
Oznaka obrasca: 1248 
1/13 

 
                GRADSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/15-01/0006 

Urbroj: 2140/01-01-0105-15-9 

Krapina, 29.05.2015. 

 

 

Z A P I S N I K  

 

 

sa 13.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 29.05.2015. 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, Ivka Pavlinić, Tamara Presečki, Tomislav Pernjek, Luka Frljužec, 

Željko Vincelj, Nenad Sikirica, Robert Cerovečki, Alen Spiegl,  

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika,  Vlasta Bočkaj, pročelnica, 

Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Stipić, voditelj 

zapisnika te predstavnici  medija 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić Željko otvara 13. 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.  

Isti prijedlog predsjednik je dao na glasovanje, te je nakon provedenog glasovanja konstatirao, da je sa 17 

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

 

 

D N E V N I  R E D 

 

1.Pitanja i prijedlozi 

2.Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3.Prijedlog Odluke o donošenju Ciljane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada             

Krapine 

4.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Ljudevit Gaj Krapina 

5.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Augusta Cesarca 

6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju Projekta gradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta 
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7.Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu 

Grada Krapine 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za područje Grada 

Krapine 

10.Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu  

11. Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2015. god.  

12.Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

13.Prijedlog izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. 

godinu 

14.Prijedlog izmjene Programa zaštite kulturnih dobara za područje Grada Krapine za 2015. godinu 

15.Prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2015. 

godinu 

16.Prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2015. godinu 

17.Prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2015. godinu 

18.Prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 

2015. godinu 

19.Prijedlog Odluke u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za dimnjačarsko 

područje Zona I ( materijal će se dijeliti na sjednici jer je pregled i ocjena ponuda tajan do donošenja 

odluke) 

20.Prijedlog Odluke u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za dimnjačarsko 

područje Zona II ( materijal će se dijeliti na sjednici jer je pregled i ocjena ponuda tajan do donošenja 

odluke) 

21. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje 

 

T O Č K A  1. 

PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

1. Član Gradskog vijeća Nenad Sikirica predlaže da se dostavi u pismenom obliku izvješće o sanaciji i 

modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Grada, što je sve učinjeno i što se planira učiniti, sa svim 

obračunima  za 2013. i 2014. godinu. 

 

2. Član Gradskog vijeća Alen Spiegel postavio je pitanje rješenja imovinsko pravnih odnosa, a odnose se 

na realizaciju projekta Sustava odvodnje aglomeracije Krapine, jer se Gradu zamjera što isto nije proveo, 

da li se sa postupkom rješavanja istih krenulo, a ako nije kada se planira, jer ako se to ne napravi do 

2018. god. čeka nas plaćanje penala. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g. Zoran Gregurović odgovara da je dogovoreno sa projektnim timom 

Hrvaskih voda da naprave prezenataciju kako bi se dobio bolji uvid u stanje te je nakon iste održano 

nekoliko sastanaka u Hrvatskim vodama. Za sada imamo sve osim što nisu riješeni imovinsko pravni 

odnosi. Isto tako je napomenuo da je razgovarano i sa Zagorskim vodovodom na koji način to oni 

rješavaju te je zbog toga i danas na dnevnom redu donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za 

razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje. 

 

3. Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić Željko u svom izlaganju zatražio je pismeni odgovor vezano na 

postupak davanja stare zgrade Područne škole Podgora u zakup Dječjem vrtiću “Mali Kaj” od strane 

Osnovne škole Augusta Cesarca. Upoznao je članove Gradskog vijeća da je danas ujutro sa g.Sikiricom i 

g.Spieglom bio kod ravnatelja Osnovne škole Augusta Cesarca gdje su izvršili uvid u dio dokumentacije, 

dok većina dokumentacije ne postoji. Napomenuo je da je u ugovoru navedeno da se računi za najam 

plaćaju mjesečno,  ali od 2012. pa sve do danas nije izdan niti plaćen ni jedan račun, nadalje ne postoji 

Zapisnik o primopredaji objekta, isto tako ne postoji suglasnost škole za zahvate koji su napravljeni na 

školi, a što piše i u ugovoru, prihodi od najma škole nisu ušli u izvješća o poslovanju škole. Radi svega 



Oznaka obrasca: 1248 
3/13 

naprijed navedenog,  moli da se dostavi u roku 15 dana pismeno izvješće o cijelom postupku davanja 

škole u zakup, sa svim odgovorima na  konstatirane činjenice. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je napomenuo da se već dulje vrijeme radi na tome da se 

stara škola u Podgora kao objekt prenese u vlasništvo Grada. Također je napomenuo da je i Grad od 

škole zatražio dokumentaciju kako bi se postupak mogao provesti te se slaže ako postoje nepravilnosti, 

da se iste raščiste i otklone, a od ravnaelja će se zatražiti odgovor. 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 12. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić napomenuo je da su članovi vijeća primili radni materijal za ovu 

točku uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća te otvara o istoj raspravu. 

Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je 

jednoglasno sa 17 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

U s v a j a  se Zapisnik sa 12.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

 

T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Odluke o donošenju Ciljane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 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.Sikrica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

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

 

Kratku prezentaciju Odluke o donošenju Ciljane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 

Krapine članovima Gradskog vijeća izložila je gđa.Tea Erceg, djelatnica Javne ustanove Zavoda za 

prostorno uređenje Krapinsko zagorske županije koji je izrađivač Izmjena i dopuna PPUG-a,.  

 

Napomenula je je da je osnov za izradu izmjena i dopuna PPUG-a : 

 

1. utvrđena potreba osiguranja prostorno planskih uvjeta za razvoj energetske infrastrukture od važnosti 

za Državu utvrđivanjem i osiguranjem planirane trase koridora međunarodnog plinovoda Zabok-Rogatec, 

po zahtjevu PLINACRO-a 

2. utvrđena potreba ukidanja alternativnih prometnih koridora koji su rezervirani za mogućnost spajanja 

za novu trasu državne ceste Zabok (D24) – Krapina (D-1) na području Grada Krapine. 

Isto tako je napomenula da su uz isto razmatrani i pojedinačni zahtjevi koji su u obuhvatu intervencija 

pod 1. i 2. 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći 

 

ZA K L J U Č A K 
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D o n o s i  se Odluka o donošenju Ciljane IV.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 

Krapine koja čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  4. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Ljudevit Gaj 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.Sikrica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak, s tim što se predlaže da se u čl.60.st.5. Statuta dodaju slijedeće riječi: „ u skladu sa Zakonom“ 

Predlagač prijedloga Odluke g.Gradonačelnik se slaže sa istom dopunom. 

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

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D a j e  se prethodna suglasnost na Statut Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika, uz uvjet da se u čl.60.st.5. Statuta dodaju slijedeće riječi: „ u skladu sa 

Zakonom“.              

 

T O Č K A  5. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Augusta Cesarca 

 

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.Sikrica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak, s tim što se predlaže da se u čl.60.st.5.Statuta dodaju slijedeće riječi: „ u skladu sa Zakonom“ 

Predlagač prijedloga Odluke g.Gradonačelnik se slaže sa istom dopunom. 

 

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

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D a j e  se prethodna suglasnost na Statut Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog  Zapisnika, uz uvjet da se u čl.60.st.5. Statuta dodaju slijedeće riječi: „ u skladu sa 

Zakonom“.              

 

T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju Projekta gradnje zajedničkog reciklažnog 

dvorišta 
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Sjednicu je opravdano napustio član Gradskog vijeća Željko Vincelj. 

 

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.Sikrica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović upoznao je članove Gradskog vijeća da je Fond za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost dostavio pismeno očitovanje, a vezano za sufinanciranje projekta 

izgradnje reciklažnog dvorišta u kojem nas je obavijestio da su se okolnosti promjenile odnosno da Fond 

sufinancira izgradnju reciklažnih dvorišta čiji su nositelji investicije jedinice lokalne samouprave. 

Nadalje je napomenuo da je to glavni razlog da se odluka promjeni u smislu da Krakom nije više nositelj 

investicije već Grad Krapina. 

 

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

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju Projekta gradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta  

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  7. 

 

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u 

vlasništvu 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.Sikrica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je napomenuo, da je donošenje ove Odluke vezano za 

izmjenu Odluke pod toč.6. dnevnog reda. 

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

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu 

Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima 
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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 predsjednika Odbora za statutarno pravna 

pitanja da podnese izvješće sa sjednice. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Zoran Gregurović u svom izlaganju napomenuo da je razlog za izmjenu 

Odluke o komunalnim djelatnostima novi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti koji propisuje da prijevoz 

pokojnika više nije komunalna djelatnost. 

 

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

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za područje 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 i zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu izvješća sa 

sjednica. 

 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.05.2015. u 18,00 sati o gore navedneoj točci proveo 

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

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Zoran Gregurović obavijestio je članove Gradskog vijeća da kao 

predlagač daje amandman na Odluku i to: 

- u čl.2. novog članka 9a, u predloženom tekstu amandmana koji čini sastavni dio ovog zapisnika, 

- Iza čl.2. dodaje se novi članak 3, u predloženom tekstu amandmana koji čini sastavni dio ovog 

zapisnika, 

- Postojeći čl.3. postaje čl.4. 

 

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

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

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

             

D o n o s i  se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za područje Grada 

Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika, sa predloženim amandmanom predlagača. 

 

 

 

T O Č K A  10. 

 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu  

 

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 i zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu izvješće sa 

sjednica. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.05.2015. u 18,00 sati o gore navedneoj 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.  

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  11. 

 

Prijedlog Izmjene i dopune 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 zamjenika predsjednika Odbora 

za financije i proračun da podnese izvješće sa sjednice Odbora.  

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.05.2015. u 18,00 sati o gore navedneoj točci proveo 

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

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović Zoran napomenuo je da se prijedlog za izmjenu i dopunu 

Proračuna temelji na slijedećem :  

- Prijenosu viška prihoda iz 2014. God. u Proračun za 2015. god. 

- Utvrđenim minimalnim financijskom standardima za decentralizirano financiranje osnovnog 

školstva i vatrogastva za 2015. God. 

- Potrebi osiguranja dodatnih sredstava za sanaciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta i javnih 

površina 

- Potrebi osiguranja dodatnih sredstava za izgadnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina 

- Potrebi poduzimanja daljnjih aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta 

- Ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda za razdoblje siječanj-travanj 2015. 

Isto tako je napomenuo da se ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračun Grada Krapine za 2015. god. 

uvećava za 4.018.696 kuna te sada iznosi 36.214.790 kuna. 
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Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić predložio je da se pokuša u financijski plan rekonstrukcije ulica 

koja se sada vrši planirati stavljanje grijača u nogostup, s čime bi se riješili veliki problemi u zimskom 

periodu, a i financijski bi se isto vrlo brzo pokazalo pozitivno. 

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

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i se Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2015. god. u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika. 

 

 

 

T O Č K A  12. 

 

Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

 

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 i zamjenika predsjednika  Odbora za financije i proračun da podnesu izvješće sa 

sjednica. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.05.2015. u 18,00 sati o gore navedneoj 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.  

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeit slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i se izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  13. 

 

Prijedlog izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2015. godinu 

 

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 i zamjenika predsjednika  Odbora za financije i proračun da podnesu izvješće sa 

sjednica. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.05.2015. u 18,00 sati o gore navedneoj 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.  

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i se  izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. 

godinu  u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  14. 

 

Prijedlog izmjene Programa zaštite kulturnih dobara za područje Grada Krapine za 2015. godinu 

 

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 i zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu izvješće sa 

sjednica. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.05.2015. u 18,00 sati o gore navedneoj 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.  

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i se   izmjena Programa zaštite kulturnih dobara za područje Grada Krapine za 2015. godinu  u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  15. 

 

Prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2015. 

godinu 

 

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 i zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu izvješće sa 

sjednica. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.05.2015. u 18,00 sati o gore navedneoj točci proveo 

raspravu te istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 
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Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i se izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2015. 

godinu  u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  16. 

 

Prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2015. godinu 

 

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 i zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu izvješće sa 

sjednica. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.05.2015. u 18,00 sati o gore navedneoj 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.  

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i se izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2015. godinu  u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  17. 

 

Prijedlog izmjene i dopune programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2015. godinu 

 

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 pitanjaiI zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu izvješće sa 

sjednica. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.05.2015. u 18,00 sati o gore navedneoj 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.  

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, 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  izmjena i dopuna programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2015. godinu  u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  18. 

 

Prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine 

za 2015. godinu 

 

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 i zamjenika predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu izvješće sa 

sjednica. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.05.2015. u 18,00 sati o gore navedneoj 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.  

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i se izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 

2015. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  19. 

 

Prijedlog Odluke u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za 

dimnjačarsko područje Zona I (materijal se podijelio na sjednici jer je pregled i ocjena ponuda 

tajan do donošenja odluke) 

 

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.Sikrica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati  konstatirao da će se materijal za navedenu 

točku dostaviti na samoj sjednici Gradskog vijeća iz razloga što je pregled i ocjena ponuda tajan do 

donošenja odluke. 

Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun gđa.Milčić Jelena upoznala je članove Gradskog 

vijeća da je prethodno proveden postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 

poništen, gradonačelnik je ponovno proveo pripremne radnje za davanje koncesije te je objavljena 

Obavijest o namjeri davanja koncesije za navedenu zonu s pripradajućom dokumentacijom za 

nadmetanje u elektroničkom oglasiku javne nabave RH. Napomenula je da je nakon provedenog 

postupka javnog otvaranja ponuda te pregleda i ocjene pristiglih ponuda od strane Stručnog povjerenstva 

za koncesiju utvrđeno da kod pristiglih ponuda nisu stečeni razolzi za odbijanje istih odnosno da su iste 

valjanje. Isto tako je istakla, da je kriterij za odbari ponude sukladno čl.8.b.Odluke o komunalnim 

djelantostima bila najviša ponuđena naknada za koncesiju. 
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Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

  D o n o s i  se  Odluka u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za 

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

 

T O Č K A  20. 

 

Prijedlog Odluke u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za 

dimnjačarsko područje Zona II (materijal se podijelio na sjednici jer je pregled i ocjena ponuda 

tajan do donošenja odluke) 

 

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.Sikrica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati sati  konstatirao da će se materijal za 

navedenu točku dostaviti na samoj sjednici Gradskog vijeća iz razloga što je pregled i ocjena ponuda 

tajan do donošenja odluke. 

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

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluke u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za 

dimnjačarsko područje Zona II  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  21. 

 

Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne 

odvodnje 

 

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.Sikrica upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 26.05.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu i 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je ista upućena Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović Zoran je napomenuo, da se ovom Odlukom predlaže da iznos 

naknade za razvoj ostaje isti uz dopunu da se naplaćena sredstva, osim za javnu vodoopskrbu, mogu 

koristiti i namjenski za sustav javne odvodnje, te za otplatu glavnice i kamate kredita namijenjenih u 

svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa za realizaciju projekta Sustava odvodnje aglomeracije 

Krapina za područje Grada Krapine i za izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i 

javnu odvodnju na području Grada Krapine. Isto tako je obavijestio članove Gradskog vijeća da se 

navedenom Odlukom usklađuje naziv javnog isporučitelja iz Krakom d.o.o. u Krakom Vodoopskrba i 

Odvodnja d.o.o. 

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

 



Oznaka obrasca: 1248 
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Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV i 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći  

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

                                                                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                        Željko Pavić 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavila:  

     Branka Stipić           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


