




KLASA: 021-05/21-01/021 
URBROJ: 2197/01-02-21-13     
 

 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 13. prosinca 2021. godine u Gradskoj 

galeriji s početkom u 18:00 sati. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka ima 13 članova. 
Prisutni: Dragutin Črnjević, predsjednik, Josip Horvatin (došao nakon usvajanja dnevnog reda, 

a prije druge točke dnevnog reda) i Mario Videk, potpredsjednici, te članovi: Martina Repovečki, 
Štefanija Kolar, Bojana Birač, Krunoslav Kušan, Petar Vrančić, Robert Lež, Žarko Ivančić, Branko Sadaić 
(11 članova). 

Odsutni: Alen Gerek i Nataša Hlaban.  
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, viša stručna suradnica za 
financije Ivana Belinić, samostalni upravni referent u Uredu Grada Kruno Čačko, viša stručna 
suradnica za opće poslove Maja Šimunić,  stručni suradnik za infrastrukturu u Upravnom odjelu za 
komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka Danijel Tuđa,  Sabina Pušec, novinarka 
Zagorskog lista, Darko Fiket, novinar Zagorskog radija, Sebastijan Fuštin, novinar Radio Stubice, Zrinka 
Babić, novinarka TV ZAPAD. 

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 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 30. studeni 2021., 
2.  Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2021.: 
    1.) Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu, 
    2.) Prijedlog I. izmjene Odluke o  izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2021., 
    3.) I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu    
        Zaboku za 2021. godinu, 
    4.) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 
         2021.godinu,   
    5.) I. izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u  
         Gradu Zaboku za 2021. godinu    
    6.) I. izmjene Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2021. godinu,  
    7.) I. izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2021. godinu,  
    8.) I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2021. godinu, 
    9.) I. izmjene Programa utroška dijela sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu, 
    10.) I.  izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene    
        poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka u 2021. godini, 
   11.) I. izmjena Programa raspodjele spomeničke rente za 2021. godinu,  
   12.) I. izmjena Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko            
          pravo, 
3. Proračun Grada Zaboka za 2022. godinu: 
   1.) Prijedlog odluke o proračunu Grada Zaboka za 2022. te projekcija za 2023. i 2024., 
   2.) Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2022., 
   3.) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2022., 
   4.) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboka za 2022., 
   5.) Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2022.,  



   6.) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2022., 
    7.) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022., 
    8.) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.,         
    9.) Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko  
            pravo za 2022.,  
   10.) Prijedlog Programa raspodjele spomeničke rente za 2022., 
   11.) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene  
           poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zaboka za 2022.,  
   12.) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2022., 
4. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom, 
5. Prijedlog odluke o proglašenju javnim dobrom u općoj uporabi, 
6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u     2022. 
godini, 
7. 1.) Analiza stanja sustava civilne zaštite nas području Grada Zaboka u 2021. godini,  
    2.) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka za 2022. godinu s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje, 
8. Povjeravanje komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu PLAVINKA, d.o.o., donošenje  
    odluka o povjeravanju obavljanja uslužne komunalne djelatnosti: 

1.) održavanje javnih zelenih površina,  
2.) održavanje čistoće javnih površina, 
3.) obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i ukopa pokojnika,  
4.) usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, 

9. Ispravak Odluke – Godišnja pomoć umirovljenicima povodom Božića 2021. godine. 
10.Proračunska zaliha, 
11. Vijećnička pitanja i prijedlozi.  
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu 
 
 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  

Verificiran je jednoglasno s 10 glasova za.  Primjedbu na Zapisnik imao je nezavisni vijećnik Branko 
Sadaić rekavši kako u njega nije uneseno njegovo pitanje o izgradnji Pump tracka te da mu na njega 
nitko nije odgovorio. Gradonačelnik Ivan Hanžek odgovorio mu je te detaljno iščitao cijene i 
kvadrature sličnih projekata u okolici i onog u Zaboku uz napomenu da nisu svi jednake veličine pa ne 
mogu i jednako koštati. Drugih primjedbi nije bilo. Zapisnik je verificiran.  
 
Stigao je vijećnik Josip Horvatin. 
 

Točka 2. 
Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu 
PODTOČKA 1: Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 

2021. godinu 
Obrazloženje je dala viša stručna suradnica za financije Ivana Belinić. Objasnila je kako je riječ 

o uravnoteženju proračuna budući da se nalazimo na kraju proračunske godine te su gotovo u 
potpunosti vidljivi svi rashodi i prihodi. Osim potrebe za uravnoteženjem, prijedlog odluke o I. 
izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka sadrži i preneseni višak iz prethodnih godina, a 
slijedom svega navedenog I. izmjene i dopune iznose 63.138.449,38 kuna. Rasprave nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je s 7 glasova za i 2 protiv i 2 suzdržana donosi Odluku o I. 
izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu.  



PODTOČKA 2: Prijedlog I. izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2021. 
godinu 

Obrazloženje je dala viša stručna suradnica za financije Ivana Belinić. Rasprave nije bilo. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka je s 7 glasova za i 2 protiv i 2 suzdržana donosi I. izmjene Odluke 

o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu.  
 
PODTOČKA 3: I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu 

Zaboku za 2021. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, 

Nenad Miletić. Nabrojio je najvažnije promjene u programu. Tako je istaknuo da je unesena razlika od 
50 – ak tisuća kuna za održavanje nogostupa u Ulici Matije Gupca gdje je zahvat proširen od prvotnog 
plana, zatim kod rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Lugu Zabočkom gdje je iznos smanjen jer je 
projektantska cijena bila veća od one koja je ugovorena. Razlika se, prema riječima pročelnika 
Miletića, dogodila i kod iznosa u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa u Ulici Ivane i Cvijete Huis 
koji se ove godine neće rješavati. Nadalje, smanjen je i iznos za projektnu dokumentaciju za radove u 
naseljima Repovec i Tisanić Jarek budući da nije projektiran cijeli dio nego se projektira po fazama, a 
druga faza tek predstoji. Isto tako, stavka koja je dodana je ona za izradu idejnog rješenja realizacije 
nadvožnjaka, a sredstva su povećana i za rekonstrukciju parkirališta i oborinske odvodnje kod DVD  - 
a Špičkovina. Dodana su i sredstva za rekonstrukciju nerazvrstane ceste kod HT – a, a troškovi 
izgradnje javne rasvjete svedeni su na nulu. Pročelnik Miletić rekao je kako su usklađeni i manji 
troškovi uređenja igrališta, a veća izmjena odnosi se na igralište Špičkovina III gdje je cijena veća nego 
ona procijenjena. Dodana je i stavka izgradnje igrališta za odbojku na pijesku što jednom dijelom 
sufinancira LAG Zagorje – Sutla, a ostalo je osigurao Grad Zabok. Rasprave nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je s 7 glasova za i 2 protiv i 2 suzdržana donosi I. izmjene i 
dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2021. godinu.  

 
PODTOČKA 4: I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Zaboku za 2021. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, 

Nenad Miletić. Rekao je kako su povećana sredstva za održavanje parkova i dječjih igrališta te su 
povećana sredstva za uređenje javne rasvjete ( investicijsko održavanje), povećani su i troškovi za 
nabavu iluminacije za blagdane kao i sredstva za redovno održavanje groblja. Rasprave nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je s 7 glasova za i 2 protiv i 2 suzdržana donosi I. izmjene i 
dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2021. godinu.  

 
PODTOČKA 5: I. izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom u Gradu Zaboku za 2021. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, 

Nenad Miletić. Objasnio je kako se radi o povećanju sredstava za sanaciju odlagališta u Gubaševu. 
Rasprave nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno  je s 7 glasova za i 2 protiv i 2 suzdržana donosi I. 
izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2021. godinu.  

 
 
PODTOČKA 6: I. izmjene Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2021. godinu  
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Napomenuo je kako se radi o povećanju 

sredstava za jednokratne novčane pomoći, a smanjenje kod studentskih stipendija koje se dogodilo 
zbog toga što mladi odustaju od naših stipendija ako dobiju državne ili neke druge, veće stipendije. 
Pročelnik je napomenuo kako se povećanje dogodilo i na stavci jednokratnih novčanih pomoći za 
djecu, a smanjenje na stavci MIPOS II. Pročelnik je objasnio i da se odustalo od projekta SUPERSTAR 
zbog objektivnih razloga, odnosno zato što se uspostavilo kako on nije isplativ obzirom da velik broj 



korisnika koji bi mogli biti prihvatljivi za projekt, nisu u mogućnosti biti dio njega jer su već dio nekog 
drugog sličnog. Rasprave nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 11 glasova za donosi I. izmjene Programa 
socijalne skrbi Grada Zaboka za 2021. godinu.  

 
PODTOČKA 7: I. izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2021. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Objasnio je kako je najveće usklađenje kod 

biciklističke rute BRZO gdje je evidentirano smanjenje sukladno realizaciji ove godine. Rasprave nije 
bilo. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 7 glasova za, 2 protiv i 2 suzdržana donosi I. izmjene 
Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2021. godinu.  

 
PODTOČKA 8: I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2021. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako se značajno povećanje dogodilo 

kod Pučkog otvorenog učilišta kojemu je dana kapitalna donacija za nabavu računala za održavanje 
nastave Fakulteta za organizaciju i informatiku. Rasprave nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi I. izmjene Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Zaboka za 2021. godinu.  

 
PODTOČKA 9: I. izmjene Programa utroška dijela sredstava turističke pristojbe za 2021. 

godinu 
Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić. Istaknula je kako se rado o usklađenju oko  

ubiranju turističke pristojbe za 2021. godinu, a iduću godinu ovakav Program Grad više nije dužan 
donositi. Rasprave nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi I. izmjene Programa 
utroška dijela sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu.  

 
PODTOČKA 10: I. izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zaboka u 2021. godini 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako je riječ o usklađenju s 

realizacijom budući da je zbog izmjena prostornog plana došlo do povećanja na spomenutoj stavci. 
Rasprave nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi I. izmjene Programa 
korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na 
području Grada Zaboka u 2021. godini. 

 
PODTOČKA 11: I. izmjene Programa raspodjele spomeničke rente za 2021. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Istaknuo je kako se radi o usklađenju s 

realizacijom. Rasprave nije bilo. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi I. izmjene Programa 

raspodjele spomeničke rente za 2021. godinu.  
 
 
PODTOČKA 12: I. izmjene Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima 

postoji stanarsko pravo  
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Istaknuo je kako je također riječ o usklađenju s 

realizacijom. Rasprave nije bilo.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi I. izmjene Programa 

utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.  
 
 

 



Točka 3. 
Proračun Grada Zaboka za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu 
PODTOČKA 1: Prijedlog odluke o proračunu Grada Zaboka za 2022. godinu te projekcije za 

2023. i 2024. godinu 
Prije samog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević napomenuo je kako 

je uz Odluku primljen i Zaključak gradonačelnika od 10. prosinca 2021. kojim su prihvaćena dva 
amandmana članice Gradskog vijeća  Nataše Hlaban koji su postali sastavni dio proračuna i o njima se 
ne glasa odvojeno.   

Obrazloženje o prijedlogu Odluke dala je viša stručna suradnica za financije Ivana Belinić. 
Istaknula je kako konsolidirani proračun za 2022. godinu, uz višak iz prethodnog razdoblja, iznosi 
91.300.000,00 kuna. Vijećnik Petar Vrančić (HDZ) istaknuo je kako su materijali opširni pa bi bilo 
dobro da stignu vijećnicima nešto ranije. Dodao je kako je klub vijećnika HDZ – a dao amandman da 
se višak iz proteklih godina preraspodjeli za Dječji vrtić Zipkica, odnosno za sufinanciranje boravka 
djece kako bi se roditelji rasteretili plaćanja. Vrančić je također rekao kako klub vijećnika HDZ – a stoji 
na usluzi Gradu za pomoć oko bilo kakvih projekata. Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević 
pohvalio je suradnju i pozdravio riječi podrške koje je uputio vijećnik Vrančić. Dodao je kako 
amandman HDZ – a nije odbačen zbog sadržaja, nego je odbačen iz razloga što nije došao u roku.  

Gradonačelnik Ivan Hanžek rekao je kako se slaže da bi materijali ranije trebali ići no da je u 
Upravnom odjelu za financije bilo nekoliko djelatnica pozitivnih na COVID, a pročelnica je bila na 
bolovanju. Iduće će se godine, dodao je, inzistirati da se o proračunu pred Gradskim vijeće raspravlja 
već krajem studenog. Naglasio je kako, kada je višak sredstava u pitanju, on koristi za plaćanje onih 
troškova koji dospijevaju u prvim danima nove godine. Osvrnuo se i na cijenu vrtića u Zaboku, 
odnosno onom dijelu koji roditelji plaćaju uz riječi da grad Zabok ima najnižu cijenu vrtića od svih 
gradova u Krapinsko – zagorskoj županiji, a jednu od najnižu od svih JLS u Zagorju. Ekonomska cijena 
je rasla kroz godine, no Grad nije povisivao cijenu roditeljima. Istaknuo je kako bi on predložio jedan 
drugi prijedlog, a taj je da se pokuša realizirati da sva djeca u osnovnoj školi imaju besplatan obrok, 
odnosno besplatnu kuhinju. Istaknuo je kako je Grad Zabok na svoj teret podigao plaće tetama te 
kako je to veliki trošak, no to je ulaganje u djecu i tu ne treba štediti.  

Petar Vrančić složio se s gradonačelnikom oko oslobođenje od plaćanja prehrane te da su oni 
spremni uvijek to podržati. Kad je u pitanju vrtić, rekao je kako Grad Zabok ima najveći proračun pa je 
u redu da ima najveći teret na sebi kad je u pitanju plaćanje vrtića. Gradonačelnik Ivan Hanžek 
konstatirao je da tako i je.  

Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević rekao je kako se i on slaže bi dnevni red trebao 
biti manji i da bi trebalo biti više vremena za raspravu o pojedinim točkama, no kako je ovo sjednica 
na kojoj su rebalans i proračun pa je on jednostavno morao biti takav. Istaknuo je kako bi bilo puno 
više vremena za brojne aktivnosti ako bi se proračun ranije donio pa će se tome težiti.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 7 glasova za i 4 glasova protiv donosi Odluku o Proračunu 
Grada Zaboka za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024.  godinu.  

 
PODTOČKA 2: Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2022. godinu  
Obrazloženje je dala viša stručna suradnica za financije Ivana Belinić.  Rasprave nije bilo.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 7 glasova za i 4 glasova protiv donosi Odluku o 

izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2022. godinu.  
 
PODTOČKA 3: Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 

2022. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe 

Nenad Miletić. Ukratko je obrazložio Program građenja rekavši kako će se raditi na rješavanju 
imovinsko – pravnih odnosa za nogostup u Naselju Tomeki, kao i sredstva za rješavanje pitanja ceste 
prema Vodospremi. Isto je tako osiguran iznos za elaborat za smirivanje prometa na  brojnim 
lokacijama u Zaboku, zatim za idejno rješenje i dokumentaciju za TRG K.Š. GJALSKOG, pješačke staze 
u Ulici Stjepana Radića do Naselja Borovčaki (projektna dokumentacija), izgradnja nogostupa u 



naselju Repovec, početak radova na nogostupu u Zabočkoj cesti od trafostanice do dječjeg igrališta, 
rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Špičkovini. Isto tako, predviđena su sredstva i za rješavanje sve 
potrebne dokumentacije za izgradnju nadvožnjaka kod Đačkog puta kao i prilaznih cesta te će se 
nastaviti raditi na nogostupu u naselju Jakuševec i Martinišće, kao i nastavak radova na rekonstrukciji 
nerazvrstane ceste u Lugu Zabočkom, a rješavat će se i imovinsko pravni odnosi u Ulici I. i C. Huis kao 
i daljnja modernizacija nerazvrstanih cesta i javne rasvjete. Nastavit će se i ulaganje u dječja igrališta, 
kao i u izradu potrebne dokumentacije za rekonstrukciju Parka Milana Prpića. Rekonstrukcija i 
uređenje dječjeg igrališta u Jakuševcu Zabočkom također se planira, a pri kraju je idejno rješenje  kao 
i radovi na igralištu u Repovcu, kao i u Humu Zabočkom. Nastavit će se i uređenje dječjeg igrališta u 
Špičkovini 3. Također, planira se uređenje igrališta uz OŠ K.Š. Gjalskog, odnosno nogometnog igrališta 
s umjetnom travom, a tu je i izgradnja PUMP track staze te nabava opreme za dječja igrališta za 
potrebe koje se ukažu tijekom godine. Pri kraju je i idejno rješenje za groblje u Jakuševcu. Izgradnja 
potpornog zida s otvorima za urne također je u planu iduće godine.  

Vijećnik Robert Lež postavio je pitanje  jesu li u proračunu planirani radovi u Zabočkoj cesti 
vezani uz nogostup, pročelnik Nenad Miletić odgovorio je da jesu, no u smislu rješavanja imovinsko 
pravnih odnosa. Nakon što se oni riješe, može se ići u daljnje radove. Predsjednik Gradskog vijeća 
Dragutin Črnjević pitao je koliko traje postupak rješavanja imovinsko – pravnih odnosa, rečeno mu je 
da ovisi o volji stranaka. Također, postavio je i pitanje vezano uz Park Milana Prpića. Zanimalo ga je 
hoće li Grad u 2022. godini izraditi projektnu dokumentaciju. Pročelnik Nenad Miletić rekao je kako 
se most u sklopu projekta BRZO planira realizirati početkom druge polovice 2022. godine te kako je 
definitivno plan izrada projektne dokumentacije te da bi građevinska dozvola za park mogla biti 
dobivena do kraja prvog kvartala iduće godine.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 7 glasova za, 2 suzdržana glasa i 2 protiv donosi Program 
građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku u 2022. godini.  

 
 
PODTOČKA 4: Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 

2022. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako ovaj program obuhvaća, 

primjerice, sanaciju udarnih rupa, održavanje nogostupa, bankina, zimsku službu, održavanje javnih 
površina, zelenih površina, groblja i sl. , kao i brigu o javnoj rasvjeti i iluminaciji za blagdane. Pitanja 
nije bilo. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 7 glasova za, 1 suzdržanim i 2 protiv donosi Program 
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku u 2022. godini.  

Napomena: Vijećnik Robert Lež je izašao i nije glasovao o ovoj točci.  
 
PODTOČKA 5: Prijedlog Programa socijalne skrbi u Gradu Zaboku za 2022. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Istaknuo je kako ovaj program obuhvaća 

sredstva za djelovanje Crvenog križa, za određene projekte i programe, zatim sredstva za stipendije, 
naknade za novorođene, jednokratne novčane pomoći, i sl. U ovom programu uključeni su i troškovi 
za projekt MIPOS II čija se konačna realizacija očekuje u 2022. godini. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 11 glasova za donosi Program socijalne skrbi u 
Gradu Zaboku za 2022. godinu.  

 
PODTOČKA 6: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Zaboku za 2022. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Za rad udruga putem Sportske zajednice izdvojit 

će se milijun i 550 tisuća kuna što je, rekao je pročelnik, povećanje za 200 tisuća kuna. Za održavanje 
sportske dvorane izdvojit će se 900 tisuća kuna. Za sportsko – rekreacijski centar ZASEKA izdvojit će 
se 10 tisuća kuna za rješavanje nekih naknada vezanih uz projekt. Za taj projekt postoji građevinska 
dozvola. U ovaj program uključen je i projekt BRZO kao i razvoj cikloturizma te nastavak radova na 
biciklističkim stazama. Rasprave nije bilo.  



Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 7 glasova 7, 1 suzdržanim i 2  donosi Program 
javnih potreba u sportu u Gradu Zaboku za 2022. godinu.  

 
PODTOČKA 7: Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Zaboku za 2022. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako ovaj program obuhvaća rad 

knjižnice, POU, aktivnosti udruga civilnog društva, župa Zabok i Bedekovčina, manifestacija u kulturi i 
slično. Rasprave nije bilo. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 11 glasova za donosi Program javnih potreba u 
kulturi u Gradu Zaboku za 2022. godinu.  

 
 
PODTOČKA 8: Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rasprave nije bilo.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 11 glasova za donosi Program utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2022. godinu. 
 
PODTOČKA 9: Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko pravo za 2022. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rasprave nije bilo.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 11 glasova za donosi Program utroška sredstava 

od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.  
 
PODTOČKA 10: Prijedlog Programa raspodjele spomeničke rente za 2022. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rasprave nije bilo.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 11 glasova za donosi Program raspodjele 

spomeničke rente za 2022. godinu.  
 
PODTOČKA 11: Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu  
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rasprave nije bilo.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 11 glasova za donosi Program korištenja 

sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu.  
 
 
PODTOČKA 12: Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Zaboka za 2022. godinu 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rasprave nije bilo. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 11 glasova za donosi Program korištenja 

sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na 
području grada Zaboka za 2022. godinu.  

 
Nezavisni vijećnik Žarko Ivančić otišao je sa sjednice nakon ove točke. (19:34 sati)  
 
Gradonačelnik Ivan Hanžek istaknuo je kako je proračun najvažniji dokument te zahvalio na 

potpori koja je dana za proračun. Istaknuo je kako gaji nadu da će se tokom godine imati rasprave o 
rebalansu zbog pozitivnih promjena. Vezano uz to, posebno je spomenuo investitore koji se u sve 
većoj mjeri interesiraju za poslovanje u Gradu Zaboku. Dodatno veseli, istaknuo je, da se svaki dan 
sve više ljudi doseljava u Zabok i to je trend koji se ne zaustavlja. Očekuje se natječaj za PŠ 
Špičkovina, a ide i natječaj za dogradnju OŠ u Zaboku. Sukladno dobivenim informacijama, ta dva 
projekta su gotovo sigurna za prolaz. Zbog svega što se događa, naglasio je gradonačelnik, bit će 
potrebno ići na izradu novog prostornog plana.  

 



 
Točka 4. 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako je tijekom srpnja  u JLS na 

području naše županije Državni ured za reviziju provodio reviziju učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom. Ocijenili su u našem gradu Zaboku učinkovitom, a dobiveno je 
nekoliko preporuka za poboljšanje. Dio smo izvršili, dio ćemo izvršiti.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 7 glasova za i 3 suzdržana prihvatilo Izvješće o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom.  

 
 

Točka 5. 
Prijedlog odluke o proglašenju javnim dobrom u općoj uporabi 
Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić. Objasnila je kako je 2018. na snagu stupio 

novi zakon o komunalnom gospodarstvu. On je, u jednom od svojih članaka predvidio da, 
angažiranjem geodeta izmjeri komunalna infrastruktura na terenu i ako se ona do 2018 .godine 
koristila kao takva, ona će se upisati na JLS bez obzira tko je u gruntovnici upisan, a Grad nema 
nikakve obaveze nadoknade sredstava. Ova točka odnosi se na pomoćno igralište NK Rudara, a ono 
će biti upisano na Grad Zabok do kraja 2021. godine. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno sa 10 glasova za donijelo je Odluku o proglašenju 
javnim dobrom u općoj uporabi.  

Točka 6. 
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 

2022. godini 
Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić. Istaknula je kako političke stranke i nezavisni 

vijećnici koji su ušli u vijeće imaju pravo na financiranje političkih aktivnosti iz proračuna grada 
Zaboka.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno sa 10 glasova za donijelo je Odluku o 
raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2022. godini.  

 
Točka 7. 

PODTOČKA 1: Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Zaboka u 2021. 
godini 

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rasprave nije bilo.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno sa 10 glasova prihvatilo je Analizu stanja sustava 

civilne zaštite na području grada Zaboka.  
 
PODTOČKA 2: Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Zaboka za 2022. godinu 

s financijskim učincima na trogodišnje razdoblje  
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rasprave nije bilo.  

               Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno sa 10 glasova prihvatilo Plan razvoja sustava 
civilne zaštite na području grada Zaboka za 2022. godinu  s financijskim učincima na trogodišnje 
razdoblje.  

 
 
                                                                   Točka 8.  
Povjeravanje komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu PLAVINKA d.o.o., donošenje 

odluke o povjeravanju obavljanja uslužne komunalne djelatnosti 
PODTOČKA 1: Održavanje javnih zelenih površina 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić uz objašnjenje kako to obuhvaća košnju, 

orezivanje i sakupljanje biljnog otpada i sl. Rasprave nije bilo. 



               Gradsko vijeće Grada Zaboka s 9 glasova za i 1 protiv donijelo Odluku o povjeravanju 
održavanja javnih zelenih površina tvrtki Plavinka. 

 
PODTOČKA 2: Održavanje čistoće javnih površina 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Istaknuo je da se to odnosi na strojno i ručno 

čišćenje cesta i javnih površina, čišćenje snijega i leda, postavljanje košara i čišćenje istih i sl. Rasprave 
nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 10 glasova za donijelo je Odluku o povjeravanju 
poslova podržavanja čistoće javnih površina tvrtki Plavinka.   

 
PODTOČKA 3: Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i ukopa pokojnika 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rasprave nije bilo.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka s 9 glasova za i 1 suzdržanim donijelo je Odluku o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i ukopa pokojnika tvrtki Plavinka.  
 
PODTOČKA 4:  Obavljanje usluge parkiranja na uređenim javnim površinama 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rasprave nije bilo.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 10 glasova za donijelo je Odluku o obavljanju 

usluge parkiranja na uređenim javnim površinama. 
 
Vijećnik Robert Lež rekao je kako šetnici uz novouređenu industrijsku cestu nema nijedna 

kanta za smeće. Gradonačelnik Ivan Hanžek objasnio je kako Hrvatske ceste nemaju još trajnu 
uporabnu dozvolu. Kada to dobiju, onda se može krenuti i s postavljanjem koševa za smeće. 
Napomenuo je kako uz tu cestu ima jedan veći potez zemljišta na kojem će se zasaditi drveće. To će 
se učiniti i uz garaže Elektre u centru grada.  

 
 
 
 
                                                                   Točka 9.  
Ispravak Odluke – Godišnja pomoć umirovljenicima povodom Božića 2021. godine 
Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Objasnio je kako se dogodila slučajna omaška 

pri pisanju broja umirovljenika. Naime,  u jednom od cenzusa za davanje pomoći umjesto broja 
umirovljenika 92, upisan je broj 49 no svi novčani iznosi u odluci su točno upisani.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 10 glasova za donijelo je Ispravak Odluke – 
Godišnja pomoć umirovljenicima povodom Božića 2021. godine.  

 
                                                              Točka 10. 
                Proračunska zaliha 

S obzirom da utroška nije bilo,  obrazloženje nije bilo potrebno davati. Gradsko vijeće 
jednoglasno s 10 glasova za donosi Odluku o utrošku sredstava proračunske zalihe.  

 
                                                                 Točka 11. 
                                               Vijećnička pitanja i prijedlozi 
Vijećnik Petar Vrančić zaželio je svima sretan Božić i želju za dobrom suradnjom. Vijećnik 

Mario Videk pitao je hoće li se održati Večer Zabočana.  Gradonačelnik Ivan Hanžek rekao je kako je 
zdravlje građana u prvom planu pa Večer Zabočana neće biti jer je riječ o masovnom događanja na 
koje dolazi velik broj ljudi, a organizacija takvog događanja samo za probrane ne bi bilo u redu. 
Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević pročitao je objavu vijećnika Branka Sadaić u kojoj 
spominje kako Grad Zabok nije osigurao poklone za djecu za sv. Nikolu već im je poklonjena samo 
čokoladica. Pročitao je i reakciju Grada Zaboka u kojoj stoji kako su ove godine također nabavljeni 
pokloni za djecu, no kako su ove godine oni dostavljeni sredinom prosinca kada su vrtić i škola imali 



završne priredbe pred Božić. Višim razredima, koji ne dobivaju pakete, kupljeni su slatkiši da se 
počaste. Pokloni za djecu predviđeni su, kao što je rekla pročelnica Natalija Gretić, već godinama, a 
njihova vrijednost kreće se u iznosu oko 20 – ak kuna. Branko Sadaić komentirao je kako mu je drago 
da je Grad nakon njegovog članka odlučio kupiti poklon. Gradonačelnik Ivan Hanžek rekao je kako 
gradski vijećnik imam mogućnost i mora pitati gradske službe o svemu što ih zanima, ali kada netko 
optužuje ljude koji obavljaju odgovorno svoj posao, onda to nije u redu. Dodao je kako nije u redu 
skupljati ljude poene na djeci te kako nije uredu kako kolega Sadaić vrijeđa i tvrtku u kojoj radi, 
Hrvatske željeznice, a vezano uz elektrifikaciju pruge što je, smatra gradonačelnik Ivan HanžeK, 
povijesni događaj za grad Zabok.  

Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević rekao je kako bi se možda i moglo sumnjati u 
nešto da ti paketi dosad nisu svake godine bili dostavljani djeci, ali jesu. Dodao je kako nije  dobro 
sakupljati političke poene za djecu. Vijećnik Branko Sadaić pitao je koji je bio smisao prvih čokoladica. 
Pročelnica Natalija Gretić odgovorila je kako je DND Zabok dobio donaciju čokolada za svu djecu, pa 
je Grad svoje pakete dostavio 16., odnosno 17. prosinca uz slatkiše za više razrede.  

Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević svima je čestitao Božić i novu godinu.  
Pitanja više nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća u 20:11 sati zaključuje sjednicu.  
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni pa se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika sa 5. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 13. prosinca 2021. godine. 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                                            Predsjednik Gradskog vijeća 
Maja Šimunić      Dragutin Črnjević  
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