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Z A P I S N I K  

 

 

sa 6.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 27.03.2014. u 19,00  sati u maloj 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini 

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

 

Goran Kunštek, Mladen Gregurović, Ivica Hršak, Josip Kozina, Tomislav Lež, Jelena Drndić,  

Krunoslav Tušek, Željko Pavić, Stjepan Štrok, Tamara Presečki, Tomislav Pernjek, Luka 

Frljužec, Željko Vincelj, Nenad Sikrica, Robert Cerovečki, Alen Spiegl,  

 

OPRAVDANO ODSUTNA: Ivka Pavlinić 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

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

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

Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Stipić, voditelj zapisnika te predstavnici stranaka i medija 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić Željko otvara 6.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 daje dnevni red u tekstu koji su članovi gradskog vijeća primili 

uz radni materijal na glasovanje i prihvaćanje.  

Član Gradskog vijeća g.Željko Vincelj je predložio da se Toč.3.  pod nazivom „Prijedlog 

Odluke o davanju suglasnosti na statusnu promjenu trgovačkog društva Krakom d.o.o.“ skine 

dnevnog red  današnje sjednice Gradskog vijeća. Navedeno je predložio jer navedena točka u 

ovakvom  tajmingu i obrađena na ovakav način, nije dovoljno dobra, kako po pitanju roka u 

kojem nam je dostavljena tako po pitanju sadržaja. Također je napomenuo, da se navedena 

točka ponovno da na raspravu u roku 10-15 dana Gradskom vijeću Grada Krapine, sa svim 



elementima sa kojima bi članovi vijeća trebali biti upoznati. Isto tako je napomenuo, da kao 

razlog da se ta točka treba skinuti s dnevnog reda je taj što su članovi gradskog vijeća 

dovedeni pred gotov čin  zato što je Društveni ugovor poduzeća Krakom kao i Statut Grada 

složen na način da  kod statusne promjene trgovačkih društava  grada, gradonačelnik prije 

svoje rasprave i donošenja odluke na Skupštini Krakom-a, mora tražiti suglasnost Gradskog 

vijeća. Napomenuo je da  je Skupština Krakom-a negdje u 11.mjesecu prošle godine donijela 

Odluku o osnivanju novog poduzeća koje je upisano u sudski registar te je počelo raditi kao 

pravna osoba 01.01.2014. god. Također je nadalje upoznao članove vijeća, da zaposlenici u 

novoosnovanom poduzeću rade već 3 mjeseca, primaju plaću, te bi sad članovi vijeća trebali 

dati suglasnost da se to dogodi. Postavio je pitanje, koji su razlozi što se gradsko vijeće nije 

sastalo prije sjednice Skupštine Krakom-a radi davanja suglasnosti, za koju nije bilo razloga 

ne dati, jer je slijed temeljem višeg propisa. Ponovno predlaže, da se ta točka skine s dnevnog 

reda današnje sjednice, da se ista stavi za 10-15 dana ponovno  na dnevni red da se proširi sa 

irelevantnim podacima i to što se sve izuzima, koja su potraživanja, koji se zaposlenici 

zapošljavaju. Također je napomenuo, da bi svi članovi vijeća trebali primiti i godišnje 

izvještaje za 2013.  svih naših poduzeća, i to „Krakom-a“, Pekom-a, Gradske plinare i 

Krakom gradnje.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća također  se osvrnuo na raspravu u ovoj točci dnevnog reda te je 

istaknuo, da je točno, da je koordinacija održana i da se na njoj raspravljalo o načinu 

rješavanja davanja suglasnosti na statusne promjene Krakom-a. Isto tako je napomenuo, da je 

na koordinaciji dogovoreno da će se  ova statusna promjena  vezati na drugu statusnu 

promjenu, a to je preregistracija poduzeća, na način da javna poduzeća imaju Nadzorni odbor 

te da će se to vezati i na status zaposlenika koji su došli nakon izbora u Krakom, na način koji 

nije primjeren, bez natječaja. Drugo, što smatra kod ove točke jako bitnim je, da bi uz isto 

trebala biti razrada podataka iz kojih bi se vidjelo zašto se diže ruka, iz kojih bi kao 

predsjednik vijeća znao što potpisujem, jer ako se neko izdvaja iz našeg poduzeća, trebala je 

biti kao prilog diobena bilanca iz koje bi se vidjelo što se izdvaja iz Krakoma u Krakom 

vodoopskrbu i odvodnju, koji to ljudi odlaze iz Krakom-a, koje se obveze ili krediti prenose. 

Iz priložene Odluke se ne vidi što se izdvaja iz Krakom-a. Isto tako je mišljenja da bi bilo 

dobro da se u paketu raspravlja i o Krakom-u, jer članovi gradskog vijeća još nisu primili sve 

podatke koji su se tražili prošle godine. Također je napomenuo, da bi se ova točka trebala 

vezati i sa raspravom o budućnosti Krakom-a, jer ako se uzme u obzir da su najbolji prihodi 

bili na vodi, trebalo bi dati odgovore kao i objasniti da li će Krakom od prihoda groblja i 

odvoza smeća moći otplaćivati postojeće kredite. Nadalje je napomenuo da treba uz ovu 

točku sastavni dio biti popis zaposlenika koji iz Krakom-a prelaze u Krakom vodoopskrbu-

odvodnju. Nadalje je postavio pitanje da li se ima informacija tko će biti rukovoditelj do 

spajanja sa nekim drugih vodovodom koji će se u skoro vrijeme desiti. Ponovno ističe da sve 

te informacije treba imati na drugoj sjednici uz materijale za ovu točku. 

 

Gradonačelnik je odgovorio, da za postupke koji su napravljeni od stane „Krakom-a“ vezano 

za osnivanje novog poduzeća nije bila potrebna odluka vijeća ali sada, za drugi korak, ona je 

potrebna i zato se traže. Isto tako je napomenuo, da bi svi odgovori odnosno dokumenti koje 

sada traže bili dostavljeni, da su se isti tražili na koordinaciji, kada se razgovaralo o toj točci. 

Istaknuo , da   naše  ustanove imaju rok da svoja izviješća predaju do 28.02.2014., dok 

trgovačka društva, u ovom  slučaju Krakom svoja izvješća treba predati u Poreznu upravu do 

30.04.14., u FIN-u do 30.06.14., a za  konsolidirana izvješća im je rok do 30.09.14. god. 

Obavijestio je članove gradskog vijeća, da su nabrojani rokovi za izvješća objavljeni na 

stranicama FIN-e.  Nadalje je istakao, što se tiče donošenja odluke o imenovanju Nadzornog 

odbora u Krakom-u, za donošenje iste treba konsenzus, podjela imovine između Krakom-a i 



novog poduzeća izvršila se prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima ( komunalne 

vodne građevine, izvori, potraživanja i obveze prema dobavljačima). 

 

Isti prijedlog predsjednik gradskog vijeća je dao na glasovanje, te je nakon provedenog 

glasovanja konstatirao, da je sa 9 glasova ZA i 7 glasova PROTIV, SUZDRŽANIH nema,  

prihvaćen prijedlog g.Vincelja kojim se Toč.3 skida sa dnevnog reda današnje sjednice te se 

usvaja slijedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 

pravo za 2014.god. 

4. Prijedlog Programa poticanja i povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada 

Krapine u 2014. god. 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za postavljanje ljetnih terasa 

na javnim površinama 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima 

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

Gradskom vijeću Grada Krapine za 2014. god. 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju službenika za informiranje 

9. Prijedlog Odluke o određivanju predstavnika Grada Krapine u Povjerenstvo za procjenu 

troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH i vrijednost drvne mase 

10. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krapine 

11. Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krapine 

12. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Krapine 

13. Prijedlog Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja 

14. Prijedlog Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine za 2014. 

15. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u gospodarskoj zoni 

16. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 

17. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora članova vijeća Mjesnog odbora Krapina 

18. Prijedlog Odluke o određivanju naknade za izbore u Mjesnom odboru Krapina 

19. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2013. god. 

20. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko pravo za 2013. god. 

21. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. god. 

22. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja i komunalne infrastrukture za 

2013. god.  

23. Izvješće o izvršenju Programa izrade dokumenata prostornog uređenja, projektne i 

geodetsko-katastarske dokumentacije za 2013. god. 

24. Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2013. god. 

25. Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. god. 

26. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2013. 

god. 

27. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2013. god. 

28. Izvješće o izvršenju javnih potreba u športu grada Krapine za 2013. god. 

29. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Grada 

Krapine za 2013. god. 



30. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje lipanj-prosinac 2013. god. 

 

 

T O Č K A  1. 

Pitanja i prijedlozi 

 

 

1. Član Gradskog vijeća g.Sikirica Nenad, postavio je slijedeća pitanja: 

 

- Predlaže, da mu se da plan daljnjeg postojanja ili nepostojanja stupića na ulazu u 

Šetalište Hrvat,narod.preporoda 

- Predlaže odgovor do kud se došlo sa rješenjem pitanja raskršća kod kuće Sučić te 

tko blokira prometno rješenje tog raskršća 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović, istaknuo je da će se odgovori dobiti u pisanom 

obliku u propisanim rokovima. 

 

2. Član Gradskog vijeća g.Željko Vincelj postavio je pitanje g.Gradonačelniku, kada se može 

očekivati realizacija Programa uređenja komunalne infrastrukture za 2014. god. odnosno do 

kud se došlo sa postupcima javne nabave, koji se odnose na navedeni Program. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović, istaknuo je da će se odgovori dobiti u pisanom 

obliku u propisanim rokovima.  Isto tako ponovno je podsjetio, da moli i predlaže već mjesec 

dana, da se zajednički obiđe teren i zajednički donesu odluke. 

 

3. Član Gradskog vijeća g.Kozina Josip u svojem javljanju dao je prijedlog, da se konačno 

pokrene zajednička inicijativa za vraćanje Nalazišta pračovjeka „Hušnjakovo“ u Grad 

Krapinu, da se ispita način i sve mogućnosti kako bi se proveo postupak vraćanja. 

 

4. Član Gradskog vijeća g.Željko Pavić postavio je slijedeća pitanja: 

 

- traži odgovor zašto Grad nije aplicirao na objavljeni natječaj fondova EU vezan za 

Šemničke Toplice 

- odgovor, do kud se došlo sa rješavanjem pitanja Rotora u Velikoj Vesi 

- odgovor, kakav je status ostalih projekata Grada koji su nabrojani na gradskoj web 

stranici odnosno 2 projekta koji su prijavljeni prema ministrastvu, kakav je status 

ostalih koji su nabrojani, a nisu prijavljeni 

- moli za informaciju kako će se riješiti poslovni prostor za Crveni križ, koji zbog 

vraćanja nekretnine mora iseliti iz sadašnjeg poslovnog prostora 

- moli se informacija do kud se stiglo sa izradom projekta za obilaznicu Bobovje 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović, istaknuo je, da će se odgovori dobiti u pisanom 

obliku u propisanim rokovima. Također je istakao, da razgovor sa vlasnikom betonare što se 

tiče rješenja imovinskih odnosa radi Rotora u Velikoj Vesi je započeo predsjednik Gradskog 

vijeća, pa pošto nije postignut dogovor, prepustio je daljnje rješavanje gradonačelniku. 

Također je odgovorio da što se tiče izrade projekta obilaznice Bobovje, Grad je svu 

dokumentaciju poslao u Hrvatske ceste, koje su dalje morale postupati. 

 

 

 



 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća 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 o istoj otvara raspravu.  

 

Kako nije bilo pitanja ni prijedloga, konstatirao je, da je nakon provedenog glasovanja, sa 16 

glasova ZA, PROTIV  i SUZDRŽANIH nema, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

U s v a j a  se Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko pravo za 2014.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 izvješće sa sjednice. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 sati o gore navedenoj 

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

uputio Gradskom vijeću na donošenje.   

Isto tako je nadalje obavijestio članove Gradskog vijeća, da Odbor za statutarno pravna 

pitanja na istoj sjednici utvrdio pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu za područje 

Grada Krapine, a koja će biti objavljena u Službenom glasniku Grada Krapine te će isti biti 

dostavljen svim članovima gradskog vijeća. 

 

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

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao  da je sa 16 glasova ZA, PROTIV i 

SUZDRŽANIH nema,  jednoglasno donijet slijedeći  

 

ZA 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 2014. god. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  4. 

 



Prijedlog Programa poticanja i povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada 

Krapine u 2014. 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 izvješće sa sjednice. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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.  

 

Član gradskog vijeća  Luka .Frljužec podnosi 2 amandmana na istu točku i to,  

 

1. amandman – na čl.VII st.1. da se zamjeni sintagma gradonačelnik Grada Krapine u 

Gradsko vijeće Grada Krapine, tako da glasi: 

„Gradsko vijeće Grada Krapine donijet će, prije objave javnog poziva za dodjelu potpora iz 

ovog Programa, Pravilnik o poticanju ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na 

području grada Krapine za 2014.god,“ 

Predlaže, da se sve ispod izbriše. Isto  tako je napomenuo, da se ovaj Amandman predlaže iz 

razloga pojednostavljenja i operativnosti cijelog tog procesa,  te bi na taj način Povjerenstvo 

iz toč.IX lakše radilo. 

Nadalje je predložio i drugi amandman, da se u toč.IX st.1., zamijeni sintagma gradonačelnik 

u Gradsko vijeće Grada , tako da glasi: 

„Gradsko vijeće Grada Krapine osnovat će Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje 

ulaganja 

 

Na predložene amandmane gradonačelnik g.Gregurović je  napomenuo, da se  je  baš iz 

razloga bržeg postupanja i donošenja odluka i predložilo da Pravilnik donosi gradonačelnik 

odnosno u cilju operativnosti, a isto tako prema Zakonu i Statutu propisano je  koje su ovlasti 

gradonačelnika, a koje gradskog vijeća. Isto tako je napomenuo, da su se sva Povjerenstva do 

sada predlagala zajednički i dogovorno. 

Gradonačelnik Grada Krapine obavještava predsjednika Gradskog vijeća, da sukladno Toč.90 

Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Krapine povlači istu točku s dnevnog reda današnje 

sjednice gradskog vijeća Grada Krapine.  

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da se navedena točka, „Prijedlog Programa 

poticanja i povećanja smještajnih kapaciteta na području Grada Krapine u 2014. godine“ 

povlači sa dnevnog reda današnje sjednice. 

 

T O Č K A  5. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za postavljanje ljetnih 

terasa na javnim površinama 

 

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 26.03.2014. u 15,15 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 sa 16 glasova ZA,  PROTIV i 

SUZDRŽANIH nema , jednoglasno donijeta slijedeća  

 

 

O D L U K A 

 

D o n o s i  se  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za postavljanje ljetnih 

terasa na javnim površinama  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima 

 

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 financije i proračun i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu 

svoja izvješća sa sjednica. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj 25.03.2014. u 20,00 sati raspravljao o prijedlogu Odluke 

o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima  te istu primio na znanje i uputio Gradskom 

vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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 je da je sa 16 glasova ZA,  PROTIV I 

SUZDRŽANIH nema, jednoglasno donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 

 

D o n o s i  se  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima  u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

 



T O Č K A  7. 

 

 Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krapine za 2014. 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 financije i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu svoja 

izvješća sa sjednice. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj 25.03.2014. u 20,00 sati raspravljao o prijedlogu Odluke 

o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 

Grada Krapine za 2014. god. te istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada 

Krapine na daljnju raspravu.  

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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 sa 16 glasova ZA, PROTIV i 

SUZDRŽANIH nema, jednoglasno donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 

 

D o n o s i  se  Odluka o o izmjenama i dopunama Odluke o o rasporedu sredstava za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krapine za 2014.god.   

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

                                                                                  

         

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju službenika za informiranje 

 

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 26.03.2014. u 15,15 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.  

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je sa 16 glasova ZA, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nema, jednoglasno donijeta slijedeća  



 

O D L U K A 

 

D o n o s i  se  Odluka o o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju službenika za informiranje   

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 poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH i vrijednost drvne mase 

 

 

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 zamjenicu 

predsjednice Odbora za izbor i imenovanje i  predsjednika Odbora za statutarno pravna 

pitanja da podnesu svoja izvješća sa sjednica. 

 

Zamjenica predsjednice Odbora za izbor imenovanje gđica.Presečki  upoznala je članove 

gradskog vijeća da je Odbor za svojoj sjednici održanoj 27.03.14. u 18,30 raspravljao o 

prijedlogu Odluke o određivanju predstavnika Grada Krapine u Povjerenstvo za procjenu 

troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH i vrijednost drvne mase te su za istog predložili Georga Gala i prijedlog uputili 

Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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.  

 

Kako nije po toj točci bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je sa 16 glasova ZA,  

PROTIV I SUZDRŽANIH nema, jednoglasno 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 poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog 

zemljjišta u vlasništvu RH i vrijednost drvne mase u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

                                                                                 

                                                               

               

T O Č K A 10. 

 

Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 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 zamjenicu 

predsjednice Odbora za izbor i imenovanje i predsjednika Odbora za statutarno pravna 

pitanja da podnesu svoja izvješća sa sjednice. 

 

Zamjenica predsjednice Odbora za izbor imenovanje gđica.Presečki  upoznala je članove 

gradskog vijeća da je Odbor za svojoj sjednici održanoj 25.03.14. u 18,00 raspravljao o 

prijedlogu Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krapine u tekstu koji čini 

sastavni dio  ovog zapisnika te se isti upućuje Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju 

raspravu. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 sati o gore navedenoj 

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

uputio Gradskom vijeću na donošenje.   

 

Član Gradskog vijeća g.Sikirica dao je prijedlog,  da se Stožer proširi s još jednim članom i to 

da bude ravnatelj Hitne KZŽ. g.Krešimir Božić. 

 

 

Gradonačelnik Grada kao predlagatelj Odluke je prihvatio prijedlog člana vijeća g.Sikirice. 

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

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je sa 16 glasova ZA, PROTIV i 

SUZRŽANIH nema, jednoglasno donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 

 

           D o n o s i  se Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krapine   u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika, s tim da se ista proširi za još jednog člana, 

ravnatelja Hitne KZŽ,g. Krešimir Božić. 

                                                                                 

 

T O Č K A  11. 

 

Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite 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 zamjenicu 

predsjednice Odbora za izbor i imenovanje i predsjednika Odbora za statutarno pravna 

pitanja da podnesu svoja izvješća sa sjednice. 

 

Zamjenica predsjednice Odbora za izbor imenovanje gđica.Presečki  upoznala je članove 

gradskog vijeća da je Odbor za svojoj sjednici održanoj 25.03.14. u 18,oo raspravljao o 

prijedlogu Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krapine  u tekstu koji 

čini sastavni dio  ovog zapisnika te se isti upućuje Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju 

raspravu. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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.  

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je sa 16 glasova ZA, PROTIV i 

SUZDRŽANIH nema,  jednoglasno donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 

 

      D o n o s i  se Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krapine   u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

 

T O Č K A  12. 

 

 Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja 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 26.03.2014. u 15,15 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.  

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao je da je sa 16 glasova ZA, PROTIV i 

SUZDRŽANIH nema, jednoglasno donijet slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Krapine u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

  

  T O Č K A  13. 

 

Prijedlog Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja 

 

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 da izvješće sa sjednice. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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.  

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je sa 16 glasova ZA, PROTIV i 

SUZRŽANIH nema,  jednoglasno donijet slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s e  se  Smjernice razvoja sustava zaštite i spašavanja grada Krapine u tekstu koje 

čine sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

     T O Č K A  14 

 

Prijedlog Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine za 

2014. 

 

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 26.03.2014. u 15,15 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.  

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je sa 16 glasova ZA, PROTIV i 

SUZDRŽANIH nema,  jednoglasno donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 

 

D o n o s i  se Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine za 2014.  

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  15. 

 

Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u gospodarskoj zoni 

 

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

su materijale za ovu točku primili neposredno prije današnje sjednice. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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.  



 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je sa 16 glasova ZA, PROTIV i 

SUZRŽANIH nema,   jednoglasno donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 

 

D o n o s i  se Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u gospodarskoj zoni u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

 

T O Č K A  16. 

 

Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 

 

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 o ovoj točci. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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.  

 

Član gradskog vijeća Alen Spiegel predložio je Amandmane na navedenu točku, koje u 

pisanom obliku predaje u spis. 

 

Gradonačelnik kao predlagač Odluke prihvaća Amandmane. 

 

Predsjednik gradskog vijeća g.Pavić dao je amandmane člana vijeća g.Spiegela na glasovanje 

te je konstatirao da  su predloženi amandmani na čl.29, čl.30. i čl.58 sa 13 glasova ZA i 3 

glasa SUZDRŽANA, PROTIV nema,  prihvaćeni. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je, da 

je sa 12 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA, PROTIV nema,  donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 D o n o s i  se Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora  u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika, sa svim gore navedenim i  prihvaćenim amandmanima. 

 

T O Č K A  17. 

 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora članova vijeća Mjesnog odbora Krapina 

 

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 o istoj točci. 

 



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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 sati o gore navedenoj 

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

uputio Gradskom vijeću na donošenje.   

 

Član gradskog vijeća Alen Spiegel predložio je Amandman na toč.6. Odluke, koji je u 

pisanom obliku predao u spis. 

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

 

Gradonačelnik kao predlagač Odluke prihvaća navedeni amandman. 

Predsjednik gradskog vijeća g.Pavić dao je amandmane člana vijeća g.Spiegela na glasovanje 

te je konstatirao da  je predloženi amandman na čl.6. Odluke sa 16 glasova ZA, PROTIV i 

SUZRRŽANIH nema,   prihvaćen. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasova ZA, PROTIV i SUZDRŽANIH nema,  donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 D o n o s i  se Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krapina, sa 

prihvaćenim amandmanom,  u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  18. 

 

Prijedlog Odluke o određivanju naknade za izbore u Mjesnom odboru Krapina 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine gos.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 o istoj točci. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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 Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasova ZA, PROTIV i SUZDRŽANIH nema, jednoglasno donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 D o n o s i  se Odluka o određivanju naknade za izbore u Mjesnom odboru Krapina  u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  19. 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2013. 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 financije i proračun da podnese izvješće o istoj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj 25.03.2014. u 20,00 sati raspravljao o Godišnjem 

izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2013. god. te istu primio na znanje i uputio 

Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

 

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

 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasova ZA,PROTIV i SUZDRŽANIH nema,  jednoglasno donijet slijedeći 

 

ZA K L J U Č A K 

 

 U s v a j a  se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2013. god. u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

  T O Č K A  20. 

 

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima 

postoji stanarsko pravo za 2013. 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 podnese izvješće o istoj točci. 

 

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

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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 Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasova ZA, PROTIV i SUZDRŽANIH nema, jednoglasno donijet slijedeći 

 

 

ZA K L J U Č A K 

 

 D o n o s i   se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na 

kojima postoji stanarsko pravo za 2013. god.  god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

            

 

 

  



 T O Č K A  21. 

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. 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 izvješće o istoj točci. 

 

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

vijeća 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 Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasove ZA, PROTIV i SUZDRĆANIH nema, jednoglasno donijet slijedeći 

 

ZA K L J U Č A K 

 

 D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. 

god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

T O Č K A  22. 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja i komunalne infrastrukture 

za 2013. 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 izvješće o istoj točci. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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 Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasova ZA, PROTIV i SUZDRŽANIH nema, jednoglasno donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaj i komunalne 

infrastrukture za 2013. god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 



T O Č K A  23. 

 

Izvješće o izvršenju Programa izrade dokumenata prostornog uređenja, projektne i 

geodetsko-katastarske dokumentacije za 2013. 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 izvješće o istoj točci. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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 Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasova ZA, PROTIV i SUZDRŽANIH nema, jednoglasno donijet slijedeći 

 

ZA K L J U Č A K 

 

 D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa izrade dokumenata prostornog uređenja, 

projektne i geodetsko-katastarske dokumentacije za 2013. god.  u tekstu koji čini sastavni dio  

ovog Zapisnika. 

              

T O Č K A  24. 

 

Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2013. 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 izvješće o istoj točci. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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 Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasova ZA, PROTIV i SUZDRŽANIH nema, jednoglasno donijet slijedeći 

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2013. god.  u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

             

 

 



 

 

 T O Č K A  25. 

 

Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. 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 izvješće o istoj točci. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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 Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasova ZA, PROTIV i SUZRĆANIH nema,   jednoglasno donijet slijedeći 

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava spomeničke rente . za 2013. 

god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

       T O Č K A  26. 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 

2013. 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 izvješće o istoj točci. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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 Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasova ZA, PROTIV i SUZRŽANIH nema,  jednoglasno donijet slijedeći 

 

ZA K L J U Č A K 

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju 

za 2013. god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

  

 

 

 

 



 

            T O Č K A  27. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2013. 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 izvješće o istoj točci. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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 Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasova ZA, PROTIV i SUZRŽANIH nema, jednoglasno donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2013. god.  u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

  

          T O Č K A  28. 

 

Izvješće o izvršenju javnih potreba u športu grada Krapine za 2013. 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 izvješće o istoj točci. 

 

 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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 Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasova ZA, PROTIV i SUZRŽANIH nema, jednoglasno donijet slijedeći 

 

 

ZA K L J U Č A K 

     

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2013. god.  u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

  

   

 



 T O Č K A  29. 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Grada 

Krapine za 2013. 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.. 

 

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

vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.03.2014. u 15,15 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 Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da 

je sa 16 glasova ZA, PROTIV i SUZDRŽANIH nema, jednoglasno donijet slijedeći 

 

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi 

za 2013. god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

  

 

 

T O Č K A  30. 

 

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje lipanj-prosinac 2013. 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. 

 

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

 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je, da 

je  donijet slijedeći 

ZA K L J U Č A K 

 

P r i m a  se na znanje Izvješće gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje lipanj-prosinac 

2013. godine u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

                                                                                 

 

                                                                            PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                       Željko Pavić  

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA: 

Branka Stipić 



 

 

              

 

 

         

 

              

 

 

 

 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

 

                                                                                   

                        

 

 

                                                                                   

                        

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                                                   

                        

 

 

                                                                                   

                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


