
 

 

     
 

 

       

                      
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 

              GRAD PREGRADA 

              GRADONAČELNIK 

 

KLASA:  022-05/15-01/69  

URBROJ: 2214/01-02-15-2 

Pregrada, 20.07.2015. 

                                                                             

                                                                            

Na temelju članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 54. Statuta Grada Pregrade 

(“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” br. 06/13 i 17/13), Gradonačelnik Grada 

Pregrade podnosi Gradskom vijeću Grada Pregrade  

 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD  

01. SIJEČNJA  DO 30. LIPNJA 2015. GODINE 

 

 

         Uvod 

  

  U tekućem mandatu 2013. do 2017. godine ovo je četvrto polugodišnje Izvješće koje će 

razmatrati Gradsko vijeće. Izvješće se odnosi na razdoblje: 01.01.2015. do 31.06.2015. 

godine. U tom razdoblju gradonačelnik je sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i Statuta Grada Pregrade obavljao poslove u okviru svojih 

nadležnosti, od donošenja odluka, utvrđivanja prijedloga odluka o kojima je raspravljalo i 

odlučivalo Gradsko vijeće, do izvršavanja donesenih odluka i zaključaka. Gradonačelnik je 

donio niz odluka iz različitih područja djelokruga, a koje se odnose na obavljanje njegove 

izvršne funkcije, kao što su usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz 

njihovog samoupravnog djelokruga, nadzor rada upravnih tijela, upravljanje nekretninama i 

pokretninama u vlasništvu grada, kao i njegovim prihodima i rashodima u skladu sa zakonima 

i Statutom. Stručnu pripremu materijala za potrebe donošenja odluka od strane 

gradonačelnika vršila su upravna tijela Grada Pregrade. 

 

 

1. Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja 
 

 

 Kao nositelj izvršne vlasti gradonačelnik obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga 

Grada Pregrade propisane Statutom sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi te u odredbama niza posebnih zakona kojima se ureduje 



 

 

prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i 

obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, 

zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet na području 

grada te ostale djelatnosti. 

 

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. Između ostalog, 

Gradonačelnik utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće Grada 

Pregrade kao predstavničko tijelo, donosi opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten 

propisima, daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni 

predlagatelji, predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršenju proračuna te 

polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, upravlja pokretninama, 

nekretninama i imovinom u vlasništvu Grada Pregrade (čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 

propisani iznos). Odredbama Statuta Grada Pregrade propisano je da Gradonačelnik u 

poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, pravilnike, zaključke, rješenja i druge akte kada 

je na to ovlašten zakonom, propisima donesenim na temelju zakona ili općim aktima 

Gradskog vijeća. 

 

 U predmetnom izvještajnom razdoblju održane su tri sjednice (dvanaesta, 

trinaesta i četrnaesta sjednica u ovom sazivu) Gradskog vijeća Grada Pregrade, a u 

okviru nadležnosti propisane Statutom Grada Pregrade u ovom razdoblju 

Gradonačelnik je utvrdio slijedeće prijedloge koje je proslijedio Gradskom vijeću na 

raspravu i donošenje, a Gradsko vijeće ih je u izvještajnom razdoblju donijelo u obliku 

kako slijedi: 
 

Dvanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade (12.02.2015.): 
 

 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, 

  Odluka o izboru člana vijeća mjesnih odbora, 

 Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Pregrade, 

 Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela 

Gradskog vijeća, 

 Odluka o kriterijima za uspostavljanje suradnje s drugim lokalnim jedinicama, 

 Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za  razdoblje od 01. srpnja do 

31. prosinca 2014.g, 

 Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava vlasništva nad 

komunalnim vodnim građevinama, 

 Zaključak o  pokretanju  postupka izbora za članove  Gradskog savjeta mladih 

Grada Pregrade i njihovih zamjenika objavom javnog poziva za isticanje 

kandidatura, 

 Odluka o donošenju Analize razvoja sustava zaštite za 2014.g. i Smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pregrade u 

2015.g., 

 Odluka o izdavanju bjanko zadužnice, 

 Zaključak  o izdavanju suglasnosti na prijedlog parcelacije Nikole Novačkog, 

 Informacija  o stanju javne rasvjete na području Grada Pregrade. 
 

 



 

 

 

 

Trinaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade (12.03.2015.): 

 Financijsko izvješće za 2014.g. Dječjeg vrtića „Naša radost“, 

 Financijsko izvješće za 2014.g. Glazbene škole Pregrada, 

 Izvješća o radu i Financijsko izvješće za 2014.g. Muzeja Grada Pregrade, 

 Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014.g. Gradske knjižnice Pregrada, 

 Izvješća o poslovanju za 2014.g. HUMPLIN d.o.o, 

 Izvješća o radu za 2014.g. EKO FLOR PLUS d.o.o, 

 Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade za 2014.g., 

 Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Pregrade, 

 Odluka o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva, 

 Odluka o visini  naknade tijelima za provedbu izbora za  vijeća mjesnih odbora 

na području Grada Pregrade, 

 Odluka o uspostavljanju suradnje s Gradom Ilokom, 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korisnicima  prava  iz socijalne  skrbi za 

2014.g., 

 Odluka o dodjeli priznanja Grada Pregrade, 

 Statut dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade, 

 Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 
 

 

Četrnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade (26.05.2015.): 

 Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2014.g. Zagorske javne vatrogasne 

postrojbe, 

 Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2014.g. i Plana rada za 2015.g. 

Vatrogasne zajednice Pregrada, 

 Izvješće o radu i  Financijsko izvješće za 2014.g. Kulturno umjetničkog društva 

Pregrada, 

 Izvješće o radu i  Financijsko izvješće za 2014.g. Gradskog društva Crvenog 

križa Pregrada, 

 Izvješće o radu i  Financijsko izvješće za 2014.g. Turističke zajednice Grada 

Pregrade, 

 Program rada  za 2015.g. i 2016.g. Dječjeg gradskog vijeća  Grada Pregrade, 

 Odluka o promjeni radnog vremena Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, 

 Odluka o osiguranju financijskih sredstava za zaposlenje stručnog suradnika na 

pola radnog vremena te osiguranju financijskih sredstava i zaposlenju 

zdravstvenog voditelja u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, 

 Izvješće o radu za 2014.g. Savjeta mladih Grada Pregrade, 

 Rješenje o izboru članova /članica Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade i 

njihovih zamjenika/zamjenica, 

 Izvješće Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva 

Niskogradnja d.o.o za 2014.g., Odluka o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća 

za 2014.g., Odluka o uporabi dobiti za 2014.g., te Odluka o prihvaćanju Izvješća 

o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru, 

 Odluka o davanju suglasnosti za ishođenje dozvoljenog minusa po žiroračunu 

Niskogradnji d.o.o., 



 

 

 Izvješće Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva VIOP 

d.o.o za 2014.g., Odluka  o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2014.g., 

Odluci o uporabi dobiti za 2014.g., te Odluka o prihvaćanju Izvješća o 

poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru, 

 Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2014.g.i Izvješće o 

korištenju proračunske rezerve za 2014.g., 

 Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih 

potpora i  top stipendija studentima  s područja Grada Pregrade, 

 Odluka o donošenju Gradskog programa za mlade Grada Pregrade, 

 Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovora o koncesiji za 

obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja-dimnjačarskih poslova na 

području Grada Pregrade, 

 Zaključak o osnivanju Povjerenstva sastavljenog od predstavnika klubova 

vijećnika, predstavnika Grada Pregrade i predstavnika Srednje škole Pregrada 

koje će razmotriti korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pregrade 

„Kušaonica“ Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada od strane Srednje škole 

Pregrada te pripremiti prijedlog odluke. 
 

 

2. Javnost rada Gradonačelnika 
 

2.1. Informiranje javnosti 
 

 Kako bi informacije o Gradu Pregradi i radu Gradonačelnika bile dostupne javnosti, u 

razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2015. godine redovito je ažurirana gradska web stranica 

www.pregrada.hr. Tijekom navedenog razdoblja u rubrici „novosti“ objavljivane su sve 

novosti vezane uz rad Gradonačelnika i Grada Pregrade, te je u predmetnom razdoblju 

objavljeno 182 novosti. O aktivnostima Gradonačelnika, njegovog zamjenika i rada upravnih 

tijela, a s ciljem predstavljanja njihova rada i podizanja razine opće informiranosti građana o 

radu njihove lokalne samouprave, regionalni i nacionalni, tiskani i elektronički mediji 

redovito su putem priopćenja izvještavani o svim aktivnostima, a tijekom navedenog 

razdoblja upućena su im priopćenja svakog tjedna najmanje jednom.  

 

 Informiranje građana intenzivirano je i kroz razvoj novih sadržaja i alata 

(Facebook – društvena mreža), te putem web stranice Grada, što i dalje predstavlja 

jedan od važnih ciljeva povećanja transparentnosti i otvorenosti gradske uprave, a 

potvrda tome su i rezultati istraživanja LOTUS prema čijim rezultatima je Pregrada 

najtransparentniji grad u Krapinsko-zagorskoj i 36. po transparentnosti u Hrvatskoj. 

Na službenoj web stranici Grada i na stranici društvene mreže Facebook građanima je 

omogućeno da postavljaju pitanja, predlažu i komentiraju, daju inicijative i na taj način 

aktivno sudjeluju u životu Grada, a na njihova im se pitanja redovito odgovara, i u 

kratkom roku.  
 

 U sklopu Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade održane 12. travnja 

2015. predstavljena je i za javnost otvorena nova službena web stranica Grada 

Pregrade, sa istom web adresom, ali mnogo širim i modernijim načinom pristupa 

informacija. Nova službena web stranica Grada Pregrade omogućuje bolju preglednost i 

sistematizaciju područja djelovanja Grada Pregrade i njegovih Upravnih odjela, a 

ujedno olakšava i omogućuje bolju i lakšu komunikaciju sa zainteresiranom javnošću. 

  

http://www.pregrada.hr/


 

 

 Potrebno je ujedno istaknuti da je u istraživanju Instituta za javne financije o 

transparentnosti proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave u Republici 

Hrvatskoj Grad Pregrada je sa razinom otvorenosti proračuna 4 jedan od 

transparentnijh gradova u RH, te zajedno sa Krapinom i Zlatarom najtransparentniji u 

našoj županiji. Transparentnost se mjeri brojem objavljenih proračunskih dokumenata 

na službenim internetskim stranicama lokalnih jedinica: godišnjeg izvršenja proračuna 

za 2013., polugodišnjeg izvršenja proračuna za 2014., prijedloga proračuna, izglasanog 

proračuna i proračuna za građane za 2015. 

Da bi dosegnuli najveću ocjenu 5, jest izdavanje proračunskog vodiča za građane, što će 

se svakako nastojati pripremiti za sljedeću godinu. 

 

 

2.2. Prijem građana 

 

 Izravna komunikacija građana s Gradonačelnikom održava se u redovitim terminima 

za primanje građana. U tu svrhu organizirani su uredovni dani.  

 Ured Gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i 

to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (a uz Gradonačelnika u to vrijeme radi i 

jedan službenik, prema rasporedu), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 

do 11 sati. Kao najčešće probleme građani ističu: komunalnu infrastrukturu, socijalnu 

problematiku, nezaposlenost i imovinsko - pravne odnose. Predstavnici različitih udruga 

građana i mjesnih odbora održavali su sastanke s Gradonačelnikom ili njegovim zamjenikom 

prema potrebi i zahtjevima.  

 Od 11. mjeseca 2014. godine uvedeni su i uredovni dani gradonačelnika po mjesnim 

odborima, a održavaju se prema točno utvrđenom rasporedu. Na uredovnim danima po 

mjesnim odborima uz gradonačelnika bila je prisutna i jedna od pročelnica te jedan komunalni 

redar, a sastanak sa gradonačelnikom na dan održavanja uredovnog dana mogli su održati 

građani onog mjesnog odbora u kojem se taj dan održava uredovni dan gradonačelnika.   

 Gradonačelnik je u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do travnja 2015. godine 

održao pet uredovnih dana po mjesnim odborima. Gradska uprava i dalje će se na ovakav 

način približavati građanima i poslušati njihove primjedbe, probleme i prijedloge.  

 

 

2.3. Protokolarne i društvene aktivnosti 

 

 Gradonačelnik se redovito odazivao svim značajnijim pozivima iz susjednih gradova, 

kao i gradova prijatelja, Županije ili s državne razine. Uvijek kada je bio u mogućnosti, 

osobno je bio nazočan prigodnim događanjima ili je upućivao svoje izaslanike. 

 

   
Gradonačelnik je prisustvovao slijedećim protokolarnim i društvenim aktivnostima: 

 

 19.01.2015.  Potpisivanje sporazuma za ublažavanje financijskih poteškoća  
 

 29.01.2015. Sastanak gradonačelnika s predstavnicima udruga – predstavljeni 

dosadašnji rezultati i najavljeni novi natječaji  
 

 30.01.2015.  10. Noć muzeja u muzeju "dr. Zlatko Dragutin Tudjina" u Pregradi 

  



 

 

 13.02.2015. Kostel Promet d.o.o. posjetila Veleposlanica Makedonije N.E. Daniela 

Karagjozoska  
 

 05.03.2015.  Javno izlaganje prijedloga Prostornog plana uređenja Grada 

Pregrade 
 

 12.03.2015.  Informativna radionica "Poduzetnički impuls 2015"  
 

 16. 03. 2015.  Potpisani ugovori o načinu provedbe Programa „Kreditom do 

uspjeha 2014.“  
 

 26.03.2015. Kampanja „Živim život bez nasilja“; u prostorijama OŠ Janka 

Leskovara provele su se prve dvije komponente programa; interaktivna 

radionica i umjetničko- edukativni program, dok je treća komponenta, 

Interaktivna "parlaonica", u pripremi.  
 

 12.04.2015.   Potpisan Sporazum o suradnji Grada Pregrade i Grada Iloka 

 

 14.04.2015. Utakmica  Udruge RUŽ i ŽRK Podravka Vegeta 

 

 16. 04. 2015.  Javna tribina- kako do bespovratnih sredstava za energetsku 

obnovu 
 

 22. 04.2015.   Proljetna biciklijada u organizaciji Udruge CUG 
 

 24.04.2015. "Barić alatničarstvo"; Gradonačelnik posjetio i zaželio dobrodošlicu 

novoj tvrtci u u poslovnoj zoni Pregrada 

 

 28. 04. 2015. Susret sa maturantima u Srednjoj školi Pregrada 
 

  09. svibnja 2015.  Javno savjetovanje  o nacrtu gradskog programa za mlade 
 

 30. svibnja 2015. 10. Sajam udruga Krapinsko-zagorske županije  
 

 28. svibnja 2015. Svečana završnica ovogodišnjeg natjecanja Ponos domovine 

 

 06.06.2015. Finale ovogodišnjeg kupa hrvatske za nogometašice 
 

 14.06.2015 Lovačko društvo "Kuna" proslavilo je 70. obljetnicu i 40. godina 

bratimljenja sa LD ljubno ob Savinji  
 

2.4.  Obilježavanje državnih praznika i blagdana 
 

 Uskrs: prigodno obilježen u sklopu manifestacije "Kostelska Uskrsna pištola" koja u 

izvornom obliku traje već gotovo 500 godina. Straža Grofa Keglevića, vlasnika 

Kostelgrada, u noći sa Velike Subote na Uskrs čuvala je Kristov grob, a pri izlasku iz 

Crkve u zoru, pucnjevima iz kubura slavilo se uskrsnuće Isusa Krista. Običaj danas 

ima status zaštićenog nematerijalnog dobra Republike Hrvatske te se proširio diljem 

Hrvatske, a i šire. 



 

 

 Praznik rada 01.02.2015. proslavom praznika rada završio je program "Proljeća u 

Pregradi". HPD Kunagora organizirao je šetnju od Kostela do Kunagore te u suradnji 

sa Gradom podjelu graha svim izletnicima. Na Vinagori program je krenuo u 6 ujutro 

sa budnicom kuburaša i limene glazbe nakon čega je uslijedio malonogometni turnir. 

Navečer je program završio predstavljanjem Glasnika Majke Božje Vinagorske i 

najavom izložbe "Vinagora u pjesmi" koja će biti postavljena tijekom ljeta u cinktoru 

crkve.  

 Dan antifašističke borbe; 20.06.2015. svečano polaganje vijenaca na spomen 

obilježja na Gradskom groblju u Pregradi  te ispred spomenika žrtava fašizma u 

Marincima i na Vinagori ispred nadgrobnog spomenika narodnog heroja Josipa Jutriše 

Janka.  

 Dan državnosti; 24.06.2015.,svečano su položeni vijenci ispred spomenika žrtava 

Domovinskog rata.  

 

2.5. Rad s mjesnom samoupravom,  terenski obilasci, obilasci gradilišta 

 

 Gradonačelnik održava redovite sastanke s predstavnicima mjesne samouprave, te se u 

suradnji sa mjesnim odborima izrađuju planovi radova na komunalnoj infrastrukturi i potrebni 

sanacijski zahvati. 

 Gradonačelnik je i u prvoj polovici 2015. godine nastavio s uhodanom praksom 

učestalih tjednih i dnevnih kontakata s mjesnom samoupravom. Prijemom predstavnika 

mjesnih odbora u svom uredu, čestim telefonskim kontaktima i izravnim uvidom na terenu 

gradonačelnik je rješavao tekuće probleme, dogovarao provođenje potrebnih hitnih zahvata i 

radova te nužnih komunalno – infrastrukturnih intervencija, a sve u cilju pronalaska 

najoptimalnijih rješenja za probleme građana na terenu. 

  

2.5.1. Izbori članova vijeća mjesnih odbora na području grada Pregrade 

 

 Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 13. sjednici  održanoj dana 12.03.2015., 

donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora  na području 

Grada Pregrade, čime je ujedno prestao mandat dotadašnjim članovima vijeća mjesnih odbora 

grada Pregrade. Na istoj sjednici Gradsko vijeće donijelo je Odluku o imenovanju stalnog 

sastava Izbornog povjerenstva, koje su činili ; 

 Ksenija Ogrizek Herak, dipl.iur, predsjednik 

 Andrea Cobović, dipl.iur, zamjenik predsjednika 

 Marija Bračun, dipl.iur, član 

 Martina Kobilar Kantoci,  univ. spec.oec., član, 

te Odluku o visini naknade tijelima za provedbu izbora za  vijeća  mjesnih odbora   na 

području Grada Pregrade. 

 

 U vijeća mjesnih odbora iz biralo se 5 članova, osim Vijeća Mjesnog odbora Pregrada 

u koje se biralo 7 članova. Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora održali su se dana 

26.04.2015. godine, a provedeni su u skladu sa Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih 

odbora koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pregrade, na sjednici održanoj  12.02.2015. 

godine. 

 Temeljem članka 51. i 52. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora (Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 3/15.) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pregrade 

30.04.2015. objavilo je na službenoj web stranici Grada Pregrade obavijest da u postupku 

izbora za članice/ove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade, provedenih dana 



 

 

26.04.2015. godine, nisu uočene nepravilnosti niti su zaprimljeni prigovori na postupak 

kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora te konačne rezultate izbora. 

 U četvrtak, 14.05.2015. i u petak, 15.05.2015. godine održane su konstituirajuće 

sjednice mjesnih odbora. 

 Na navedenim sjednicama prisustvovao je gradonačelnik grada Pregrade Marko 

Vešligaj i pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Ksenija Ogrizek 

Herak, kao predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva. 

 Gradonačelnik Grada Pregrade podnio je Izvješće o provedenim izborima i verifikaciji 

mandata članova Vijeća mjesnog odbora, a također su u skladu sa dnevnim redom 

konstituirajućih sjednica utvrđeni članovi Vijeća mjesnog odbora koji su predsjedavali 

sjednicom do izbora predsjednika, izabrani su predsjednici pojedinih mjesnih odbora i njihovi 

zamjenici, novoizabrani članovi vijeća položili su svečanu prisegu, te je ujedno donesen i 

usvojen Poslovnik o radu vijeća pojedinog mjesnog odbora. 

Predsjednici vijeća mjesnih odbora: 

MO BENKOVO: JASNA VNUK 

MO BUŠIN: GORDANA KRIŽANEC RUŽIĆ 

MO CIGROVEC: JOSIP FIŠTER 

MO GORJAKOVO: DAMIR FISTRIĆ 

MO KOSTEL: ERVIN DRENŠKI 

MO PLEMENŠĆINA: DAVOR GORUPIĆ 

MO PREGRADA: ROBERT BARIČEVIĆ 

MO SOPOT: ŽELJKO KAMENSKI 

MO STIPERNICA: BRANKO CIGROVSKI 

MO VINAGORA: ŽELJKO ŽNIDAREC. 

 

2.5.2. Klizišta; 

 

Povjerenstvo za klizišta 
 

Zbog elementarnih nepogoda koje su pogodile područje Grada Pregrade u prethodnim 

godinama, Odlukom gradonačelnika od 12.03.2015.g.  imenovano je Povjerenstvo za klizišta, 

koje je sastavilo popis klizišta na području Grada.  

 Navedenom Odlukom Gradonačelnik je odredio slijedeći sastav Povjerenstva za 

klizišta: Marko Vešligaj, predsjednik Povjerenstva, dok su za članove određeni Mladen Burić, 

Darko Hrestak, Davorin Drenški, Darko Zagvozda i Romica Hrestak.  

Povjerenstvo za klizišta prvi puta je u navedenom sastavu održalo sjednicu u ponedjeljak 

23.03.2015. Na sjednici su se razmatrale dvije točke. Prva točka dnevnog reda odnosila se na 

razmatranje problematike vezane uz klizišta na području Grada Pregrade, a druga na pitanja i 

prijedloge. 

 Povjerenstvo je zaključilo da će se klizišta na području Grada Pregrade sanirati prema 

prioritetima u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom i državom RH. Za dvoje klizišta, 

klizište u Melovici i klizište u Pregrada Vrhima već postoji izrađena dokumentacija, čiju 

izradu je financirala KZŽ. Za preostala klizišta je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju, 

kako bi se podnijela prijava na Natječaj. Grad Pregrada je za navedena klizišta uputio zahtjev 

prema Krapinsko- zagorskoj županiji za izradu geotehničkog mišljenja. 

Klizišta će se sanirati iz vlastitih sredstava Grada Pregrade, te uz pomoć Krapinsko- zagorske 

županije i države Republike Hrvatske. 

 Do sada su održane 4. Sjednice Povjerenstva za klizišta. Izrađeni su troškovnici za 

sanaciju klizišta koja imaju riješena imovinsko- pravne odnose, od strane Niskogradnje d.o.o. 



 

 

i Autoprijevoza, vl. Darko Zagvozda. Povjrenstvo je utvrdilo kriterije za klizišta, prema 

kojima se provelo bodovanje klizišta i utvrdila rang lista prioriteta sanacije. 

 

 

 

Sanacija klizišta; 
Sanacija klizišta teče prema planu te su u prvoj polovici 2015. godine sanirana tri klizišta s 

popisa Povjerenstva i jedno izvan popisa. Tako je s popisa sanirano klizište na području MO 

Bušin – cesta Bu-14 u Valentinovu (Pasariček – Juzina), klizište na području MO Benkovo – 

cesta B-4 u Svetojurskim Vrhima (Juraki – Piceki) i klizište u MO Vinagora – cesta V-27 

(Mlinari – Šlogari – Antonići). Uz navedena klizišta te uz pomoć građana sanirano je i jedno 

klizište izvan popisa na području MO Vinagora – cesta V-15, na kojoj se odronio dio ceste. 

Klizište koje je prijetilo da odnese dio ceste, sanirano je na način da je napravljen obilazni put 

(bypass) koji je nakon odrona ponovno spojen sa dionicom. Na ovom klizištu Grad je 

osigurao sredstva za kameni materijal i zemljane radove, a velik dio posla su odradili građani, 

koji su se sami organizirali i sami izveli radove na potpornom zidu iznad izvedenog puta.  

Za klizišta u Melovici i na Pregrada Vrhima već postoji dokumentacija, čiju izradu je 

financirala KZŽ. Za preostala klizišta potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, kako bi se 

podnijela prijava na natječaje za sanaciju.  

Klizišta na području Grada Pregrade sanirati će se i dalje prema prioritetima u suradnji sa 

Krapinsko-zagorskom županijom i državom RH, a sanirati će se iz vlastitih sredstava Grada 

Pregrade, te uz pomoć županije i države.  

 

3. Rad upravnih tijela Grada Pregrade 

 

 Grad Pregrada sukladno Odluci o ustroju upravnih tijela u izvještajnom razdoblju ima 

slijedeća upravna tijela; 

 Upravni odjel za financije i gospodarstvo 

 Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti 

 

U Gradu Pregradi do 02.06.2015. bilo je zaposleno jedanaest djelatnika od čega tri djelatnika 

sa visokom stručnom spremom, jedan djelatnik sa višom stručnom spremom i sedam 

djelatnika sa srednjom stručnom spremom. 

Dana 01.06.2015. službenici Mariji Gorup, nakon isteka razdoblja raspolaganja, prestao je 

radni odnos po sili zakona, dok je službenici Đurđici Vrhovski razdoblje raspolaganja isteklo 

02.06.2015., te time ujedno prestao radni odnos također po sili zakona. 

Sukladno navedenom Grad Pregrada trenutno ima zaposleno devet djelatnika od čega tri 

djelatnika sa visokom stručnom spremom i šest djelatnika sa srednjom stručnom spremom. 

U razdoblju izvješća, dvoje polaznika stručnog osposobljavanja za rad, Nikola Kantoci, 

mag.oec. i Lidija Hrestak, mag.oec., uspješno su završili svoje stručno osposobljavanje za rad 

i položili državni stručni ispit, pod mentorstvom pročelnice Martine Kobilar Kantoci, 

univ.spec.oec.. 

Također, u navedenom razdoblju, Grad Pregrada je primio dvoje novih polaznika stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, od čega jednog u Upravni odjel za opće 

poslove i društvene djelatnosti, Mariju Marjanović, mag.iur., te jednog polaznika u Upravni 

odjel za financije i gospodarstvo, Ines Drenški. 

 

 

 

 



 

 

3.1. Ocjenjivanje službenika i namještenika u upravnim odjelima Grada Pregrade 

 

Na temelju članka 95.st.4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

samoupravi (NN, broj 86/08, 61/11) i članka 52. Statuta Grada Pregrade ( Službeni glasnik 

KZŽ, br. 06/13 i 17/13), gradonačelnik Grada Pregrade donio je Pravilnik o ocjenjivanju 

službenika i namještenika u upravnim odjelima Grada Pregrade ( Službeni glasnik KZŽ, broj 

08/14).  

 Navedenim Pravilnikom utvrđeni su kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika 

u upravnim tijelima Grada Pregrade i način provođenja ocjenjivanja. Kao kriteriji 

ocjenjivanja, Pravilnikom su određeni slijedeći kriteriji:  

 stručnost, kreativnosti samoinicijativnost u obavljanju poslovanja, 

 kvaliteta i opseg obavljenih poslova i pridržavanje zadanih rokova u obavljanju 

poslova,  

 poštivanje radnog vremena. 

 

U skladu sa odredbom čl.95. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

samoupravi (NN, broj 86/08, 61/11) službenike ocjenjuje pročelnik upravnog tijela, a 

pročelnika upravnog tijela gradonačelnik. Sukladno članku 94.  Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN, broj 86/08, 61/11) službenici se 

ocjenjuju najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu. 

 

U ožujku 2015. godine službenici Grada Pregrade po prvi puta su ocjenjeni u skladu sa  

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN, broj 86/08, 

61/11) i Pravilnikom o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim odjelima Grada 

Pregrade ( Službeni glasnik KZŽ, broj 08/14) 

 

 

 

 

 

I. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO 

 

Upravni odjel za financije i gospodarstvo je stručna služba nadležna za funkcioniranje javnih 

potreba Grada na području financija, proračuna, poduzetništva, trgovačkih drštava, energetske 

učinkovitosti, poljoprivrede, komunalnog sustava. 

 Upravni odjel za financije i gospodarstvo pripremao je materijale za 12. 13. i 14. 

sjednicu Gradskog vijeća uključujući i sljedeće prijedloge odluka:  

 

 Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava vlasništva nad 

komunalnim vodnim građevinama, 

 Odluka o izdavanju bjanko zadužnice, 

 Odluka o osiguranju financijskih sredstava za zaposlenje stručnog suradnika na 

pola radnog vremena te osiguranju financijskih sredstava i zaposlenju 

zdravstvenog voditelja u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, 

 Odluka o davanju suglasnosti za ishođenje dozvoljenog minusa po žiroračunu 

Niskogradnji d.o.o., 

 Odluka  o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2014.g., Odluci o uporabi 

dobiti za 2014.g., te Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o 

raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru, 



 

 

 Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovora o koncesiji za 

obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja-dimnjačarskih poslova na 

području Grada Pregrade. 
  

 

 

 

PRORAČUN I FINANCIJE 

 

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN broj 87/2008,136/12 i 15/15) i Pravilnika o 

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/2013) gradonačelnik 

utvrđuje  prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna  te ga podnosi predstavničkom 

tijelu na donošenje najkasnije do 01. lipnja tekuće godine. 

  Sukladno navedenom gradonačelnik, Marko Vešligaj podnio je Nacrt prijedloga 

Godišnjeg izvješća o izvršenju  Proračuna  grada Pregrade za 2014. godinu i Izvješća o 

korištenju proračunske rezerve za 2014. godinu Gradskom vijeću Grada Pregrade na 14. 

sjednici održanoj 26.05.2015. godine.  

Sukladno članku 46. i 108.  Zakona, odnosno članku 4. Pravilnika Godišnje izvješće  sadrži: 

      -     opći dio koji čini račun prihoda i rashoda i račun financiranja  

      -     posebni dio proračuna po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji 

     izvješće o zaduživanju  

     izvješće o korištenju proračunske rezerve  

     obrazloženje ostvarenja prihoda i izdataka 

     izvješće o preraspodjeli sredstava proračuna kao sastavni dio obračuna. 

 

 U razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine ostvareni su ukupni prihodi Proračuna 

grada Pregrade u iznosu 12.858.070,18 kune (92,27% u odnosu na plan), ukupni izdaci 

izvršeni su iznosu 13.647.517,21 kunu  (98,35% u odnosu na plan), te manjak prihoda tekuće 

godine iznosi 789.447,03  kune. Preneseni manjak iznosi 58.807,52  kuna  tako da manjak za 

pokriće u narednom razdoblju iznosi 848.254,55 kuna.        

 Gradsko vijeće je na navedenoj sjednici, održanoj 26.05.2015. godine donijelo 

Zaključak kojim se usvaja  Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada  Pregrade za 2014. 

godinu i Izvješće o korištenju proračunske rezerve za 2014. godinu. 

 

 

 

PROJEKTI 
 

Energetska učinkovitost u zgradarstvu 
 

U 2015. godini planirana su energetski učinkovita ulaganja  na zgradi Dječjeg vrtića "Naša 

radost" Pregrada, odnosno zamjena stolarije i izgradnja fasadnog toplinskog sustava. 

Predviđena ulaganja iznose 450.000 kn. Prijavom na natječaj za energetsku učinkovitost 

Ministarstva gospodarstva ostvareno je 200.000 kn, dok se 230.000 kn namjerava ostvariti 

preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a preostalih 70. 000 kn planira se 

skupiti putem grupnog financiranja. 

 

 

 

 



 

 

Područna škola Stipernica 
Grad Pregrada se početkom 2015. godine prijavio na natječaj Ministarstva regionalnog 

razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice na 

kojem je sa svojim projektom "Dovršenje izgradnje područne škole Stipernica" ostvarilo 

novčana sredstva u iznosu od 420.000,00 kn za dovršenje izgradnje područne škole 

Stipernica.  

U sklopu navedenog potrebno je napomenuti da ove godine za Program održivog razvoja 

lokalne zajednice odabrano je 112 projekata koje će Ministarstvo regionalnoga razvoja i 

fondova europske unije sufinancirati s 38.488.000,00 kn. Od svih jedinica lokalne 

samouprave na području Krapinsko-zagorske županije Grad Pregrada je sa 420.000,00 kuna 

uspio dobiti najveći iznos sufinanciranja.  

 

Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja 

 

Grad Pregrada podnio je prijavu na Javni poziv „Edukacija za korisnike mjera ruralnog 

razvoja“ u 2015. godini, Krapinsko- zagorske županije, za dodjelu financijskih sredstava. 

Na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu mjere edukacija za korisnike 

mjera ruralnog razvoja (Klasa; 320-01/15-01/08, Urbroj; 2140/01-02-15-131), od 09. travnja 

2015.g. Gradu su odobrena sredstva u iznosu 4.600,00 kn. 

U skladu sa navedenim Grad Pregrada sklopio je 07.05.2015. sa Krapinsko- zagorskom 

županijom Ugovor o korištenju financijskih sredstava. Na temelju navedenog Ugovora Grad 

Pregrada se obvezao odobrena sredstva utrošiti namjenski za provedbu stručne posjete u 

Gornju Radgonu u Sloveniju, posjet Međunarodnom sajmu poljoprivrede i hrane AGRA, 

posjet Turističkom gospodarstvu Roškar, te posjet Radgonskim goricama. 

Navedena stručna posjeta Međunarodnom sajmu poljoprivrede i hrane AGRA, posjet 

Turističkom gospodarstvu Roškar, te posjet Radgonskim goricama provest će se 22.kolovoza 

2015. 

 

Rekonstrukcija javne rasvjete sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja 

svjetlosnog zagađenja 

 

Radovi na postavljanju svjetiljki ulične rasvjete za 2015. godinu u Pregradi u sklopu 

navedenog projekta započeli su 01.06.2015. te će trajati do 15.07.2015. godine. U  

navedenom razdoblju  demontirati će se stare i montirati ukupno 100 novih svjetiljki u 

slijedećim ulicama : 

Kolarija, Grofova Ratkaya, Pregrada Vrhi (prema Lenartu), Sopot (Kamenščak), 

A.Mihanovića, Kostelgradska (od vage do kamenoloma) sa ocjepom (Zajec, Cvek). 

Nastavak realizacije projekta bit će na jesen 2015. godine (druga faza) kada će se izvoditi 

radovi na lokacijama u mjesnim odborima koje su predviđene projektom. Radovi se planiraju 

u 10. i 11.mjesecu. 

 

 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
 

 

Gospodarenje otpadom 
 

 Gradsko vijeće Grada Pregrade donijelo je Plan gospodarenja otpadom Grada 

Pregrade za razdoblje od 2014. do 2020. godine.  Ovaj Plan gospodarenja otpadom Grada 

Pregrade za razdoblje od 2014. do 2020. godine usklađen je sa Strategijom i ostalim 



 

 

zakonskim dokumentima iz područja gospodarenja, a ujedno je usklađen i s okvirnom 

Direktivom EU-a o otpadu (2008/98/EC) koja se temelji na društvu usmjerenom na reciklažu. 

  

Grad Pregrada podnio je Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade za 

2014. godinu na temelju Plana gospodarenja otpadom za Grad Pregradu ("Službeni glasnik 

KZŽ", broj 22/2014.) i godišnjeg izvješća tvrtke EKO FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja za 

2014. godinu Gradskom vijeću Grada Pregrade. Navedeno Izvješće razmatrano je na 13. 

sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade, održanoj 12. ožujka  2015. godine, na kojoj je 

ujedno donesena Odluka kojom se Usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

za Grad Pregradu u 2014. godini. 

Dana, 22. prosinca 2014. Grad Pregrada, kojeg zastupa gradonačelnik Marko Vešligaj i Eko-

flor Plus d.o.o. kojeg zstupa član uprave Marijana Palijan, sklopili su temeljem Odluke 

Gradskog vijeća (Klasa; 363-01/14-01/100, Urbroj; 2214/01-01-14-1), od 22. prosinca 2014. 

godine II. Aneks Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja, 

odvoza i odlaganja komunalnog otpada s područja grada Pregrade. 

Odredbama II. Aneksa Ugovora određeno je da će se  odvoz i odlaganje komunalnog otpada 

za područje Grada Pregrade, provoditi  na način  da  staračka domaćinstva čija su ukupna 

primanja u kućanstvu manja/ili jednaka 800,00 kn mjesečno, plaćaju odvoz otpada 19,00 kn 

mjesečno sa PDV-om (odnosno 15,20 kn bez PDV-a). Koncesionar se obvezuje staračkim 

domaćinstvima čija su ukupna primanja u kućanstvu manja/ili jednaka 800,00 kn mjesečno, a 

sukladno Popisu dostavljenom od Grada Pregrade, na godišnjoj razini dostaviti 12 tipiziranih 

vreća za komunalni otpad,  12 tipiziranih vreća za selektivni otpad-papir  i 12 tipiziranih vreća 

za selektivni otpad-plastika.  Njime je također  određeno da  se usluga odvoza odgovarajućih 

spremnika (kontejnera) za staklo, papir, plastiku i metal, postavljenih na zelenim otocima 

obavlja prema popunjenosti, o čemu će koncedent pravovremeno pismeno obavijestiti 

koncesionara. 

Odredbe II. Aneksa Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja, 

odvoza i odlaganja komunalnog otpada s područja grada Pregrade, primjenjuju se od 

01.01.2015. godine. 

 

 

Komunalne naknade - revizija 
 

Upravni odjel za financije i gospodarstvo 2014. godine odlučio je provesti reviziju 

komunalnih naknada koje plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog prostora, poslovnog 

prostora, garažnog prostora i građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne 

djelatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 

57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) . 

Izjave o stvarnoj kvadraturi stambenog prostora i garažnog prostora za fizičke osobe, te, 

poslovnog prostora i građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za 

pravne osobe prikupljane su od 7 mjeseca 2014. godine pa do kraja iste, te tokom 2015. 

godine. 

U skladu sa prikupljenim Izjavama napisana su i dostavljena rješenja o komunalnoj naknadi 

za 2015. godinu i to 155 za pravne osobe,  te 1657 od ukupno 1993 aktivnih obveznika za 

fizičke osobe. Preostalih 336 aktivnih obveznika komunalne naknade koji nisu dostavili 

Izjave, primit će uplatnice za komunalnu naknadu na temelju rješenja prema posljednje 



 

 

prijavljenoj kvadraturi. Revizija će se nastaviti tijekom godine, te će se nakon utvrđenja 

stvarne kvadraturi  za navedenih 336 obveznika u skladu sa stvarnim stanjem navedenim 

izdati nova rješenja sa 01.01.2016. godine 

Navedenom revizijom nije se mijenjala vrijednost boda, koja je osnova za obračun visine 

komunalne naknade u Gradu Pregradi, u iznosu od 0.21 kn po m2, već se samo revidirala      

kvadratura stambenog prostora i garažnog prostora, te poslovnog prostora i građevnog 

zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti  korisnika komunalnih usluga. 

Međutim bitno je naglasiti da iako je Odlukom o komunalnoj naknadi bilo navedeno da se ista 

obračunava na garažni prostor kod fizičkih osoba i građevnog zemljišta koje služi u svrhu 

obavljanja poslovne djelatnosti kod pravnih osoba prijašnja rješenja nisu sadržavala 

navedeno. Nova rješenja sadrže sve Odlukom propisane prostore izuzev neizgrađenog 

građevnog zemljište koje nije obuhvaćeno poradi izrade novog prostornog plana. 

Provedenom revizijom ostvareno je povećanje od 30% prihoda koji se ostvaruju na temelju 

komunalne naknade. 

 

 

Sastanci s mjesnim odborima 

 

24.02.2015 U prostorijama Grada održan sastanak sa predsjednicima MO. Navedeni sastanak 

je bio posljednji u starom sazivu. Raspravljalo se o prioritetu za hitno održavanje pojedinih 

cesta po mjesnim odborima. Predsjednicima MO dana je obavijest o radovima po pitanju 

javne rasvjete po mjesnim odborima, te kompletno obrazloženje po pitanju zimskog 

održavanja cesta na području grada. 

 

25.05.2015. Sastanak sa predsjednicima MO u prostorijama Gradske vijećnice ( novi saziv).  

Na sastanku se raspravljalo o financijskim sredstvima po MO za kameni materijal i stroj, 

sanaciji klizišta za koje je potrebno osigurati agaciju, nerazvrstanim cestama koje se planiraju 

upisati i prijaviti na fondove EU, te iznosu od 25.000,00 kn koje je KZŽ odobrila za kameni 

materijal. 

 

 

 

 

II. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 

 Upravni odjel za društvene djelatnosti je stručna služba nadležna za funkcioniranje 

javnih potreba Grada u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom školstvu, socijalnoj 

skrbi, kulturi, športu, tehničkoj kulturi i zaštiti okoliša i suradnji s udrugama.  

 Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti pripremao je materijale za 12. 

13. i 14. sjednicu Gradskog vijeća uključujući i sljedeće prijedloge odluka: 

 

 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, 

 Odluka o izboru člana vijeća mjesnih odbora, 

 Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Pregrade, 

 Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela 

Gradskog vijeća, 

 Odluka o kriterijima za uspostavljanje suradnje s drugim lokalnim jedinicama, 



 

 

 Odluka o donošenju Analize razvoja sustava zaštite za 2014.g. i Smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pregrade u 

2015.g., 

 Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Pregrade, 

 Odluka o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva, 

 Odluka o visini  naknade tijelima za provedbu izbora za  vijeća mjesnih odbora 

na području Grada Pregrade, 

 Odluka o uspostavljanju suradnje s Gradom Ilokom, 

 Odluka o dodjeli priznanja Grada Pregrade, 

 Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 

 Odluka o promjeni radnog vremena Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, 

 Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih 

potpora i  top stipendija studentima  s područja Grada Pregrade, 

 Odluka o donošenju Gradskog programa za mlade Grada Pregrade, 

 

 

PROJEKTI 

 

„Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade" 
 

Grad Pregrada u partnerstvu s Kulturno umjetničkim društvom Pregrada i Klubom mladih 

tehničara Krapinsko-zagorske županije ostvario je prava na novčana sredstva, te je  

16.09.2014. potpisan ugovor u iznosu od 69.250,00 kuna putem projekta Mladi za Pregradu, 

Pregrada za mlade, kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt "Mladi za 

Pregradu, Pregrada za mlade" kroz izradu Gradskog programa za mlade dati će mogućnost 

mladima na području Pregrade da se aktivnije uključe u rad lokalne zajednice te da osnaže 

svoje djelovanje kroz razne aktivnosti i da kroz sustav informiranja upoznaju zajednicu o 

politikama za mlade.  

Kao početna faza projekta odabrana je anketa za dobivanje korisnih podataka od mladih. 

Svrha anketiranja je dobivanje podloge za utvrđivanje prioritetnih potreba te izrada Programa 

djelovanja za mlade u Gradu Pregradi, kao i akcijskog plana za provedbu tog programa.  

Na temelju provedene ankete dobivene su potrebne i korisne informacije za izradu  Gradskog 

programa za mlade. 

Prijedlog  Gradskog programa za mlade izrađen je i upućen  Gradskom vijeću u svibnju 2015. 

godine, te je na svojoj 14. sjednici Gradsko vijeće, 26.05.2015. godine donijelo Odluku o 

donošenju Gradskog programa za mlade Grada Pregrade. 

 

Prijedlog Gradskog programa za mlade Grada Pregrade rezultat je zajedničkog rada udruga 

mladih i predstavnika Grada Pregrade, uz prijedloge i mišljenja zainteresiranih građanki i 

građana Grada Pregrade koje je bilo moguće dati kroz tri provedene javne rasprave i jedno 

javno savjetovanje, te  javno savjetovanje putem službene stranice Grada Pregrade. 

 

 

 

Događanja u sklopu projekta; 

28.05.2015. prijateljska utakmica između Udruge RUŽ i rukometašica SS Pregrada. Odaziv 

građana je bio velik, što ujedno pokazuje atraktivnost sporta u našoj zajednici i potrebu da se 



 

 

pruži što širi spektar sportskih aktivnosti za mlade. Pozitivnost sporta te žar i znanje što su 

pokazale naše mlade rukometašice iz Udruge i Srednje škole Pregrada, ostavio je pozitivan 

utjecaj na mlade, što ujedno dokazuje zainteresiranost mladih da se pridruže treninzima i radu 

Udruge. 

Udruge CUG i Pregrada.info, nastavile su događanja u sklopu Projekta u subotu, 30. svibnja 

2015. godine izložbom fotografija u prostorijama Gradske vijećnice i rock koncertom na Trgu 

Gospe Kunagorske. Udruga Pregrada.info organizirala je izložbu fotografija, sa temom 

mladih u sklopu Projekta, u prostorijama Gradske vijećnice u vremenskom razdoblju od 10:00 

do 14:00 sati, dok je 

u popodnevnim satima u organizaciji udruge CUG atmosferu na Trgu Gospe Kunagorske je 

zagrijao bend Verse, održavši rock koncert. 

 

Grad prijatelj djece 

 

Temeljem članka 32. Statuta  Grada Pregrade (Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije 

br. 6/13. i 17/13.) i članka 10. Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća (Službeni glasnik  

Krapinsko-zagorske županije br. 22/14), a na  prijedlog Dječjeg gradskog vijeća Grada 

Pregrade predlaženo je Gradskom vijeću Grada Pregrade da razmotri i usvoji prijedlog Statuta 

Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade. 

Prijedlog Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade usvojen je i  donesen na 13. sjednici 

Gradskog vijeća Grada Pregrade održanoj 12.03.2015. godine. 

Dječje gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2015. godine  donijelo je 

Program  rada Dječjeg gradskog vijeća u mandatu za 2015. i 2016. godinu. Navedeni Program 

prezentiran je i predložen Gradskom vijeću Grada Pregrade na 14. sjednici 26.05.2015. 

godine. Prijedlog Programa je razmotren i usvojen, te je Gradsko vijeće Grada Pregrade 

donijelo Zaključak kojim se usvaja Program rada Dječjeg gradskog vijeća u mandatu 2015. i 

2016. godine u predloženom tekstu. 

 

Događanja u sklopu projekta; 

 

22.04.2015. Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade obilježilo je Dan planeta Zemlje radno. 

Zajedno s prijateljima iz školskih klupa započeli su uređenje dječjih sprava i klupica u 

dječjem parku Kuna- parku nanošenjem novog sloja boje. Želje za radom i dječjeg smijeha 

nije nedostajalo.  

Bojanje sprava i klupa u Kuna-parku prva je u nizu aktivnosti uređenja parka iz Plana i 

programa DGV.  

29.05.2015. U organizaciji Dječjeg Gradskog vijeća  malonogometni turnir na igralištu NK 

Pregrade za učenike od V. do VIII. razreda povodom Svjetskog dana sporta s ciljem 

promicanja zdravo načina života. 

 

 

 



 

 

SAVJET MLADIH 

 

Dana 13.02.2015. Gradsko vijeće Grada Pregrade objavilo je na mrežnim stranicama Grada 

Pregrade Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice  Gradskog savjeta mladih  

Grada Pregrade i njihove zamjenike. Savjet mladih čini 7 članova i 7 zamjenika članova, 

uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članove Savjeta mladih i njihove 

zamjenike bira Gradsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri 

godine.  

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama 

Grada. Sukladno navedenom kandidature su se zaprimale u Pisarnici Grada Pregrade, Josipa 

Karla Tuškana 2, Pregrada ili putem pošte u razdoblju od 13. veljače 2015. do 16.ožujka 

2015. godine. 

Ovlašteni predlagatelji dostavljali su kandidature za člana savjeta mladih i njegova zamjenika 

Odboru za izbor i imenovanja, koji je po isteku roka  zaključno s danom 16.03. zaprimio 7 

prijedloga kandidatura te utvrdio da su sve kandidature pravovremene. 

Odbor za izbor i imenovanja na temelju zaprimljenih kandidatura  sastavlja Izvješće o provjeri 

formalnih uvjeta kandidatura istaknutih za članove/članice Gradskog savjeta mladih i njihove 

zamjenike, te sukladno tome  utvrđuje Popis važećih kandidatura za izbor članova/članica 

Gradskog Savjeta mladih, koji je prilog Izvješća, te se uz Izvješće dostavlja Gradskom vijeću 

i objavljuje na službenim stranicama Grada Pregrade. 

 

Sukladno članku 9. Odluke  o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade ( Službeni 

glasnik KZŽ, br. 22/14), Gradsko vijeće je na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih 

kandidatura, odnosno na sjednici održanoj 26.05.2015., raspravljalo Izvješće o provjeri 

formalnih uvjeta kandidatura istaknutih za članove/članice Gradskog savjeta mladih i njihove 

zamjenike, zajedno s Popisom važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta 

mladih, te tajnim glasovanjem izabralo članove/članice i zamjenike članova Savjeta mladih.  

 U skladu sa navedenim Gradsko vijeće Grada Pregrade na sjednici održanoj  26.05. 2015. 

godine, donijelo je Rješenje o izboru članica/ članova gradskog savjeta mladih i njihovih 

zemjenica/zamjenika.  

 

I. 

U Gradski savjet mladih Grada Pregrade biraju se:  

 

1.  Za člana,  Mario Petrač, Pregrada, Cigrovec 20, rođen 24.08.1994. 

      Za zamjenika člana,  Goran Horvat, Pregrada, Vrhi Pregradski 81, rođen 27.08.1986. 

2.  Za člana, Marin Ivanjko, Pregrada, Marinci 37, rođen 28.10.1991. 

     Za zamjenika člana, Tomislav Ivanjko, Pregrada, Janka Leskovara 41/2, rođen 11.11.1987. 

3.  Za člana, Mateja Škrnjug, Pregrada, Cigrovec 95, rođena 06.03.1997. 

     Za zamjenika člana, Valentina Horvat, Pregrada, Vrhi Pregradski 81, rođena 04.02.1996. 

4.  Za člana, Ane-Mary Grilec, Pregrada, Kolarija 2, rođena 01.02.1993. 

     Za zamjenika člana, Xhevdet Pnishi, Pregrada, Stjepana Radića 8, rođen 06.11.1995. 

5.  Za člana,  Hrvoje Novak, Pregrada, Kostelgradska 5, rođen 07.06.1992. 

     Za zamjenika člana, David Vešligaj, Pregrada, Augusta Šenoe 5, rođen 11.10.1993.g. 

6.  Za člana, Lucija Vnuk, Pregrada, Svetojurski Vrh 40, rođena 21.08.1992. 

     Za zamjenika člana, Ines Kaučić, Pregrada, Pavlovec Pregradski 3/7, rođena 14.09.1992. 

7.  Za člana, Petra Vdović, Pregrada, Benkovo 14, rođena 20.06.1992. 

    Za zamjenika člana, Hrvoje Šorša, Pregrada, Vrhi Pregradski 32, rođen 27.01.1988. 

 



 

 

Mandat izabranim članovima Savjeta mladih i njihovim zamjenicima traje tri godine 

računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih. 

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih te prestaje 

prestankom mandata člana Savjeta mladih.   

 

Temeljem članka 10. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade ( Službeni 

glasnik KZŽ, br. 22/14), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade, Zaltko Šorša, sazvao je 

konstituirajuću sjednicu  Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade, koja će se održati u 

Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, u ponedjeljak 06.07.2015. godine. 

 

 

POMOĆ ZA NOVOROĐENE BEBE 
 

Od 01.01.2015. godine održana su 3  prijema za roditelje i novorođene bebe (odnosno svaka  

2 mjeseca), na kojima je  gradonačelnik uz prigodne poklone svakoj obitelji uručio pomoć u 

iznosu od 1.000,00 kn, sukladno odredbama važeće odluke, a u izvještajnom razdoblju 

isplaćeno je 36 pomoći. 

 

 

UČENIČKE STIPENDIJE, STUDENTSKE STIPENDIJE I FINANCIJSKE POTPORE 

STUDENTIMA 

 

Gradsko vijeće Grada Pregrade na  14. sjednici održanoj 26.05.2015. godine donijelo je 

Odluku o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top 

stipendija studentima s područja grada Pregrade. 

Ovom Odlukom objedinjuju se Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu 

stipendija učenicima srednjih škola i studentima na području grada Pregrade ( Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije 15/02), Odluka o dodjeli financijskih potpora 

studentima (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/13) i Odluka o dodjeli top 

stipendija redovnim studentima (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/13), te se 

istom utvrđuju opći uvjeti te  pojednostavljuje postupak i kriteriji za dodjelu  stipendija 

učenicima srednjih škola, financijskih potpora studentima i top stipendija studentima. 

 Prijedlog Odluke razmotrio je Odbor za stipendije na svojoj sjednici. 

30.01.2015.  Potpisivanje ugovora između Grada Pregrade i top studenata; odobreno 13 top 

stipendija u iznosu 600 kn, 10 učeničkih stipendija u iznosu 200,00 kuna te 50 studentskih 

potpora u iznosima od 100 do 500 kuna.  

 

UDRUGE 

 

Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Grada Pregrade za 

2015.g. raspisan je 02.02.2015. godine. Udruge sa područja Pregrade mogle su prijaviti svoje 

projekte zaključno do 04.03.2015. g. te ostvariti financijsku potporu po pojedinom projektu 

od minimalno 1.000,00 kuna do maksimalno 8.000,00 kuna. 

Povjerenstvo za provedbu Povelje o suradnji Grada Pregrade i udruga civilnog društva 

izvršilo je procjenu projekata te donijelo odluku o visini financijske potpore. Financijsku 



 

 

potporu ostvarilo je 14 udruga, te je dodijeljeno ukupno 42.700,00 kn. 

Potporu je odobrio Gradonačelnik grada Pregrade Marko Vešligaj, te je 23. travnja 2015.g. u 

Gradskoj vijećnici Grada Pregrade održano potpisivanje ugovora između Grada Pregrade i 

udruga o financijskoj potpori projektu udruga.  

 

RAD ZA OPĆE DOBRO 

 

U skladu sa  člankom 39. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj: 152/14) i 

člankom 21. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Pregrade (Službeni glasnik 

Krapinsko – zagorske županije br.22/14), radno sposobni ili djelomično radno sposobni 

odrasli korisnici zajamčene minimalne naknade obvezni su se odazvati na rad za opće dobro, 

bez naknade. U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu 

sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno. Navedeni korisnici  

zajamčene minimalne naknade ujedno su i korisnici troškova stanovanja koje financira Grad 

Pregrada. Svim osobama koje su pozvane i sklopile Ugovor o radu za opće dobro Grad 

Pregrada plaća osiguranje od posljedica nesretnog slučaja. 

Sukladno prethodno navedenom Grad Pregrada je prvi puta u veljači 2015. pozvao 7 radno 

sposobnih  odraslih korisnika zajamčene minimalne naknade na potpisivanje Ugovora o radu 

za opće dobro, prema popisu radno sposobnih korisnika koje Grad mjesečno prima od strane 

Centra za socijalnu skrb, Ispostava Krapina, Područni ured Pregrada. Od pozvanih 7 

korisnika, Ugovor je potpisalo njih 6, dok se radu odazvao samo jedan korisnik.  

U ožujku 2015. godine pozvano je još četvoro korisnika na potpisivanje Ugovora i pristupanje 

radu za opće dobro. Pozvani korisnici su se odazvali potpisivanju Ugovora, ali  samo je jedan 

od njih pristupio radu. 

Posljednji poziv na potpisivanje Ugovora i pristupanje radu za opće dobro poslan je u svibnju 

2015. godine, za 4 korisnika. Samo jedan korisnik nije potpisao Ugovor, a niti jedan od 

korisnika nije pritupio radu za opće dobro. 

Svi korisnici zajamčene minimalne naknade pozvani su na potpisivanje Ugovora i pristupanje 

radu za opće dobro  u skladu sa popisom radno sposobnih odraslih korisnika koje mjesečno 

dostavlja Centar za socijalnu skrb, Ispostava Krapina, Područni ured Pregrada. 

Grad Pregrada svaki mjesec dostavlja Centru za socijalnu skrb, Ispostava Krapina, Područni 

ured Pregrada Izvještaj o radu korisnika koji su potpisali Ugovor o radu za opće dobro, za 

prethodni mjesec. 

 

SPOROVI 

 

Općinski sud u Krapini 

Pravna stvar; 

Mirko Ovčariček (tužitelj), protiv 

Grad Pregrada (tuženik) punomoćnik; Ksenija Ogrizek Herak, dipl.iur.,  

; tužba radi ispunjenja ugovornih obveza. 

 Nakon javno provedene i zaključene glavne rasprave dana 15. prosinca 2014. godine , dana 

26. siječnja 2015. god. donio je i objavio  presudu kojom se odbija tužitelj sa tužbom i 



 

 

tužbenim zahtjevom koji glasi; "Nalaže se tuženiku da sufinancira i završi modernizaciju 

nerazvrstane ceste Kraljevec- Gornji Lazari sukladno zaključenom ugovoru od 

11.07.2007.god. u preostaloj duljini 100 metara i širini 2,50 metara unutar roka od 6 mjeseci". 

 

Trgovački sud u Zagrebu 

Pravna stvar; 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (tužitelj), 

Grad Pregrada (tuženik); punomoćnik; Vesna Narančić 

; tužba radi naknade štete 

 

Nakon zaključene glavne i javne rasprave, u prisutnosti tužitelja i punomoćnika tuženika, 

dana 12. svibnja 2015. godine, objavljene 18. lipnja 2015. godine Trgovački sud u Zagrebu 

donio je presudu kojom se nalaže tuženiku, Gradu Pregradi, da isplati tužitelju HZMO, 

iznos od 22.650,50 kn, sa zakonskom zateznom kamatom od 7. lipnja 2013. godine pa do 

isplate, po eskontnoj stopi HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje 

prethodilo tekućem polugodištu uvećanom za pet postotnih poena, u roku 8 dana. 

 

Grad Pregrada odlučio je podnijeti žalbu na presudu Trgovačkog suda u Zagrebu, te je isto 

učinjeno, odnosno žalba na presudu podnesena je Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu. 

 

 

 

 

DOGAĐANJA I KULTURNE MANIFESTACIJE 

 

 

 15.02.2015. Fašnik 2015.  u organizaciji Grada Pregrade i Turističke zajednice 

grada Pregrade 
 

 04.04.2015- 01.05.2015.  Program Proljeće u Pregradi: 

  

                     04.04.2015.     Otvorenje manifestacije "Kostelska Uskrsna pištola"                           

 

                     06. 04.2015.    Zavjetno hodočašće kuburaša MB Vinagorskoj 

 

                    10.04.2015.     Šahovski turnir za žene  

 

                    11.04.2015.      Šahovski turnir     

 

                    12.04.2015.      Sveta misa povodom dana Grada  

                      

                    13. -17.04.2015.   Dani glazbe 

 

                    14.04.2015.       Prijateljska rukometna utakmica udruge RUŽ i Podravke  

                                               Koprivnica  



 

 

 

                    17.04.2015.        "E-bike adventures" – putopisno predavanje     

 

                    18.04.2015.         Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš  

                

                    23.04.2015.         Noć knjige 

 

                    25.04.2015.         Biciklijada 

  

                    01.05.2015.         Praznik rada 

 

 12.04.2015.  Svečana sjednica povodom Dana Grada 
 

Svečanost je započela svečanom misom u crkvi Blažene Djevice Marije u Pregradi, na kojoj 

su prisustvovali predstavnici Grada, članovi povijesnih postrojbi, građani grada Pregrade i 

posjetitelji. Nakon završetka svečane mise, održan je mimohod povijesnih postrojbi 

Republike Hrvatske u čast dana Grada, uz pratnju Limene glazbe Pregrada. Povijesne 

postrojbe Republike Hrvatske i kuburaška društva svojim prisustvom odali su počast gradu 

Pregradi, a nakon prijavka gradonačelniku održan je mimohod kroz grad uz Limenu glazbu 

Pregrada. Na defileu povijesnih postrojbi Republike Hrvatske i lokalnih kuburaških društava 

"Kostelska pištola - Keglevićeva straža Kostel" u počast Gradu ugostila je: Počasnu zaštitnu 

bojnu RH, Varaždinsku građansku gardu, Zrinsku gardu Čakovec, Turopoljske bandere iz 

Velike Gorice, Karlovačku građansku gardu, Križevačku djevojačku stražu, Trenkove 

pandure iz Požege, Vinkovačke sokole, Hajdučku družinu Mijata Tomića iz Tomislavgrada, 

BiH te Viteški red Jurija in Volka Engelberta Turjaškega iz Žužemberka, SLO.  

Nakon održanog mimohoda, u 11.00 sati u Gradskoj vijećnici započela je Svečana sjednica 

Gradskog vijeća Grada Pregrade.  

 

 12.04.2015. Bijela nedjelja 
 

Na Bijelu nedjelju se tradicionalno zatvara uz veliko slavlje i streljanje iz pištola manifestacija 

"Kostelska Uskrsna pištola" u organizaciji "Kostelske pištole – Keglevićeve straže Kostel". 

Iza 15 sati krenula je procesija povijesnih postrojbi u kojoj su ove godine sudjelovali 

Predsjednik Vlade Zoran Milanović, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša 

Hajdaš Dončić, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar i gradonačelnik Pregrade Marko 

Vešligaj.  

 

4. Zaključak gradonačelnika 
 
 U promatranom razdoblju nastavljeno je s realizacijom brojnih procesa koji donose 

pozitivne promjene u svim područjima života Grada Pregrade. Gradska uprava nastavila je 

svoj napredak na području otvorenosti i transparentnosti. U istraživanju Instituta za javne 

financije Grad Pregrada o transparentnosti proračuna jedinica lokalne i regionalne 

samouprave u Republici Hrvatskoj Grad Pregrada je ostvario razinu otvorenosti proračuna 4.

 Gradska uprava također  nastavlja suradnju sa predstavnicima mjesnih odbora, koja je 

najvidljivija u decentraliziranim ulaganjima u infrastrukturu i pristupu ravnomjernog razvoja 

svih područja Grada. Gradska uprava je početkom 2015. nastavila svoju suradnju sa 

građanima putem održavanja uredovnih dana gradonačelnika po mjesnim odborima, što su 

građani dobro prihvatili govori, na što ukazuje velika zainteresiranost građana za sudjelovanje 

na uredovnim danima. Pozitivne promjene nastavljene su i na društvenom planu i to 



 

 

prvenstveno u odnosu s građanima. Puno vremena i truda se posvećuje organizacijama 

civilnog društva a s realizacijom je nastavljen  projekt  "Mladi za Pregradu, Pregrada za 

mlade".  

 Kao rezultat zajedničkog rada udruga mladih i predstavnika Grada Pregrade, uz 

prijedloge i mišljenja zainteresiranih građanki i građana Grada Pregrade koje je bilo moguće 

dati kroz tri provedene javne rasprave i jedno javno savjetovanje, te  javno savjetovanje putem 

službene stranice Grada Pregrade izrađen je nacrt Gradskog programa za mlade Grada 

Pregrade. Gradsko vijeće Grada Pregrade je na svojoj 14. sjednici, održanoj 26. svibnja 2015. 

godine donijelo Odluku o donošenju Gradskog programa mladih grada Pregrade.  

Upravo kroz izradu Gradskog programa za mlade zamišljeno je unaprjeđenje strateškog 

okvira politike za mlade Grada Pregrade.  Gradska uprava smatra kako je veoma važno da kao 

zrelo i moderno društvo osnažimo mlade i organizacije civilnog društva za aktivno 

sudjelovanje u procesima donošenja javnih politika. 
 Apliciranjem na natječaje i fondove državnih institucija i uspješnim povlačenjem 

sredstava za projekte modernizacije vinskih cesta i energetske učinkovitosti, kao i projekt 

„Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade“, ostvarena su značajna ulaganja u infrastrukturu i rad 

sa udrugama civilnog društva, te je potrebno i dalje razvijati potencijale za aplikaciju na 

natječaje i fondove, kako na državnoj, tako i na razini Europske unije.  

U skladu sa navedenim potrebno je naznačiti da je prijavom na natječaj Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa održivog razvoja lokalne 

zajednice sa projektom "Dovršenje izgradnje područne škole Stipernica"  Grad Pregrada 

ostvario novčana sredstva u iznosu od 420.000,00 kn za dovršenje izgradnje područne škole 

Stipernica. Od svih jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije 

Grad Pregrada je sa 420.000,00 kuna uspio dobiti najveći iznos sufinanciranja.  

Prijavom na natječaj za energetsku učinkovitost Ministarstva gospodarstva ostvareno je 

200.000 kn za zamjenu stolarije i izgradnju fasadnog toplinskog sustava na zgradi DV „Naša 

radost“, dok se 230.000 kn namjerava ostvariti preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost, a preostalih 70. 000 kn planira se skupiti putem grupnog financiranja. Od 

01.06.2015 krenuli su i radovi na postavljanju svjetiljki ulične rasvjete u sklopu projekta 

Rekonstrukcija javne rasvjete sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja 

svjetlosnog zagađenja. 
  Velik doprinos ovim uspješnim rezultatima u gradu daju službenici upravnih 

odjela, članovi Vijeća mjesnih odbora, ravnatelji i direktori ustanova i društava, članovi 

udruga s područja Grada, članovi i članice Gradskog vijeća i njegovih odbora i sami građani, 

kojima se zahvaljujem na dosadašnjoj suradnji, te očekujem i daljnju uspješnu suradnju. 

 

 

 

GRADONAČELNIK 

Marko Vešligaj, dipl.oec.



 

 

           
 

 

 


