
KLASA: 021-05/19-01/008 
Urbroj: 2197/01-03/2-19-5 

SKRAĆENI  ZAPISNIK 
 

sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 19. rujna 2019. u gradskoj vijećnici, 
s početkom u 18:00 sati. 

Prisutni: Žarko Ivančić, predsjednik, Ernest Oremuš i Nevenka Gregurić, potpredsjednici, 
te članovi: Zoran Krajačić, Bojana Birač, Rino Valec, Martina Repovečki, Josip Horvatin, Mario 
Videk, Franjo Jadek, Zoran Bunčec, Martina Rubil Skitanić, Nataša Hlaban. 

Odsutni članovi: Valentino Herceg i  Krunoslav Kušan (opr). 
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, Marija Sinković, pročelnica Upravnom odjelu za 
financije, 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, Darko Fiket, novinar Zagorskog radija, Senka 
Susović, novinarka Radio Stubice, Sara Posavac novinarka TV Zapad i Nenad Kralj novinar 
Mreže TV. 

 Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
Dnevni red jednoglasno sa 13 glasova je usvojen, te jednoglasno utvrđen sljedeći  

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 10. 7. 2019., 
2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2019. 
3. Izvješća o polugodišnjem izvršenju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine: 
    - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019., 
    - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019., 
    - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2019., 
    - Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2019., 
    - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2019., 
    - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019., 
    - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2019, 
    - Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih   
      zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2019., 
    - Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019., 
    - Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog     
      zemljišta na području Grada Zaboka za 2019., 
    - Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2019.,  
4. Izvješće o radu Gradonačelnika siječanj - lipanj 2019., 
5. Izvješće o provedbi lokalne razvojne strategije Grada Zaboka za 2018., 
6. Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Zipkica“Zabok, 
7. 1) Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
    stadionima i igralištima, 
    2) Nogometni stadioni i igrališta NK Mladost i NK Đalski - sklapanje aneksa ugovorima o  
    korištenju po revizijskom nalazu, 
8. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za srpanj i kolovoz 2019. 
9. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
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 Prelazi se na rad po dnevnom redu. 
Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 
10. 7. 2019. 
Na zapisnik  nije bilo primjedbi te je isti verificiran. 

Točka 2. 
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2019. 
Obrazloženje je dala pročelnica Marija Sinković- Proračuna Grada Zaboka za 2019. - ukupni 
konsolidirani Proračun Grada Zaboka iznosi 54.333.016,62 kune od toga se 50.362.555, 62 kune 
odnosi se na prihode Grada, dok se 3.970.461,00 kuna odnosi na vlastite i namjenske prihode 
proračunskih korisnika. Proračun od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine ostvaren je u iznosu od  
43 % odnosno ukupni prihodi i primici iznosili su 23.575.935,93 kuna, dok su ukupni rashodi i 
izdaci iznosili 22.070.929,25 kuna te ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja 
iznosio je 1.505.006,68 kuna, dok je preneseni višak prihoda 5.521.498,62 kuna. Napomenula je 
da ćemo na kraju godine imati stanoviti višak, što je dobro, jer se ne zna kakav će biti ishod nove 
porezne politike na ostvarenje prihod naredne godine.  
Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka bez rasprave, jednoglasno sa 13 glasova za donosi 
Odluku o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 
01. siječnja do 30. lipnja 2019.  godine. 

Točka 3. 
Izvješća o polugodišnjem izvršenju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine: 
    - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019., 
    - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019., 
    - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2019., 
    - Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2019., 
    - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2019., 
    - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019., 
    - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2019, 
    - Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih   
      zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2019., 
    - Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019., 
    - Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog     
      zemljišta na području Grada Zaboka za 2019., 
    - Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2019. 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić – iznosi da programi idu svojom dinamikom 
realizacije, ali se osvrnuo prije svega na izvršenje Programa gradnje i održavanja komunalne 
infrastrukture:imali smo izvanredno održavanje nogostupa u Naselju Tomeki, radove na 
izvanrednom održavanju nogostupa u Ulici Matije Gupca u samom centru koji se privode kraju, 
slijedi uređenje zelenih površina na jesen. Izgradnja nogostupa i obilježavanje pješačkog prijelaza 
u Zaseki - ugovoreni su radovi i dogovoreno da se uz sportske terene poravna lokacija zemljom 
koja će se dovoziti s iskopa uz Industrijsku cestu. Izgradit će se i nogostup u Martinišću  u 
suradnji sa ŽUC-om. Vezano uz dva autobusna stajališta u Jakuševcu Zabočkom s vlasnicima 
zemljišta je dogovoreno izdvajanje parceleza autobusno stajalište, u tijeku je rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa. Izvanredno održavanje Strossmayerova ulice je dovršeno, sad se 
kompletira dokumentacija za tehnički pregled. U projektnoj smo fazi održavanja Zagrebačke 
ulice, za ulicu Naselje Borovčaki ugovoren je izvođač radova i u narednom periodu očekujemo 
sanaciju ove ulice. Nadalje, stvoreni su uvjeti  za početak radova na uređenju parka kod Trga 
Dragutina Domjanića, pripremljena je sva potrebna dokumentacija, provedena javna nabavu i 
sklopljen ugovor s izvođačem za rekonstrukciju raskršća Ulice I. i C. Huis, Ulice Matije Gupca i 
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Đačkog puta, odnosno rekonstrukciju semafora a  proširit će se i radijus raskršća, radi lakšeg 
manevra autobusa i svih ostalih vozila - u suradnji sa ŽUC-om na jesen se planira realizacija. U 
planu je izvanredno održavanje ceste u Lugu Zabočkom – oborinska odvodnja. Sa Zagorskim 
vodovodom je dogovoreno da prvo oni riješe kanalizaciju a onda će se Grad uklopiti s radovima 
na oborinskoj odvodnji i kompletnoj rekonstrukciji ceste sljedeće godine. Održavanje mosta u 
Repovcu - projekti sanacije su gotovi. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta je u tijeku, jedna je gotova 
a dvije su u pripremi. Nadalje, radovi na cesti Jadeki-Grdenci su dovršeni, rekonstruiran je 
odvojak od podvožnjaka autoceste do ceste u Grdencima te pripremljena dokumentacija za 
tehnički pregled.Vezano uz javnu rasvjetu u projektu rekonstrukcije Industrijske ceste  Grad 
Zabok se uključio da od Regeneracije do Plodina izvede javnu rasvjetu. Zajedno sa Zagorskim 
vodovodom Grad Zabok se uključio u rješavanje vodoopskbe u ulici Rebro. Vezano uz izgradnju  
dječjih igrališta i parkova, otvoren je skate park kod OŠ. Idejno rješenje rekonstrukcije parka M. 
Prpića je pripremljeno ali se stalo radi rekonstrukcije pruge i biciklističke rute kojom je planiran i 
biciklistički most iznad igrališta u parku. Obnova igrališta u Špičkovini je dovršena. Vezano uz 
uređenje parka D. Domjanića, ugovoren je izvođač. U planu je izgradnja dječjeg igrališta u 
Bregima Zabočkim, očekujemo rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Kod kapitalnog ulaganje u 
groblje započela je gradnja grobnih okvira u neizgrađenom dijelu, radovi su u tijeku. Vezano uz 
cestu Jadeki – Grdenci još treba riješiti signalizaciju. Vezano uz društveni dom u Proseniku 
Gubaševskom  završeni su radovi, na tehničkom pregledu uočeni su manji nedostaci koji su 
uklonjeni i čeka se uporabna dozvola. Završeni su radovi kompletne rekonstrukcije instalacija  
vodovoda i sanitarija i grijanje u Dječjem vrtiću Zipkica i dr. Žarko Ivančić predlaže da se 
svakako riješi dječje igralište u Bregima Zabočkim. Gradonačelnik pojašnjava da su u pitanju 
dvije lokacije, no za jednu lokaciju, koja je bolja, postoje još neriješeni imovinsko-pravni odnosi 
koje treba riješiti. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 glasova za donosi Zaključak, 
kako slijedi: 

I.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje sljedeća Izvješća: 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Gradu Zaboku za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine,  

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Zaboku za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za razdoblje 
od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za razdoblje 
od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

- Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima 
postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od spomeničke rente za razdoblje 
od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

- Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 
01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine,  
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- Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zaboka za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

- Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2019. 
godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 

 
II.  

Izvješća iz članka I. nalaze se  u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavi dio.  
III.   

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja  
Točka 4. 

Izvješće o radu Gradonačelnika siječanj - lipanj 2019. 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 glasova za donosi sljedeći 
Zaključak: 
 Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj 
– lipanj 2019. 
 Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 

Točka 5. 
Izvješće o provedbi lokalne razvojne strategije Grada Zaboka za 2018. 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić, napominje da su ciljevi izvještavanja o provedbi 
mjera Lokalne razvojne strategije Grada Zaboka: prikazivanje provedenih razvojnih mjera u 
jednoj kalendarskoj godini i prikaz postignutih rezultata provedenih razvojnih mjera pomoću 
zadanih indikatora. Ima problema s dobivanjem podataka od svih subjekata, ali bez obzira na to 
prikupljeni podaci pokazuju da naši programi pridonose razvoju Zaboka.  
Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 glasova za donosi Odluku: 

I. 
Usvaja se Izvješće o provedbi lokalne razvojne strategije Grada Zaboka za 2018. godinu. 

II. 
Izvješće iz točke I. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 
Točka 6. 

 Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Zipkica“Zabok 
Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić, a nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno donosi Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića ZIPKICA, kako 
slijedi: 

I. Dijanu Lovinčić-Crnković iz Zaboka, Hum Zabočki 29a, imenuje se ravnateljicom 
Dječjeg vrtića Zipkica na vrijeme od 4 (četiri) godine, počevši od 1. studenog 2019. godine. 
 II. Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zipkica sklopiti ugovor o 
radu s Dijanom Lovinčić-Crnković. 

Točka 7. 
1) Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
    stadionima i igralištima 
2) Nogometni stadioni i igrališta NK Mladost i NK Đalski - sklapanje aneksa ugovorima o  
    korištenju po revizijskom nalazu 
Marija Sinković je dala obrazloženje uz izvješće Revizije. Ovim izvješćem, u dijelu koji se 
odnosi na Zabok obuhvaćena su dva nogometna igrališta u vlasništvu Grada Zaboka: Sportski 
centar Zaseka i Sportski centar Đalski. Istaknute su preporuke da treba analizirati i vrednovati 
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učinke upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja i korištenja, utvrđivanja utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može 
unaprijediti. Vezano s tim donijet će se Plan provedbe naloga i preporuka. U raspravi je 
učestvovao Gradonačelnik i Natalija Gretić. Nakon toga Gradsko vijeće jednoglasno sa 13 
glasova za donosi Odluku: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne 
samouprave na području Krapinsko-zagorske Županije, koje se odnosi na Grad Zabok KLASA: 
041-01/18-10/84, URBROJ: 613-07-19-70 od 17. srpnja 2019. godine, koju je na temelju odredbi 
članka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“ br. 25/19.) obavio 
Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin. 

II. Zadužuju se upravna tijela Grada Zaboka da u poslovanju iz svoje nadležnosti, 
postupaju po preporukama Izvješća iz točke I. ove Odluke, te sukladno zakonskoj regulativi. 

III. Izvješće iz točke I. daje se u prilogu ove Odluke, te čini njezin sastavni dio.   
 
 2) Pročelnica Natalija Gretić dala je obrazloženje uz Prijedlog zaključka o sklapanju aneksa 
ugovorima o  korištenju po revizijskom nalazu. Iznosi da će se zaključiti anexi Ugovora o 
korištenju sa dionicima kojima je isto dano na upravljanje i raspolaganje i utvrđivanje ovlasti  
i odgovornosti pojedinih dionika te nadzor nad predmetnim igralištima. Nakon toga Gradsko 
vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 glasova za  donosi Zaključak: 
I. Povodom naloga i preporuka iz Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na 
području Krapinsko-zagorske županije, Grad Zabok će s Nogometnim klubom Mladost i 
Nogometnim klubom Đalski Gubaševo sklopiti anekse Ugovorima o dodjeli Sportskog centra 
Zaseka odnosno Sportskog centra Đalski na upravljanje i korištenje, u koje će se unijeti odredbe 
kojima će se provesti nalozi i preporuke revizije. 
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Točka 8. 
Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za srpanj i kolovoz 2019. 
Isplata nije bilo, te Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 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. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine. 

II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.  
Točka 9. 

Vijećnička pitanja i prijedlozi 
Ivan Hanžek informira prisutne o zatvaranju deponije u Gubaševu i obvezi da deponija u Gorjak 
u Krapini prihvati otpad. Krakom naš otpad nije želio primati i bilo je dosta natezanja oko cijene , 
ali nakon dogovora i intervencije nadležnog Ministarstva sad se otpad vozi na deponiju Gorjak. 
Vijećnicima je na znanje dostavljena Odluku Gradonačelnika o zatvaranju odlagališta 
komunalnog otpada Gubaševo u Zaboku. 
Franjo Jadek pita da li moraju cestom u Lugu Zabočkom voziti autobusi i kamioni i može li se 
to zabraniti, te može li se vlasnicima kuće koja se nalazi desno od pružnog prijelaza u Lugu 
Zabočkom kod igrališta sugerirati da skrate živicu budući da smeta preglednosti izlaska na glavnu 
cestu, predlaže da na teren izađe komunalni ili poljoprivredni redar. Ivan Hanžek informira 
prisutne da su odabrana dva kandidata za prometne redare koji počinju s radom 1. 10. 2019.  U 
Lugu smo bili svjedoci da su vozili kamioni i autobusi, pa su iz tog razloga postavljeni ležeći 
policajci. Predlaže da građani iskoriste mogućnost prijave onih koji se ne pridržavaju prometne 
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signalizacije – prijavom Policiji dostavom snimki prekršaja, a za koju mogućnost još mnogi 
građani ne znaju. Josip Horvatin napominje da se izvođači radova na gradilištima u Zaboku ne 
pridržavaju normi osiguranja gradilišta, nisu dobro ograđena, posebno na gradilištu 
rekonstrukcije željezničke pruge - prijelazi preko pruge su nasipanim grubim kamenom i 
neprohodni, posebno za pješake i starije osobe, dostavna vozila građevnog materijala prometuju 
bez nadzora i sl.  Predlaže da se izvođač radova i HŽ upozori da povedu više računa o sigurnosti 
građana i svih  drugih sudionika u prometu. Gradonačelnik iznos da je u startu gradilište bilo 
ograđeno i osigurano ali da su sad zbog intenziteta radova maknute ograde na više mjesta. Žarko 
Ivančić se nadovezuje ističući  da prijelaz preko pruge kod Obrtničkog doma treba urediti za 
pješake, barem poravnati udarne rupe. Zoran Bunčec predlaže da se riješi problem javne rasvjete 
nasuprot društvenog doma u Proseniku Gubaševskom. Naime, kako je rekonstrukcija društvenog 
doma pri kraju i dobro je osvijetljen, a  nasuprot doma u sporednoj cesti Cvitanovići - Grahi 
nema javne rasvjete. Radi se oko 400 m ceste, mjesni odbor je uspio dogovoriti sa HEP-om da o 
svom trošku postave mrežu (kablovi i stupovi) jedino još nedostaju rasvjetna tijela, pa moli da 
Grad nabaviti 5 rasvjetnih tijela koja nedostaju. Nadalje, iznosi da asfaltirano igralište u 
Gubaševu, koje koriste školska djeca treba urediti, barem iscrtati linije, postaviti koševe i sl. 
Nenad Miletić iznosi da dolazi oprema za dječja igrališta i u planu je uređenje i spomenutog 
igrališta. Nataša Hlaban pita da li imamo informaciju o projektu reGENERATOR. 
Gradonačelnik – za dva do tri tjedna ćemo znati da li je prošao na natječaju. Žarko Ivančić 
iznosi kako su reakcije građana na nove uspornike prometa u Humu odnosno Lugu Zabočkom 
dobre, te pita da li je u planu postavljanje i na drugim problematičnim lokacijama u gradu. 
Gradonačelnik iznosi kako je u tijeku presvlačenje mikro asfaltom kod Kiwija da bi se smanjio 
problem nestabilne podloge u lošim vremenskim uvjetima. Nadalje, iznosi kako je problem gust 
raspored pješačkih prijelaza u Zaboku, pa će morati odlučiti kod kojih pješačkih prijelaza 
postaviti spomenute nove uspornike.  
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća, Žarko Ivančić zaključuje 
sjednicu u 19 sati. Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni pa se predlaže verifikacija Skraćenog 
zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 19. rujna 2019. godine. 

 
 

     
         
         Zapisničar                             PREDSJEDNIK 
                                                                                                    Gradskog vijeća 
  Gordana Dugorepec                                                   Žarko Ivančić,oec. 
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