




KLASA: 024-03/22-01/007 

URBROJ: 2140-6-3/2-22-5 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 3. svibnja 2022. godine u 
Gradskoj galeriji s početkom u 16:30 sati. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka ima 13 članova. 

Prisutni: Dragutin Črnjević, predsjednik, Josip Horvatin i Mario Videk, 
potpredsjednici, te članovi: Martina Repovečki, Štefanija Kolar, Bojana Birač, Krunoslav 
Kušan i Robert Lež (10 članova).   

Odsutni: Alen Gerek, Nataša Hlaban i Branko Sadaić 

Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, pročelnica Upravnog odjela 
za EU fondove i strateške projekte Valentina Đurek,  pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo i javne potrebe Nenad Miletić, pročelnica Ureda Grada Natalija 
Gretić, pročelnica Upravnog odjela za financije Marija Sinković, samostalni upravni referent 
u Uredu Grada Kruno Čačko, viša stručna suradnica za opće poslove Maja Šimunić,  Ivan
Kovačić, novinar Zagorskog lista, Darko Fiket, novinar Zagorskog radija, Senka Susović,
novinar Radio Stubice, Nenad Kralj, Mreža TV.

Zapisnik je vodila: Maja Šimunić.  

Dnevni red je usvojen većinom glasova sa 10 glasova za te je utvrđen sljedeći 

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 15.03.2022.,

2. Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka od 1.1. do 31.12.2021.,

3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka za 2021.,

4. Zaključci o prihvaćanju Izvješća o izvršenju za 2021.:

1. ) Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku,

2. ) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku,

3. ) Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Zaboku,

4. ) Programa socijalne skrbi Grada Zaboka,

   5.) Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka, 



   6.) Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka,  

   7.) Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 
zemljišta 

   8. ) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  

   9.) Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada 

   10.) Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 

   11.) Program raspodjele sredstava od spomeničke rente,   

   12.) Programa utroška dijela sredstava turističke pristojbe, 

5. Imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice K.Š. Gjalski u Zaboku 

6. Prethodna suglasnost na Statut POU Zabok 

7. Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Urbane aglomeracije  

8. Priznanja Grada Zaboka za 2022. godinu 

9. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za 1.1. do 31.3.2022.,  

10. Vijećnička pitanja i prijedlozi.  

 

Prelazi se na rad po dnevnom redu. Dnevni red prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi.  

 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  

Nije bilo primjedbi, zapisnik je verificiran jednoglasno.  

 

Točka 2. 

 Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka od 1.1. do 
31.12.2021. 

Obrazloženje je dala pročelnica Marija Sinković. Pročelnica je objasnila kako je Grad 
Zabok planirao prihode i primitke na temelju Zakona o proračunu, ostale zakonske regulative, 
sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva, te na temelju vlastitih procjena rasta 
odnosno pada pojedinih vrsta prihoda.  U planu Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu 
planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 62.004.386,00 Kn što sa 
planiranim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 1.134.063,38 Kn iznosi sveukupno 
63.138.449,38 Kn. U okviru istih prihodi i primici Proračuna Grada Zaboka bez prenesenog 
viška u planu za 2021. godinu iznose 58.221.080,00 Kn, a vlastiti i namjenski prihodi 
proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica i Gradska knjižnica 



Ksaver Šandor Gjalski)  izuzeti od uplate u gradski proračun iznose 3.783.306,00 Kn. Isti su u 
izvještajnom razdoblju ostvareni u sveukupnom iznosu od 55.848.352,25 Kn, od toga se 
52.446.727,54 Kn odnosi na ostvarene prihode Grada Zaboka, a preostalih 3.401.624,71 Kn 
na prihode proračunskih korisnika. Pitanja nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 7 glasova za i 3 suzdržana donijelo Odluku o 
godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka od 1.1. do 31.12. 2021. godine. 

Točka 3. 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka za 2021. 

Obrazloženje je dala pročelnica Marija Sinković. Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 7 
glasova za i 3 suzdržana donijelo Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka za 
2021. godinu.  

 

Točka 4. 

 Zaključci o prihvaćanju Izvješća o izvršenju za 2021. godinu  

PODTOČKA 1: Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku 

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako je realizacija programa 
5.683.000,00 što čini 96 % od planiranog.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 7 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržanim 
donijelo prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu 
Zaboku za 2021. godinu.  

PODTOČKA 2: Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku  

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako je realizacija programa 
4.690.000,00 što čini oko 90 % od planiranog.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 7 glasova za, 1 protiv i 2 suzdržana prihvatilo  
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku.  

PODTOČKA 3: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 
Gradu Zaboku 

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako je realizacija programa 
221.875,00 kuna. Pojasnio je da je riječ o izradi projektne dokumentacije za sanaciju deponija 
u Gubaševu te da je u tijeku ishođenje potvrde na glavni projekt.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 7 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržanim donijelo 
prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom u Gradu Zaboku.  

PODTOČKA 4: Program socijalne skrbi Grada Zaboka 

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako realizacija iznosi 
3.987.000,00 kuna što je ok 93% od planiranog.  



Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno sa 10 glasova za prihvatilo Izvješće o 
izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Zaboka.   

PODTOČKA 5: Program javnih potreba u sportu Grada Zaboka 

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako je realizacija 74 %, 
odnosno 5.542.000,00 kuna. Razlog tome je narušena dinamika u projektu BRZO zbog 
narušenog tržišta. Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević pitao je kada se očekuje 
završetak radova, a Miletić je odgovorio kako bi većina radova trebala završiti do kraja lipnja, 
a najveći problem je nedostatak čelika koji se čeka. No dobavljač je rekao kako će osigurati 
dostatnu količinu. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 7 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržanim donijelo 
prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka.  

 

PODTOČKA 6: Program javnih potreba u kulturi Grada Zaboka  

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako realizacija iznosi 
1.961.000,00 % što je 94 %.   

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 10 glasova za donijelo je Izvješće o 
izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka.  

 

PODTOČKA 7: Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu 
namjene poljoprivrednog zemljišta 

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako se pri prenamjeni 
zemljišta određeni dio sredstava uplaćuje u proračun Grada, a ove je godine to bilo 29.705,11 
kuna.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 10 glasova za prihvaća Izvješće o 
izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta. 

PODTOČKA 8: Program utroška šumskog doprinosa 

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako niz godina nema uplata 
pa tako ni 2021. godine.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 10 glasova prihvaća Izvješće o izvršenju 
Programa utroška šumskog doprinosa.  

 

POTOČKA 9: Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada  

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Objasnio je kako je riječ o malom broju 
predmeta koji su još u postupku legalizacije.  



Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10 glasova za prihvaća Izvješće o 
izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada.  

PODTOČKA 10: Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 
stanarsko pravo  

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako je riječ o još neke rate 
koje su uplaćuju u proračun Grada te da je u 2021. uplaćeno 9810,35 kuna.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 10 glasova za prihvaća Izvješće o 
izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.  

 

PODTOČKA 11: Program raspodjele spomeničke rente   

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako je 2021. godine u 
Proračun grada Zaboka uplaćeno 18.051,63 lipe. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno sa 10 glasova za prihvatilo Izvješće o 
izvršenju Programa raspodjele spomeničke rente.  

PODTOČKA 12: Program utroška dijela sredstava turističke pristojbe  

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je da je u Proračun grada 
uplaćeno 5.597,24 kune.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 10 glasova za prihvatilo Izvješće o izvršenju 
Programa utroška dijela sredstava turističke pristojbe.  

 

Točka 5. 

Imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice K.Š. Gjalski u Zaboku   

Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić. Rekla je kako je natječaj raspisan u 
ožujku te je nabrojila koji su bili uvjeti te je konstatirala kako nijedan kandidat/kandidatkinja 
koji su se javili na natječaj nisu zadovoljili uvjete. Natječaj je raspisan ponovno i na njega se 
javila jedna kandidatkinja – Branka Tuđa Kanceljak. Pročelnica Gretić je objasnila da, budući 
da kandidatkinja nema položen stručni ispit, ima prema zakonu rok od tri godine da ga položi.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 10 glasova za donijelo odluku o 
imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice K.Š.Gjalski Zabok.  

 
Točka 6. 

Prethodna suglasnost na Statut POU Zabok  

Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić objasnivši kako je povod donošenja 
novog Statuta novi Zakon o obrazovanju odraslih te razne izmjene Zakona o ustanovama. 
Pročelnica je istaknula kako je novi Zakon o obrazovanju odraslih puno sadržajniji od starog, 



sada propisuje uvjete za imenovanje ravnatelja, zaposlenje andragoškog voditelja na puno 
radno vrijeme i sl. Sukladno zakonskim izmjenama, napravljene su promjene Statuta.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 10 glasova za dalo prethodnu 
suglasnost na Statut POU Zabok.  

 

Točka 7. 

Nacrt komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Urbane 
aglomeracije Zagreb 

Obrazloženje je dala pročelnica Valentina Đurek. Istaknula je kako Nacrt 
komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Urbane aglomeracije Zagreb 
izrađuje grad koji je njeno središte, a u ovom slučaju to je Grad Zagreb, a ostale jedinice 
lokalne samouprave moraju dati suglasnost.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 10 glasova za prihvatilo Nacrt 
komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Urbane aglomeracije Zagreb.  

 

Točka 8. 

Priznanja Grada Zaboka za 2022. godinu 

Za priznanja Grada Zaboka predloženi su kako slijedi – za Povelju Petar Bedeniković 
kao aktivist Crvenog križa te brojnih drugih udruga. Za Plakete – Krešimir Benčić za doprinos 
izradi tepiha i tapiserija te prenošenje svojih znanja na mlađe generacije te Đurđica Škrbec, 
djelatnica Plavinke za dugogodišnje napore pri održavanju grada čistim i urednim. Zahvalnicu 
će primiti dr. Hrvoje Šojat, za doprinos cijepljenju protiv COVID-A 19.   

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 10 glasova za donijelo Odluku o 
Priznanjima Grada Zaboka za 2022. godinu.  

Točka 9. 

Izvještaj gradonačelnik o korištenju sredstava proračunske zalihe za 1.1 do 31.3. 
2022.  

Nije bilo utroška, pa obrazloženja nisu bila potrebna. Gradsko vijeće Grada Zaboka je 
jednoglasno sa deset glasova za prihvatilo Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava 
proračunske zalihe za 1.1 do 31.3. 2022.  

 

Točka 10. 

Vijećnička pitanja i prijedlozi 

Vijećnik HDZ – a Petar Vrančić zahvalio je svima koji su sudjelovali na organizaciji 
brojnih aktivnosti za 1. svibanj. Kada su u pitanju zaključci po programima rekao je kako je 
Klub vijećnika HDZ -a zadovoljan što je realizacija visoka te da bi voljeli da se više ulaže u 
neke druge dijelove Zaboka. Postavio je pitanje o tome kakva je situacija oko premještanja 



staze. Drugo pitanje je kakva je situacija oko prijave na natječaj za predškolske ustanove te je 
dao opasku da se postavi ogledalo u Ulici A. Mihanovića, na kućnom broju 7.  

Gradonačelnik Ivan Hanžek je odgovorio, kada je u pitanju ogledalo, da je to 
konstruktivna ideja i da će se odraditi. Kada je u pitanju motokros staza, gradonačelnik je 
istaknuo kako su prije 15 godina počeli pregovori o premještanju staze i da je struka rekla 
kako je najbolje da staza bude u Gubaševu. No, kako je rekao gradonačelnik, kada su se 
pregovori malo konkretizirali, članovi motokros kluba rekli su kako im se za zemljište gdje je 
sada staza daje premalo novaca. Sada je, kaže Hanžek, došlo vrijeme da se mudre glave stave 
skupa i da se dogovori rješavanje tog problema. Gradonačelnik je i odgovorio na pitanje 
vezano uz natječaj za predškolske ustanove uz riječi kako su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje 
građevinske dozvole te da će Grad predati prijavu na taj natječaj. Dodao je i kako će se 
prijaviti i na natječaj vezan uz dogradnju osnovnih škola kada on bude raspisan. 
Gradonačelnik Ivan Hanžek osvrnuo se i na činjenicu da poskupljuju energenti uz riječi da je 
prošle godine ponuda za opskrbu električnom energijom iznosila  420.000,00 kuna, a ove 
godine je stigla ponuda na 1.720.000,00 kuna što je veliko povećanje. Pozvao je i sve 
vijećnike da se priključe i dođu na brojna događanja koja se odvijaju u svibnju. Na kraju 
sjednice predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Ćrnjević pitao je postoji li kakva prepreka ili 
se sjednice Gradskog vijeća mogu održavati i u vijećnici. Rečeno je da može pa će tako iduća 
sjednica biti održana u Gradskoj vijećnici.  

Drugih pitanja nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević u 17.32 
zaključuje sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka.  

 

Zapisničar:          Predsjednik Gradskog vijeća 

Maja Šimunić  Dragutin Črnjević 
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