Odluke te konstatira da je sa 15 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 rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Krapine za 2017. Godinu  u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  17. 

 

Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesije za razdoblje 2017.- 2019.godina  

 

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Izvješće sa sjednice. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Plana te konstatira da je sa 15 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 Srednjoročni plana davanja koncesije za razdoblje 2017.- 2019.godina u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog  Zapisnika. 

                                                                                     

 T O Č K A  18. 

 

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

 

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Izvješće sa sjednice. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Odluke te  konstatira da je sa 15 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 dopuni Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina u k.o. Velika Ves 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 
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T O Č K A  19. 

 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina i osnivanja prava 

služnosti u svrhu izgradnje „Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije 

Krapina“ 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Izvješće sa sjednice. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Odluke te konstatira da je sa 15 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 dopuni Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina i osnivanja prava 

služnosti u svrhu izgradnje „Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina“ 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  20. 

 

Prijedlog Odluke o određivanju ceremonijalno protokolarne postrojbe 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Izvješće sa sjednice. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2016. 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 je utvrdio da je rasprava o navedenoj točci završena, daje  na 

glasovanje donošenje Odluke te konstatira da je sa 15 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 određivanju ceremonijalno protokolarne postrojbe u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika. 

 

                                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                            Željko Pavić 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Branka Stipić      

  

 


