
Oznaka obrasca: 1116 
1/13 

 
                   GRADSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/14-01/0011 

Urbroj: 2140/01-01-0105-14-9 

Krapina,  10.07.2014. 

 

 

Z A P I S N I K 
 

sa 8.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 10.07.2014. 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, Alen Spiegel, Tamara Presečki, 

Tomislav Pernjek, Luka Frljužec, Željko Vincelj, Nenad Sikrica, Robert Cerovečki, 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

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

zamjenik gradonačelnika, Milorad Videković, ravnatelj OŠ A.Cesarca, Ksenija Ostojić, 

ravnateljica Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“, Viktorija Krleža, ravnateljica Pučkog otvorenog 

učilišta, Zdravko Štefanić, ravnatelj Gradske knjižnice, Marijan Lovrenčić, zapovjednik Javne 

vatrogasne postrojbe, Vlasta Bočkaj, pročelnica, Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, 

pročelnica, Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Stipić, voditelj zapisnika te predstavnici stranaka i 

medija 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić Željko otvara 8.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. 

 

Isto tako je konstatirao, da je nakon provedenog glasovanja jednoglasno, sa 17 glasova ZA, 

PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen dnevni red u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

zapisnika te predlaže rad po točkama. Donijet je slijedeći 

 

 

D N E V N I  R E D 

 
1. Pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 
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3. Financijsko izvješće za 2013.godinu i Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i  programa rada   za 

pedagošku godinu 2012./2013. Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina 

4. Financijsko izvješće Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ za 2013. godinu i Izvješće o realizaciji 

Godišnjeg plana i programa rada škole u školskoj godini 20l2/2013. 

5. Financijsko izvješće Osnovne škole Augusta Cesarca  za 2013. godinu i  Izvješće o ostvarivanju 

Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju školske godine 20l2/2013. 

6. Financijsko izvješće i Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2013.godinu 

7. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2013.godinu 

8. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2013.godinu 

9. Izvješća o radu i financiranju DVD-a sa područja Grada Krapine za 2014.godinu 

10. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2013. godinu, 

11. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2014. god. 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2014. godinu 

13. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g. 

14. Prijedlog 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2014.godinu 

15. Prijedlog 2. Izmjene i dopune Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine 

2014.g. 

16. Prijedlog  Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2014. 

godinu, 

17. Prijedlog Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2014.godinu 

18. Prijedlog  Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u športu Grada Krapine za 2014.godinu, 

19. Prijedlog Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 

Krapine za 2014.godinu 

20. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Krapine Lokalnoj akcijskoj grupi „Srce zagorja“ 

21. Izvješće o provedenim izborima za Vijeće Mjesnog  odbora Krapina 

22. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za izbore u MO Krapina 

23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih odbora. 

 

 

T O Č K A  1. 

 

PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

Pod ovom točkom nije bilo pitanja i prijedloga. 

 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 7. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

Predsjednik gradskog vijeća g.Pavić konstatirao je da su svi članovi vijeća materijal za ovu točku 

pimili uz poziv za današnju  sjednicu te otvara raspravu.  

 

Kako nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća nakon provedenog glasovanja 

konstatirao je da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći 
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Z  A K L J U Č A K 

 

    U s v a j a  se Zapisnik sa 7. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  3. 
 

Financijsko izvješće za 2013. godinu i Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i  programa rada  za 

pedagošku godinu 2012./2013. Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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.  

Ravnateljica Dječjeg vrtića “Gustav Krklec” Krapina dala je kratko obrazloženje Izvješća, a sve 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

             P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće za 2013.god. i Izvješće o realizaciji Godišnjeg 

plana i programa rada za pedagošku godinu 2012./2013. Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  4. 

 

Financijsko izvješće Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ za 2013. god. i Izvješće o realizaciji 

Godišnjeg plana i programa rada škole u školskoj godini 2012./2013. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić 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.  

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

 

ZA K L J U Č A K 

 

             P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ za 2013.god. i 

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole u školskoj godini 2012./2013.god. 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
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T O Č K A  5. 

 

Financijsko izvješće Osnovne škole Augusta Cesarca za 2013.god. i Izvješće o ostvarivanju 

Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju školske godine 2012./2013.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. 

Ravnatelj Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina dao je kratko obrazloženje Izvješća, a sve u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

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, donijet slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

             P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće Osnovne škole Augusta Cesarca za 2013.god. 

i Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole u školskoj godini 2012./2013.u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  6. 

 

Financijsko izvješće i Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2013. 

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. 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Krapina dao je kratko obrazloženje Izvješća, a sve u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

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, donijet slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

             P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće i Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Krapine za 2013.god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  7. 

 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2013.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. 

Ravnatelj Gradske knjižnice Krapina dao je kratko obrazloženje Izvješća, a sve u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  
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Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao  da je sa 17 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

             P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina 

za 2013.god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  8. 

 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2013.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. 

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Krapina dala je kratko obrazloženje Izvješća, a sve u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

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, donijet slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

             P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta 

Krapina za 2013.god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

                                                                                 

        

T O Č K A  9. 

 

Izvješće o radu i financiranju DVD-a s područja Grada Krapine za 2013.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. 

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, donijet slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

             P r i m a  se na znanje Izvješće o radu i financiranju DVD-a s područja Grada Krapine za 

2013.god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika 

 

   

T O Č K A 10.  

 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2013.god. 
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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 

financije i proračun i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu svoja izvješća 

sa sjednica. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014. u 17,00 sati raspravljao o gore navedenoj točci te 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 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 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 raspodjeli rezultata za 2013. godinu u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A 11.  

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2014.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   predsjednika Odbora za 

financije i proračun  da podnese svoje izvješće sa sjednice. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014. u 17,00 sati raspravljao o gore navedenoj točci te 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

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

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović ističe da se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna 

Grada Krapine za 2014. god. temelji na višku prihoda iz 2013., potom utvrđenim minimalnim 

financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnog školstva za 2014., potrebe 

poduzimanja daljnjih aktivnosti za izgradnju reciklažnog dvorišta, potrebi osiguranja dodatnih 

sredstava za adaptaciju i sanaciju kompleksa Starog grada Krapina, potrebi osiguranja sredstava 

za rekonstrukciju i sanaciju krovišta zgrade Dječjeg vrtića Gustav Krklec te ostvarenju prihoda i 

izvršenju rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2014. Isto tako je napomenuo da se prijedlogom 

Izmjena i dopuna, Proračun Grada Krapine za 2014. god. uvećava za 1.868.399 kn te iznosi 

37.831.650 kuna. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao  da je sa 17 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 Proračuna Grada Krapine za 2014. godinu sa projekcijom 

za 2015. i 2016. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 12.  

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2014.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 predsjednika Odbora za 

financije i proračun i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu svoja izvješća 

sa sjednica. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014. u 17,00 sati raspravljao o gore navedenoj točci te 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 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 17 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 izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 

2014.god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 13.  

 

Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. 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   predsjednika Odbora za 

financije i proračun i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu svoja 

izvješća sa sjednica. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014. u 17,00 sati raspravljao o gore navedenoj točci te 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 
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proveo raspravu te nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 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 17 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

        D o n o s e  se  Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2014.god.   u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 14.  

 

Prijedlog 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014.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 predsjednika Odbora za 

financije i proračun i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu svoja izvješća 

sa sjednica. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014. u 17,00 sati raspravljao o gore navedenoj točci te 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 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 17 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

        D o n o s e  se 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014.god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 15.  

 

Prijedlog 2. Izmjene i dopune Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada 

Krapine za 2014.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   predsjednika Odbora za 
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financije i proračun i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu svoja izvješća 

sa sjednica. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014. u 17,00 sati raspravljao o gore navedenoj točci te 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 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 17 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

        D o n o s e  se 2. Izmjene i dopune Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada 

Krapine za 2014.god.u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 16.  

 

Prijedlog Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 

2014.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   predsjednika Odbora za 

financije i proračun i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu svoja izvješća 

sa sjednica. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014. u 17,00 sati raspravljao o gore navedenoj točci te 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 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 17 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

        D o n o s e  se Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju 

za 2014.god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
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T O Č K A 17.  

 

Prijedlog Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 

2014.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   predsjednika Odbora za 

financije i proračun i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu svoja izvješća 

sa sjednica. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014. u 17,00 sati raspravljao o gore navedenoj točci te 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 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 17 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

        D o n o s e  se  Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u kulturi za 2014.god. u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 18.  

 

Prijedlog Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u športu Grada Krapine za 

2014.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   predsjednika Odbora za 

financije i proračun i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu svoja izvješća 

sa sjednica. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014. u 17,00 sati raspravljao o gore navedenoj točci te 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 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 17 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 Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u športu Grada Krapine za 

2014.god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 19.  

 

Prijedlog Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 

Krapine za 2014.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   predsjednika Odbora za 

financije i proračun i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu svoja izvješća 

sa sjednica. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014. u 17,00 sati raspravljao o gore navedenoj točci te 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 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 17 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

        D o n o s e se Izmjene i dopune Programa Javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

Grada Krapine za 2014.god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 20.  

 

Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Krapine Lokalnoj akcijskoj grupi „Srce zagorja“ 

 

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 svoje izvješće sa sjednice. 

 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 
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proveo raspravu te nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 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 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 pristupanju Grada Krapine Lokalnoj akcijskoj grupi „Srce zagorja“  

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 21.  

 

Izvješće o provedenim izborima za Vijeće Mjesnog odbora 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. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić konstatira da se donosi slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

P r i m a  se na znanje Izvješće o provedenim izborima za vijeće Mjesnog odbora Krapina u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 22.  

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za izbore MO 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 

financije i proračun i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu svoja izvješća 

sa sjednica. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014. u 17,00 sati raspravljao o gore navedenoj točci te 

istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.  

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 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 17 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 izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za izbore MO Krapina 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  23.  

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora 

 

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 svoje izvješće sa sjednice. 

 

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

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2014.god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 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 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 izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

  Željko Pavić 
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Branka Stipić 

 

 

 

 

 

 
 


