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                GRADSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 021-05/14-01/0014 
Urbroj: 2140/01-01-0105-14-8 
Krapina, 18.09.2014. 
 

 

Z A P I S N I K  
 
 

sa 9.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 18.09.2014. u maloj dvorani 
Pučkog otvorenog učilišta u Krapini u 19,00 sati. 
 

 
  
SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  
 
Goran Kunštek, Mladen Gregurović, Ivica Hršak, Josip Kozina, Tomsilav Lež, Jelena Drndić, 
Željko Pavić, Stjepan Štrok, Ivka Pavlinić,Tomislav Pernjek,Luka Frljužec, Željko Vincelj, Nenad 
Sikirica,  Alen Spiegl  

 

 

OPRAVDANO ODSUTAN: Robert Cerovečki, Tamara Presečki i Krunoslav Tušek 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  
 
Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika, Dragutin Kozina, 
zamjenik gradonačelnika, Katarina Posilović, direktorica „Krakom-a d.o.o., Vlasta Bočkaj, 
pročelnik, Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Miroslav Ivić, pročelnik, Branka 
Stipić, administrativni tajnik gradonačelnika te predstavnici medija.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća g. Željko Pavić otvara 9. sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira 
da nakon izvršene prozivke sjednici prisustvuje dovoljan broj članova te se mogu donositi 
pravovaljane odluke kao i drugi akti.  
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda za današnju sjednicu sa 
slijedećom točkom: 
 
„Obraćanje predsjednika Gradskog vijeća Grada Krapine“ 
 
Nadalje je dao na glasovanje dopunu dnevnog reda te je konstatirao da je sa 13 glasova ZA, 
PROTIV nije bilo, 1 glas SUZDRŽAN, prihvaćena dopuna dnevnog reda . 
Isto tako je predložio da se glasa o prihvaćanju dnevnog reda u tekstu koji su članovi vijeća 
primili uz poziv za današnju sjednicu uključujući i gore navedenu dopunu te je konstatirao da je 
sa 14 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći 
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D N E V N I  R E D 
 

  
1. Pitanja i prijedlozi  

2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine  

3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krapine za 2013.god.  

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2014. god.  

5. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014.god.  

6. Nacrt prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine  

7. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama  

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krapine  

9. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra dijela nerazvrstane ceste  

10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijenosa stana u vlasništvo Republike Hrvatske  

11. Prijedlog Zaključka o zaključivanju Sporazuma u postupku povrata oduzete imovine  

12. Obraćanje predsjednika Gradskog vijeća Grada Krapine 

 
 
 
 

T O Č K A 1. 

Pitanja i prijedlozi  
 
1. Član Gradskog vijeća  g.Sikirica istaknuo je slijedeće: 
      
        - uslijed velikih kiša koje su bile ovo ljeto, zelenilo je  brzo raslo,  bujnosti zelenila uslijed 
vremenskih uvjeta bila je konstantna, a posebno uz rub pločnika ili uz cestu te je tako smanjena 
preglednost, pa  predlaže da se obiđu ulice i tamo gdje je raslinje gusto, da se sve očisti ; 
 

-  da li gradonačelnik ima informacije o promjeni Statuta Pučkog otvorenog učilišta, jer bi 
se trebalo imenovati novo Upravno vijeće, a i raspisati natječaj za izbor ravnatelja 

 
Predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je g.Robert Cerovečki pristupio sjednici 
Gradskog vijeća. 
 
Gradonačelnik je odgovorio da je u Grad dostavljen nacrt Statuta Pučkog otvorenog učilišta, ali 
još nije obrađen. Isto tako se osvrnuo na napise u novinama koji su stvorili nepotrebne 
konotacije, a tiče se ravnatelja  Pučkog otvorenog učilišta . Informaciju je trebalo provjeriti, a ne 
pisati o zapošljavanju osobe koja se ovih dana zaposlila na drugom radnom mjestu. Nadalje je 
napomenuo, da treba osnovati uz Upravno vijeće i jedno povjerenstvo koje će po raspisanom 
natječaju za ravnatelja POU ocjeniti plan i program sudionika u natječajnom postupku.  
 
Predsjednik vijeća g.Pavić postavio je pitanje gradonačelniku tko je ta osoba koja se spominjala 
u novinama vezano za kandidata za ravnatelja POU, na što je gradonačelnik odgovorio, da se 
mislilo na člana Gradskog vijeća, g.Krunoslava Tušeka. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je gđica.Tamara Presečki pristupila sjednici 
Gradskog vijeća. 
 
2. Član Gradskog vijeća g.Željko Vincelj je postavio pitanje da li će se nakon što direktorica 
„Krakom-a“ d.o.o. gđa.Posilović otiđe na porodiljni dopust, raspisati natječaj za zamjenu.  
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Gradonačelnik je odgovorio da će se po tom pitanju slijedeći tjedan sastati Skupština „Krakom-
a“ te da za sada postoji mišljenje da se imenuje v.d. direktor bez raspisivanja natječaja, na 
temelju odredbi Društvenog ugovora i Zakona o trgovačkim društvima. 
 
3. Član Gradskog vijeća g.Spiegel u svom izlaganju napomenuo je slijedeće: 
 
- postavio je pitanje naplate odvoza smeća odnosno novi način naplate i obračuna koji je 
odgođen za 6 mjeseci, pa postavlja pitanje kako se planira to riješiti, da li je poduzeće Krakom 
spremno za taj posao, obzirom da su kazne velike u slučaju nepoštivanja zakonskih propisa 
 
- nadalje je postavio pitanje koje se odnosi na izgradnju reciklažnog dvorišta, sortirnice, u kojoj 
je fazi  postupak 
 
Direktorica „Krakom-a“ gđa. Posilović je odgovorila da što se tiče izgradnje Reciklažnog 
dvorišta u tijeku je ishođenje svih potrebnih dozvola, isto tako traje projektiranje, a od strane 
HEP-a dobivena je prethodna suglasnost. Napomenula je da traje postupak skidanja hipoteke 
sa zemljišta. Također je predložila članovima vijeća da šire obraloženje o toj temi može dati u 
pismenom obliku, što je i prihvaćeno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je god.Krunoslav Tušek  pristupio sjednici 
Gradskog vijeća. 
 
Gradonačelnik je na pitanje o izgradnji reciklažnog dvorišta napomenuo, da je Grad Krapina 
daleko ispred svih jedinica lokalne samouprave.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić konstatirao je da se rok za početak postupka izgradnje 
reciklažnog dvorišta spominjao mjesec srpanj, a sada je rujan i još se ništa po tom pitanju nije 
riješilo. Ističe da se trebalo drugačije prići rješavanju tog postupka. 
 
Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorio da se u postupak krenulo na taj način jer je bio kratak 
rok za predaju zahtjeva Fondu te da bi se mogli prijaviti.  
 
4. Član Gradskog vijeća g.Kozina Josip postavio je pitanje predsjedniku Gradskog vijeća 
g.Paviću zašto  Krapina nije dobila kao sjedište Županije projekt FINE koji se odnosi na postavu 
rezervne baze podataka za cijelu FINU. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je napomenuo da nije imao spoznaju da bi za tu namjenu 
Grad Krapina bio spominjan kao lokacija. Istraživanja  što se tiče prostora provedena su unutar 
FINE, službe su odradile posao, prvi podaci su bili da unutar FINE nema prostora, ali nakon 
mojeg prijedloga da se ispita zgrada FINE  u Zaboku  došlo se do spoznaje da se ista može 
urediti za tu namjenu, što za samu FINU donosi velike uštede.  
Predsjednik Gradskog vijeća ponovno je postavio pitanje zapošljavanja u Gradskoj plinari, te 
traži objašnjenje kojim zakonom je propisano da opskrba plina mora imati zaposlene takovog 
profila jer članak iz Zakona na koji se direktor poziva ne postoji, a prema Pravilniku osoba mora 
imati 3 god.radnog iskustva. 
 
Direktorica Krakom-a je napomenula da je „Krakom“ vlasnik Gradske plinare, da je Gradska 
plinara izradila elaborat, koji se temelji na temelju propisa važećih zakona, a odnosi se na što 
Gradska plinara ima, što zadovoljava i što još mora imati. Također je napomenula da je za 
spomenuto radno mjesto raspisan natječaj, da se prijavio samo jedan kandidat. Nadalje je 
istakla, da ako članovi Gradskog vijeća žele, može dostaviti pismeni odgovor u skladu sa 
izrađenim Elaboratom od strane Gradske plinare. 
 
5. Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić postavio je pitanje gradonačelniku Grada koji su bili 
kriteriji za dobivanje karata za Krapinski festival, jer on nije mogao dobiti karte za ljude koji 
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pomažu Gradu. Napomenuo je da koliko se sjeća grad sufinancira Festival sa cca 220.000 
kuna, a Županija sa 100.000 kn te bi prema sredstvima trebalo rasporediti i karte, pa predlaže 
da se o tome vodi briga za iduću godinu. 
 
Gradonačelnik je odgovorio da su karte za festival vječna tema, uvijek ih je premalo. Isto tako 
je obavijestio članove vijeća da su svi pomoćnici ministara, državna poduzeća i agencije 
kontaktirane, u čemu je sudjelovao i glasnogovornik Županije jer smo ih nazivali osobno. 
Također je napomenuo, da sponzori koji daju sredstva također dobivaju ulaznice. Svi članovi 
gradskog vijeća su ponazivani osobno kao i bivši gradonačelnici  i svi koji su izrazili želju, dobili 
su karte. Napomenuo je, da koliko se on sjeća, do 2013. godine članovi vijeća kao ni bivši 
gradonačlnici nisu imali priliku prisustvovati koncertu u subotu. 
 
 

T O Č K A 2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 8.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine  
 
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su Zapisnik sa 
8.sjednice dobili uz poziv za današnju sjednicu te je o istom otvorio raspravu.  
 
Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao, da je jednoglasno, sa 17 
glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 
 
U s v a j a se Zapisnik sa 8.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni 
dio ovog Zaključka. 

 

T O Č K A 3. 

 

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krapine za 2013.god.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale 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.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je 
Odbor na svojoj sjednici održanoj 16.09.2014. u 17,30 o gore navedenoj točci proveo raspravu 
te istu primio na znanje i uputio je Gradskom vijeću na daljnju raspravu. 
 
Predsjednik gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu. 
 
Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao  donijet slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 
P r i m a   s na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krapine za 2013. godinu 
od strane Državnog ureda za reviziju u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 

 

T O Č K A  4. 

 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2014. god.  
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Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale 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.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je 
Odbor na svojoj sjednici održanoj 16.09.2014. u 17,30 o gore navedenoj točci proveo raspravu 
te istu primio na znanje i uputio je Gradskom vijeću na daljnju raspravu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu. 
 
Član Gradskog vijeća g.Alen Spiegel istaknuo je da je izvršenje za prvih VI mjeseci na razini 
33% te je napomenuo da bi 40 do 60% bilo normalno. Napomenuo je nadalje da dvije stavke 
odudaraju i to : 
 

- građevinski objekti svega 1 % 
- kapitalni projekti svega 5,8% 

 
Postavio je pitanje,  zašto su te dvije stavke realizirane u tako malom postotku.   
 
Jelana Milčić, pročelnica upravnog odjela za financije i proračun je odgovorila da što se tiče 
stavke pod nazivom građevinski objekti, ona se u najvećem iznosu odnosi na projekt stare 
zgrade Elektre, koji na natječaju nije prošao za pola boda te je isto razlog što je izvršenje te 
stavke u tako malom postotku. Napomenula je da stavka kapitalni objekti nije izvršena jer su to 
sredstva za asfaltiranje cesta, za koje je postupak natječaja dovršen, izvođač odabran, radovi 
se izvode, što znači da još nema rashoda. 
 
Predsjednik vijeća g.Pavić napomenuo je da su prošle godine predani projekti, od kojih za sada 
nema ništa, a nema ni informacije u kojoj su fazi. Također je postavio pitanje direktorici 
Krakoma u kojoj fazi je sanacija Gorjaka.  
 
Gradonačelnik je obavijestio članove gradskog vijeća da je postupak natječaja za asfaltiranje 
proveden, izabran je najpovoljniji izvođač i to tvrtka Kolnik. Napomenuo je da se zbog 
vremenskih uvjeta  radovi odvijaju sporijim tempom. Također je napomenuo, da je popis cesta 
dostavljen,  a isto tako da  je u više navrata predlagao da se zajednički obiđe teren, što nije 
učinjeno. 
 
Direktorica Krakoma je obavijestila članove vijeća da je prema ugovoru sa Županijom i Fondom 
ostalo još cca 5 do 6 miliona kuna. Radovi na sanaciji odlaglišta Gorjak se izvode, napravljena 
su 2 troškovnika i sanacija se planira završiti u drugoj godini jer se u međuvremenu pristupilo i 
pretprojektiranju . 
 
Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao, da je jednoglasno, sa 17 
glasova ZA, 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 2014. godinu  
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.   
 
 

 

T O Č K A  5. 

 

  Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014.god.  
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Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te o istoj otvara raspravu. 
 
 
 
Predsjednik g. Pavić napomenuo je da se kroz cijelo izvješće nabrajaju protokolarne aktivnosti, 
pa postavlja pitanje gdje su aktivnosti vezane za ulagače u nove pogone, EU fondove, javljanja 
na natječaje itd. Također je postavio pitanje da li su od strane Grada poduzete aktivnosti 
evidentiranja neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, pošto se u idućoj godini očekuje zbog 
novih limita pad prihoda u gradskom proračunu. Osvrnuo se i na klizišta i to na cesti kroz 
Bregovitu prema Tkalcima, jer uslijed velikih kiša , sva voda iz Tkalci se slijeva Bregovitom 
ulicom jer su cijevi zatrpane, pa predlaže da se napravi uviđaj i o istom obavijeste Hrvatske 
ceste uz upit što će poduzeti na rješavanju nastalih problema. 
 
Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorio da se u izvješću ne navodi samo popis protokolarnih 
obveza. Nadalje je napomenuo, da što se tiče investitora, razgovora se kontinuirano sa 
Gopodarskom komorom, poduzetnicima, ali da bi se nešto pokrenulo treba vrijeme kao i da se 
zadovolje svi uvjeti. Obavijestio je da su od grada vezano za otvaranje tvornice gipsanih ploča 
traženi neki uvjeti, što je grad prema svojim mogućnostima i izvršio, ali prvenstveno moraju 
riješiti imovinsko pravne odnose. Nadalje što se tiče EU fondova, priprema se dokumentacija, 
ali se ne raspisuju natječaji, pa predlaže da predsjednik s obzirom na svoj položaj utječe da se 
počnu raspisivati natječaji. Nadalje navodi da  je zaposlen poljoprivredni redara uz 
sufinanciranje okolnih općina i to sa 01.09.2014. god. koji će u svom djelokrugu imati i obradu 
napuštenog poljoprivrednog zemljjišta. Na pitanje o otvaranju klizišta u Bregovitoj, napomenuo 
je da je razgovarano sa g.Krležom iz Hrvatskih cesta, koji je obećao da će doći u Grad te 
razgovarati o tome i o drugim problemima. Što se tiče klizišta, napomenuo je da su se otvorila 
mnoga  na području Grada, koja jednim dijelom utječju i na sigurnost stanovanja građana.  
 
Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je  donijet slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 
P r i m a   s na znanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014. god. u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 

T O Č K A  6. 

 
Nacrt prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine  

 
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 izvješće sa sjednice. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 15.09.2014. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću na daljnji 

postupak.  

 

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

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao je da je jednoglasno, sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  



Oznaka obrasca: 1248 
7/10 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 
1. Utvrđuje se Nacrt prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine, a prema tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zaključka, te se isti upućuje na ishođenje prethodne suglasnosti prema 

čl.5.st.1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( Narodne novine br.67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 

158/13. I 92/14.). 

2. Po ishođenju suglasnosti iz točke 1. Ovog Zaključka, utvrdit će se konačni prijedlog Odluke o 

uređenju prometa na području Grada Krapine za donošenje od strane Gradskog vijeća Grada Krapine. 

 

T O Č K A  7. 

 
 Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama  

 
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 svoje izvješće sa sjednice. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 15.09.2014. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu 

te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću na donošenje.   

 

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

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno,  sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUZDRŽANIH  nije bilo,  donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 

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

ovog Zapisnika. 

                                                  

                                     

T O Č K A  8. 

 
Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krapine  

 

 
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 izvješće sa sjednice. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 15.09.2014 u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću na donošenje.   

 

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

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno, sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo,  donijeta slijedeća  
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O D L U K A 

 
D o n o s i  se  Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Krapine tekstu koji čini sastavni dio ovog  

Zapisnika. 

                                                                                  

T O Č K A 9.  

 
Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra dijela nerazvrstane ceste  

 
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 svoje izvješć sa sjednice. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 15.09.2014.god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću na donošenje.   

 

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

 

Pročelnica Snježana Pelin dala je kratko obrazloženje, napomenuvši da će ubuduće takovih zahtjeva biti 

sve više zbog provođenja postupka legalizacije. Također je napomenula da se probalo jednom 

zajedničkom odlukom riješiti sve buduće zahtjeve, ali to bi za Grad iziskivalo puno sredstava. 

Nako kraće rasprave,  predsjednik gradskog vijeća je konstatirao  da je jednoglasno,  sa 17 glasova ZA, 

PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo,  donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 

 

   D o n o s i  se Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra dijela nerazvrstane ceste  u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

                                                                             

                                                            

T O Č K A 10. 

 
Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijenosa stana u vlasništvo Republike Hrvatske  

 
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 svoje izvješće sa sjednice. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 15.09.2014. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu 

te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću na donošenje.   

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

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

 

D o n o s i  se Zaključak o utvrđivanju prijenosa stana u vlasništvo Republike Hrvatske u tekstu 

koji čini sastavi dio ovog Izvoda iz zapisnika. 

                                                                                

T O Č K A  11. 

 
 Prijedlog Zaključka o zaključivanju Sporazuma u postupku povrata oduzete imovine  

 

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 svoje izvješće sa sjednice. 

 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 15.09.2014. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

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

Gradskom vijeću na donošenje.   

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

 

Gradonačelnik grada Krapine g.Gregurović obavijestio je članove gradskog vijeća da je predmet 

vraćanja u ovom postupku poslovni prostori koji danas koriste Gradsko društvo Crvenog križa 

Krapina, Sportsko ribolovno društvo Krapina, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog 

rata Krapina te da je izrađen Sporazum prema kojem se ovlaštenicima vraćaju navedeni poslovni 

prostori, s tim da stvarni korisnici nastavljaju koristiti isti prostor do 31.12.2015. godine pod 

istim uvjetima kao i do sada.  

Nakon provedene kraće rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno sa 17 glasova ZA,  

PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

  D o n o s i  se Zaključak o zaključivanju Sporazuma u postupku povrata oduzete imovine 

  u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  12. 

 
 Obraćanje predsjednika Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

Gosp.predsjednik Gradskog vijeća obratio se članicama i članovima Gradskog vijeća te svim 

prisutnima na sjednici Gradskog vijeću Grada Krapine. U svom obraćanju napomenuo je, da se 

izgubilo povjerenje i strpljenje, a što se odnosi na konstantnu stagnaciju našeg grada, na 

nedovršenim i nezapočetim projektima. Istaknuo je da su projekti pripremljeni, za njih se 

agitiralo u Zagrebu te se učinilo sve što je bilo  moguće da se ostvare, ali u Gradu nema interesa 

za njih. Isto tako je napomenuo, da je prošle godine uz zajedničko pripremanje Proračuna za 

2014. godinu isti i jednoglasno donesen, no istaknuo je nadalje da veći dio projekata koji je 

zajednički predviđen  i prihvaćen neće biti moguće provesti, jer gradonačelnik sa suradnicima 

nije pokazao volje za to. Obavijestio je članove vijeća i sve prisutne da se više neće tolerirati 



Oznaka obrasca: 1248 
10/10 

takva neodgovornost te da će se poduzeti drugi koraci, a sve prema tekstu priopćenja koje je 

predsjednik Gradskog vijeća predao u spis i čini sastavi dio ovog Zapisnika. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine se nakon izlaganja predsjednika Gradskog vijeća javio za riječ, što 

predsjednik nije dopustio već je završio sjednicu Gradskog vijeća. 

 

 

 

 

 

 
                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                          Željko Pavić 
 
 
Izvod sastavila:  
Branka Stipić 
 
 


