




KLASA: 021-05/16-01/01                                
URBROJ:2197/01-02-15-5                            

 SKRAĆENI  ZAPISNIK 
 

sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 15. ožujka 2016. u gradskoj 
vijećnici, s početkom u 18:00 sati. 

Sjednici su prisutni: predsjednik Žarko Ivančić, potpredsjednici: Štefanija Keresteš i 
Ernest Oremuš, te članovi: Bojana Birač, Martina Rubil Skitanić, Zoran Krajačić, Ivan 
Krajačić, Valter Siladi, Stjepan Fotivec, Dragutin Tisanić, Damir Herčko i Željko Hrastinski. 

Sjednici nisu prisutni: Milivoj Gregurić, Željko Belina, Petar Vrančić. 
Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, zamjenica gradonačelnika Nevenka 
Gregurić, Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada, Marija Sinković, pročelnica Upravnog 
odjela za financije, Danijel Tuđa, v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo i javne potrebe, Karla Trgovec, predsjednica Savjeta mladih, novinarka 
Zagorskog lista Maja Poljak i Manuela Franc, novinarka Radio Zaboka. 

Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
Žarko Ivančić, predsjednik Gradskog vijeća, otvorio je sjednicu u 18:00 sati, pozdravio 

sve prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Gradskog vijeća 
(12 od 15 članova), pa se može pravovaljano odlučivati. 
Predložio je dopunu dnevnog reda točkama: 
15. Prijedlog odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi: 
      - Zagorska ulica  
      - nerazvrstana cesta uz Dom DVD Pavlovec 
16. Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Zabok  - skidanje svojstva 
javnog  
     dobra. 
Pitanja i prijedlozi postaju točkom 17. 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja predložene dopune dnevnog reda,  te nakon toga 
jednoglasno utvrđuje sljedeći  
 

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane  
     21. siječnja 2016., 
2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata i početku mandata zamjeniku člana, 
3. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2015., 
4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2015. 
5. Izvješća o izvršenju: 
 - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015., 
 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.  
 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015., 
 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2015.,  
 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,  
 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015.,  
 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2015., 
 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2015., 
 - Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2015., 
 - Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  
   zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015., 
6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015., 
7. Izvještaj o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj–prosinac 2015.,  
8. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za 2015., 
9. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLS  
     na području KZŽ, 
10. Sportski i društveni domovi Grada Zaboka, prijedlozi zaključak i ugovora o dodjeli  
      nekretnina na korištenje,  
11. Prijedlog odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području – Vodovod, 
12. Prijedlog odluke o razrješenju mrtvozornika i imenovanju novog za područje Grada 



      Zaboka,    
13. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj i veljaču     
     2016., 
14. Zaključak o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom  
      imovinom u Gradu Zaboku – na znanje, 
15. Prijedlog odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi: 
      - Zagorska ulica  
      - nerazvrstana cesta uz Dom DVD Pavlovec 
16. Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Zabok  - skidanje svojstva 
javnog  
     dobra. 
17. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, 
održane  
 21. siječnja 2016. 
Bez primjedbi verificiran je Skraćeni zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, 
održane 21. siječnja 2016. 

Točka 2. 
Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata i početku mandata zamjeniku člana 
Žarko Ivančić konstatira mirovanje mandata članu Gradskog vijeća Grada Zaboka Alenu 
Gereku zbog obnašanja nespojive dužnosti i početak mandata zamjeniku člana Željku 
Hrastinski. 
Poziva gosp. Željka Hrastinski da potpiše svečanu PRISEGU, te mu čestitam na početku rada 
u Gradskom vijeću. Gradsko vijeće Grada Zaboka primilo je na znanje Izvješće mandatne, 
kako slijedi: 

I. Temeljem članka 79. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 
144/12.) utvrđuje se 

- mirovanje mandata člana Gradskog vijeća Grada Zaboka ALENA GEREKA, Zabok, 
Zagrebačka ulica 22, od dana 26. veljače 2016. godine, uslijed prihvaćanja obnašanja 
nespojive dužnosti (pomoćnik  ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, dana 17. veljače 
2016. godine). 

II. Temeljem članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima utvrđuje se  
- početak mandata zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Zaboka ŽELJKU 

HRASTINSKI (HDZ), Zabok, Pavlovec Zabočki 47A, s danom 7. ožujka 2016. godine, 
neizabranom kandidatu s iste liste s koje je izabran i član kojem mandat miruje, kao prvi 
sljedeći neizabrani kandidat s liste. 

III. Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ 
 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2015. 
Potrebno obrazloženje je dala Marija Sinković, te nakon toga bez rasprave, Gradsko vijeće 
Grada Zaboka jednoglasno (12 glasova za)  donosi Odluku o godišnjem izvještaju o izvršenju 
Proračuna Grada Zaboka za 2015. 
 

Točka 4. 
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2015. 
Prijedlog  odluke je obrazložila Marija Sinković, te nakon toga, bez rasprave, Gradsko vijeće 
Grada Zaboka jednoglasno, sa 12 glasova za donosi Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja 
Grada Zaboka iz 2015. 
 

Točka 5. 
Izvješća o izvršenju: 
 - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015., 
 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.  



 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015., 
 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2015.,  
 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,  
 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015.,  
 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2015., 
 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2015., 
 - Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2015., 
 - Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  
   zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015., 
 
Obrazloženje uz Prijedloge su dali Danijel Tuđa i Marija Sinković, Nakon toga, bez rasprave  
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno  s 12 glasova za, donosi Zaključak, kako slijedi: 

I.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja sljedeća Izvješća o izvršenju: 
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 

2015., 
- Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.  
- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015., 
- Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2015.,  
- Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,  
- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 

2015.,  
- Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2015., 
- Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2015., 
- Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2015., 
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih  zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015. 
II.  

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

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije».  

Točka 6. 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. 
Obrazloženje je dao Danijel Tuđa i Gradonačelnik. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno s 12 glasova za donosi slijedeći Zaključak: 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Zabok za 2015. 
godinu KLASA: 350-07/16-01/01 URBROJ: 2197/01-05/3-15-3, koje je donio gradonačelnik 
Grada Zaboka. 

II. 
 Izvješće iz točke I. nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

Točka 7. 
Izvještaj o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj–prosinac 2015. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka, bez rasprave, jednoglasno s 12 glasova za donosi slijedeći 
Zaključak: 
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – 
prosinac 2015. Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 8. 

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za 2015. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka, bez rasprave, jednoglasno s 12 glasova za donosi slijedeći 
Zaključak: Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće o radu Savjeta mladih Grada 
Zaboka za 2015. godinu. Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 9. 



Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLS  
na području KZŽ 
Obrazloženje je dala Natalija Gretić, iznosi da je  Revizija je s radom u Gradu Zaboku 
započela dana 23. veljače 2015. godine, a dovršena je dostavom izvješća dana 12. siječnja 
2016.  
Sukladno nalazu i preporukama za učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama, Grad 
treba poduzeti daljnje aktivnosti na utvrđivanju stvarnog stanja imovine kojom Grad upravlja 
i raspolaže, provjeriti postojeće upise u zemljišnim knjigama i katastru nekretnina te ustrojiti 
registar imovine. Osim toga, predlaže se donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja 
imovinom, donošenje godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja imovinom te normativno 
uređenje procedura prilikom raspolaganja imovinom Grada., te preporuča da Grad prilikom 
davanja prostora na korištenje udrugama u obliku nefinancijske podrške za financiranje 
programa i projekata provede javni natječaj u skladu s Zakonom o udrugama i Uredbom o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge, što je provedeno. Valter Siladi napominje da nedostaje 
spomenuta Strategija. Natalija Gretić napominje da je donijet Plan provedbe preporuka u 
reviziji učinkovitosti. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 12 glasova za 
donosi slijedeću Odluku: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
koji se odnosi na Grad Zabok KLASA: 041-01/15-10/12 URBROJ: 613-04-16-117 od 12. 
siječnja 2016. godine, koju je na temelju odredbi članka 14. stavka 4. Zakona o Državnom 
uredu za reviziju („Narodne novine“ br. 80/11.) obavio Državni ured za reviziju, Područni 
ured Krapina. 

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 10. 
Sportski i društveni domovi Grada Zaboka, prijedlozi zaključaka i ugovora o dodjeli  
nekretnina na korištenje  

1) Društveni dom DVD Pavlovec Zabočki – dodjela na korištenje DVD-u Pavlovec, 
2) Sportski centar ZASEKA – dodjela na upravljanje i korištenje NK Mladost Zabok, 
3) Sportski centar Đalski – dodjela na upravljanje i korištenje Hrvatskom sportskom 

društvu Đalski. 
Natalija Gretić je dala obrazloženje. Martina Rubil Skitanić iznosi da se u Društvenom 
domu u Grabrovcu održavaju privatne zabave, glasno se pušta glazba, ne vodi se dovoljna 
briga o inventaru i okolišu, te pita kod koga su ključevi od doma. Žarko Ivančić iznosi da je 
iz spomenuti razloga promijenjena brava i da su sad ključevi u Gradskoj upravi. Valter Siladi 
predlaže da se kod sklapanja ugovora vodi računa da se Ugovor istekom roka  može produljiti 
aneksom Ugovoru ako se obje strane tako sporazume, te da korisnik ima nakon isteka roka 
pravo prvenstva pri daljnjem ugovaranju korištenja nekretnine. U raspravi je još učestvovao 
Gradonačelnik i Danijel Tuđa.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka, bez rasprave, jednoglasno s 12 glasova za donosi slijedeće 
Zaključke: 
1) Društveni dom DVD Pavlovec Zabočki – dodjela na korištenje DVD-u Pavlovec 
 
I. Grad Zabok dodjeljuje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pavlovec, Pavlovec Zabočki 
48, na korištenje bez naknade nekretninu oznake kčbr. 2016/2 (odgovara kčbr. 9448 k.o. 
Zabok), javna zgrada, zemljište za sport i rekreaciju i dvorište, upisana u zk.ul.br. 208 k.o. 
Zabok (u naravi: Društveni dom DVD Pavlovec sa popratnim sadržajima). 
Nekretnina se dodjeljuje izravno, bez provođenja javnog natječaja, obzirom to omogućuje 
članak 4. Odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog 
društva („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 31/15.). 
II. Grad Zabok će s DVD-om Pavlovec sklopiti ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje 
kojim će se urediti međusobna prava i obveze obiju strana, i to na rok od 2 godine. Tekst 



ugovora daje se u prilogu ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. Ovlašćuje se 
gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora. 
III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
2) Sportski centar ZASEKA – dodjela na upravljanje i korištenje NK Mladost Zabok 

 
I. Grad Zabok dodjeljuje Nogometnom klubu Mladost Zabok, Lug Zabočki 36a, na 
upravljanje i korištenje sportsku građevinu u vlasništvu Grada Zaboka – SPORTSKI 
CENTAR ZASEKU, Lug Zabočki 36a, a koji centar u naravi čine: javna zgrada s glavnim i 
pomoćnim nogometnim igralištem i pripadajuće zemljište. 
 Nekretnina se dodjeljuje izravno, bez provođenja javnog natječaja, obzirom to 
omogućuje članak 69. Zakona o sportu i  članak 4. Odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka 
na korištenje organizacijama civilnog društva. Nekretnina se dodjeljuje bez obveze plaćanja 
naknade, ali uz obvezu plaćanja režijskih troškova. 
 II. Grad Zabok će s Nogometnim klubom Mladost Zabok sklopiti ugovor o 
upravljanju i dodjeli nekretnine na korištenje kojim će se urediti međusobna prava i obveze 
obiju strana, i to na rok od 2 godine. Tekst ugovora daje se u prilogu ovom Zaključku i čini 
njegov sastavni dio. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora. 
 III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
3) Sportski centar Đalski – dodjela na upravljanje i korištenje Hrvatskom sportskom 

društvu Đalski. 
 
I. Grad Zabok dodjeljuje Hrvatskom športskom društvu Đalski (skraćeni naziv: Nogometni 
klubu Đalski Gubaševo), Martinišće, na upravljanje i korištenje sportsku građevinu u 
vlasništvu Grada Zaboka – SPORTSKI CENTAR ĐALSKI, (kčbr. 2747, 2748, 2749 i 2750 
k.o. Gubaševo) a koji centar u naravi čine: javna zgrada s nogometnim igralištem i 
pripadajuće zemljište. 
 Nekretnina se dodjeljuje izravno, bez provođenja javnog natječaja, obzirom to 
omogućuje članak 69. Zakona o sportu i  članak 4. Odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka 
na korištenje organizacijama civilnog društva. Nekretnina se dodjeljuje bez obveze plaćanja 
naknade, ali uz obvezu plaćanja režijskih troškova. 
II. Grad Zabok će s Nogometnim klubom sklopiti ugovor o upravljanju i dodjeli nekretnine 
na korištenje kojim će se urediti međusobna prava i obveze obiju strana, i to na rok od 2 
godine. Tekst ugovora daje se u prilogu ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. Ovlašćuje 
se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora. 
III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
Točka 11. 

Prijedlog odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području – Vodovod 
Obrazloženje je dao Danijel Tuđa, a u raspravi su učestvovali:  Gradonačelnik, Valter Siladi i 
Natalija Gretć. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi 
Odluku o naknadi za razvoj na uslužnom području, kako slijedi: 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom uređuje se obveza plaćanja naknade za razvoj u svrhu financiranja 
izgradnje i ravnomjernog razvoja sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na uslužnom 
području. 
 Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge, uz koju se 
obračunava naknada za razvoj. 

Članak 2. 
 Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vode izražena u 
kunama. 

Naknada za razvoj iznosi 0,70 kn/m3. 
Naknada za razvoj prihod je Zagorskog vodovoda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i 

odvodnju. 
Članak 3. 



Prihodi od naknade za razvoj koristit će se za financiranje gradnje komunalnih vodnih 
građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, a prema godišnjem planu gradnje vodnih 
građevina kojeg donosi isporučitelj vodnih usluga Zagorski vodovod d.o.o. za javnu 
vodoopskrbu i odvodnju. 

Članak 4. 
Naknada za razvoj obveznicima se obračunava putem računa za vodnu uslugu, na 

kojem se zasebno iskazuje, a kojeg obveznicima ispostavlja isporučitelj vodne usluge 
Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju. 

Članak 5. 
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno tijelo 

Zagorskog vodovoda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju. 
Članak 6. 

Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju zabranjeno je 
raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom. 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“, a primjenjuje se od 1. travnja 2016. godine. 
 

Točka 12. 
Prijedlog odluke o razrješenju mrtvozornika i imenovanju novog za područje Grada 
 Zaboka 
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz prijedlog. Nakon toga  Gradsko vijeće Grada Zaboka, 
bez rasprave, jednoglasno s 12 glasova za donosi slijedeću Odluku: 
1. Predlaže se Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije da razriješi od dužnosti 
pregleda umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove za područje grada Zaboka dosadašnju 
mrtvozornicu VESNU VLAHEK TURKALJ, dr. med., spec. obiteljske med., iz Zagreba, II 
Ferenščica, III odvojak 6, na osobni zahtjev. 
2. Predlaže se Županijskoj skupštini da za obavljanje dužnosti pregleda umrlih osoba izvan 
zdravstvene ustanove za područje grada Zaboka imenuje LOVORKU VRANČIĆ ŠKOF, dr. 
med.spec. opće med., iz Zaboka, Pavlovec Zabočki 4F. 
 

Točka 13. 
Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj i veljaču 
2016. 
Žarko Ivančić napominje da isplata nije bilo. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka, bez 
rasprave, jednoglasno s 12 glasova za donosi slijedeći Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o 
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 29. veljače 2016. 
godine. 

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

Točka 14. 
Zaključak o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom 
imovinom u Gradu Zaboku – na znanje 
Žarko Ivančić napominje da se ovaj zaključak  daje samo na znanje, o njemu se ne glasa, te 
konstatira da se Zaključak prima na znanje. 

 
Točka 15. 

Prijedlog odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj 
uporabi: 
      -    Zagorska ulica  

- nerazvrstana cesta uz Dom DVD Pavlovec 
Prijedloge odluka  je obrazložila Natalija Gretić, a nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno sa 12 glasova za donosi: 
1.Odluku o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi - 
Zagorska ulica, kako slijedi: 



 I. Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 
oznake kčbr. 7480 k.o. Zabok (koja odgovara kčbr. 1826/5 k.o. Zabok), nerazvrstana cesta, 
Zagorska ulica, 1246 m² (347 čhv). 
 II. Nerazvrstana cesta iz točke I. ove Odluke, koja prema Odluci o imenima ulica i 
trgova u Zaboku („Zabočki glasnik“ br. 3/91. i 5/91.; „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“ br. 6/01.,19/02.,10/03.,17/05.,11/08.,15/09.,6/10.,21/10., 18/11. i 14/14.) nosi ime 
Zagorska ulica, nije evidentirana ni u katastarskom operatu ni u zemljišnim knjigama u skladu 
sa svojim stvarnim stanjem. 

Primjenom članka 131. i članka 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 
22/13., 54/13., 148/13. i 94/14.), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Zagorska ulica od 5. ožujka 2016., izrađenog od GeoTAG d.o.o. iz 
Zaboka, S. Radića 1, evidentirat će se stvarno stanje nerazvrstane ceste iz točke I. ove Odluke, 
odnosno nekretnina iz točke I. ove Odluke upisat će se kao nerazvrstana cesta, Zagorska ulica, 
javno dobro u općoj uporabi, neotuđivo vlasništvo Grada Zaboka, OIB:39265120858. 
 III. Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za 
katastar Zabok, Ispostava Zabok i Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno-
knjižni odjel. 
 IV. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“. 
 
2. Odluku o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi - 
DVD Pavlovec Zabočki, kako slijedi: 
 I. Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 
oznake kčbr. 9449 k.o. Zabok (koja odgovara kčbr. 2016/3 k.o. Zabok), nerazvrstana cesta, 
DVD Pavlovec Zabočki, 858 m² (239 čhv). 
 II. Nerazvrstana cesta iz točke I. ove Odluke koja se nalazi u naselju Pavlovec Zabočki 
nije evidentirana ni u katastarskom operatu ni u zemljišnim knjigama u skladu sa svojim 
stvarnim stanjem. 

Primjenom članka 131. i članka 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 
22/13., 54/13., 148/13. i 94/14.), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – DVD Pavlovec Zabočki od 10. ožujka 2016., izrađenog od GeoTAG 
d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, evidentirat će se stvarno stanje nerazvrstane ceste iz točke I. ove 
Odluke, odnosno nekretnina iz točke I. ove Odluke upisat će se kao nerazvrstana cesta, DVD 
Pavlovec Zabočki, javno dobro u općoj uporabi, neotuđivo vlasništvo Grada Zaboka 
OIB:39265120858. 
 III. Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za 
katastar Zabok, Ispostava Zabok i Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno-
knjižni odjel. 
 IV. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“. 

Točka 16. 
Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Zabok  - skidanje svojstva 
javnog dobra 
Prijedlog odluke  je obrazložila Natalija Gretić, a u raspravi je učestvovao Gradonačelnik koji 
se osvrnuo na potrebu izgradnje i dosadašnji tijek pregovora sa HŽ-om vezano uz izgradnju 
Kolodvorske ulice. Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za 
donosi Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi, Modernizacija i 
elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Zabok, kako slijedi: 

I. Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na: 
- nekretnini oznake kčbr. 4287/2 (odgovara kčbr. 9933/2 k.o. Zabok), put, 

površine 177m², upisana u z.k.ul.br. 285 k.o. Zabok, 
- nekretnini oznake kčbr. 4325/3 (odgovara kčbr. 9927/3 k.o. Zabok), put, 

površine 28m², upisana u z.k.ul.br. 285 k.o. Zabok i 
- nekretnini oznake kčbr. 4324/6 (odgovara kčbr. 9928/6 k.o. Zabok), put, 

površine 879m², upisana u z.k.ul.br. 285 k.o. Zabok. 
II. Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno-knjižni odjel provest će 

ovu Odluku u zemljišnim knjigama, tako da će nekretnine iz točke I. ove Odluke brisati iz 



postojećeg zemljišno-knjižnog uloška broj 285 k.o. Zabok, javno dobro u općoj uporabi, te 
iste upisati u odgovarajući zemljišnoknjižni uložak kao vlasništvo Grada Zaboka, Zabok, 
ZIVTOV trg 10, OIB: 39265120858. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

Točka 17. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi  
Martina Rubil Skitanić pita da li će se u Zaboku održati Europsko prvenstvo u motocrossu. 
Gradonačelnik je iskoristio priliku da istakne probleme u sponzoriranju takvih manifestacija, 
koje su skupe i zahtijevaju znatna sredstva. Dragutin Tisanić je naglasio da će s obzirom na 
probleme financiranja takvih manifestacija biti sve manje. Žarko Ivančić napominje da je 
stvar odluke Športske zajednice Grada Zaboka koje će manifestacije financirati. Valter Siladi 
primjećuje da radovi na sportskoj dvorani ne napreduju planiranim tempom, te predlaže da se 
izvođač radova na neki način kazni. Dragutin Tisanić s obzirom na podijeljen raspis o 
predlaganju kandidata za dodjelu priznanja Grada Zaboka, napominje da je svojevremeno 
istaknuo da Ivan Tršinski zaslužuje priznanje za doprinos u razviju Zagorskog vodovoda. 
Gradsko vijeće je jednoglasno podržalo prijedlog. 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pa predsjednik Gradskog vijeća Grada Zaboka 
zaključuje sjednicu u 19,10 sati. 

Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, prilažu se ovom Zapisniku te se predlaže 
verifikacija skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 15. ožujka 
2016. godine. 

  
                            Zapisničar                                PREDSJEDNIK 
                                                                                                        Gradskog vijeća 
          Gordana Dugorepec              Žarko Ivančić, oec. 
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