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                GRADSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/15-01/0028 

Urbroj: 2140/01-01-0105-16-6 

Krapina, 30.12.2015. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 18.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 30.12.2015. godine u 17,00 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, Željko Vincelj, Tamara Presečki, Tomislav Pernjek, 

Luka Frljužec, Nenad Sikirica, Robert Cerovečki, Alen Spiegel 

 

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 18. 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  je dao na glasovanje predloženi Dnevni red, koji su članovi 

Gradskog vijeća primili uz materijal za današnju sjednicu Gradskog vijeća 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 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3. Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. god. 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2016. god. 

5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god. 

6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. god. 

7.Prijedlog Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske dokumentacije za 2016. 

god. 

8. Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2016. god. 

9. Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2016. god. 

10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2016. god. 
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11. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2016. god. 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2016. god. 

13. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Krapine za 2016. god. 

 

 

T O Č K A  1. 

 

PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

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

 

Kako po toj točci nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 

konstatira da se prelazi na rad po drugoj točci  Dnevnog reda. 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanja Zapisnika sa 17.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić konstatira da su materijali za gore navedenu točku primljeni uz 

poziv za današnju sjednicu Gradskog vijeća te o istoj otvara raspravu. 

 

Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić konstatira da je sa 17 

glasova ZA, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

U s v a j a   se Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  3. 

 

Prijedlog  Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu   

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 predsjednika Odbora za financije 

i poračun da podnese Izvješće sa sjednice o toj točci. 

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

na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2015. u 17,00 sati  o gore navedenoj točci proveo raspravu te je 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović dao je kratko obrazloženje prijedloga Proračuna Grada 

Krapine za 2016. god. sa projekcijom za 2017. i 2018. god., a sve u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. Isto tako je uz obrazloženje prijedloga Proračuna dao kratko obrazloženje i svih prijedloga 

Programa koji se nalaze nadalje po točkama Dnevnog reda ove sjednice.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su dugo trajale rasprave oko 

prijedloga Proračuna, svaka stavka je više puta razmatrana, no s obzirom na sredstva s kojima se 

raspolaže nije se moglo udovoljiti za ostvarenje svih predloženih projekata, a među njima je prijedlog za 

opremu dvorane, koji će se probati ostvariti kroz prvi Rebalans Proračuna. 

Nadalje je predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić napomenuo da je predlagač dao amandman na prijedlog 

Proračuna  kojim predlaže da se: 
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- Kod kapitalnog projekta K500212: pješački most kod zgrade Kotke planirani iznos od 500.000 

kn na računu 421-Građevinski objekti mijenja se u iznos od 400.000 kn, 

- Iza kapitalnog oprojekta K500212: Pješački most kod zgrade Kotke dodaje se novi Kapitalni 

projekt K500213: Sanacija Wohlovog mosta sa planiranim iznosom od 100.000 kn. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić obaviještava članove Gradskog vijeća da je predlagač u svom 

obrazloženju Amandmana naveo, da radi potrebe sanacije Wohlovog mosta predlaže da se dio 

predviđenih sredstava za izgradnju pješačkog mosta kod zgrade Kotke namijeni za sanaciju Wohlovog 

mosta. 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 17 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i  se  Proračun Grada Krapine za 2016.godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu uz 

predloženi amandman, a sve u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  4. 

 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2016. 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 je zamolio predsjednika Odbora za financije i 

proračun  i  predsjednika 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 dana 28.12.2015. u 17,00 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 28.12.2015. u 15,00 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.Željko Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Željko Pavić je konstatirao  da je sa 17 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 izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  5. 

 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. 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 je zamolio predsjednika Odbora za financije i 

proračun  i  predsjednika 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 dana 28.12.2015. u 17,00 sati  o gore navedenoj točci proveo raspravu te je 

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

da je Odbor za svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2015. u 15,00 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.Željko Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Željko Pavić je konstatirao  da je sa 17 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 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god. u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 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 je zamolio predsjednika Odbora za financije i 

proračun  i  predsjednika 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 dana 28.12.2015. u 17,00 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 28.12.2015. u 15,00 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.Željko Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu, napomenuvši da je 

predlagač podnio Amandman na ovu točku dnevnog reda, a kojim se predlaže izmjena i dopuna 

prijedloga Programa u čl.1.toč.I  kojim se mijenja toč.4: Izgradnja i sanacija mostova na području Grada 

Krapine, u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Željko Pavić je konstatirao  da je sa 17 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 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. god. sa predloženim 

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

 

T O Č K A  7. 

 

Prijedlog Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske dokumentacije za 

2016. 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 je zamolio predsjednika Odbora za financije i 

proračun  i  predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 
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Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor  

na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2015. u 17,00 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 28.12.2015. u 15,00 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.Željko Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Željko Pavić je konstatirao  da je sa 17 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 Program izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske dokumentacije za 

2016. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2016. 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 je zamolio predsjednika Odbora za financije i 

proračun  i  predsjednika 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 dana 28.12.2015. u 17,00 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 28.12.2015. u 15,00 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.Željko Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Željko Pavić je konstatirao  da je sa 17 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 Program zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2016. god. u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2016. 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 je zamolio predsjednika Odbora za financije i 

proračun  i  predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 
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Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor  

na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2015. u 17,00 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 28.12.2015. u 15,00 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.Željko Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Željko Pavić je konstatirao  da je sa 17 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 Program zaštite okoliša za 2016. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  10. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2016. 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 je zamolio predsjednika Odbora za financije i 

proračun  i  predsjednika 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 dana 28.12.2015. u 17,00 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 28.12.2015. u 15,00 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.Željko Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Željko Pavić je konstatirao  da je sa 17 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 Program javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2016. god. u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  11. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju  za 2016. 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 je zamolio predsjednika Odbora za financije i 

proračun  i  predsjednika 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 dana 28.12.2015. u 17,00 sati  o gore navedenoj točci proveo raspravu te je 

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

da je Odbor za svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2015. u 15,00 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.Željko Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Željko Pavić je konstatirao  da je sa 17 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 Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2016. god. u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  12. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine  za 2016. 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 je zamolio predsjednika Odbora za financije i 

proračun  i  predsjednika 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 dana 28.12.2015. u 17,00 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 28.12.2015. u 15,00 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.Željko Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Željko Pavić je konstatirao  da je sa 17 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 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine  za 2016. God. za 

2016. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

  

T O Č K A  13. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Krapine  za 2016. 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 je zamolio predsjednika Odbora za financije i 

proračun  i  predsjednika 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 dana 28.12.2015. u 17,00 sati  o gore navedenoj točci proveo raspravu te je 

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

da je Odbor za svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2015. u 15,00 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.Željko Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Željko Pavić je konstatirao  da je sa 17 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 Program javnih potreba u športu Grada Krapine  za  2016. god. u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika.  

 

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                Željko Pavić 

 

 

 

Zapisnik sastavila:  

Branka Stipić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


