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                 GRADSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 021-05/13-01/0029 
Urbroj: 2140/01-03-0301-14-8 
Krapina, 04.01.2014. 
 

 

Z A P I S N I K  
 

 
 
sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 30.12.2013. u 19,00 sati u Maloj 
dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina 
 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  
 
Goran Kunštek, Mladen Gregurović, Ivica Hršak, Josip Kozina, Tomsilav Lež, Jelena Drndić, 
Krunoslav Tušek, Željko Pavić, Stjepan Štrok, Ivka Pavlinić, Tamara Presečki, Tomislav 
Pernjek,  Željko Vincelj, Nenad Sikirica, Robert Cerovečki, Alen Spiegl. 
 
 

OPRAVDANO ODSUTAN: Luka Frljužec 
 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  
 
Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika, Dragutin Kozina, 
zamjenik gradonačelnika, Vlasta Bočkaj, pročelnik, Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, 
pročelnica, Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Stipić, administrativni tajnik gradonačelnika,  
predstavnici građana te predstavnici medija. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća g. Željko Pavić otvara 5. 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 slijedeći: 
 

D N E V N I  R E D 
 
 

1. Pitanja i prijedlozi 
2. Usvajanje Zapisnika sa 4.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 
3. Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krapine 
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krapine 
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti DVD-u Donja Šemnica za upis prava 

vlasništva 
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6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za 
novorođenu djecu 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od 
elementarnih nepogoda 

8. Prijedlog Odluke o određivanju predstavnika Grada Krapine u Povjerenstvo za dodjelu 
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH 

9. Prijedlog Odluke o određivanju predstavnika Grada Krapine u Povjerenstvo za procjenu 
troškova stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP Grada Krapine 
11. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Krapina 
12. Prijedlog Odluke o izradi četvrtih ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Krapine 
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za 

područje Grada Krapine 
14. Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2014. god. sa projekcijom za 2015. i 2016. god. 
15. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2014. god. 
16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. 
17. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.god. 
18. Prijedlog Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i geodetsko katastarske 

dokumentacije za 2014. 
19. Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2014. 
20. Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2014 
21. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2014.  
22. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2014. God 
23. Prijedlog Programa javniih potreba u športu Grada Krapine za 2014. God. 
24. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2014. 

 

T O Č K A  1. 

Pitanja i prijedlozi 

 
1. Član Gradskog vijeća g. Željko Vincelj istaknuo je slijedeće: 
 

- na natjecanju u sklopu održavanja Sportskih igara mladih sudjeluje veliki broj učenika s 
područja Grada, a 2012. i 2013. god. Grad je odbijao pružati financijsku pomoć u 
sufinanciranju naše djece koja učestvuju na igrama, pa predlaže da gradonačelnik 
Grada Krapine razgovara sa županijskim koordinatorom za Sportske igre mladih kako bi 
se  Grad uključio u sufinanciranje učestvovanja naše djece na sportskim igrama 

- da se nedavno na parkiralištu kod Dječjeg vrtića “Gustav Krklec” dogodila prometna 
nesreća, u kojoj je g. Mužar prešao rubnjak na parkiralištu i spustio se u korito 
Krapinščice. Napomenuo je, da je g. gradonačelnik u emisiji HTV-a spomenuo ŽUC kao 
ustanovu u kontekstu rješavanja tog problema, a koja nije trebala biti spomenuta, jer 
rješavanje problema s parkiralištem koje je gradsko i koje je dano na upravljanje 
Krakom-u nije problem ŽUC-a pa moli da  gradonačelnik da demant. Nadalje ističe, da 
taj problem treba riješiti, jer to je već treći slučaj koji se dogodio na isti način, ali srećom 
bez posljedica . Isto tako je napomenuo, da bi Krakom, kojem su dana parkirališta na 
upravljanje, trebao poduzeti sve sigurnosne mjere kako bi se takvi događaji spriječili 
ubuduće. 

 
Gradonačelnik Grada Krapine g. Gregurović odgovorio je, da je vezano za sufinanciranje 
održavanja Sportskih igara mladih kontaktirao sa g. Sikiricom. Grad nije imao predviđena 
sredstva za takvu namjenu te je isto tako istaknuo, da će se u 2014. godini voditi briga o tome. 
Nadalje se osvrnuo na komentar vezan za izjavu na  HTV-u te je napomenuo, da je taj dan bio  
u Varaždinu te da su ga telefonom nazvali dok je bio na sastanku radi davanja izjave o 
događaju, a o čemu nije imao sve informacije. Također je napomenuo, da se slaže da se 
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postavi zaštitna ograda na parkiralište, ali ističe da takvih parkirališta ima više i da postava 
zaštitnih  ograda iziskuje veliki materijalni trošak. 
 
 
2. Članica Gradskog vijeća gđica.Tamara Presečki  pozdravila je članove vijeća te čestitala 
svima Novu godinu. Nadalje je postavila pitanje gradonačelniku, da li će podnijeti ostavku 
nakon dobivenih informacija, da dolazi do preseljenja Porezne uprave iz Krapine u Varaždin. 
 
Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorion, da prema njegovom saznanju uz Poreznu iz 
Krapine odlazi i Sud te još neke institucije, ali da nema potrebu davati ostavku, jer  odluke o 
istome ne donosi on I Grad,  već se one donose u Saboru, na državnom nivou. 
 

T O Č K A  2. 
 

Usvajanje Zapisnika sa 4.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su Zapisnik sa 
4.sjednice dobili uz poziv za današnju sjednicu te je o istom otvorio raspravu. 
 
Član Gradskog vijeća g.Spiegel, napomenuo je da u toč.5., kod konstatacije rezultata 
glasovanja došlo do pogreške jer nije odluka donijeta jednoglasno, već je bilo 16 ZA i 1 
PROTIV. 
 
Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao, da je jednoglasno,  sa 16 
glasova ZA donijet  slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 
U s v a j a  se Zapisnik sa 4.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni 
dio ovog Zakljulka, s tim da se u toč.5.st.3. briše brojka “17” te da umjesto nje napiše “sa 16 
glasova ZA i 1 glasom PROTIV”. 
 
 

T O Č K A  3. 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krapine 
 
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednicu Odbora za izbor i 
imenovanje i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa 
sjednica.  
 
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa. Pavlinić upoznala je članove Gradskog vijeća, 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 30.12.2013.  o gore navedenoj točci proveo raspravu  te 
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.12.2013.  o gore navedenoj točci proveo raspravu te 
nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
 
Član Gradskog vijeća g.Sikirica je obavijestio članove Gradskog vijeća da  klub vijećnika SDP-
a, HNS-a, HSU-a i Hrvat.laburista traži da se ova točka kao i slijedeća prema dnevnom redu 
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ove sjednice ponovno razmatraju, pa su zato odlučili, da se predložene Odluke donesu na rok 
od 3 mjeseca, te da se nakon proteka roka ponovno stave na dnevni red sjednice Gradskog 
vijeća na raspravu. 
 
Gradonačelnik je odgovorio, da se kod rasprave iste točke kad je skinuta s dnevnog reda 
postavilo pitanje odnosno tražilo se obrazloženje zašto su predloženene navedene osobe. U 
obrazloženju radnog materijala dana su dodatna objašnjenja, a i napomenuo je, da Civilna 
zaštita do sada nije funkcionirala, a da Stožer zaštite i spašavanja nije politički tijelo već radno, 
u kojem je predsjednik Stožera prema zakonskim odredbama zamjenik gradonačelnika, dok  su 
za ostale članove predložene osobe koji rade u raznim tijelima. 
 
Član Gradskog vijeća g. Nenad Sikirica je napomenuo, da nije u  odlukama problem u 
predloženim ljudima, već se tu radi o principu, jer je bio dogovor, da se za svako tijelo, odbor, 
povjerenstvo, gdje se imenuju članovi, prvo obavi zajednički dogovor, a tek onda treba prijedlog 
odluke poslati Gradskom vijeću na donošenje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA donijeti slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 
D o n o s i  se Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krapine u tekstu koji 
čini sastavni dio ovog  Zapisnika, na rok od tri mjeseca. 
 
 

T O Č K A  4. 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krapine 
 
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednicu Odbora za izbor i 
imenovanje i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa 
sjednica.  
 
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Pavlinić upoznala je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 30.12.2013.  o gore navedenoj točci proveo raspravu  i 
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.12.2013.  o gore navedenoj točci raspravljao te 
nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao,  da je jednoglasno sa 16 
glasova ZA donijet slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 
D o n o s i  se Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja  Grada Krapine u tekstu koji 
čini sastavni dio ovog  Zapisnika, na rok od tri mjeseca. 
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T O Č K A  5. 
 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti DVD-u Donja Šemnica za upis prava vlasništva 

 
 
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 statutarno 
pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice Odbora. 
 
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog 
vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.12.2013.  o gore navedenoj točci proveo 
raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću 
Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao,  da je sa 9 glasova ZA, 6 
glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN donijet slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 
Odgađa se donošenje Odluke Gradskog vijeća Grada Krapine u predmetu rješavanja zahtjeva 
DVD-a Donja Šemnica za upis vlasništva i posjeda nekretnine pod oznakom k.č.br.359/2  
(zgrada vatrogasnog doma i dvorište) površine 524 m2 k.o.Donja Šemnica u osnivanju, u 
postupku preoblikovanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Šemnica, do donošenja odluke 
u postupku koji se vodi kod Općinskog suda u Krapini. 
 
 
 

T O Č K A  6. 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za 

novorođenu djecu 
 
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 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 27.12.2013.  o gore navedenoj točci proveo raspravu te 
nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima  i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA donijeta slijedeća  
 

O D L U K A  
 
D o n o s i  se Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za 
novorođenu djecu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  
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T O Č K A  7. 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od 

elementarnih nepogoda 
 
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednicu Odbora za izbor i 
imenovanje i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa 
sjednica.  
 
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Pavlinić upoznala je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 30.12.2013.primio prijedloge članova za gore navedeno 
povjerenstvo, o njima proveo raspravu  te je prijedlog odluke uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje. 
 
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog 
vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.12.2013.  o gore navedenoj proveo raspravu 
te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao da je jednoglasno,  sa 16 
glasova ZA  donijeta slijedeća  
 

O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih 
nepogoda u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  
 
 
 

T O Č K A  8. 
 

Prijedlog Odluke o određivanju predstavnika Grada Krapine u Povjerenstvo za dodjelu 

zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH 
 
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednicu Odbora za izbore i 
imenovanje i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa 
sjednica.  
 
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Pavlinić upoznala je članove Gradskog vijeća, 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 30.12.2013.primio prijedloge članova za gore navedeno 
povjerenstvo, o njima proveo raspravu  te je prijedlog odluke uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje. 
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog 
vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.12.2013.  o gore navedenoj točci proveo 
raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću 
Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA donijeta slijedeća  
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O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o određivanju predstavnika Grada Krapine u Povjerenstvo za dodjelu 
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH u tekstu koji čini sastavni dio ovog  
Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Odluke o određivanju predstavnika Grada Krapine u povjerenstvo za procjenu 

troškova stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
 
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su matrijale 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 
sjednica.  
 
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Pavlinić upoznala je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 30.12.2013.primio prijedloge članova za gore navedeno 
povjerenstvo, o njima proveo raspravu  te je prijedlog odluke uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje. 
 
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.12.2013.  o gore navedenoj odluci proveo raspravu 
te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o određivanju predstavnika Grada Krapine u povjerenstvo za procjenu 
troškova stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog Zapisnika.  

 
  

 

T O Č K A 10. 
 

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP Grada Krapine 
 
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 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 27.12.2013.  o gore navedenoj točci j proveo raspravu 
te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio je Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
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Član Gradskog vijeća g.Alen Spiegel konstatirao je grešku u čl. 55 Statuta, na što je 
gradonačelnik odgovorio da je to čista greška u pisanju te da će se u predloženom zaključku 
konstatirati i ispraviti. 
Čla 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je sa 15 glasova ZA i 1 
glas SUZDRŽAN,  donijet slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K  
 
     D o n o s i  se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP Grada Krapine u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika i koji je utvrdilo Upravno vijeće Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Krapine na sjednici održanoj dans 30.rujna 2013.god., s tim da se u čl. 55. 
Statuta tekst „”55.ovog članka” zamijeni s tekstom „ 54.ovog Statuta”. 
 
 
 

T O Č K A 11. 
 

Prijedog Odluke  o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice 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 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.Pavlinić upoznala je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 30.12.2013.  o gore navedenoj točci  proveo raspravu i 
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.12.2013.  o gore navedenoj točci  proveo raspravu te 
nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošnje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijeta slijedeća  
 

O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o imenovanju ravnatelja gradske knjižnice Krapina u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog Zapisnika.  
 
 

T O Č K A 12. 
 

Prijedlog Odluke o izradi četvrtih ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Krapine 
 
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 statutarno 
pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice.  
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog 
vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.12.2013. o gore navedenoj točci  proveo 
raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću 
Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao,  da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 
 
 
D o n o s i  se Odluka o izradi četvrtih ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  
 
 

 

T O Č K A 13. 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za područje 

Grada Krapine 
 
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 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 27.12.2013. o gore navedenoj točci  proveo 
raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću 
Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijet slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za područje 
Grada Krapine odgađa se za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća Grada Krapine. 
 
 
 

T O Č K A 14. 

 

Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2014. god. sa projekcijom 2015. I 2016. 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 statutarno 
pravna pitanja 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 27.12.2013.  o gore navedenoj točci proveo raspravu i uputio 
Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijeta slijedeća 
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O D L U K A 
 
D o n o s i  se Proračun Grada Krapine za 2014. sa projekcijom za 2015. i 2016.god. u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika.  
 
 

 

T O Č K A 15. 

 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2014. 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 27.12.2013.  o gore navedenoj točci proveo raspravu  i uputio 
Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.12.2013.  o gore navedenoj točci  proveo raspravu te 
nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2014. god. u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog  Zapisnika.  

 
 

T O Č K A 16. 

 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2014. 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 statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.12.2013.  o gore navedenoj točci  proveo raspravu i 
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijet 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 2014. god. se  u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog  Zapisnika.  
 
 

T O Č K A 17. 

 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2014. 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 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 27.12.2013.  o gore navedenoj točci  proveo raspravu te 
nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K  
 
D o n o s i se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. god.u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  
 

T O Č K A 18. 

 

Prijedlog Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i geodetsko katastarske 

dokumentacije  za 2014. 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 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 27.12.2013. o gore navedenoj točci proveo raspravu te 
nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K  
 
D o n o s i se  Program izrade dokumenata prostornog uređenja i geodetsko katastarske 
dokumentacije  za 2014. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Izvoda iz Zapisnika.  
 
 
 

T O Č K A 19. 

 

Prijedlog Programa zaštite okoliša 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 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 27.12.2013. o gore navedenoj točci proveo raspravu te 
nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K  
 
D o n o s i  se  Program zaštite okoliša za 2014. god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Izvoda 
iz Zapisnika.  

 
 

T O Č K A 20. 

 

Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara na području grada Krapine za 2014. 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 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 27.12.2013.  o gore navedenoj točci proveo raspravu te 
nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K  
 
D o n o s i se  Program zaštite okoliša za 2014. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  
Zapisnika. 
 

 

T O Č K A  21. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju 2014. 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 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 27.12.2013.  o gore navedenoj točci proveo raspravu te 
nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
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Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijet slijedeći 

 

 

 

Z A K L J U Č A K  
 
D o n o s i  se  Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju 2014. god. u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog Izvoda iz Zapisnika.  
 

 

T O Č K A  22. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine 2014. 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 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 27.12.2013.  o gore navedenoj točci proveo raspravu te 
nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K  
 
D o n o s i  se  Program javnih potreba u kulturi Grada Krapine 2014. god. u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog Izvoda iz Zapisnika.  
 
 

    T O Č K A 23. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Krapine 2014. 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 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 27.12.2013.  o gore navedenoj točci proveo raspravu te 
nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K  
 
D o n o s i  se  Program javnih potreba u športu Grada Krapine 2014. god. u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog Izvoda iz Zapisnika.  
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 T O Č K A 24. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba  u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine 2014. 

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 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 27.12.2013. o gore navedenoj točci proveo 
raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i uputio Gradskom vijeću 
Grada Krapine na daljnju raspravu.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao, da je jednoglasno, sa 16 
glasova ZA  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K  
 
D o n o s i  se  Program javnih potreba  u socijalnoj skrbi i zdravstvu  Grada Krapine 2014. god. 
u tekstu koji čini sastavni dio ovog Izvoda iz Zapisnika.  
 
 

 
                                                                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                          Željko Pavić 
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