
Klasa: 021-05/18-01/006 
Urbroj: 2197/01-02-18-3 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 13. ožujka 2018. u gradskoj 
vijećnici, s početkom u 18:00 sati. 

Prisutni: Žarko Ivančić, predsjednik, potpredsjednici: Ernest Oremuš i Nevenka Gregurić te 
članovi: Zoran Krajačić, Rino Valec, Franjo Jadek, Mario Videk, Nataša Hlaban Zoran Bunčec, 
Valentino Herceg i Krunoslav Kušan. Josip Horvatin 

Odsutni: Bojana Birač, Martina Rubil Skitanić i Martina Repovečki (sve opravdano) 
      Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, zamjenica gradonačelnika 

Valentina Đurek, Nenad Miletić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne 
potrebe, Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada, Kruno Čačko, samostalni upravni referent u 
Uredu Grada, Danijel Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu u Upravnom odjelu za komunalno 
gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, Ivana Hržica, novinarka Zagorskog lista, Manuela 
Franc, novinarka Zagorskog radija, Senka Susović, novinarka Radio Stubice. 

 Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
Dopuna dnevnog reda je usvojena jednoglasno, te predloženi dnevni red s usvojenom dopunom, 
kako slijedi: 
 

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 8. 02. 2018., 
2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017., 
3. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2017., 
4. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zabok, 
5. Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s financijskim planom za 2018., 
6. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice K.Š. Gjalski Zabok, 
7. Izbor osoba kojima će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na području Grada Zaboka  
    na temelju ugovora u 2018. 2019., 2020. i 2021. godini: 
 - isporuka kamenog agregata, 
 - sanacija udarnih rupa, 
 - održavanje bankina i cestovnih jaraka, te čišćenje raslinja, 
 - održavanje nogostupa i slivnika, 
 - hitne i nepredvidive intervencije za održavanje komunalne infrastrukture, 
8. Imenovanje Povjerenstva Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka, 
9. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 28.02. 2018.,  
10.Zaključak o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom  
     u Gradu Zaboku – na znanje, 
11.Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 8. 02. 2018. 
Primjedbi  nije bilo pa se zapisnik verificira. 

Točka 2. 
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi Zaključak: 
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje  srpanj – 
prosinac 2017. 
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 Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 3. 
Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2017. 
Obrazloženje je dao ravnatelj Tihomir Vrančić, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno sa 12 glasova za donosi Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o radu i Financijska izvješća 
ustanove „Pučko otvoreno učilište Zabok“ iz Zaboka, Kumrovečka 8 za 2017. godinu, a u 
kojima su iskazani:  
 - ukupni prihodi u iznosu od 2.043.217,11 Kn  
 - ukupni rashodi u iznosu od 2.042.094,83 Kn  
 - višak prihoda u iznosu od 1.122,28 Kn 
II. Financijska izvješća kao i Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta 
za 2017. godinu usvojilo je Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta na svojoj     2. sjednici, 
održanoj dana 28. veljače 2018. godine 
III. Izvješće o radu i Financijska izvješća „Pučkog otvorenog učilišta Zabok“ za 2017. godinu 
daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.   

 
Točka 4. 

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zabok 
Procjenu s prijedlogom odluke kratko  je obrazložio pročelnik Nenad Miletić. 
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi Odluku: 

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zabok koja se nalazi u prilogu ove 
Odluke i čini njezin sastavni dio. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije". 
Točka 5. 

Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s financijskim planom za 2018. 
Zamjenica predsjednice, Sandra Plečko, budući da je po prvi put prisutna sjednici Vijeća 
pozdravlja sve u svoje osobno ime i ime novog saziva Savjeta mladih, predsjednice Karle 
Trgovec koja nije bila u mogućnosti prisustvovati. Ispred svih članica i članova Savjeta mladih 
Grada Zaboka zahvaljuje na izboru. Program rada s financijskim planom Savjet mladih je donio 
na,2.,sjednici 5.,3., te dostavio Vijeću na potvrdu. Vezano uz provođenje mjera utvrđenih  
Lokalnim programom za mlade grada Zaboka dogovorili su od konkretnih  događanja u 
organizaciji Savjeta mladih: 9. travnja 2018.  u gradskoj galeriji  za učenike zabočkih srednjih 
škola održat će se Interaktivna prezentacija i razgovor s mladima na temu: „Mladi i alkohol“ koju 
će voditi voditeljica Kluba liječenih alkoholičara HESTA Zabok Ireneja Jurković i psiholog 
Hrvoje Maleković, a sudjelovat će i dvoje članova KLA: Daniel  i Andrea. Sredinom svibnja 
Savjet će organizirati “GALERIJA KVIZ“ – tri tima iz zabočkih srednjih škola sa ciljem 
povezivanje mladih  u zajedničkim aktivnostima, povezivanje škola. U rujnu  edukacija mladih iz  
medijske pismenosti mladih – koju će voditi Nikola Hrastinski. Vezano uz upoznavanje mladih s 
radom, ulogom i zadacima Savjeta mladih – članovi i njihovi zamjenici će po svojim školama i 
udrugama u kojima djeluju, pripremiti i prezentirati Savjet mladih. O svim aktivnostima će 
informirati Gradonačelnika, njegovu zamjenicu, predsjednika Vijeća i vijećnike. Ostale aktivnosti 
koje su navedene u programu, nije potrebno navoditi te zahvaljuje na pažnji. Josip Horvatin 
ispred UDVDR Ogranka Zabok nudi pomoć i suradnju kad god je to potrebno. Žarko Ivančić 
napominje da mnoge općine i gradovi nisu imenovali savjete mladih za razliku od Zaboka i to je 
pohvalno, želi uspješan rad Savjetu. 



 3

Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi Zaključak o 
odobravanju programa rada Savjeta mladih Grada Zaboka s financijskim planom za 2018. 
godinu: 

I. 
Odobrava se Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskom planom za 2018. 

godinu u tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio. 
II. 

Ovaj zaključak objavit će se na Službenim stranicama Grada Zaboka i stupa na snagu 
danom objave. 

Točka 6. 
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice keš. Gjalski Zabok 
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz prijedlog. Josip Horvatin ispred Odbora za izbor i 
imenovanje napominje da je osobno obavljen razgovor s kandidatkinjom, te da u svakom pogledu 
ima potencijala za ovu dužnost, koju je i do sad uspješno obavljala. Žarko Ivančić ističe da je 
gđa. Branka Vrbanec zaslužila da i dalje vodi gradsku knjižnicu. Nakon toga Gradsko vijeće 
Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice 
Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski 
 Ravnateljicom Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski imenuje se Branku Vrbanec iz 
Zaboka, Bregovita 16, na četiri godine, počevši od 2. svibnja 2018. godine. 
 

Točka 7. 
Izbor osoba kojima će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na području Grada 
Zaboka na temelju ugovora u 2018. 2019., 2020. i 2021. godini: 
Obrazloženje uz prijedloge je dao pročelnik Nenad Miletić. Josip Horvatin napominje da je 
šteta što nije stiglo više ponuda, kako se ne bi mislilo da se nekom pogoduje, velika je razlika u 
ponudama npr. razlika kod održavanja bankina je i 14 puta veća  u odnosu na odabranu ponuda i 
smatra da se takvi ponuđači ubuduće ne bi trebali uzimati u obzir. Nakon toga Gradsko vijeće 
Grada Zaboka sa 10 glasova za donosi:  
1) ODLUKU O IZBORU OSOBE kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova 
isporuka kamenog agregata za područje Grada Zaboka u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini 
na temelju ugovora: 
 1. Gradsko vijeće Grada Zaboka na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda za 
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova isporuka kamenog agregata za područje Grada 
Zaboka u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini na temelju pisanog ugovora izabire ponudu 
ponuditelja Kamenolom Gorjak d.o.o., Gornje Jesenje, Gornje Jesenje bb. 
   2.  Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke 
sklapa Gradonačelnik Grada Zaboka. 
 3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim 
troškovnikom koji postaje sastavni dio ugovora i iznosi 99.200,00 kuna godišnje (bez PDV-a), 
odnosno za razdoblje od 4 godine 396.800,00 kuna (bez PDV-a). 
 4. Plaćanje izvršenih radova na račun Izvoditelja vrši se u roku od 30 dana od dana 
podnošenja privremene odnosno okončane situacije. 
 5. Obveze Izvoditelja utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova. 
 
 
Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10 glasova za donosi: 
2) ODLUKU O IZBORU OSOBE kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova 
sanacija udarnih rupa na području Grada Zaboka u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini na 
temelju ugovora: 
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 1. Gradsko vijeće Grada Zaboka na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda za 
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova sanacija udarnih rupa na području Grada Zaboka u 
2018., 2019., 2020. i 2021. godini na temelju pisanog ugovora izabire ponudu ponuditelja POLI-
MONT d.o.o., Zabok, Špičkovina 9. 
   2.  Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke 
sklapa Gradonačelnik Grada Zaboka. 
 3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim 
troškovnikom koji postaje sastavni dio ugovora i iznosi 190.400,00 kuna bez PDV-a godišnje, 
odnosno 761.600,00 kuna bez PDV-a za razdoblje od 4 godine. 
 4. Plaćanje izvršenih radova na račun Izvoditelja vrši se u roku od 30 dana od dana 
podnošenja privremene odnosno okončane situacije. 
 5. Obveze Izvoditelja utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova. 
 
Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10 glasova za donosi: 
3) ODLUKU O IZBORU OSOBE kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova 
održavanje bankina i cestovnih jaraka, te čišćenje raslinja na području Grada Zaboka  
u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini na temelju ugovora: 
 1. Gradsko vijeće Grada Zaboka na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda za 
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanje bankina i cestovnih jaraka, te čišćenje 
raslinja na području Grada Zaboka u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini na temelju pisanog 
ugovora izabire ponudu ponuditelja Strojni iskop transport ZAJEC, Zabok, Špičkovina 12. 
   2.  Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke 
sklapa Gradonačelnik Grada Zaboka. 
 3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim 
troškovnikom koji postaje sastavni dio ugovora i iznosi 108.600,00 kuna bez PDV-a godišnje, 
odnosno 434.400,00 kuna bez PDV-a za razdoblje od 4 godine. 
 4. Plaćanje izvršenih radova na račun Izvoditelja vrši se u roku od 30 dana od dana 
podnošenja privremene odnosno okončane situacije. 
 5. Obveze Izvoditelja utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova. 
 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi: 
4.) ODLUKU O IZBORU OSOBE kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova 
održavanje nogostupa i slivnika na području Grada Zaboka  u 2018., 2019., 2020. i 2021. 
godini na temelju ugovora: 
 1. Gradsko vijeće Grada Zaboka na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda za 
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanje nogostupa i slivnika na području Grada 
Zaboka u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini na temelju pisanog ugovora izabire ponudu 
ponuditelja Strojni iskop transport ZAJEC, Zabok, Špičkovina 12. 
   2.  Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke 
sklapa Gradonačelnik Grada Zaboka. 
 3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim 
troškovnikom koji postaje sastavni dio ugovora i iznosi 38.880,00 kuna bez PDV-a godišnje, 
odnosno 155.520,00 kuna bez PDV-a za razdoblje od 4 godine. 
 4. Plaćanje izvršenih radova na račun Izvoditelja vrši se u roku od 30 dana od dana 
podnošenja privremene odnosno okončane situacije. 
 5. Obveze Izvoditelja utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova. 
 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi:  
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5) ODLUKU O IZBORU OSOBE kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova hitne 
i nepredvidive intervencije za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada 
Zaboka u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini na temelju ugovora:  
 1. Gradsko vijeće Grada Zaboka na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda za 
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova hitne i nepredvidive intervencije za održavanje 
komunalne infrastrukture na području Grada Zaboka u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini na 
temelju pisanog ugovora izabire ponudu ponuditelja Strojni iskop transport ZAJEC, Zabok, 
Špičkovina 12. 
   2.  Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke 
sklapa Gradonačelnik Grada Zaboka. 
 3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim 
troškovnikom koji postaje sastavni dio ugovora i iznosi 251.274,00 kuna bez PDV-a godišnje, 
odnosno 1.005.096,00 kuna bez PDV-a za razdoblje od 4 godine. 
 4. Plaćanje izvršenih radova na račun Izvoditelja vrši se u roku od 30 dana od dana 
podnošenja privremene odnosno okončane situacije. 
 5. Obveze Izvoditelja utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova. 
 

Točka 8. 
Imenovanje Povjerenstva Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka 
Obrazloženje je dala Natalija Gretić, te nakon toga bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno sa 12 glasova za donosi RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva Gradskog vijeća 
za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka: 

I. 
U Povjerenstvo Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka (dalje u 

tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 
1. Krunoslav Kušan, Zabok, Lug Zabočki 31b, za predsjednika 
2. Zoran Bunčec, Zabok, Prosenik Gubašrevski 5e, 
3. Nataša Hlaban, Zabok, Ulica Stjepana Radića 17a. 

Mandat članova Povjerenstva traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća Grada 
Zaboka u mandatnom razdoblju 2017-2021. 

II. 
Povjerenstvo postupa u predmetima raspolaganja nekretninama Grada Zaboka (prodaja, 

kupnja, zamjena, darovanje, osnivanje prava građenja i dr.) u kojima je za donošenje odluke 
nadležno Gradsko vijeće Grada Zaboka. 

III. 
 Zadaće Povjerenstva obuhvaćaju osobito sljedeće: otvara ponude po natječaju, provjerava 
dokumentaciju te predlaže Gradskom vijeću donošenje odgovarajuće odluke. 
 Povjerenstvo odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako je na sjednici nazočna 
većina svih članova. O radu sa sjednice vodi se zapisnik. 

IV. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Grada 

Zaboka. 
Točka 9. 

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 28.02. 2018.  
Žarko Ivančić iznosi da isplata nije bilo, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno sa 12 glasova za donosi Zaključak: I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na 
znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 
od 1. do 28. veljače 2018. godine. 

II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.  
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Točka 10. 

Zaključak o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom 
imovinom u Gradu Zaboku – na znanje 
Žarko Ivančić napominje da se Zaključak daje na znanje i o istom se ne glasa. 
 

Točka 11. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi 
Natalija Gretić iznosi da Udruga gradova između ostalog organizira i obuku gradskih vijećnika, 
te je prihvaćen njihov prijedlog da se za novi saziv organizira obuka. Dogovoreno da to bude u 
subotu, 21. 4. u  gradskoj vijećnici od 9-15 sati. Žarko Ivančić napominje da je podijeljen raspis 
za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Grada Zaboka - rok dostave prijedloga do 3. 
travnja 2018. Povodom Dana Grada 22.5. 2018. obilježit će se i 25. obljetnice grada, od 
dobivanja statusa grada. Gradonačelnik obrazlaže da će se sadržajno obogatiti program. 
Dodijelit će priznanja svim dosadašnjim gradonačelnicima i predsjednicima Gradskog vijeća. 
Ansambl LADO nastupa u sportskoj dvorani 21. 5. u 19,30 sati sa cjelovečernjim programom, 
župnik planira svoj uobičajeni program za vikend i na Dan sv. Jelene. 25. godišnjica će se na 
svečanosti popratiti slikovnim i dr. materijalima, tako da se prezentira razvoj grada. Žarko 
Ivančić napominje da ove godine ima puno važnih obljetnica: DVD Špičkovina slavi 90. 
obljetnicu, NK Mladost 80. obljetnicu, Limena glazba Prosenik 100. godišnjicu, Ansambl 60.,  
KK Zabok 40., pa će trebati voditi računa da se događanja ne preklapaju, ujedno poziva vijećnike 
da se pozivima na događanja odazivaju. Nadalje, iznosi da su na  e-mail adrese dobili poziv na 
predstavljanje programa „Aktivni u zajednici“ koje će se održati 14. 03. 2018. u 14:00 sati u  
Gradskoj galeriji, poziva članove udruga da se svakako odazovu. Program će predstaviti Zaklada 
za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Josip Horvatin moli ispred građana da se 
pješački prijelaz preko ceste u Dubravi kod željezničke postaje osvijetli, zatim je zamolio da se 
osoline po prometnicima očiste s prometnica, te da se uputi apel građanima da se potrude oko  
čišćenja pred svojim parcelama. Žarko Ivančić iznosi da su pločnici očišćeni danas, a uskoro se 
kreće u čišćenje prometnica. Josip Horvatin predlaže da se ispred čestice obitelji Turk, na kojoj 
građani stavljaju osmrtnice na obrezan bor, da se isti  makne i uredi oglasna ploča. 
Gradonačelnik iznosi da je ugovoreno čišćenje osolina po završetku sezone snijega i leda s 
izvođačem čišćenja snijega, a s obzirom na prognozu vremena još se očekuju oborine. Postavit će 
se oglasni stup na gradskom zemljištu – to je u planu. Nenad Miletić iznosi da je Gradsko vijeće 
na sjednici 25. siječnja 2018. donijelo odluku kojom je obavljanje javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada povjereno 
trgovačkom društvu Komunalno-Zabok d.o.o. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom davatelj usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada dužan je 
prije primjene cjenika, odnosno izmjene cjenika pribaviti suglasnost izvršnog tijela JLS. 
Komunalno Zabok d.o.o. je 23. veljače 2018. dostavilo Cjenik koji je razmotrilo Povjerenstvo za 
zaštitu potrošača javnih usluga. Doći će do povećanja cijena - sadašnje cijene su u rasponu od 30 
do 60 kuna, ovisno o broju članova kućanstva, a sad se prelazi na volumen spremnika, odnosno 
na količinu otpada te broj odvoza. Minimalna cijena po spremniku od 120 litara bila bi 62,16 
kune ukoliko se bio otpad zbrinjava kod kuće. Nekima će povećanje odvoza otpada biti i veće od 
50%. Cijena se povećala sa 30 kn na 62 kune. Fiksna cijena je 0,52 kune po litri ako se bio otpad 
predaje, odnosno 0,47 kuna ako se bio otpad kod kuće kompostira. Prije početka provedbe 
cjenika građani će biti informirani o istom. Komunalno će podijeliti kućanstvima sve potrebne 
spremnike. Isto tako Komunalno će pripremiti ugovore, obavijesti i izjave za sva kućanstva. 
Zoran Bunčec napominje da je bilo govora o čipiranju kanti. Gradonačelnik se nadovezuje na 
raspravu i napominje da će biti problema u obračunu po stambenim zgradama. Josip Horvatin 
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napominje da građane treba educirati: kako i na koji način zbrinjavati otpad, isto tako mišljenja je 
da je poskupljenje znatno za građane i da će predstavljati dodatni teret građanima. Nenad Miletić 
napominje da je educiranje građana obveza. Jadek  Franjo iznos da je član spomenutog 
Povjerenstva i da nije suglasan sa predloženim Cjenikom iz razloga što u istom nisu specificirani 
prihodi i rashodi vezani uz prikupljanje i odvoz otpada, te nisu specificirani prihodi koji se 
ostvaruju od prodaje otpada. Komunalno zbrinjava otpad koji ima i vrijednost, a nema podataka 
koji su prihodi od korisnog otpada, smatra da je uz cjenik trebalo priložiti i taj podatak. 
Napominje da su 62 kn  cijena jednog odvoz s brojem odvoza ta cijena se povećava. 
Gradonačelnik napominje da u RH ne postoji tržište reciklažnog otpada, a cijene papira su 
beznačajne, ostali korisni otpad se samo deponira, nama ga tko otkupiti. Jadek Franjo pita kad 
će se otvoriti nastavak ceste kroz gospodarsku zonu prema Velikom Trgovišću, te kad se ide u 
rekonstrukciju industrijske ceste i u čijem je vlasništvu. Gradonačelnik iznosi da za cestu kroz 
gospodarsku zonu još nije dobivena uporabna dozvola. Industrijska cesta je državna i 
rekonstrukcija kreće u trećem kvartalu ove godine. Zoran Bunčec pita kad ide u rekonstrukciju 
rotor kod Gjalskog. Gradonačelnik iznosi da nemamo točnih saznanja - nismo upoznati s 
projektom navodno da se pomiče prema nadvožnjaku.  
Drugih pitanja nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u 
19,00 sati.  

Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni te se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika 
sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 13. ožujka 2018. godine. 

 
 

 
         Zapisničar                                  PREDSJEDNIK 
  Gordana Dugorepec                                                                      Gradskog vijeća 
                             Žarko Ivančić, oec.  
 


