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                 GRADSKO VIJEĆE   

 

Klasa: 021-05/15-01/0020 

Urbroj: 2140/01-01-0105-15-4 

Krapina, 29.10.2015. 

 

Z A P I S N I K  

 

sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Grada Krapine održane dana 29.10.2015. godine 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, Stjepan Štrok, Željko Pavić, Ivka Pavlinić, Tamara Presečki, Tomislav Pernjek, Željko Vincelj, 

Nenad Sikirica, Robert Cerovečki, Alen Spiegel 

 

OPRAVDANO ODSUTAN: Luka Frljužec 

 

 

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, voditelj zapisnika te predstavnici  medija 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Željko Pavić otvara 16. 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 vjeća g.Pavić  je dao na glasovanje predloženi Dnevni red, koji su članovi 

Gradskog vijeća primili uz material za današnju sjednicu Gradskog vijeća te je nakon provedenog 

glasovanja konstatirao, da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo,  

prihvaćen slijedeći 

D N E V N I  R E D 

 

1. Pitanja i prijedlozi 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2015. 

Godinu 

3. Prijedlog Odluke o prijenosu dijela osnivačkih prava ustanove Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina 

 

 

T O Č K A  2. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenam i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 

2015. godinu 
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Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić Željko upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednike Odbora za financije 

i poračun i  Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu Izvješća sa sjednica o toj točci. 

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

na svojoj sjednici održanoj dana 29.10.2015. u 18,30 sati  o gore navedenoj točci proveo raspravu te je 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

je Odbor za svojoj sjednici održanoj dana 27.10.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom vijeću na 

daljnji postupak. 

 

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, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i  se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 

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

 

T O Č K A  4. 

 

Prijedlog Odluke o prijenosu dijela osnivačkih prava ustanove Veleučilište Hrvatsko zagorje 

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 je zamolio predsjednika Odbora za staturano pravna 

pitanja i predsjednika Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice. 

 

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

da je Odbor za svojoj sjednici održanoj dana 27.10.2015. u 15,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom vijeći na 

daljnji postupak. 

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

na svojoj sjednici održanoj dana 29.10.2015. u 18,30 sati  o gore navedenoj točci proveo raspravu te je 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Željko Pavić je konstatirao  da je sa 16 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

D o n o s i  se Odluka o prijenosu dijela osnivačkih prava ustanove Veleučilište Hrvasko zagorje Krapina 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

                                                                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                  Željko Pavić 

 

Zapisnik sastavila:  

Branka Stipić 


