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                GRADSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/16-01/0001 

Urbroj: 2140/01-01-0105-16-7 

Krapina, 30.03.2016. 

 

  Z A P I S N I K  

 

 

sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 30.03.2016. 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, Stjepan 

Štrok, Željko Pavić, Ivka Pavlinić, Željko Vincelj, Tamara Presečki, Tomislav Pernjek, Luka Frljužec, 

Nenad Sikirica, Alen Spiegel 

 

OPRAVDANO ODSUTNI: Krunoslav Tušek i Robert Cerovečki 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

Zoran Gregurović, gradonačelnik, 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 19. 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 15 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 18.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

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

vijeću Grada Krapine za 2016. godinu 

4.Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016. 

godinu 

5.Prijedlog Odluke o utvrđivanju manjeg urbanog područja Krapina za izradu strategije razvoja 
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6. Izvješće o prijenosu dijela osnivačkih prava u ustanovi Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Grad 

Krapinu 

7. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Krapine 

8. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2016. godinu 

9. Prijedlog Odluke o smanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora 

10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2015. godinu 

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

pravo za 2015. god. 

12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. god. 

13. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. god. 

14.Izvješće o izvršenju Programa izrade prostorno-planske, projektne  dokumentacije i geodetsko- 

katastarske dokumentacije za 2015. god. 

15.Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2015. god. 

16.Izvješće o izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2015. god. 

17.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu  za 2015. god. 

18.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2015. god. 

19.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2015. god. 

20.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2015. god. 

21.Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje 01.01.2015. do 

31.12.2015. god. 

22.Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje srpanj-prosinac 2015. god. 

23.Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine 

24.Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva Grada Krapine 

25.Prijedlog Odluke o visini naknade za izbore članova vijeća mjesnih odbora 

 

T O Č K A  1. 

Pitanja i prijedlozi  

 

1. Član vijeća g.Alen Spiegel postavio je pitanje rješavanja aglomeracije odnosno  da li su riješeni 

imovinsko pravni odnosi, jer je rečeno da je dokumentacija završena.  Postavlja isto pitanje iz razloga   

kako9 nebi plaćali kazne za  neizvršavanje obveza. 

 

Gradonačelnik g.Zoran Gregurović je odgovorio da je pročelnica Snježana Pelin bila danas na sastanku u 

Hvatskim vodama te je dobila informaciju,  imovinsko pravni odnosi za aglomeraciju se rješavaju.  

Upoznao je članove Gradskog vijeća da su Općine Đurmanec i Radoboj tražile dodatna rješenja i to 

nakon što je dokumentacija izađena,  na način, da ukoliko ne uđe u dokumentaciju ono što su tražili, u 

tom slučaju oni izlaze van iz tog projekta. Navedene Općine ne  žele učestvovati u I fazi, već samo u II 

fazi. 

 

2. Članica Gradskog vijeća Tamara Presečki postavila je pitanje završetka radova u centru Grada,  kada 

će se staviti završni sloj asfalta u Ul. Matije Gupca i Magistratskoj ulici.  

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović napomenuo je da je u svom Izvješću o radu koje je danas 

dostavljeno članovima vijeća, pokušao ukratko opisati po segmentima  organizaciju radnji na uređenju 

podzemne infrastrukture kroz Ulicu Matije Gupca, Magistratsku ulicu, Trg Ljudevita Gaja i Gajevu 

ulicu. Nadalje je napomenuo da bi radovi na vodi i odvodnji trebali biti gotovi do kraja idućeg tjedna,  a 

koncem sljedećeg tjedna nastupa Gradska plinara sa priključcima. Nakon Plinare radove nastavlja HEP  

te optika na izgradnji nove DTK kabelske kanalizacije. Nadalje je ponovno predložio članovima 

Gradskog vijeća da daju svoje prijedloge za uređenje užeg centra Grada, Trga Ljudevita Gaja, kako bi 

Trg počeo sličiti centru Grada, a ne raskrižju te da bi bila šteta da se to sad ne uredi kad se izvode radovi 

u tom obimu. Isto tako je obavijestio članove Gradskog vijeća da se ne mora ići po starom projektu koji 

je vrlo skup. 
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3. Član Gradskog vijeća Pernjek Tomislav moli odgovor vezan na  sanaciju mostova u Gradu  ( Wohlov 

most, most kod Kotke i most kod Sv.Ivana). 

Isto tako je postavio pitanje rješavanje nogostupa od željezničke stanice Doliće do rampe. 

 

Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorio da je o toj temi razgovarano sa pomoćnikom ministra prometa 

g.Gerekom prilikom njegovog nedavnog posjeta Gradu te mu je ukazano da se sa HŽ do sada  nije ništa 

uspjelo riješiti. Napomenuo je da su se načele neke teme a jedna od njih je i da  HŽ da Gradu Krapini 

suglasnost, a da će Grad financirati izgradnju ograde i nogostupa. Također se razgovaralo o izgradnji 

rotora odnosno rješenja raskršća kod stare autobusne stanice te je dogovoreno da se nađe rješenje. 

Razgovaralo se i o prelazu u Bregovitu ulicu, a povod je bio i zapisnik Agencije za istraživanje 

željezničkih nesreća, jer su Hrvatske ceste dobile obvezu da naprave projekt rješenja tog raskršća. 

Prijedlog je da cesta koja dolazi iz Rendićeve ulice i ide u Bregovitu ulicu postane glavna cesta, a kako je 

je to državna cesta, upućen je Policijskoj upravi zahtjev za izdavanje suglasnosti. To nije učininjeno jer 

se čeka projekt za navedeno raskršće. 

Nadalje se u svom izlaganju osvrnuo na pitanje sanacije mostova te je napomenuo da je izrađen elaborat 

za sanaciju mosta kod Sv.Ivana, potom ima se rješenje za  most kod Kotke, ali se još trebaju obaviti 

razgovori sa Konzervatorima. Za Wohlovo most, naručena je izrada projekta koji bi trebao biti gotov do 

konca IV mjeseca. Nakon toga će se vidjeti što se ove godine može napraviti, sanirati, a što neće moći. 

 

4. Član Gradskg vijeća g.Nenad Sikirica je postavio pitanje vezano za Lokanu akcijsku grupu “Zeleni 

bregi” čiji je član i Grad Krapina dokle se došlo u radu Udruge, što trenutno rade, može li  Grad Krapina 

nešto preko udruge prijavljivati. 

 

Gradonačelnik Grada g.Gregurović je istaknuo  da će odgovor biti pripremljen u pisanom obliku. 

 

5. Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić predlaže da se članovima vijeća da infomacija o prodaji Gradske 

plinare Krapina. 

 

Gradonačelnik g.Gregurović je predložio da se o tome povede rasprava kada će imati više informacija te 

je ukratko obrazložio situaciju vezanu za liberalizaciju tržišta plina. 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 18.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić konstatira da su materijali na 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 Konsttira da je sa 15 

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 18. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika 
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T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Krapine za 2016. 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 predsjednike Odbora za 

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

 

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

je Odbor za svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 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 rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Krapine za 2016. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  4. 

 

Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 

2016. 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 predsjednike Odbora za 

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

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 
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O D L U K A  

 

D o n o s i se  Program korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 

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

 

 

T O Č K A  5. 

 

 Prijedlog Odluke o utvrđivanju manjeg urbanog područja Krapina za izradu strategije razvoja 

 

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 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice o toj točci. 

 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao  da je sa 15 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 utvrđivanju manjeg urbanog područja Krapina za izradu strategije razvoja  u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  6. 

 

Izvješće o prijenosu dijela osnivačkih prava u ustanovi Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na 

Grad Krapinu 

 

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 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

 

O D L U K A  

 

P r i m a  se na znanje Izvješće o prijenosu dijela osnivačkih prava u ustanovi Veleučilište Hrvatsko 

zagorje Krapina na Grad Krapinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
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T O Č K A  7. 

 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Krapine 

 

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 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice o toj točci. 

 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i se Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog  

Zapisnika. 

 

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2016. 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 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice o toj točci. 

 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2016. godinu u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Odluke o smanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora 

 

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 

statutarno pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice o toj točci. 
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao  da je sa 15 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 smanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  10. 

  

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2015. 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 proračun 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 29.03.2016. god. 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.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

U s v a j a se  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2015. godinu  u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  11. 

  

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

stanarsko pravo za 2015. god. 

 

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 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice o toj točci. 

 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god.  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.  



Oznaka obrasca: 1248 
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Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

 

 

O D L U K A  

 

U s v a j a se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 

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

 

T O Č K A  12. 

  

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godine 

 

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 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

 

O D L U K A  

 

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

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

 

T O Č K A  13. 

  

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. god. 

 

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 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god.  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 Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

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

 

T O Č K A  14. 

 

Izvješće o izvršenju Programa izrade  prostorno-planske, projektne  dokumentacije i geodetsko- 

katastarske dokumentacije za 2015. god. 

 

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 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god.  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.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa izrade prostorno-planske, projektne dokumentacije i 

geodetsko- katastarske dokumentacije za 2015. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  15. 

 

 Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2015. god. 

 

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 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor  

na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god.  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 Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao  da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2015. god. u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  16. 

 

 Izvješće o izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2015. god. 

 

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 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor  na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god.  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.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao  da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i  se  Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2015. god. u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  17. 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2015. god. 

 

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 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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.  
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Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i  se  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2015. god. u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  18. 

 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2015. god. 

 

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 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god.  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.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i  se  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2015. god. u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  19. 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2015. god. 

 

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 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god.  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.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao  da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 



Oznaka obrasca: 1248 
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O D L U K A  

 

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

god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  20. 

 

Izvješće  o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2015. god. 

 

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 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor  

na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god.  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.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2015. god. u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  21. 

 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje 01.01.2015. do 

31.12.2015. god. 

 

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 

statutarno pravna pitanja  da podnese Izvješće sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao  da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i  se  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje 01.01.2015. 

do 31.12.2015. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
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T O Č K A  22. 

 

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje srpanj-prosinac 2015. god. 

 

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. 

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

Gradonačelnik Grada g.Gregurović dao je kratko obrazloženje Izvješća, u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika. 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

P r i m a   se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje srpanj-prosinac 2015. 

Godine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  23. 

 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Krapine 

 

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 

statutarno pravna pitanja  da podnese Izvješće sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 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 raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine   

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  24. 

 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva Grada Krapine 

 

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 izbor I 

imenovanje i Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu Izvješća sa sjednice o toj točci. 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Ivka Pavlinić upoznala je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 30.03.2016. god. u 18,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu i dao pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke te istu uputio Gradskom vijeću na daljnji 

postupak. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. u 15,00 sati o gore navedenoj točci proveo 
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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 Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A  

 

D o n o s i  se Odluke o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva Grada Krapine u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

T O Č K A  25. 

 

Prijedlog Odluke o visini naknade za izbore članova vijeća mjesnih odbora 

 

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 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednice o toj točci. 

 

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

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god. 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 Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor  

na svojoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. god.  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.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 15 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 visini naknade za izbore članova vijeća mjesnih odbora  u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika. 

 

 

                                                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                              Željko Pavić 

 

 

 Zapisnik sastavila:  

    Branka Stipić 
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