
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA  ŽUPANIJA 
                 GRAD ZABOK 
            G r a d s k o  v i j e ć e 
 
KLASA: 021-05/14-01/14 
URBROJ: 2197/01-02-14-1 
Zabok, 20. studeni  2014. 

P  O  Z  I  V 
 
 Na temelju članka 44. stavka 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13.) sazivam po hitnom postupku 14. sjednicu 
Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati 
 

U ČETVRTAK, 20.  STUDENOG 2014. U 18.00 SATI 
u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat. 

 
 Za sjednicu predlažem sljedeći 

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane  
     5. studenog 2014., 
2. Prijedlog odluke  o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka, 
3. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red. Sjednica se saziva 
po hitnom postupku budući je Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/14.) određeno kako će se izbori za 
članove vijeća mjesnih odbora provesti istovremeno sa izborima za predsjednika RH. Odluka 
Vlade RH o raspisivanju predsjedničkih izbora stupa na snagu u ponedjeljak, 24. 11. 2014., od 
kad počinju teći izborni rokovi, te je potrebno donijeti Odluku o raspisivanju izbora za mjesne 
odbore, kako bi počeli teći i rokovi za izborne radnje u postupku za izbore vijeća mjesnih odbora. 

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu 
spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777. 

S poštovanjem,    
   
Za točnost otpravka                                          PREDSJEDNIK  

                                                                                                                                     
PROČELNICA                           G r a d s k o g  v i j e ć a 

Natalija Gretić, dipl.iur.                                                                 Žarko Ivančić, oec.v.r. 



          
                    
DOSTAVITI: 
1. Žarko Ivančić, Zabok, Ulica Matije Gupca 72/a,  
2. Štefanija Keresteš, Zabok, Ulica Matije Gupca 72, 
3. Ernest Oremuš, Zabok, Gubaševo 31/d, 
4. Zoran Krajačić, Zabok, Hum Zabočki 80,  
5. Stjepan Fotivec, Zabok, Špičkovina 9/a, 
6. Bojana Birač, Zabok, Ulica Tina Ujevića 1, 
7. Višnja Kukolja, Zabok, Martinišće 76, 
8. Ivan Krajačić, Zabok, Hum Zabočki 94a, 
9. Alen Gerek, Zabok, Zagrebačka ulica 22, 
10. Martina Rubil Skitanić, Zabok, Ulica Grabrovec 61, 
11. Petar Vrančić, Zabok, Ulica Stjepana Radića 1, 
12. Dragutin Tisanić, Tisanić Jarek 37, 
13. Milivoj Gregurić, Zabok, Dubrava Zabočka 136, 
14. Valter Siladi, Zabok, Pavlovec Zabočki 130, 
15. Željko Belina, Zabok, Ulica Matije Gupca 12a, 
16. Ivan Hanžek, gradonačelnik, ovdje, 
17. Nevenka Gregurić, zamjenica gradonačelnika, ovdje, 
18. Natalija Gretić, ovdje, 
19. Danijel Tuđa, ovdje, 
20. Marija Sinković, ovdje, 
21. Gordana Dugorepec, ovdje, 
22. Zagorski list, Zabok, K.Š.Gjalskog 4,  
23. Radio Zabok, Zabok,  
24. Večernji list, Krapina, Frana Galovića 1B, 
25. Radio Stubica, Donja Stubica,Toplička cesta 10,  
26. Nezavisna TV, Krapina, 
27. Radio Kaj Krapina, Krapina,  
28. Pismohrana. 



KLASA: 021-05/14-01/12                                
 

SKRAĆENI  ZAPISNIK 
 

sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada  Zaboka,  održane 5. studenog  2014. u  gradskoj vijećnici 
s početkom u 19,00 sati. 

Sjednici su prisutni: predsjednik Žarko Ivančić,oec., potpredsjednici: Štefanija Keresteš i 
Ernest Oremuš,oec., te članovi: Zoran Krajačić, Bojana Birač, bacc.oec., Ivan Krajačić, Petar 
Vrančić, dipl. oec., Valter Siladi, Željko Belina, dipl. ing., Višnja Kukolja, i Stjepan Fotivec, 
oec. Martina Rubil Skitanić, prof.. 

Sjednici nisu prisutni: Dragutin Tisanić, Milivoj Gregurić, dipl. ing. i Alen Gerek, dipl. 
ing. agroekonomije 

Nadalje, sjednici su prisutni: Gradonačelnik Ivan Hanžek,oec., Nevenka Gregurić, 
zamjenica gradonačelnika, Natalija Gretić, dipl. iur., pročelnica Ureda Grada, Marija Sinković, 
mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za financije, Danijel Tuđa, inž. građ. v.d. pročelnika  
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe,  Kruno Čačko, dipl. iur., samostalni 
upravni referent u Uredu Grada, Dijana Lovinčić Crnković, ravnateljica DV Zipkica Zabok, 
Mario Mihovilić, dipl. ing., direktor Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok, Sabina Pušec, novinarka 
Zagorskog lista, Manuela Franc, novinarka Radio Zaboka, Kralj Nenad novinar i Damir Jadan, 
snimatelj Net TV. 

Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
Žarko Ivančić, predsjednik Gradskog vijeća otvorio je sjednicu u 19.00 sati, pozdravio sve 
prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova 12. od 15. pa se može 
pravovaljano odlučivati.  
 
Žarko Ivančić - predlaže da se 10. točka dnevnog reda: Prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. pomakne i 
razmotri pod točkom 6. dnevnog reda, budući je Zagorski vodovod  u međuvremenu donio 
odluku o odabiru u postupku javne nabave, pa više nema potrebe da se predmet razmatra na 
zatvorenom dijelu sjednice, obrazloženje uz točku će dati Mario Mihovilić, direktor. Ostale točke 
dnevnog reda se pomiču redom do točke 10. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno usvaja predloženi dnevni red s predloženom 
izmjenom, kako slijedi: 

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane  
    16. rujna 2014., 
2. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova  
    razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i  
    izgubljenim životinjama, 
3. Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, 
4. Prijedlog odluke o Gospodarskoj zoni Grada Zaboka, 
5. Dječji vrtić «Zipkica», Zabok, Godišnji izvještaj o radu za odgojno obrazovnu 2013./2014.,  



    Godišnji plan i program rada i Kurikulum za odgojno-obrazovnu 2014/2015.,  
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom     
      vodovodu d.o.o., 
7. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj 
    poduzetničkih zona,  
8. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom,  
9. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 30.  
     rujna 2014., 
10. Vijećnička pitanja i prijedlozi, 
 
 
 
 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane  
 16. rujna 2014. 
Bez primjedbi verificiran je Skraćeni zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, 
održane 16. rujna 2014.  

Točka 2. 
Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova  
razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim 
i izgubljenim životinjama 
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz Prijedlog – odlukom se proširuju ovlasti komunalnog 
redara, a donijeta je zbog usklađivanja sa zakonskom regulativom te zbog prijava građana o 
neprimjerenom ponašanju neodgovornih posjednika kućnih ljubimaca, prije svega pasa. Prijave 
građana odnose se na pokušaje pomoći psima koje vlasnici drže u neodgovarajućim objektima, 
vezane, bez mogućnosti kretanja ili na zanemarivanja pasa u svakom pogledu – i zdravstvenom i 
higijenskom, ometanje susjeda u zgradama učestalim lajanjem uslijed smještaja na balkonu, 
izvođenje psa na dječja igrališta i uređene cvjetnjake. Odluka uređuje omogućavanje primjerene 
skrbi životinjama te pitanje zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih ljubimaca u skloništu za 
životinje. Martina Rubil Skitanić pita kako će građani biti informirani o odluci, te da li postoji 
sklonište za životinje. Natalija Gretić odgovara da sklonište postoji u Zlataru.  Gradonačelnik 
iznosi da će se građani informirati  preko Zabočkog lista, kao i o nekim drugim važnim 
odlukama. Valter Siladi predlaže s obzirom na prisutan trend držanja kućnih ljubimaca, Grad 
razmisli o uređenju igrališta za kućne ljubimce. Gradonačelnik podržava inicijativu, te predlaže 
lokaciju - Zaseka uz žičanu ogradu, a da se s uređenjem krene u proljeće slijedeće godine. Petar 
Vrančić predlaže da se za isto kao i za zbrinjavanje napuštenih pasa osiguraju sredstva u 
Proračunu. Natalija Gretić obrazlaže Grad Zabok ove poslove obavlja godinama, ima sklopljen 
ugovor sa Veterinarskom stanicom Zlatar za  obavljanje poslova Veterinarsko-higijeničarske 
službe na području grada, a to su: usluge skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih 
životinja, te uslugu uklanjanja lešina, a sve sukladno Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o zaštiti 
životinja. Grad je zadovoljan s kvalitetom njihove usluge. 



Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku o uvjetima i 
načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova  razmnožavanja, uvjetima i 
načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 
 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku o priključenju na 
komunalne vodne građevine.  
 

Točka 4. 
Prijedlog odluke o Gospodarskoj zoni Grada Zaboka 
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku o Gospodarskoj zoni 
Grada Zaboka.  

Točka 5. 
Dječji vrtić «Zipkica», Zabok, Godišnji izvještaj o radu za odgojno obrazovnu 2013./2014.,  
Godišnji plan i program rada i Kurikulum za odgojno-obrazovnu 2014/2015. 
Dijana Lovinčić Crnković je dala  obrazloženje uz Sažetak izvješća, programa i Kurikulum. 
Petar Vrančić je pohvalio rad vrtića. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno 
donosi  slijedeći Zaključak:  
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje:  

 - Godišnji izvještaj o radu Dječjeg vrtića «Zipkica» iz Zaboka za odgojno-
obrazovnu 2013/2014. godinu, kojeg je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Zipkica» dana 
29. kolovoza 2014. godine, 

 - Godišnji plan i program rada i Kurikulum  Dječjeg vrtića «Zipkica» iz Zaboka za 
odgojno-obrazovnu 2014/2015. godinu, kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
«Zipkica» dana 30. rujna 2014. godine. 

II. Predmetni dokumenti iz točke I. ovog Zaključka daju se u prilogu ovom Zaključku i 
čine njegov sastavni dio. 
 

Točka 6. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom     
vodovodu d.o.o.  
Petar Vrančić postavio je pitanje kakva je garancija da će sredstva kredita vratiti iz fondova te 
izrazio bojazan da Zagorski vodovod ne dođe u situaciju da je prebrzo zagrizao preveliki kolač. 
Mario Mihovilić odgovorio je da su nositelj projekta Hrvatske vode  koje brinu da projekt ne 
krene krivim putem te da potvrdu nemaju napismeno, no na svakom sastanku dobivaju obećanja 
da će se to riješiti preko strukturnih fondova, a suglasnost je dalo 96,5 posto JLS. Zagorski 
vodovod zatražio je od Grada Zaboka kao jednog od suoosnivača suglasnost za kreditno 
zaduženje u svrhu rješavanja imovinsko – pravnih odnosa za Aglomeraciju Zabok i Aglomeraciju 
Zlatar te kupnju vozila za obavljanje djelatnosti odvodnje. Kredit iznosi 11,8 milijuna kuna, od 
čega je za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa potrebno 9,8 milijuna kuna, a sredstva se 
nabavljaju kroz HBOR-ov program. Pristigle su ponude tri banke, a najpovoljnijom je ocijenjena 



ona Zagrebačke banke prema kojoj trošak kredita iznosi 2,3 milijuna kuna. Rok otplate je 5 
godina, a poček dvije godine, a sve u svrhu velikog projekta poboljšanja infrastrukture za 
odvodnju otpadnih voda područja aglomeracija Zabok i Zlatar, za koji procijenjena vrijednost 
ulaganja iznosi 72,6 milijuna eura, što bi se s 90 posto financiralo iz strukturnih fondova i 
državnih sredstava, a 10 posto Zagorski vodovod. Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa može 
se svrstati u prihvatljive troškove, pa se po prihvaćanju projekta od EU fondova očekuje povrat 
sredstava i prijevremeno vraćanje kredita. 
Stjepan Fotivec je naglasio da je prethodna suglasnost na kreditno zaduženje već dana i da nema 
razloga da se suglasnost za kreditno zaduženje za tako važan i velik projekt ne donese, te 
podržava i suglasan je s tekstom prijedloga odluke. Raspravu je nastavio Petar Vrančić pitanjem 
da li će se sredstva namjenski trošiti ili će se trošiti i za druge namjene. Mario Mihovilić 
obrazlaže da novci za projekt neće ići preko Zagorskog vodovoda već preko Hrvatskih voda i 
Ministarstva. Gradonačelnik  napominje  da se radi o  projektu vezanom uz zaštitu okoliša. U 
slučaju da ne uđemo u njega doći ćemo u situaciju da ćemo sami kreditnim zaduženjima kod 
komercijalnih banaka to graditi ili plaćati kazne.  Ističe da je Zabok uvijek imao viziju, a u ovom 
slučaju naš je rizik isti kao i postotak u vlasništvu, odnosno 8,6 posto, pa i da moramo to 
jednokratno isplatiti, ne radi se o prevelikom iznosu. Projekt je od svih JLS podržan, jer niti jedna 
ne može u projekt ući samostalno. 
Petar Vrančić istaknuo je da će vijećnici HDZ-a glasovati protiv jer je kreditno zaduženje za 
Grad Zabok preriskantno.  
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 8 glasova za, tri protiv i jednim suzdržanim 
glasom donosi Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom 
vodovodu d.o.o., kako slijedi: 

Članak 1.  
Daje se suglasnost za dugoročno kreditno zaduženje društvu „Zagorski vodovod“ d.o.o. za 

javnu vodoopskrbu i odvodnju iz Zaboka, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, a u svrhu  
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Aglomeracija Zabok i Zlatar te za kupnju vozila potrebnog 
za obavljanje djelatnosti odvodnje. 

Članak 2.  
 „Zagorski vodovod“ d.o.o. dužan je pribaviti suglasnost za kreditno zaduženje i od          

ostalih suosnivača društva sukladno Zakonu. 
Članak 3.  

Namjena kredita: -rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Aglomeracija Zabok i Zlatar 
                             -kupnja vozila potrebnog za obavljanje djelatnosti odvodnje 
Iznos kredita: 11.850.000,00 Kn 
Vrsta kredita: dugoročni kredit 
Rok otplate: 5 godina u 20 jednakih tromjesečnih obroka 
Poček: 2 godine 
Kamatna stopa: fiksna 3,53%  
Efektivna kamatna stopa: 3,76%  
Naknada za obradu kredita: 0,50% jednokratno 
Naknada za rezervaciju sredstava:0,25% godišnje 



Naknada za prijevremeni povrat: 1%  
Članak 4.  

Zadužuje se „Zagorski vodovod“ d.o.o. da: 
- provede potrebne postupke javne nabave sukladno zakonskoj regulativi, 
- dostavi Gradu Zaboku u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovor o zaduživanju kako bi 

Grad Zabok na vrijeme mogao ispuniti svoju obvezu i dostaviti Ministarstvu financija RH 
obavijest o sklopljenom ugovoru, a sve sukladno članku 90. stavku 4. Zakona o 
proračunu, 

- tromjesečno, do 5. tog u mjesecu dostaviti Gradu Zaboku izvještaje o otplati kredita. 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Točka 7. 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj 
poduzetničkih zona 
Gradonačelnik je dao obrazloženje.  Iznosi kako su pojedini  govorili da Grad nije dosta ulagao 
u razvoj gospodarske zone, pa korist priliku da zahvali Državnoj reviziji koja je crno na bijelo 
prikazala neke podatke koje mnogi ne žele vidjeti iz politikantskih i drugih razloga. Tako se vidi  
da je od 30 milijuna kuna koliko je uloženo u Gospodarsku zonu grada Zaboka Grad uložio 26 
milijuna, a 3 fondovi i ministarstva. Nasuprot tome, u krapinsku  Gospodarsku zonu 9 milijuna 
uložio je Grad, a 9 milijuna država. Što se tiče učinaka osnivanja poduzetničkih zona, iz izvješća 
je vidljivo da su vrijednosno najznačajnija ulaganja u poduzetničke zone Grada Zaboka od 32,8 
milijuna kuna te se iz tablice da iščitati da u njoj djeluje 90 aktivnih poduzetnika, 1809 
zaposlenika, a ulaganja po zaposleniku iznose 18.147 kuna. Činjenica je da je svojevremeno bio 
trend formiranja poduzetničkih zona, a da mnoge nisu saživjele  i to je konačno ovom revizijom 
došlo na vidjelo. Petar Vrančić obrazlaže da se u dosadašnjim raspravama vezanim uz 
gospodarsku zonu isticalo to da se u gospodarsku zonu puno uložilo u odnosu na to koliko se  
vratilo. Zatim je pitao da li je u planu rekonstrukcija Prilaza dr. Franje Tuđmana, tzv. Industrijske 
cesta, radi se o cesti opasnog rizika jer su na njoj učestale prometne nesreće, a osim toga 
rekonstrukcija je neophodna i zbog brojnih gospodarskih subjekata uz ovu prometnicu. 
Gradonačelnik odgovara da je Projekt rekonstrukcije i modernizacije Prilaza dr. Franje 
Tuđmana je gotov. Tender za izvođenje radova, prema informacijama kojima raspolažemo, ide 
van u prosincu u javne oglase i raspisivanje natječaja, očekujem da rekonstrukcija krene u kasno 
proljeće iduće godine. Kad se stavi u funkciju brza cesta Mokrice – Bračak krenut će 
rekonstrukcija.  Dogovoreno je s Hrvatskim cestama da možemo krenuti s nekim radovima koji 
neće bitno utjecati na odvijanje prometa i prije nego što završi gradnja ceste Mokrice – Bračak. 
No, dok ona nije gotova, a to znači negdje u rujnu ili listopadu iduće godine, teško je očekivati da 
se Industrijska cesta zatvori za promet i da se sav promet pusti kroz sam grad Zabok, to znači da 
bi u rujnu ili listopadu iduće godine krenuli oni pravi radovi sa svim ljudima i strojevima.  
Nadalje u raspravi vezanoj uz gospodarsku zonu učestvovali su Stjepan Fotivec, koji je 
napomenuo da je osobno bio za kreditno zaduženje-za ulaganje u gospodarsku zonu, Željko 
Belina koji je naglasio da je Odluku o realizaciji projekta  „Gospodarska zona Grada Zaboka“ 
donijelo Gradsko vijeće još 2002. Stjepan Fotivec obrazlaže da je mislio na infrastrukturno 
uređenje gospodarske zone i zaduženje za komunalnu infrastrukturu. Gradonačelnik se 
nadovezao pojašnjenjem da je 2006. prihvaćena investicija infrastrukturnog uređenja dijela 



Gospodarske zone Grada Zaboka od Ulice Celine do potoka Sitnica. Program za tu investiciju 
izradila je tvrtka POLINOM d.o.o. 
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasnom donosi slijedeću  Odluku:  

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Krapinsko-zagorske 
županije KLASA: 041-01/14-10/12 URBROJ: 613-08-14-125 od 20. listopada 2014. godine, 
koju je na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju („Narodne 
novine“ br. 80/11.) obavio Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica. 

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.   
 

Točka 8. 
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom 
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku, kako slijedi: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
gospodarenja otpadom na području Krapinsko-zagorske županije KLASA: 041-01/13-10/23 
URBROJ: 613-07-14-104 od 10. listopada 2014. godine, koju je na temelju odredbi članaka 12. i 
14. Zakona o Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“ br. 80/11.) 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.   
 

Točka 9. 
Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 
30. rujna 2014. 
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 

I.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o korištenju 
sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 30. rujna 2014. godine.    

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

Točka 10. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi  
Željko Belina je iznio problem s korištenje puta kod Zaboky sela, budući je gosp. Tkalčević  
porušio stabla. Ispred Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo je obavljen razgovor  s gosp. 
Tkalčevićem i utvrđeno je da se radi o preventivnom čišćenju kako snijeg i led  zimi padajući s 
drveća ne bi zatrpavao cestu. Petar Vrančić je postavi pitanje da li se rješava pitanje Doma u 
Jakuševcu. 



 Natalija Gretić vezano uz Dom u Jakuševcu obrazlože - Grad je u sudskom sporu sa 
Trgocentrom koji polaže pravo vlasništva na nekretninu, pa su pokrenuli tužbu, a naše je pravo da 
to osporavamo, postupak je u tijeku. 

Drugih prijedloga ili pitanja nije bilo, pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić 
zaključuje sjednicu u 20,40  sati. Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, prilažu se ovom 
zapisniku, te se predlaže verifikacija skraćenog zapisnika sa 13. sjednice  Gradskog vijeća Grada 
Zaboka od 5. studenog  2014.  

 
 
 

         Zapisničar                                  PREDSJEDNIK 
  Gordana Dugorepec                                                                G r a d s k o g   v i j e ć a 
                             Žarko Ivančić, oec.  
 
 



                        
          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD ZABOK 
                 Gradonačelnik                            
 
KLASA: 013-03/14-01/02 
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      GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 

 
 
PREDMET: Izbori za mjesne odbore 

- odluka o raspisivanju izbora 
 
 
 Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 18. ožujka 2014. 
godine, donijelo je Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/14.). 
 
 Člankom 32. stavkom 5. predmetne Odluke određeno je kako će se izbori za članove 
vijeća mjesnih odbora provesti istovremeno sa izborima za predsjednika RH. 
 Isti birački odbori koji će provoditi izbore za predsjednika Rh provest će izbore i za 
članove vijeća mjesnih odbora. 
 
 Izbori za predsjednika održat će se u nedjelju, 28. prosinca 2014. godine. 
 
 Člankom 5. stavkom 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka 
(«Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 5/14.) propisano je da izbore za članove 
vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće Grada Zaboka. 
 
 Slijedom iznijetog, a obzirom da Odluka Vlade RH o raspisivanju predsjedničkih izbora 
stupa na snagu u ponedjeljak, 24. studenog 2014., od kad počinju teći izborni rokovi, predlaže se 
Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese odluku o raspisivanju izbora za mjesne odbore, 
kako bi počeli teći i rokovi za izborne radnje u postupku za izbore vijeća mjesnih odbora.  
 
 Grad Zabok ima 7 mjesnih odbora određenih Statutom Grada Zaboka („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.), a vijeće mjesnog odbora ima 7 članova koji se 
biraju razmjerni izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini izbornu 



jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području tog mjesnog odbora i koji pristupe 
glasovanju, na temelju kandidacijskih lista biraju sve članove vijeća. 
 Izborna procedura provodit će se kao i u lokalnim izborima, na odgovarajući način. 
 
 

        GRADONAČELNIK 
         Ivan Hanžek,oec. 
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PREDMET: Izbori za mjesne odbore  
                     - odluka o raspisivanju, donosi se 
 

Na temelju članka 31. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije" br. 9/13. i 16/14.) i članka 5. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 
Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 5/14.), Gradsko vijeće Grada 
Zaboka na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 21. studenog 2014. godine, donijelo je  
 

O D L UK U  
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka 

 
I. 

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka. 
 

II. 
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 28. prosinca 2014. godine. 

 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu 24. studenog 2014. godine. 
 
 

                  PREDSJEDNIK  
                  Gradskog vijeća 

                                           Žarko Ivančić, oec. 
 

 
DOSTAVITI:  
1. Upravni odjel za financije, ovdje, 
2. Za objavu, 
3. Za zbirku akata, 
4. Za prilog zapisniku, 
5. Pismohrana.  


