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                 GRADSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/14-01/0029 

Urbroj: 2140/01-01-0105-15-6 

Krapina, 29.12.2014. 

 

Z A P I S N I K  

 

Sa 11. sjedinice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 29.12.2014. u 19,00 sati u Maloj dvorani 

Pučkog otvorenog učilišta Krapina 

 

 SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

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

Tušek, Željko Pavić, Stjepan Štrok, Ivka Pavlinić, Tomislav Pernjek, Luka Frljužec, Željko Vincelj, 

Nenad Sikrica, Alen Spiegl , Robert Cerovečki, Tamara Presečki 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

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

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

Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Stipić, administrativnik tajnik gradonačelnika, te predstavnici stranaka i 

medija.  

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić Željko otvara 11.sjednicu Gradskog vijeća Grada 

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

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

Predsjednik Gradskog vijeća g. Pavić Željko čita dnevni red za današnju sjednicu u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

Isto je dao na glasovanje, te je konstatirao da je sa 17 glasova ZA,  SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, 

prihvaćen  slijedeći: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Pitanja i prijedlozi  

2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine  

3. Prijedlog Proračuna Grada Krapine za razdoblje 2015.-2016. god. sa projekcijom  za 2016. i 2017. 

god. 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2015. god. 

5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za  za 2015.god. 

6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. god. 

7. Prijedlog Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i geodetsko katastarske dokumentacije za 

2015. god. 

8. Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2015. god. 
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9. Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara za područje Grada Krapine za 2015. god. 

10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2015. god. 

11. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2015. god. 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju Grada Krapine za 2015. god. 

13. Prijedlog Programa u športu Grada Krapine za 2015. 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika Grada Krapine 

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke  o visini naknade za rad zamjenika gradonačelnika Grada Krapine 

16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i njegovih 

radnih tijela  

17. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja 

18.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na dopunu Statuta OŠ Augusta Cesarca Krapina 

19.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

20. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Krapine 

21.Prijedozi rješenja o odbijanju nevaljanih ponuda predlagatelja i prijedlog Odluke o poništenju 

postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine – 

Dimnjačarsko područje Zona I 

22.Prijedlog rješenja o odbijanju nevaljanih ponuda predlagatelja i prijedlog Odluke o poništenju 

postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine – 

Dimnjačarsko područje Zona II 

 

 

T O Č K A 1. 

 

PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Pavić Željko obavijestio je članove Gradskog vijeća da je stigao odgovor 

Ministarstva uprave vezano na upit Grada o obavljanju nespojive dužnosti g.Hršak Ivice kao člana ovog 

Gradskog vijeća i dužnosti direktora „Pekom-a“ Krapina na kojoj funkciji je od nedavno. Napomenuo je 

da prema odgovoru Ministarstva, g.Hršak Ivica ne obavlja nespojivu dužnost kao član Gradskog vijeća i 

kao direktor Pekoma. Dopis Ministarstva  čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

Predsjednik  Gradskog vijeća g.Pavić Željko pozvao je ostale članove vijeća na raspravu po gore 

navedenoj točci dnevnog reda.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić ponovno je zatražio pismeni odgovor na pitanje koje je postavio na 

prošloj sjednici Gradskog vijeća, a odnosilo se na nalaz Ureda državne revizije vezano za poslovanje 

Krakom-Gradnje. Isto tako je nadalje napomenuo da se nada da će se projekti koji su bili predviđeni u 

Programu za 2014. godinu, a nisu izvršeni,  izvršiti i provesti u 2015. godini. 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović odgovorio je da će se svi radovi koji su prema Programu iz 

2014. godine  ugovoreni u iznosu od 140.000,00 kn  izvršiti i realizirati u 2015. godini.  

 

Konstatirao je da daljnjih pitanja i prijedloga kao ni rasprave po istoj točci dnevnog reda dalje nije bilo. 

 

 

T O Č K A  2. 

 

 Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine  

 

Predsjednk Gradskog vijeća g.Pavić istaknuo je da su članovi vijeća primili radni materijal za ovu točku 

te otvara raspravu. 
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Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, 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 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika.   

 

 

T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Proračuna Grada Krapine za razdoblje 2015.-2016. god. sa projekcijom za 2016. i 2017. 

god. 

 

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

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu Gradskog vijeća 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 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

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

 

Kratko obrazloženje o navedenoj točci dnevnog reda dala je pročelnica za financije gđa.Jelena Milčić, a 

sve u tekstu obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je u svom izlaganju konstatirao da se nada da će Grad Krapina 

uspjeti povući i sredstava iz EU fondova, a isto tako da će ovim Proračunom biti zadovoljni građani u 

naseljima koja su bila do sada zapostavljena. Isto tako je nadalje napomenuo, da je dogovoreno da će se 

svaka 2 tjedna, ponedjeljkom održavati koordinacija u Uredu gradonačelnika te poziva  članove 

Gradskog vijeća da se uključe u rad. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je napomenuo da Grad Krapina nije dobio nikakove 

projekcije ni upute za planiranje prihoda od Ministarstva financija prema kojima bi imao smjernice 

planirati Proračun za 2015. godinu. 

 

Član Gradskog vijeća Grada Krapine g.Nenad Sikirica je u svom izlaganju obavijestio članove Gradskog 

vijeća da se u posljednjih mjesec dana puno sastajalo i razgovaralo o sastavljanju Proračunu Grada 

Krapine za 2015. godinu. Također je napomenuo, da su se pokušali rezati troškovi, a isto se razmišljalo o 

uvođenju prireza, ali se odustalo od njega. Također je napomenuo, da će se možda kod traženja sredstava 

iz državnog proračuna imati problema, jer će nam prigovarati da nismo iskoristiti sve mogućnosti kako 

ostvariti što bolje prihode za Grad. Isto tako je napomenuo da je ključno, da se u prvih 6 mjeseci 2015. 

godine ide maksimalno sa zahtjevima prema Fondovima, da se prijavi čim više projekata. 

 

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

PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Proračun Grada Krapine za razdoblje 2015. -2016. godine sa projekcijom za 2016. i 2017. 

god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 
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T O Č K A 4. 

 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2015. 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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i prorčun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu primio 

na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. god. u 18,00 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.  

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dala je pročelnica za financije gđa.Jelena Milčić, a sve u 

tekstu obrazloženja koje čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

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  Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2015. god. u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 5. 

 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za  za 2015.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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

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

na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. god. u 18,00 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 Gradskog vijeća 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 Program održavanja komunalne infrastrukture za  za 2015.god. u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 6. 

 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za  2015.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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

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

na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 18,00 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 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 Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015.god. u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 7. 

 

Prijedlog Programa  izrade dokumenata prostornog uređenja i geodetsko katastarske 

dokumentacije za 2015. 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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

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

na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 18,00 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 Gradskog vijeća 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 Program  izrade dokumenata prostornog uređenja i geodetsko katastarske dokumentacije 

za 2015.god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 8. 

 

Prijedlog Programa  zaštite okoliša za 2015. 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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

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

na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 18,00 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 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  Program  zaštite okoliša za 2015.god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 9. 

 

Prijedlog Programa  zaštite kulturnih dobara za područje Grada Krapine za 2015. 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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

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

na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 18,00 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.  
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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 Program  zaštite kulturnih dobara za područje Grada Krapine za 2015.god. u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 10. 

 

Prijedlog Programa  javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2015. 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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

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

na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 18,00 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 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 Program  javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2015.god. u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 11. 

 

Prijedlog Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine  za 2015. 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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

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

na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 18,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 

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

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

 

D o n o s i   se Program  javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2015.god. u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 12. 

 

Prijedlog Programa  javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju Grada Krapine  za 2015. 

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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

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

na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 18,00 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 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 Program  javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju Grada Krapine za 2015.god. u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 13. 

 

Prijedlog Programa  u športu Grada Krapine za 2015. 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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

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

na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 18,00 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 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 Program u športu Grada Krapine za 2015.god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  

Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 14. 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika 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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

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

na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 18,00 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 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 Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 15. 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad zamjenika gradonačelnika Grada 

Krapine 
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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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

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

na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 18,00 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 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 Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za rad zamjenika gradonačelnika Grada 

Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 16. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i njegovih 

radnih tijela 

 

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 predsjednike Odbora za financije 

i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa sjednica.  

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

na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 18,00 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 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 Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i njegovih 

radnih tijela Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 
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T O Č K A 17. 

 

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić obviještava članove Gradskog vijeća da je predlagač skinuo s 

dnevnog reda donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za financirfanje djelatnosti predškolskog 

odgoja, što su članovi vijeća primili na znanje. 

 

 

T O Č K A 18. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na dopunu Statuta OŠ Augusta Cesarca 

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 sa sjednice.  

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 29.12.2014. u 18,00 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 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 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na dopunu Statuta OŠ Augusta Cesarca Krapina u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 19. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

 

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 29.12.2014. u 18,00 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 Gradskog vijeća 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 Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

 

T O Č K A 20. 

 

 Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 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 29.12.2014. u 18,00 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 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 Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Krapine u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A 21. 

 

Prijedlozi rješenja o odbijanju nevaljanih ponuda predlagatelja i prijedlog Odluke o poništenju 

postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine – 

dimnjačarsko područje Zona I 

 

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 29.12.2014. u 18,00 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 Gradskog vijeća 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 e se Rješenja o odbijanju nevaljanih ponuda predlagatelja i Odluka o poništenju postupka 

davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine – dimnjačarsko 

područje Zona I u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 22. 

 

Prijedlog rješenja o odbijanju nevaljanih ponuda predlagatelja i prijedlog Odluke o poništenju 

postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine – 

dimnjačarsko područje Zona II 

 

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 29.12.2014. u 18,00 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 Gradskog vijeća g.Pavić 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  Rješenje o odbijanju nevaljanih ponuda i Odluka o poništenju postupka davanja koncesije 

za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine – dimnjačarsko područje Zona II u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

                                                                                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                  Željko Pavić 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Branka Stipić 
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