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                  GRADSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/16-01/0008 

Urbroj: 2140/01-01-0105-16-5 

Krapina, 14.06.2016. 

 

Z A P I S N I K  

 

 

sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 14.06.2016. godine u 19,00 sati u Maloj 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina  

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

 

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

Drndić, Stjepan Štrok, Željko Pavić, Ivka Pavlinić, Željko Vincelj, Tamara Presečki, Luka Frljužec, 

Nenad Sikirica i Alen Spiegel 

 

OPRAVDANO ODSUTAN: Robert Cerovečki 

 

SJEDNICI U 19,15 sati  NAKNADNOI PRISTUPIO: Tomislav Pernjek 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

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

gradonačelnika, Mirela Čordaš, APE, izrađivač plana, 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 20. 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, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo,  prihvaćen slijedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Pitanja i prijedlozi  

2. Usvajanje Zapisnika sa 19.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3. Prijedlog Odluke o donošenju V.Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine 
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4. Izvješće o zaprimljenim zahtjevima i prijedlozima za izradu izmjena i dopuna prostornih planova 

Grada Krapine i nacrt prijedloga Odluke o izradi V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Krapine 

5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krapine za period od 2016. do 2020. 

godine 

6. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada 

Krapine 

7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na 

korištenje organizacijama civilnog društva 

8. Prijedlog Odluke o  organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Krapine 

9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima 

10. Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krapine 

11. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu 

 

T O Č K A  1. 

 

Pitanja i prijedlozi  

 

1. Član Gradskog vijeća g.Alen Spiegel konstatirao je i postavio slijedeće pitanje: 

 

- radovi u Gradu točnije stavljanje novog sloja asfalta kroz ulicu Matije Gupca i Magistratsku, 

prema njegovom mišljenju sloj asfalta je pregrub, zašto se nije stavio još habajući sloj 

- kod OŠ Augusta Cesarca stavljena je ograda da se u dvorištu ne stvaraju gužve automobile, ali 

sada roditelji puštaju djecu s druge strane ceste tako da moraju prelaziti cestu, a zna se kako je ta 

cesta  frekventna u prometnom smislu, pa predlaže da se stave usporivači prometa, semafori kao 

što su u Donjoj Šemnici, samo ne ležeći policajci, kako bi se povećala sigurnost djece 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je odgovorio da je svaki ponedjeljak koordinacija svih 

izvođača radova, pa predlaže da ako su u mogućnosti doći na istu i to pitanje postaviti, kako bi se dobio 

točan odgovor. 

Nadalje se osvrnuo na problem prelaska ceste djece kod OŠ A.Cesarec, obavještajući članove Gradskog 

vijeća da je ideja bila da roditelji djecu puštaju na parkiralištu kod Hušnjakovog te da do škole dođu 

šetnicom. Konstatirao je da će se zatražiti ponuda za prijedlog g.Alena što se tiče semafora kako bi se 

utvrdio iznos za postavu usporivača prometa. 

 

2. Član Gradskog vijeća g.Nenad Sikirica konstatirao je da uz materijale za današnju sjednicu nema 

materijala za Rebalans proračuna.  Sve stavke su dogovorene jednoglasno osim što smo imali različita 

mišljenja kod uređenja Trga. Isto tako je naveo da će se sredinom VII mjeseca održati još jedna sjednica 

Gradskog vijeća i predlaže da svi zajednički pokušaju dogovoriti uređenje Trga, jer imaju se planovi, 

projekti no sve se to može na puno jeftiniji način urediti. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sjednici pristupio član Gradskog vijeća 

g.Pernjek Tomislav. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je podržao prijedlog člana vijeća g.Sikirice što se tiče 

uređenja Trga. Napomenuo je da svi mi imamo različite ideje i prijedloge. Napomenuo je, da je njegovo 

osobno mišljenje da je sada pravo vrijeme da se Trg uredi. Nadalje je u svom izlaganju članovima 

gradskog vijeća izložio i plan da se kroz Trg zatvori promet, samo je pitanje da li je to moguće, obzirom 

da imamo jednu cestu kroz ovu našu kotlinu. Isto tako je konstatirao da je prema izrađenom projektu 

napravljen troškovnik, ali Grad Krapina bi ga teško sam isfinancirao te je mišljenja da se i sa jeftinijim 

rješenjima i kockama može urediti Trg da bude lijepi centar Grada. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić u svom obraćanju članovima gradskog vijeća napomenuo je da u 

posljednjih nekoliko mjeseci učestalo dobiva pisma građana te da se neće komentirati nepotpisana, već 

samo ona koja su potpisana. Osvrnuo se nadalje na pismo roditelja učenika iz Škarićeva i Krapinskog 
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Vidovca kojim upozoravaju da nije riješen autobusni prijevoz učenika nakon 7.sata, a prema Krapinskom 

Vidovcu nakon nastave. Isto tako je napomenuo da što se tiče plana rekonstrukcije mosta kod Kotke, 

mišljenja je da se sa tim radovima pričeka, već da se ista sredstva ulože u uređenje cesta.Nadalje je 

predložio da se zajedinički ode do Međimurja gdje je omogućeno da svi građani imaju internet u kućama, 

kako bi i građani Grada Krapine imali isto, jer je centar Grada riješen, pa bi sada trebalo planirati  

proširenje. Osvrnuo se i na sanaciju klizišta, jer je sigurnost građana najbitnija. Također se nadovezao na 

izlaganje gradonačelnika što se tiče projekta uređenja Trga, te je napomenuo da je za taj projekt, ali nije 

za polovično rješenje. Mišljenja je da sami trebamo definirati zahtjeve te da se isti doradi prema našim 

potrebama, a sredstva za isto treba tražiti preko Fondova. 

 

Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorio, da što se tiče organiziranog prijevoza učenika, svake godine 

Grad traži popis učenika koji ostvaruju pravo na prijevoz od škola i po istom se provodi natječaj. 

Napomenuo je da se apeliralo na ravnatelje škola, organiziran je i sastanak, da se rasporedi škola 

prilagode učenicima putnicima. Nadalje je članove gradskog vijeća upoznao sa provođenjem postupka za 

klizišta, da je postupak nabave za Hrvatske ceste proveden, pregled i ocjena ponuda napravljena te 

cjelokupna dokumentacija dostavljena u Hrvatske ceste jer oni donose Odluku i sklapaju ugovor. 

 

T O Č K A  2. 

 

 Usvajanje Zapisnika sa 19.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić konstatirao 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 Gradskg vijeće g.Pavić konstatira da je sa  16 

glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se Zapisnik sa 19.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

 

T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Odluke o donošenju V.Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana 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 10.06.2016. 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 pozvao je izrađivača plana gđu.Mirelu Čordaš da ukratko prezentira 

prijedlog Odluke o donošenju V.Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine. 

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

 

Član Gradskog vijeća g.Ivica Hršak postavio je pitanje izrađivaču plana da li je površina koja je 

planirana sada u GUP-u dovoljna na izgradnju nove planirane osnovne škole u naselju Mihaljekov Jarek, 

na što mu je ona odgovorila da je dovoljna i da je za istu izrađen idejni projekt prema važećim propisima. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je sa 16 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  Odluka  o donošenju V.Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine 

 o u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  4. 

 

Izvješće o zaprimljenim zahtjevima i prijedlozima za izradu izmjena i dopuna prostornih planova 

Grada Krapine i nacrt prijedloga Odluke o izradi V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

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 10.06.2016. 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 16 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Prima se na znanje Izvješće o zaprimljenim zahtjevima i prijedlozima za izradu izmjena i dopuna 

prostornih planova Grada Krapine, a prema popisu u prilogu ovog Izvoda iz zapisnika, u svrhu pokretanja 

V.Izmjena I dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine. 

2. Utvrđuje se Nacrt prijedloga Odluke o izradi V.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 

Krapine, prema tekstu koji čini sastavni dio ovog Izvoda iz zapisnika, koji će se uputiti na postupak 

prethodne ocjene o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno propisima o zaštiti 

okoliša i prirode. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo za 

daljnju provedbu ovog Zaključka. 

 

T O Č K A  5. 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krapine za period od 2016. do 

2020. 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 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 10.06.2016. 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 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 e  se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krapine za period od 

2016. do 2020. Godine  u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 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 10.06.2016. 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 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 o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  7. 

 

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Grada 

Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva 

 

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 10.06.2016. 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. 

 

Član Gradskog vijeća g.Spiegel napomenuo je da treba u čl.6. toč.10. Odluke ispraviti gramatičku grešku 

odnosnno da treba pisati “organizatora”. 

Isto tako je upozorio i predložio da u čl.8. Odluke da se dopuni st.2 Odluke o kriterijima, mjerilima i 

postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva 

alineja 3. tako da glasi : “podatak o objavi i rok podnošenja prijava ne može biti kraći od 15 dana od dana 

objave natječaja” 

Predlagač Odluke Gradonačelnik g.Gregurović je prihvatio prijedlog člana Gradskog vijeća g.Spiegela. 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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  Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Krapine 

na korištenje organizacijama civilnog društva, s tim da se:  

- u čl.6 Odluke u toč.10. ispravi gramatička greška, tako da glasi “organizatora” 

- u čl.8. Odluke da se dopuni st.2 Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u 

vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva alineja 3. tako da glasi : 

“podatak o objavi i rok podnošenja prijava ne može biti kraći od 15 dana od dana objave 

natječaja”, 

a u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Odluke o  organizaciji i načinu naplate parkiranja 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 10.06.2016. 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 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 o  organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Krapine u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  9. 

 

 Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima 

 

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 da podnesu Izvješća sa sjednica 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 10.06.2016. 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 14.06.2016. u 18,45 h 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 16 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći 



Oznaka obrasca: 1248 
7/7 

 

Z A K L J U Č A K  

 

D o n o s i  se Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima u tekstu koji čini sastavni dio ovog  

Zapisnika. 

 

T O Č K A  10. 

 

Izvješće o provedenim izborima 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 kako po istoj nema rasprave konstatira 

da je donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K  

 

P r i m a   se na znanje Izvješčće o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Krapine,  u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  11. 

 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata 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 predsjednike Odbora za 

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije da podnesu Izvješća sa sjednica 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 10.06.2016. 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 14.06.2016. u 18,45 h 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 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 raspodjeli rezultata za 2015.godinu  u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

 

 

                                                                                             PREDSJEDNIK GRADSKO VIJEĆA 

                                                                                                                 Željko Pavić 

 

 

 

Zapisnika sastavila: 

 

Branka Stipić 


