
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA  ŽUPANIJA 
                 GRAD ZABOK 
            G r a d s k o  v i j e ć e 
 
KLASA: 021-05/15-01/07 
URBROJ: 2197/01-02-15-1 
Zabok, 9. rujna 2015. 

P  O  Z  I  V 
 
 Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13. i 16/14.) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća 
Grada Zaboka, koja će se održati 
 

U UTORAK, 15. RUJNA 2015. 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 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane  
    29.  lipnja 2015., 
2. Zagorski vodovod d.o.o.  za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Godišnje izvješće o radu i  
    financijska izvješća za 2014., 
3. Prijedlog polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2015., 
4. Izvješća o polugodišnjem izvršenju: 
 -  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015., 
 -  Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.  
 -  Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015., 
 -  Programa javnih potreba u sportu 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 raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2015., 
 -  Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  
    zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015., 
  - Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015., 
5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2015., 
6. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića ZIPKICA, Zabok, 
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i   
    zamjenika gradonačelnika Grada Zaboka, 
8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Zaboka, 
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati  



     davanjem koncesije, 
10. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb -  izgradnja brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok 
     1) Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama u k.o. Špičkovina, 
     2) Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama Grada Zaboka, 
11. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1.  
      lipnja do 31. kolovoza 2015., 
12. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red. 
 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, Pavlovec Zabočki 91, 
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. Savjet mladih Grada Zaboka, n/r  predsjednice Karle Trgovec, 
23. Zagorski list, Zabok, K.Š.Gjalskog 4,  
24. Radio Zabok,  
25. Radio Stubica,  
26. Nezavisna TV, Krapina, 
27. Radio Kaj Krapina, 
28. Dječji vrtić ZIPKICA,  Zabok, S. Radića 15,  n/r gđe. ravnateljice,  
      n/r gosp. predsjednika Upravnog vijeća, 
29. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok,  Ulica K. Š. Gjalskog 1,  n/r gosp. direktora, 
31. Pismohrana.  



 
 
KLASA: 021-05/15-01/06                                
Urbroj:2197/01-02-15-2                             

SKRAĆENI  ZAPISNIK 
 

sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada  Zaboka,  održane  29.  lipnja 2015. 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, Valter 
Siladi, Stjepan Fotivec, oec., Višnja Kukolja, Željko Belina, dipl. ing. 

Sjednici nisu prisutni: Dragutin Tisanić, Alen Gerek, dipl. ing. agroekonomije, Martina 
Rubil Skitanić, prof., Milivoj Gregurić, dipl. ing. i Petar Vrančić, dipl. oec. 
Nadalje, sjednici su prisutni: Gradonačelnik Ivan Hanžek,oec., Nevenka Gregurić, zamjenica 
gradonačelnika, Natalija Gretić, dipl. iur., pročelnica Ureda Grada, 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, Valerija Pavlović, dipl. oec. viši stručni suradnik za 
financije, Elizabeta Kukolja predstavnica Savjeta mladih Grada Zaboka, mr. Sandra Mičin, 
direktorica Krapinsko-zagorskog  aerodroma d.o.o., Krešimir Končevski, direktor Plavinke 
d.o.o., Dražen Sinković, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zaboka, 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 19.00 sati, pozdravio sve 
prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova 10 od 15 pa se može 
pravovaljano odlučivati.  
Dnevni red je usvojen jednoglasno, te nakon toga jednoglasno utvrđen slijedeći  

D n e v n i     r e d 
1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane  
    13. svibnja 2015., 
2. Prijedlog odluke o kupnji suvlasničkog dijela nekretnine kčbr. 2757/1 k.o. Zabok radi  
    rekonstrukcije Ulice Ksavera Šandora Gjalskog u centru Zaboka, 
3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i  
    načinu rada Dječjeg vrtića Zipkica,  
4. Prijedlog odluke o prihvaćanju prijedloga inicijative za osnivanje turističke zajednice     
    područja, 
5.Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2014.  
6. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2014., 
7. Plavinka d.o.o., Izvještaj o radu i financijska izvješća za 2014., 
8. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. svibnja 
    2015. 
9. Javni natječaj za prodaju nekretnine oznake kčbr. 2046/14 k.o. Mirkovec – na znanje, 
10. Imenovanje 3 člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zipkica u ime osnivača – na znanje, 
11. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 



Prelazi se na rad po dnevnom redu. 
Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 
13. svibnja 2015. 
Stjepan Fotivec napominje da je kod točke  9. vezane uz Dom u Jakuševcu, kod odluke da se 
neće podnijeti žalba već ići na sklapanje sporazuma,  napomenuo da Sporazum s Trgocentrom 
treba  sklopiti prije isteka roka za podnošenje žalbe. Natalija Gretić iznosi da je Sporazum 
dostavljen u roku. Primjedba je usvojena te se verificira Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Zaboka od 13. svibnja 2015.  
 

Točka 2. 
Prijedlog odluke o kupnji suvlasničkog dijela nekretnine kčbr. 2757/1 k.o. Zabok radi  
rekonstrukcije Ulice Ksavera Šandora Gjalskog u centru Zaboka 
Obrazloženje je dala Natalija Gretić- Grad Zabok je krenuo sa rekonstrukcijom cesta: Ulice 
mladih i Ulice Ksavera Šandora Gjalskog, u sklopu koje će se izgraditi DTK i javna rasvjeta, te 
će se u sklopu iste rekonstrukcije izraditi i novo prometno rješenje, što je i prvenstveni cilj ovog 
gradskog projekta. Prometno rješenje podrazumijeva izgradnju desnog skretača na spoju s 
Ulicom Matije Gupca, kao i izgradnju lijevog i desnog skretača na raskrižju Ulice Mladih i Ulice 
K.Š. Gjalskog,  te izgradnja pješačko-željezničkog prijelaza preko željezničkih pruga na 
predmetnom raskrižju, kako bi se proširila prometna traka i olakšala komunikacija pješaka preko 
pruge. Budući je nekretnina kčbr. 2757/1 - cesta u suvlasništvu Grada Zaboka i Poduzetništva 
Tomek d.o.o. potrebno je kupiti suvlasnički dio od Poduzetništva Tomek. 
U raspravi su učestvovali Valter Siladi koji pita kako je riješen ulaz kod pekare Zaboky. 
Gradonačelnik iznosi da je prijedlog prometnih stručnjaka da se za 2m uđe u njegov posjed, 
odnosno parkiralište kod pekare radi skretača. Obavljeni su razgovori s gosp. Tkalčevićem, koji 
je ponudio rješenje – da se predmetno zemljište zamijeni za zemljište iza pekare gdje bi uredio 
parkiralište za zaposlenike pekare. Gradskog vijeće će  razmatrati prijedlog rješenja ovog pitanja. 
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (10 glasova za) donosi slijedeću Odluku: 
 I. U okviru projekta rekonstrukcije cesta – Ulice Mladih i Ulice Ksavera Šandora 
Gjalskog planiranog Proračunom Grada Zaboka za 2015. godinu, a koji projekt obuhvaća 
izvođenje radova na kčbr. 2757/1 k.o. Zabok, Grad Zabok kupuje, da bi proveo predmetni 
projekt, suvlasničke dijelove nekretnine oznake kčbr. 2757/1, ukupne površine 1003 m², cesta, 
upisana u zemljišno-knjižni uložak br. 5513 k.o. Zabok, i to: 

- suvlasnički dio: 692185/2224261 dijela nekretnine (312 m²), vlasnik: Poduzetništvo 
Tomek d.o.o.,  

- suvlasnički dio: 492831/2224261 dijela nekretnine (222 m²), vlasnik: Poduzetništvo 
Tomek d.o.o. 

Kupnjom predmetnih suvlasničkih dijelova Grad Zabok postat će isključivim vlasnikom 
nekretnine kčbr. 2757/1 k.o. Zabok.  

II. Suvlasnički dijelovi iz točke II. ove Odluke otkupit će se po kupoprodajnoj cijeni 
utvrđenoj Elaboratom o procijenjenoj vrijednosti nekretnina – zemljišta od 8. lipnja 2015. godine, 
izrađenom od sudskog vještaka Zvonka Benjaka, dipl.ing.građ. Kupoprodajna cijena cijele 
nekretnine utvrđena je u ukupnom iznosu od 550.320,65 kuna, odnosno 548,67 kuna za 1 m². 



III. Kupoprodajna cijena isplatit će se u iznosu od 292.989,78 kuna za oba suvlasnička 
dijela, odnosno za 534 m². 

IV. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na sklapanje kupoprodajnog ugovora s 
Poduzetništvom Tomek d.o.o., pod uvjetima iz ove Odluke. 
 

Točka 3. 
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 
i načinu rada Dječjeg vrtića Zipkica,  
Natalija Gretić je dala obrazloženje – budući da u Vrtiću žele zaposliti medicinsku sestru i 
pedagoga potrebno je isto ugraditi u Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića Zipkica, na koji Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost.  
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (10 glasova za) jednoglasno donosi 
Zaključak, kako slijedi: 
 I. Dječjem vrtiću Zipkica daje se prethodna suglasnost na pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zipkica, u tekstu utvrđenom na 34. sjednici Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića Zipkica, održanoj 2. lipnja 2015. godine. 
 II. Tekst pravilnika iz točke I. ovog Zaključka daje se u prilogu ovog Zaključka i čini 
njegov sastavni dio. 

 
Točka 4. 

Prijedlog odluke o prihvaćanju prijedloga inicijative za osnivanje turističke zajednice     
područja 
Gradonačelnik je dao obrazloženje - vodeći se primjerima dobre prakse iz naše neposredne 
blizine (spajanje TZ Donja Stubica i Gornja Stubica u turističku zajednicu područja; spajanje 
Kumrovca, Desinića i Zagorskih sela u turističku zajednicu područja) Grad Zabok, zajedno s 
Gradom Pregradom te općinama Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko 
Trgovišće, pokrenuo je pregovore oko formiranja turističke zajednice područja koja bi 
obuhvaćala sva navedena područja. Objedinjavanjem navedenog područja u jednu turističku 
zajednicu osigurali bi se uvjeti (financijski i operativni) za kvalitetan i uspješan rad turističke 
zajednice i provođenje turističkih projekata. Svaka od spomenutih jedinica lokalne samouprave 
nema dovoljnu turističku jakost, ali zajedno možemo nešto napraviti i ponuditi. Takav zajednička 
turistička ponuda dat će cjelovitiji turistički proizvod. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka, 
bez rasprave jednoglasno (10 glasova za ) donosi slijedeću Odluku 

I. 
Grad Zabok prihvaća prijedlog zajedničke inicijative za osnivanje turističke zajednice 

područja koje može obuhvaćati područje bivše Općine Zabok i Grad Pregradu. 
II. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, oec., za potpisivanje svih akata 
Grada Zaboka vezano uz provedbu postupka formiranja turističke zajednice područja. 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Grada 
Zaboka i internet stranici www.zabok.hr. 
 

Točka 5. 



Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2014.  
Obrazloženje je dao ispred Vatrogasne zajednice, predsjednik Dražen Sinković – nabavljeno je 
rabljeno navalno vozilo za DVD Zabok, pokušavaju nabaviti za DVD Špičkovina. Napominje da 
su vatrogasci spremni za ljetnu sezonu. Napominje da se nada da će osigurati dodatna sredstva za 
nabavu zaštitne opreme. Žarko Ivančić napominje da je prisustvovao svim sjednicama 
Skupštine, upoznat je s njihovim radom koji pohvaljuje rad svih DVD-a. Gradonačelnik 
pohvaljuje Puhački orkestar DVD – a Špičkovina koji je na državnoj smotri osvojio 1. mjesto u C 
kategoriji te će nastupiti  u spotu - Razglednici Hrvatskog sabora kulture. Puhački orkestar Mrzlo 
Polje osvojio je prvo mjesto u A kategoriji. Dražen Sinković ističe da je Vatrogasna zajednica 
bila domaćin županijskog takmičenja vatrogasaca. 
Žarko Ivančić ispred Gradskog vijeća čestita Puhačkom orkestru DVD – a Špičkovina na 
postignutom uspjehu. 
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (10 glasova za ) donosi slijedeći 
Zaključak: 
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada 
Zaboka za 2014. godinu kao i Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 
31. prosinca 2014. godine u kojem su iskazani:  
 - ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 658.547,26 kuna 
 - ukupno ostvareni rashodi u iznosu od 472.500,25 kuna 
 - višak prihoda raspoloživ u 2015. godini 186.047,01 kuna 

II. Izvješće o radu kao i Izvješće o financijskom poslovanju za 2014. godinu daju se u 
prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavi dio.  
 

Točka 6. 
Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2014. 
Obrazloženje uz powerpoint prezentaciju je dala direktorica Sandra Mičin. Aerodrom posluje s 
dobitkom, prihodi u 2014. godini iznosili 541.588,00 kuna, a rashodi 520.290,00 kuna. - Mnogo 
su toga napravili: poput uređenja prilaznih cesta, uređenje i nabavka kontejnera koji služi kao 
kontrolni toranj, uređenje infrastrukture, nabava WC – a, postavljen je video – nadzora  i dr. 
Naglasila je da je aerodrom, baš kao i prijašnjih godina, služio kao aerodrom za polijetali aviona 
na Susrete za Rudija, uspostavljen je sustav rukovođenja letačkom djelatnošću a riješena je i 
granična policija, tako da gosti iz Slovenije mogli kod nas obaviti graničnu kontrolu i nisu trebali 
to obavljati u Lučkom. Dosta gostiju ima iz Slovenije, a česti gosti su  jedriličari, paraglajderi, 
baloni na vrući zrak i brojne letjelice.  
Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (10 glasova za) donosi slijedeći 
Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje izviješće o radu i financijska izvješća za 
2014. godinu društva «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o. za športsko turističku 
djelatnost iz Zaboka, Kumrovečka 6 u kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 541.588 Kn  
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od 520.388 Kn  
- dobit poslovne godine 17.091 Kn 
II. Skupština društva «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o. razmotrila je i prihvatila 

izviješće o radu za 2014., te je utvrdila financijska izviješća za 2014. godinu na svojoj 15. 



sjednici održanoj dana 11. svibnja 2015. godine te je donijela Odluku o uporabi dobiti za 2014. 
godinu,  sukladno kojoj će se ista nakon oporezivanja, rasporediti kao zadržana dobit.  

III. Izviješće o radu i poslovanju, financijska izvješća za 2014. godinu, bilješke uz 
financijska izvješća te Odluke skupštine društva daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov 
sastavni dio.  

Točka 7. 
Plavinka d.o.o., Izvještaj o radu i financijska izvješća za 2014. 
Obrazloženje je uz powerpoint prezentaciju dao  direktor, Krešimir Končevski. Plavinka je 
poslovala s dobitkom u protekloj godini. Krešimir Končevski istaknuo je da su prihodi iznosili 
1.616.520 kuna, a rashodi 1.579.024 kuna. – do sada su svaki mjesec komunalnom redaru 
podnosili dnevnik rada da se može vidjeti da redovito izvršavaju sve poslove po ugovornoj 
osnovi. Sada te dnevnike predaju komunalnom redaru na tjednoj bazi pa se može jasno 
kontrolirati što je napravljeno. Valter Siladi pita da li je riješeno održavanje živice uz Ulicu M. 
Gupca, kod Fine i u Radničkom naselju. Krešimir Končevski odgovara da je preuzeto  
održavanje spomenute živice uz Ulicu M.Gupca. Plavinka je dala vlasnicima parcela ponudu za 
održavanje živice i košnju i većina je prihvatila ponudu.  
Žarko Ivančić predlaže direktoru da se zaposlenicima koji naplaćuju parkiranje nabave uniforme 
sa reflektirajućim trakama da budu prepoznatljivi, te da se vidi da li je moguće povećati broj 
parkirališnih mjesta. Krešimir Koncevski ističe da je zaposlenicima zabranjeno konzumiranje 
alkohola i sankcije su rigorozne. Nadalje, zabranjeno je kontrolorima naplate parkiranja da 
komuniciraju s korisnicima. Korisnici mogu napisati pismeno žalbu i dostaviti je u ured Plavinke.  
Što se tiče naplate  parkiranja ima dosta problema oko naplate, do sada su izdavali opomene ali 
će biti prisiljeni  ići na prisilnu naplatu.  
 Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 9 glasova za i jednim suzdržanim 
glasom  donosi slijedeći Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje godišnje izvješće o radu i financijska 
izvješća za 2014. godinu trgovačkog društva «Plavinka» d.o.o., Matije Gupca 22 iz Zaboka u 
kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od    1.616.520 Kn  
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od   1.579.024 Kn 
- dobitak prije oporezivanja                    37.496 Kn  
- dobit nakon oporezivanja         28.810 Kn  

          II. Skupština društva «Plavinka» d.o.o. razmotrila je i prihvatila temeljna financijska 
izvješća za 2014. godinu, kao i Odluku o raspodjeli dobiti za 2014. godinu na svojoj sjednici 
održanoj dana 03. lipnja 2015. godine.  
         III. Odluka skupštine društva o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja 
za 2014. godinu, Odluka o raspodjeli dobiti te izvješće direktora o poslovanju društva kao i 
financijska izvješća nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.  

Točka 8. 
Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. svibnja 
2015. 
Žarko Ivančić iznosi da isplata nije bilo. Nakon toga Gradsko  vijeće Grada  Zaboka 
jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 



Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o korištenju 
sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. svibnja 2015. Godine. 

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

Točka 9. 
Javni natječaj za prodaju nekretnine oznake kčbr. 2046/14 k.o. Mirkovec – na znanje 
Žarko Ivančić iznosi da je tekst natječaja dan na znanje, a kraće obrazloženje je dao 
Gradonačelnik radi se o objektu u Grdencima uz parcelu. 

Točka 10. 
Imenovanje 3 člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zipkica u ime osnivača – na znanje 
Žarko Ivančić iznosi da je na znanje  dano  Rješenje o izboru članova Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića Zipkica. Tako su članovi ispred osnivača Goran Tomek, Rino Valec i Renato Ljubić, ispred 
zaposlenika vrtića Renata Sivec, a ispred roditelja Tamara Miletić – Damjanović.  

Točka 11. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi 
Valter Siladi pita da li će se ići u izgradnju Kolodvorske ulice, te koja je dinamika izgradnje 
sportske dvorane. Gradonačelnik odgovara da je u planu u sklopu rekonstrukcije  željezničke 
postaje  i izgradnje nadhodnika i pothodnika. Što se tiče sportske dvorane – idući tjedan ide 
montaža stolarije, u tijeku je izrada i fasadnih elemenata, veći dio instalacija je postavljen. 

Drugih prijedlog i pitanja nije bilo, pa predsjednik gradskog vijeća Žarko Ivančić 
zaključuje sjednicu u  20,00  sati. Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, prilažu se ovom 
zapisniku, te se predlaže verifikacija skraćenog zapisnika sa 19. sjednice  Gradskog vijeća Grada 
Zaboka od 29. lipnja 2015.  
 
         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 
    G r a d o n a č e l n i k       
KLASA: 400-05/15-01/10 
URBROJ: 2197/01-04/2-15-2 
Zabok, 08.09.2015. 
      GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
Predmet: «Zagorski vodovod» d.o.o.  za javnu vodoopskrbu i odvodnju 
       Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2014. godinu 
 

Postupajući u skladu sa člankom 55. Statuta Grada Zaboka, Grad Zabok prati rad, daje 
preporuke, mišljenja, očitovanja i poduzima mjere prema pravnim osobama kojih je osnivač ili 
suosnivač, odnosno koje su u njegovom vlasništvu ili suvlasništvu.  

Pravne osobe iz prethodnog stavka ovog članka dužne su Gradu Zaboku podnijeti 
najmanje jednom godišnje, sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima same pravne osobe, 
izvješće o radu i poslovanju te osobe. Gradonačelnik na podnesene izvještaje daje svoje mišljenje 
i moguće preporuke, a podnesene izvještaje razmatra Gradsko vijeće. 
 Društvo «Zagorski vodovod» d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, iz Zaboka, 
dostavilo je dana 07. rujna 2015. godine Gradonačelniku Grada Zaboka Godišnje izvješće o radu, 
te financijska izvješća za 2014. godinu, dok su Odluke skupštine društva dostavljene u Grad dana 
08. rujna 2015. godine. 
 Slijedom svega naprijed navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da 
primi na znanje navedena izvješća, te da donese Zaključak u tekstu kako slijedi:  
 

Povodom razmatranja Godišnjeg izvješća o radu, te financijskih izvješća za 2014. godinu 
društva «Zagorski vodovod» d.o.o za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ulica K. Š. Gjalskog 1 iz 
Zaboka, a na temelju članka 31. i 55. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije» br. 09/13. i 16/14.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 20. sjednici 
održanoj dana __. rujna 2015. godine, donosi sljedeći  

 
ZAKLJUČAK  

 
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Godišnje izvješće o radu i financijska 

izvješća za 2014. godinu društva «Zagorski vodovod» d.o.o. za javnu vodoopskrbu i 
odvodnju, Ulica K. Š. Gjalskog 1 iz Zaboka u kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od   49.199.067,80 Kn  
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od   49.140.811,07 Kn 
- dobitak prije oporezivanja           58.256,73 Kn 
- dobitak razdoblja               33.996,46 Kn  



 
          II. Skupština društva Zagorskog vodovoda d.o.o. razmotrila je i prihvatila Godišnje 
izvješće Uprave o poslovanju za 2014. godinu na svojoj godišnjoj Skupštini društva, održanoj 
dana 19. lipnja 2015. godine.  
 
         III. Odluka Skupštine društva o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju za 
2014. godinu, Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja te Odluka o uporabi dobitka, 
kao i Financijski izvještaji i izvještaji o poslovanju za 2014. godinu nalaze se u prilogu ovog 
Zaključka i čine njegov sastavni dio.  
         GRADONAČELNIK 
                Ivan Hanžek, oec. 
 
  
 DOSTAVITI: 
1. «Zagorski vodovod» d.o.o., 
Ulica K. Š. Gjalskog 1, Zabok 
n/r. gdin. Mihovilić Mario, 
2. Upravni odjel za financije, 
3. Za prilog zapisniku, 
4. Za zbirku akata, 
5. Pismohrana 



 



 



 



 





 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



                             
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD ZABOK 
              G r a d o n a č e l n i k 
 
KLASA: 400-06/14-01/08 
URBROJ: 2197/01-01-15-7 
Zabok, 04. rujna 2015. 
 
      GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 

 
Predmet: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  

     Grada Zaboka za 2015. godinu 
  -  prijedlog, dostavlja se 

 
1.0 .   Uvod 
 

     Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o Proračunu  («Narodne novine» br. 87/08. i 
136/12.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka  («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» 
09/13. i 16/14.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 18. prosinca 
2014. godine, donijelo je Odluku o Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu zajedno sa 
projekcijama za 2016. i 2017.  

Navedenom Odlukom utvrđena je visina Proračuna u iznosu od 49.051.100,00 Kn.  
Člankom 109. Zakona o proračunu propisana je obveza donošenja polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna, dok je člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 
izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13.) propisan sadržaj izvještaja o 
izvršenju.  
 Sukladno gore navedenom, financiranje gradskih potreba u razdoblju od 01. siječnja do 
30. lipnja 2015. godine obavljeno je na osnovi spomenute Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 
2015. godinu, te Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu.  

U ovom izvještaju obuhvaćeni su i financijski izvještaji korisnika proračuna Grada 
Zaboka i to: Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Gradske knjižnice «Ksaver Šandor Gjalski», te 
Dječjeg vrtića «Zipkica» Zabok.  
 
2.0. Izvršenje proračuna 
 
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvaren je Proračun kako slijedi:  
- ukupni prihodi i primici 15.084.265,25 Kn 
- ukupni rashodi i izdaci 14.368.271,45 Kn 
  
Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja        +715.993,80 Kn 



Višak prihoda preneseni    +4.177.536,28 Kn  
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju     +4.893.530,08 Kn 
 
2.1. Naplata prihoda i primitaka 
 
U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2015. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i 
pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan. 
 
Proračunom Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 
49.051.100,00 Kn. U izvještajnom razdoblju, odnosno u vremenskom periodu od 01. siječnja do 
30. lipnja 2015. godine, ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 15.084.265,25 Kn. Potrebno je 
napomenuti kako je ostvarenje prihoda slabije od planiranog iz razloga što u prvom polugodištu 
nisu ostvarene kapitalne pomoći iz državnog proračuna te nije prodana sva planirana gradska 
imovina (stan, zemljište), a s obzirom na dinamiku realizacije radova na izgradnji sportske 
dvorane, natječaj za kreditna sredstva još nije raspisan, pa samim time nije ni bilo doznake 
sredstava od kredita u planiranom iznosu od 12.000.000,00 Kn. 
U najznačajniju skupinu ostvarenih prihoda spadaju prihodi od poreza na dohodak koji su u 
navedenom razdoblju ostvareni u iznosu od 6.726.145,23 Kn što predstavlja 51,74% u odnosu na 
cjelogodišnji Plan.  
Postotak raspodijele navedenog poreza između Države, Županije i Grada Zaboka kao jedinice 
lokalne samouprave reguliran je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, i on trenutačno iznosi 60%.  
 
Prihod od poreza na promet nekretnina naplaćen je u iznosu od 444.900,09 Kn, što predstavlja 
55,61% u odnosu na cjelogodišnji Plan.  
 
Druga skupina prihoda gradskog proračuna su prihodi koji su naplaćivani na osnovi gradskih 
odluka i to: 
       -     Odluke o porezima grada Zaboka, 
       -     Odluke o komunalnom doprinosu, 
       -     Odluke o komunalnoj naknadi i 
       -     Odluke o groblju 
 
Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 2.922,64 Kn, porez na korištenje javnih površina 
17.180,00 Kn, porez na potrošnju 170.266,58 Kn, dok je  porez na tvrtku ili naziv ostvaren u 
iznosu od 16.230,84 Kn. Razrez poreza na tvrtku ili naziv za 2015. godinu izvršen u srpnju tako 
da će stvarno ostvarenje tih vrsta prihoda biti vidljivo u sljedećem izvještajnom razdoblju.  
 
Razrez grobne naknade za 2015. godinu biti će izvršen također u drugoj polovici proračunske 
godine, a prihodi s ove osnove u prvih su šest mjeseci ostvareni u iznosu od 86.527,00 Kn. 
Postupajući u skladu sa Planom aktivnosti za provođenje mjera naplate razrez grobne naknade 
biti će izvršen u drugoj polovici proračunske godine.   
 



Prihodi s naslova komunalnog doprinosa do 30. lipnja 2015. godine ostvareni su u iznosu od 
459.613,64 Kn, a komunalne naknade u iznosu od 3.009.801,52 Kn. 
Iz navedenih su prihoda financirani programi gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.  
 
U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod iz Državnog proračuna - za pomoći izravnanja za 
decentralizirano financiranje i posebne namjene Zagorske javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 
2.717.496,73 Kn i 12.400,00 Kn za sufinanciranje programa predškolskog odgoja. Od općina i 
gradova suosnivača Zagorske javne vatrogasne postrojbe ostvareni su prihodi, temeljem 
dodatnog udjela u porezu na dohodak u visini od 1% ostvarenih prihoda na njihovom području, a 
što u izvještajnom razdoblju iznosi 776.881,50 Kn.  
 
Krapinsko-zagorska županija doznačila je sredstva u iznosu od 3.240,00 Kn za program 
predškolskog odgoja. 
 
Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvareni su u sveukupnom iznosu 
od 15.697,44 Kn, od čega se 8.978,37 Kn odnosi na kamate na oročena sredstva, a 6.719,07 Kn 
na kamate na depozite po viđenju.  
 
Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 24.498,00 Kn što predstavlja 30,62% u odnosu na 
cjelogodišnji plan, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni u iznosu od 
98.152,44 Kn.  
Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 7.827,29 Kn te će isti biti utrošen za 
financiranje programa sakralne kulture.  
 
Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 152.398,52 Kn, a odnose se na 
prihode ostvarene od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.  
 
Prihodi vodnog doprinosa ostvareni su u visini od 19.887,33 Kn, odnosno 56,82% u odnosu na 
cjelogodišnji plan. 
 
Primici od naplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo naplaćeni su u iznosu od 21.560,04 
Kn, što predstavlja 10,78% u odnosu na plan.   
 
2.2. Isplata rashoda i izdataka 
 
Proračunom Grada Zaboka za 2015. godinu predviđeni su rashodi i izdaci u iznosu od 49. 
051.100,00 kuna. U izvještajnom su razdoblju isti ostvareni u iznosu od 14.368.271,45 Kn, što 
predstavlja 29,29% ukupno planiranih rashoda i izdataka.  
 
Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 11.521.949,52 Kn, a čine ih: rashodi za zaposlene 
(6.226.909,92 Kn), materijalni rashodi (3.251.412,66 Kn), financijski rashodi (68.535,62 Kn), 
subvencije (91.022,16 Kn), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (161.896,33 
Kn), naknade građanima i kućanstvima (376.949,51 Kn), ostali rashodi (1.345.223,32 Kn). 



 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.218.240,41 Kn, a čine ih: 
rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 1.903.856,91 Kn, te 
rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni u iznosu od 314.383,50 Kn. 
 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u prvom polugodištu 2015. godine iznose 
628.081,52 Kn, a čine ih izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.  
 
2.3. Izvještaj o zaduženju  
 
U 2006. godini odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od EUR 1.642.150,28 
u kunskoj protuvrijednosti za infrastrukturno uređenje dijela gospodarske zone. Kamatna stopa je 
LIBOR 3M + 1.08 p.p., kamatne marže godišnje, promjenljiva. Rok otplate kredita je 10 godina 
+ 4 godine "grace period".  
U izvještajnom je razdoblju plaćena kamata u iznosu od 38.749,94 Kn te glavnica u iznosu od 
628.081,52 Kn.  
Nedospjela obveza po zaduženju Grada Zaboka dugoročnim kreditom na početku izvještajnog 
razdoblja iznosila je 6.919.707,30 Kn, dok je kraju izvještajnog razdoblja ista iznosila 
6.291.625,78 Kn. 
Gradonačelnik Grada Zaboka je redovito izvještavao Ministarstvo financija RH o otplati gore 
navedenog kredita, a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja 
jamstva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09. i 
139/10.). 
 
2.4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 
 
Za proračunsku zalihu u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planiran je iznos od 
100.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine nisu isplaćivana sredstva 
iz proračunske zalihe. 
 
2.5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima  
 
U izvještajnom razdoblju Grad Zabok nije izdavao niti ima postojeća jamstva. 
 
3. Razlika prihoda i izdataka  
 
Iz naprijed predočenih  podataka proizlazi da su u vremenskom razdoblju siječanj – lipanj 2015. 
godine ostvareni: 
 
-  prihodi i primici tekuće fiskalne godine u iznosu od    15.084.265,25 Kn 
-  rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine u iznosu od   14.368.271,45 Kn 
 - ostvareni višak  prihoda i primitaka tekućeg razdoblja                + 715.993,80 Kn 
 - višak prihoda i primitaka, preneseni                    + 4.177.536,28 Kn 
 - višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju                    + 4.893.530,08 Kn 



 
4. Zaključak 
 
Na osnovi iznijetog proizlazi:  

- da se financiranje gradskih potreba obavljalo na osnovi Proračuna Grada Zaboka za 2015. 
godinu, 

- da su ukupni  prihodi i primici proračuna  naplaćeni  u iznosu od 15.084.265,25 Kn 
   -     da su rashodi i izdaci  tijekom polugodišnjeg razdoblja isplaćivani u skladu s                  
Proračunom, 

- da su financijska izvješća pravovremeno sastavljena i dostavljena nadležnim organima. 
 

Sukladno navedenom i propisima o računovodstvu proračuna sastavljena su polugodišnja 
financijska izvješća Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu. Ova izvješća dostavljena su 
nadležnom Područnom uredu državnog ureda za reviziju, te područnom uredu FINA u 
propisanom roku.   

 U skladu sa Zakonskim odredbama izrađen je polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu pri čemu su korišteni podaci iz financijskih izvještaja 
Grada Zaboka za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine.  
  Temeljem gore navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese Odluku 
o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu. 
 
 

 
          GRADONAČELNIK 
                           Ivan Hanžek, oec. 
 
 
DOSTAVITI:  

1. Gradskom vijeću Grada Zaboka, 
2. Pismohrana. 
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Sukladno čl. 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br. 
19/13.-pročišćeni tekst) Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom 
radu predstavničkom tijelu. Člankom 45. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije" br. 9/13. i 16/14.) utvrđeno je da Gradonačelnik polugodišnje izvješće o svom 
radu podnosi do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. 
rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.  

Gradonačelnik u okviru svoje nadležnosti propisane  Zakonom i Statutom priprema 
prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, upravlja 
nekretninama pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada.  

Člankom 48. stavkom 1. točkom 5. i stavkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 
150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) propisano je kako gradonačelnik odlučuje o stjecanju 
i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom jedinice lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna (milijun), te ako je stjecanje i otuđivanje 
pokretnina i nekretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u 
skladu sa zakonskim propisima. Sukladno gore navedenom i ostvarenim prihodima u 2014. 
godini koji iznose 35.339.199,86 kuna, 0,5% vrijednosti od navedenog iznosa je 176.696,00 
kuna.  

Gradonačelnik je izvršno tijelo i odgovoran je za zakonitost rada i usmjeravanje rada 
upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, te nadzire njihov rad. 
Podržavajući Mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog Grad  Zabok je 
primao nezaposlene  mlade osobe prijavljene na HZZ-u na stručno osposobljavanje  za  rad u 
promatranom razdoblje kako slijedi: 
Maja Gorup, Zabok, Martinišće 3, i to od 04. kolovoza 2014. godine do 03. kolovoza 2015.  
Ana Đurkan iz Zaboka, Grdenci 43, od 17. studenog 2014. godine do 16. studenog 2015. godine.  
Danijela Trgovec iz Zaboka, Dubrave Zabočke 81, od 17. studenog 2014. godine do 16. studenog 
2015.  
Tanja Jurina iz Zaboka, Gajeva 6, od 17. studenog 2014. godine do 16. studenog 2015.  
Dominik Mikulec iz Zaboka, M. Gupca 192 od 17. studenog 2014. godine do 16. studenog 2015.  
Dana 13. 2. 2015. Valerija Pavlović, Zabok, M. Gupca 74, magistra ekonomije, primljena je u 
službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije, do povratka 
odsutne Ivane Belinić, dipl. oec.(porodiljni). Drugih promjena vezano uz zaposlenike nije bilo. 



Da bi ovo izvješće bilo cjelovito dajem izvještaj po pojedinim Upravim tijelima, kako 
slijedi: 
 
URED GRADA  

 U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. Ured Grada  obavljao 
je poslove iz svog djelokruga, između ostalih i poslove vezane uz organizaciju protokolarnih 
događanja, prijema građana, odnosa s javnošću te suradnje s drugim pravnim subjektima. 

U spomenutom razdoblju odrađena su protokolarna obilježavanja državnih blagdana 
(svečano polaganje vijenaca, čestitke preko medija i Internet stranice Grada) povodom Nove 
godine, Uskrsa, Dana antifašističke borbe i Dana državnosti. Grad je organizator i promotor svih 
kulturnih i sportskih događanja koji se održavaju povodom Dana Grada. Ured Grada je u 
navedenom razdoblju organizirao niz prijema za djecu vrtića, roditelje novorođene djece, 
gospodarstvenike, investitore, poslovne suradnike i građane. Ured kontinuirano organizira prijem 
građana i to svaki dan u tjednu  prema prethodnoj najavi i dogovoru termina kod tajnice 
gradonačelnika. Između ostalog, važno je spomenuti kako Ured Grada  kontinuirano surađuje s 
Udrugom gradova, Županijom i susjednim općinama i gradovima. Radi uvida u opseg dužnosti i 
poslova gradonačelnika dajemo Vam kratki pregled važnijih sastanaka i događanja: 
19. siječnja -  Potpisivanje Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog 
dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na 
novčanim sredstvima, 
4. veljače – Turističko vijeće 
5.-7.veljače - Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Portugalu 
13. veljače  – posjet Veleposlanice Makedonije  NJ.E. Daniele Karagjozoske 
16. ožujka – potpisivanje Ugovora o načinu provedbe Programa „Kreditom do   uspjeha 2014, 
Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti,  
16.-17. travnja XIX. Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu u Zadru 
29. travnja - Predsjedništvo Udruge gradova u Slavonskom Brodu 
4. svibnja – potpisivanje Ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije  za  
sanaciju klizišta na nerazvrstanim cestama na našem području 
14. svibnja – Turističko vijeće 
21. svibnja – sastanak vezan uz TZ područja 
19. lipnja – Skupština Zagorskog vodovoda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, itd. 
 

Sukladno politici kvalitete u Gradskoj upravi 26. 4. 2015. izvršen je nadzorni audit 
auditora ispred tvrtke Bureau Veritas u trajanju jednoga dana prema procedurama BV-a. Tijekom  
ovog audita nisu uočene nesukladnosti sustava ISO 9001:2008. Sustav upravljanja kvalitetom 
funkcionira po principu planiranja dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, koji moraju biti u skladu sa 
politikom kvalitete. Planiranje ciljeva provodi se na godišnjoj i četverogodišnjoj razini, a prati se 
redovito kroz ocjenu sustava koju donosi Gradonačelnik i kroz polugodišnja izvješća koja 
Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću. 

Potrebno je naglasiti da je Gospodarska zona grada Zaboka od strane Ministarstva 
poduzetništva i obrta izabrana za najbolju poduzetničku zonu u RH. Nagrada je uručena na XIX. 
Nacionalnom savjetovanja o gospodarstvu i poduzetništvu koje je održano u Zadru od 16. do 18. 
travnja 2015. godine – ovo priznanje najbolja je potvrda razvoja i unapređenja sustava 
upravljanja, te realizacije planiranih ciljeva. 
  Nadalje, nadzorom je utvrđeno da je dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom 
kompletna, usklađena sa veličinom i složenošću organizacije, te da predstavlja dobar okvir za 
daljnji razvoj sustava upravljanja. Cilj gradske uprave je da svojim djelovanjem, programima i 
aktivnostima bude u službi građana Grada Zaboka, fokusirajući se na ljude i zadovoljavanje 
specifičnih potreba u zajednici na dostupan i efikasan način, stvarajući partnerstvo u zajednici i 
okruženje za otvorenu, kvalitetnu i poticajnu međusobnu komunikaciju i suradnju građana, 



gradske vlasti, udruga, ustanova i građanskih inicijativa odnosno svih sudionika u kreiranju 
društvenog života i prosperiteta grada u segmentima djelovanja. 

Sukladno politici kvalitete u Gradskoj upravi  se posebna važnost pridaje upravljanju 
ljudskim resursima. Slijedom toga zaposlenici se redovito šalju na  seminare i obuku svaki iz 
oblasti za koju je nadležan i odgovoran. Navest ćemo samo neke važnije teme seminara i 
radionica koji  su pohađani u izvještajnom razdoblju: aktualnosti u sustavu proračuna 
proračunskom poslovanju, proračunsko planiranje, izrada financijskih planova, računovodstvene i 
porezne aktualnosti, fiskalna odgovornost, primjena Zakona o pravu na pristup informacijama i 
Zakona o zaštiti osobnih podataka, stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u 
KZŽ, usavršavanje iz javne nabave, e-nabava, gospodarenje otpadom, strateško planiranje i 
izrada strategija, poslovanje udruga, predstavljanje servisa za razmjenu podataka o dohotku 
građana između gradova i porezne uprave, novi normativni okvir za djelovanje i financiranje 
udruga u RH i dr. 

Nadalje, Ured Grada vezano uz poslove odnosa s javnošću kontinuirano medijima dostavlja 
sve važne informacije, obavijesti, pozive, gradske uprave, gradonačelnika i Gradskog vijeća. 
Opći akti Gradskog vijeća  i gradonačelnika redovito se objavljuju u Službenom glasniku 
Krapinsko zagorske županije, oglasnoj ploči i na Internet stranici Grada Zaboka www.zabok.hr. 
Osim toga, građani su informirani putem radio emisija, a tu je redovno izvještavanje sa sjednica 
Gradskog vijeća i radnih tijela. Na taj način omogućuje se pravovremena informiranost građana i 
transparentnost rada.  

U izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je za Gradsko vijeće utvrdio niz prijedloga akata 
koji su uz odgovarajuća obrazloženja dostavljena Gradskom vijeću  na raspravu i donošenje. U 
izvještajnom razdoblju održano je pet  sjednica Gradskog vijeća, a na prijedlog gradonačelnika i 
radnih tijela Vijeće je u izvještajnom periodu donijelo slijedeće akte, programe, te usvojilo 
izvješća: 
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaboka, 
2.Odluka o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge     
    održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada, 
3. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Zaboka u 2014. godini, 
4.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada  
    Zaboka u 2015. godini, 
5.Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova     
    održavanje javne rasvjete na području Grada Zaboka u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini, 
6. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova- izrada  
    i postava vertikalne prometne signalizacije i izrada horizontalne signalizacije na području   
    Grada Zaboka u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini, 
7. Zaključak o konstituiranju vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka, 
8. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. prosinca  
    2014. godine, 
9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendijama, 
10. Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2014., 
11. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2014. 
12. Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2014., 
13. Izvješća o izvršenju: 
 - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014., 
 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014.  
 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2014., 
 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2014.,  
 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2014.,  
 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014.,  



 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2014., 
 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2014., 
 - Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2014., 
 - Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  
   zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2014., 
14. Izvještaj o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj–prosinac 2014.,  
15. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014., 
16.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, 
17. Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti  
      predškolskog odgoja  i prednosti pri upisu u Zaboku, 
18. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića   
    „Zipkica“Zabok, 
19. Dječji vrtić Zipkica, Financijski izvještaji za 2014.,  
20. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvještaj o radu  i financijski izvještaji za 2014.,  
21. Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za  
      2014., 
22. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvještaj o radu i poslovanju te financijska izvješća      
     za 2014.,  
23. Zemljišnoknjižni ispravni postupak za nekretnine u Jakuševcu Zabočkom, 
24. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj i veljaču     
      2015., 
25. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika, 
26. Odluka  o produženje ugovora – produženje roka izvođenja radova na izgradnji sportske  
      dvorane uz Gimnaziju u Zaboku 
27. Informacija načelnika Policijske postaje Zabok o stanju sigurnosti u Zaboku, 
28. Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2014., 
29. Zaključak o dodjeli Priznanja Grada Zaboka u 2015., 
30. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka, 
31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada   
      Zaboka, 
32. Zaključak o odobravanju Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskim  
      planom za 2015., 
33. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretnini oznake kčbr. 2062/6 k.o. Zabok u  
      Pavlovcu Zabočkom 
34. Odluka o zamjeni nekretnina u naselju Pavlovec Zabočki, 
35. Odluka kojoj se utvrđuje da Grad Zabok neće uložiti žalbu na presudu Općinskog suda u 
Zlataru, u sporu Trgocentar d.o.o. Zabok  c/a Grad Zabok, Društveni dom u Jakuševcu 
Zabočkom. Grad Zabok će s Trgocentrom d.o.o. sklopit će se sporazum o korištenju dijela 
predmetne nekretnine za potrebe dječjeg igrališta, 
36. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. ožujka do 30.  
      travnja 2015. 
37. Odluka o osnivanju prava građenja u korist HŽ Infrastrukture d.o.o. i prijenos prava 
vlasništva na HŽ Infrastrukturu d.o.o. (modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić 
– Zabok) 
38. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Zipkica,    
      Zabok, 
38. Odluke o prodaji nekretnine kčbr. 125 k.o. Zabok -Dom za starije i nemoćne osobe u  
      Zaboku 
39. Odluka o podržavanju Idejnog projekta „Muzej Gjalski“ 
40. Odluka o kupnji suvlasničkog dijela nekretnine kčbr. 2757/1 k.o. Zabok radi  
      rekonstrukcije Ulice Ksavera Šandora Gjalskog u centru Zaboka, 



41. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i  načinu  
       rada Dječjeg vrtića Zipkica,  
42. Odluka o prihvaćanju prijedloga inicijative za osnivanje turističke zajednice  područja, 
43.Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2014.  
44. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2014., 
45. Plavinka d.o.o., Izvještaj o radu i financijska izvješća za 2014., 
46. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. svibnja 
      2015. 

Opći akti koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Zaboka i Gradonačelnik objavljeni su u 
"Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije". 

Od ostalih poslova treba navesti i slijedeće: 
- Uklonjene su city light reklame uz Ulicu M. Gupca radi bolje preglednosti i sigurnosti prometa, 
- Produljeni ugovor o zakupu javnih površina za postavu reklamnih panoa – P.I.O. Zagreb, 
ugovor o zakupu poslovnih prostora – Zagorska stranka, ugovor o zakupu lokacija za postavu 
kioska – Mini mljekara Veronika, 
- Sklopljen ugovor o zakupu zemljišta za postavu kioska (obrt Trgo-flora,) 
- Prijavljena potraživanja Grada u: 
- stečajne postupke – Agro-mak d.o.o., Konjšćina i Mraz d.o.o., Kraljevec na Sutli 
- predstečajni postupci – Gorup d.o.o., Klanjec; Crleni d.o.o., Varaždin; Amadeus M.A.J.    
  Zagreb, 
- Pokrenute ovrhe nad dužnicima za zakup javnih površina, 
- Sudjelovanje na sjednicama Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ 
- Započeta revizija učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama od strane Državnog 
ureda za reviziju, 
- Produljen ugovor o korištenju Multimedijalnog centra s Pučkim otvorenim učilištem Zabok 
- Podržan projekt PD Zagorske steze „Uređenje arboretuma planinarske kuće Picelj“. 
 

Dana 26.1.2015. održane su  konstitutuirajuće sjednice Vijeća MO na kojima su 
razmotrena izvješća o provedenim izborima i izabranim članovima vijeća mjesnih odbora , te 
izabrani predsjednici Vijeća. 

Dana 14. siječnja 2015. održana je konstituirajuća sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka 
i za predsjednicu izabrana Karla Trgovec, a njenu zamjenicu Sandra Benčić. U izvještajnom 
razdoblju održane su 4 sjednice, članovi su redovito prisustvovali sjednicama Gradskog vijeća i 
aktivno surađivali s udrugama i Gradskom upravom. 

Vezano uz rad civilnih udruga potrebno je spomenuti da je Grad Zabok partner u projektu 
"VolontirAJMO" koji ima za cilj pridonijeti društvenom razvoju te razvoju civilnoga društva u 
Krapinsko-zagorskoj županiji njegovanjem volonterstva. Projekt provodi Mreža udruga Zagor a 
partnerske organizacije na projektu su Grad Zabok, "STUB-KLUB" Klub mladih Donja Stubica, 
Krapinsko-zagorska županija i Udruga mladih Feniks. 

Nadalje, Grad Zabok je partner u projektu „Zabok s mladima“ uz Udrugu Regenerator i 
Mrežu udruga Zagor. Projekt je prijavljen temeljem poziva Ministarstvo socijalne politike i 
mladih - financijska potpora iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog 
proračuna za 2015. godinu. Projekt je prošao prvu ocjenu – zadovoljeni su svi formalni uvjeti i 
dokumentacija je upućena Odboru za procjenu. Ovim projektom izradit će se Gradski program 
djelovanja za mlade grada Zaboka koji će osnažiti udruge mladih i za mlade te jedinicu lokalne 
samouprave i njegova bit je podići razinu kvalitete života mladih na način da se Gradskim 
programom podigne svijest o potrebama mladih u Zaboku, te da se mladi aktivno uključe u 
sustave donošenja odluka. Gradski program predstavlja strateški dokument politike djelovanja 
prema mladima, koji je ujedno i  izraz skrbi za mlade s područja Zaboka.  

Projekt „Zdravo i fino“ koji provodi DND Zabok prijavljen je za nagradu INPULS za 
pametniji grad 2015. koju dodjeljuje Udruga gradova. Opći cilj projekta je odgoj i obrazovanje 



djece i mladih o zdravoj prehrani i važnosti prevencije pretilosti te promocija zdravih stilova 
života i održivog razvoja u zajednici 

Od ostalih poslova  u Uredu Grada obavljani su poslovi za Turističku zajednicu Grada 
Zaboka, tj. Skupštinu, Turističko vijeće, Nadzorni odbor. U izvještajnom razdoblju održane su 
četiri sjednice Turističkog vijeća TZ GZ, jedna sjednica Skupštine TZ GZ i jedna sjednica 
Nadzornog odbora. Osnovan je PPS klub Turističke zajednice Grada Zaboka u sklopu projekta 
Hrvatske turističke zajednice "Hrvatska 365" sukladno Pravilima za osnivanje i djelovanje 
destinacijskog PPS kluba. Turistička zajednica Grada Zaboka je sufinancirala događanja: „Sejem 
starinske zagorske košte“ u organizaciji  Srednje škole Zabok, zatim sportska i kulturna 
događanja npr. treking, HGF i dr. događanja koja imaju značaj za razvoj turizma u gradu. 

 
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE GRADA ZABOKA 
 

U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2015. godine Upravni odjel za financije Grada 
Zaboka obavljao je poslove iz svog djelokruga rada, a vezane uz financijsko-računovodstveno 
poslovanje, praćenje likvidnosti, kontrolu izvršenja proračuna, izradu financijskih dokumenata i 
izvještaja, utvrđivanje i naplatu gradskih poreza, grobne naknade te ostalih prihoda Grada. 
Nadalje obavljani su poslovi praćenja stanja naplate prihoda i primitaka, te isplate rashoda i 
izdataka, praćen je rad gradskih trgovačkih društava i ustanova u području financija, izvršen je 
popis imovine i obveza za 2014. godinu, obavljani su poslovi vezani uz ispunjavanje izjave o 
fiskalnoj odgovornosti kao i ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti te i svi ostali poslovi 
po nalogu Gradonačelnika i pročelnice Upravnog odjela.  
Sukladno Zakonu o proračunu financiranje gradskih potreba u izvještajnom razdoblju izvršavano 
je na osnovu Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće 
Grada Zaboka na svojoj 15. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine.  
Temeljem gore navedene Odluke proračun Grada Zaboka za 2015. godinu iznosi 49.051.100,00 
Kn. 
 
Ostvarenje proračuna 
 
Prihodi i primici  
 

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju od 01. siječnja 
do 30. lipnja 2015. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i 
pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na Plan. 

Proračunom Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 
49.051.100,00 Kn. U izvještajnom razdoblju, odnosno u vremenskom periodu od 01. siječnja do 
30. lipnja 2015. godine, ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 15.084.265,25 Kn. Potrebno je 
napomenuti kako je ostvarenje prihoda slabije od planiranog iz razloga što u prvom polugodištu 
nisu ostvarene kapitalne pomoći iz državnog proračuna te nije prodana sva planirana gradska 
imovina (stan, zemljište), a s obzirom na dinamiku realizacije radova na izgradnji sportske 
dvorane nije ni bilo ostvarenja prihoda/primitaka vezano uz kreditna sredstva  u planiranom 
iznosu od 12.000.000,00 Kn. 

U najznačajniju skupinu ostvarenih prihoda spadaju prihodi od poreza na dohodak koji su 
u navedenom razdoblju ostvareni u iznosu od 6.726.145,23 Kn što predstavlja 51,74% u odnosu 
na cjelogodišnji Plan. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 147/14.) koji je stupio na 
snagu 1. siječnja 2015. godine postotak raspodjele prihoda od poreza na dohodak za jedinice 
lokalne samouprave povećao se sa 56,5% na 60%. 
Prihod od poreza na promet nekretnina naplaćen je u iznosu od 444.900,09 Kn, što predstavlja 
55,61% u odnosu na cjelogodišnji Plan. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 



financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 147/14.) 
koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine udio poreza na promet nekretnina za jedinice 
lokalne samouprave povećao se sa 60% na 80%.  

Druga skupina prihoda gradskog proračuna su prihodi koji su naplaćivani na osnovi 
gradskih odluka i to: 
       -     Odluke o porezima grada Zaboka, 
       -     Odluke o komunalnom doprinosu, 
       -     Odluke o komunalnoj naknadi i 
       -     Odluke o groblju 

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 2.922,64 Kn, porez na korištenje javnih 
površina 17.180,00 Kn, porez na potrošnju 170.266,58 Kn, dok je porez na tvrtku ili naziv 
ostvaren u iznosu od 16.230,84 Kn. Razrez poreza na tvrtku ili naziv za 2015. godinu izvršen je 
početkom srpnja, dok se razrez poreza na kuće za odmor planira početkom rujna tako da će 
stvarno ostvarenje ovih vrsta prihoda biti vidljivo tek u narednim mjesecima. 
Obveznicima plaćanja poreza na potrošnju koji nisu na vrijeme podmirili svoja dugovanja prema 
Gradu Zaboku odaslane su opomene pred ovrhu. 

Naknade za korištenje groblja naplaćene su u iznosu od 86.527,00 Kn. Postupajući u 
skladu sa Planom aktivnosti za provođenje mjera naplate, razrez grobne naknade biti će izvršen u 
drugoj polovici proračunske godine.   

Prihodi komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 459.613,64 Kn, vodnog 
doprinosa u iznosu od 19.887,33 Kn, dok ostvarenje prihoda komunalne naknade za prvih šest 
mjeseci ove godine iznosi 3.009.801,52 Kn.  
Za obveznike plaćanja komunalne naknade koji nisu na vrijeme podmirili svoja dugovanja prema 
Gradu Zaboku odaslane su opomene pred ovrhu. 

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ostvaren je prihod iz Državnog proračuna - za 
pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje i posebne namjene Zagorske javne vatrogasne 
postrojbe u iznosu od 2.717.496,73 Kn i 12.400,00 Kn za sufinanciranje programa predškolskog 
odgoja.  

Krapinsko-zagorska županija doznačila je sredstva u iznosu od 3.240,00 Kn za program 
predškolskog odgoja. 

Prihodi od kamata na oročena sredstva ostvareni su u iznosu od 8.978,37 Kn, dok su 
kamate na depozite po viđenju ostvarene u iznosu od 6.719,07 Kn.  

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 24.498,00 Kn što predstavlja 30,62% u 
odnosu na cjelogodišnji plan, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni u 
iznosu od 98.152,44 Kn.  

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 7.827,29 Kn te će isti biti utrošen za 
financiranje programa sakralne kulture 
Primici od naplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo naplaćeni su u iznosu od 21.560,04 
Kn, što predstavlja 10,78% u odnosu na cjelogodišnje razdoblje. 
 
Rashodi i izdaci 
 

Proračunom Grada Zaboka za 2015. godinu predviđeni su rashodi i izdaci u iznosu od 
49.051.100,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj isti su ostvareni u iznosu od 14.368.271,45 Kn, 
što predstavlja 29,29% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2015. godinu. 
Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 11.521.949,52 Kn, a čine ih: rashodi za zaposlene 
(6.226.909,92 Kn), materijalni rashodi (3.251.412,66 Kn), financijski rashodi (68.535,62 Kn), 
subvencije (91.022,16 Kn), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (161.896,33 
Kn), naknade građanima i kućanstvima (376.949,51 Kn), ostali rashodi (1.345.223,32 Kn). 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.218.240,41 Kn, a 
čine ih: rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 1.903.856,91 



Kn, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni u iznosu od 314.383,50 
Kn. 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u prvom polugodištu 2015. godine iznose 
628.081,52 Kn, a čine ih izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.  
Svaki rashod i izdatak koji je teretio proračun u izvještajnom razdoblju isplaćen je temeljem 
vjerodostojne dokumentacije (račun, ugovor, ovjerena  privremena ili okončana situacija, 
zaključak gradonačelnika i sl.). 
  
Zaduživanje i jamstva 

U 2006. godini odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od EUR 
1.642.150,28 u kunskoj protuvrijednosti za infrastrukturno uređenje dijela gospodarske zone. 
Kamatna stopa je LIBOR 3M + 1.08 p.p., kamatne marže godišnje, promjenljiva. Rok otplate 
kredita je 10 godina + 4 godine "grace period".  

 
- početno stanje 01.01.2015.    6.919.707,30 Kn 
- plaćeno (glavnica) I-VI 2015.      628.081,52 Kn 
- stanje na dan 30.06.2015.             6.291.625,78 Kn 
 
U izvještajnom razdoblju Grad nije izdavao jamstva. 
 
Izjava o fiskalnoj odgovornosti  

Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, te Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o 
fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Gradonačelnik Grada Zaboka 
potpisao je dana 30. ožujka 2015. godine Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu. Uz 
obrazac izjave popunjen je i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Izvješće o otklonjenim slabostima 
i nepravilnostima, te je izrađen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za izvještavanu 
proračunsku godinu.  

Cilj popunjavanja izjave kao i popratnih dokumenata je utvrditi:  
1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te, 
2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru 
proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. 

Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 19/14.) 
od veljače 2014. godine proširen je obuhvat Zakona i na trgovačka društva u državnom ili 
vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druge pravne 
osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. Izjava za ovakva trgovačka društva i pravne osobe po prvi put se 
podnosila za 2014. godinu te je krajnji rok za dostavu bio 31. ožujak 2015. godine, dok su 
proračunski korisnici Grada Zaboka bili u obvezi Izjavu o fiskalnoj odgovornosti zajedno sa 
ostalim dokumentima dostaviti Gradu Zaboku zaključno do 28. veljače 2015. godine, što su isti i 
učinili. Naknadnom suštinskom i formalnom kontrolom dostavljenih Izjava nisu utvrđene 
nikakve nepravilnosti. 
 
Financijsko izvještavanje 

U navedenom izvještajnom razdoblju financijski izvještaji Grada Zaboka izrađeni su u 
skladu sa zakonskom regulativom i pravilnikom o računovodstvu proračuna, te su isti u 
propisanom roku predani područnom uredu Državnog ureda za reviziju, te područnom uredu 
FINA Zabok. 
   
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 
PROSTORNO PLANIRANJE 
 



 U izvještajnom razdoblju 20. 4. 2015. donesen je Zaključak o utvrđivanju Konačnog 
prijedloga III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka i upućen  Upravnom 
odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapinsko zagorske županije radi 
pribavljanja suglasnosti na isti. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornoga plana 
uređenja Grada Zaboka, donijeta je na 18. sjednici Gradskog vijeća 13. 5. 2015.   
 
LEGALIZACIJA OBJEKATA 
  Sukladno  Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ovaj Upravni odjel  
donosi Rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene u prostoru. Po službenoj dužnosti 
po zahtjevu Krapinsko Zagorske županije zaprimljeno je  zahtjeva 118, a riješeno je 112 
predmeta.  
 
KOMUNALNI DOPRINOS 
 Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu ovaj Upravni odjel donosi rješenja o 
komunalnom   doprinosu. Po službenoj dužnosti po zahtjevu Krapinsko zagorske županije 
zaprimljeno je 106 zahtjeva, a riješeno je 99 zahtjeva.   
 
VODOOPSKRBA 
 Prema novoj zakonskoj regulativi koja regulira vodno gospodarstvo i njegovo 
financiranje, Grad Zabok više nije u obvezi financiranja obavljanja djelatnosti javne 
vodoopskrbe. 

Djelatnost javne vodoopskrbe od interesa je za Grad Zabok, te smo dužni osigurati 
obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe na našem uslužnom području. Sufinanciranje djelatnosti 
javne vodoopskrbe provodi se davanjem kapitalne pomoći trgovačkom društvu – isporučitelju 
vodne usluge na uslužnom području Grada Zaboka – Zagorskom vodovodu d.o.o. 
ODVODNJA 
 Isto tako prema novoj zakonskoj regulativi koja regulira vodno gospodarstvo i njegovo 
financiranje, Grad Zabok više nije u obvezi financiranja obavljanja djelatnosti javne odvodnje. 

Djelatnost javne odvodnje od interesa je za Grad Zabok, te smo dužni osigurati obavljanje 
djelatnosti javne odvodnje na našem uslužnom području. Sufinanciranje djelatnosti javne 
odvodnje provodi se davanjem kapitalne pomoći trgovačkom društvu – isporučitelju vodne 
usluge na uslužnom području Grada Zaboka – Zagorskom vodovodu d.o.o. 
Obaveza Grada Zaboka je rješavanje pitanja odvodnje oborinskih voda s javnih površina u 
građevinskim područjima. Sukladno istome utrošena su sredstva za izgradnju oborinske 
kanalizacije u Naselju Tomeki, duljine 160 metara.  
 
JAVNE PJEŠAČKE POVRŠINE-NOGOSTUPI  

Započeti su radovi na izgradnji nogostupa u Naselju Tomeki, duljine 160 metara. Zbog 
nemogućnosti pristupa gradilištu (jedan od vlasnika nije dozvolio daljnju izgradnju nogostupa), 
predmetni projekt se nije u potpunosti realizirao. 

Završeni su radovi na uređenju Trga Dragutina Domjanića u Zaboku. 
U suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom i HŽ Infrastrukturom izrađeni su pješačko 

željeznički prijelazi kod OŠ K. Š. Gjalski (Đački put) i pješačko željeznički prijelaz u Lugu 
Zabočkom kod malonogometnog igrališta.  
    
PROMETNICE I JAVNE POVRŠINE 

Za izgradnju prometnice sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom u Gospodarskoj 
zoni Grada Zaboka-nastavak ulice Ravnice (most preko potoka Sitnica), ishođene su potvrde na 
glavni projekt, napravljena je parcelacija prometnice, te se riješeni imovinski odnosi za I. fazu 
(otkup zemljišta). Za predmetni projekt odobrena su sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta u 
iznosu od 1.400.000,00 kn, odnosno 39,33 % investicije. Izvedeni su radovi na izgradnji 1. etape 



I. faze komunalne infrastrukture (voda, odvodnja i plin), donji stroj prometnice, te dio radova na 
mosti preko potoka Sitnica, te su u završnoj fazi radovi na izgradnji 2. etape I. faze komunalne 
infrastrukture (javna rasvjeta i DTK), te završni sloj asfalta i horizontalna i vertikalna 
signalizacija prometnice. 

Započeli su radovi na rekonstrukciji Ulice K. Š. Gjalskog i Ulice mladih u Zaboku. 
Predmetni radovi obuhvaćaju izgradnju komunalne infrastrukture (javna rasvjeta i DTK), radove 
na uređenju i proširenju predmetnih prometnica, kao i radove na izgradnji pješačko-željezničkog 
prijelaza u razini. 

 
SUFINANCIRANJE NISKOENERGETSKE GRADNJE 
 

Grad Zabok sklopio je sa Krapinsko-zagorskom županijom Sporazum o sufinanciranju 
troškova provođenja mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba na 
području Grada Zaboka. Predmetnim sporazumom sufinancira se dio troškova koji se odnose na 
subvencioniranje izgradnje/sanacije toplinskih ovojnica i ugradnju/promjenu vanjske stolarije na 
stambenim objektima fizičkih osoba na području Grada Zaboka. Iz područja Grada Zaboka 
realizirano je osam projekata (Balija, Lež, Cakol, Tisanić, Celjak, Zubić, Krajačić i Smolić). 

Nadalje, Grad Zabok sklopio je sa Krapinsko-zagorskom županijom Ugovor o 
sufinanciranju poticanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Krapinsko-
zagorskoj županiji. Predmetnim ugovorom sufinancira se dio troškova nabave i gradnje sustava 
za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektorski sustavi za grijanje i pripremu 
potrošne tople vode, sustavi geotermalnih dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu 
potrošne tople vode, sustav kotlova na pelete za grijanje i pripremu potrošne tople vode i 
fotonaponski sustavi). Iz područja Grada Zaboka realizirano je sedam projekata iz područja 
obnovljivih izvora energije (Hanžić, Mihelić, Tomislav Tuđa, Andrijana Tuđa, Šamec, Mihelić i 
Benjak). 

Nakon završenog projekta zamjene vanjske stolarije na Dječjem vrtiću „Zipkica“, za isti 
je izrađen energetski pregled kojime se dokazalo da su postignuti značajni rezultati u smislu 
energetske učinkovitosti. Izrada energetskog pregleda obaveza je vlasnika građevine prema 
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

 
GROBLJE 
 Na novom gradskom groblju Zabok izvedeni su armirano-betonski jednostruki grobni 
okviri. 
 
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 
 
 Nastavljeni su radovi na izgradnji trodijelne sportske dvorane i rekonstrukcije kotlovnice 
u sklopu gimnazije A. G. Matoša. Grad Zabok i tvrtka DIV d.o.o. sklopili su dana 25. srpnja 
2013. godine ugovor o javnim radovima za izgradnju športske dvorane uz građevinu gimnazije 
A. G. Matoš u Zaboku po načelu „ključ u ruke“. Ugovor je sklopljen na iznos od 29.823.758,95 
Kn  (PDV uključen). Aneksom ugovora o javnim radovima  izvođaču je produljen rok završetka 
predmetnog projekta. Sredstva su utrošena za izvedbu čeličnog pocinčanog trapeznog lima krova, 
limarske radove, obrtničke radove (strojarski i električarski radovi). 
 Započeli su radovi na rekonstrukciji društvenog doma Zaseka. Radovi obuhvaćaju 
rekonstrukciju plinske kotlovnice sa ugradnjom solarnih kolektora, te zamjenu dotrajalih 
salonitnih ploča sa trapeznim valovitim limom. Iste radove sufinancira Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. 
 
OSTALO 



U suradnji sa komunalnim društvom Komunalno-Zabok d.o.o. iz Zaboka, Grad Zabok 
podnio je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zahtjeve za sufinanciranje nabave: 
- komunalne opreme kompostera za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Zaboka i 
općine Bedekovčina (600 komada) 
- mobilnog reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Zaboka 
- opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne 
usluge odvoza otpada po volumenu ili masi 
- komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada 
- komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada. 

Svi navedeni projekti odobreni su od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

Sukladno javnim pozivima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Fond će 
dodijeliti sredstva pomoći do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja. Preostala 
sredstva za nabavu za mobilno reciklažno dvorište osigurat će Grad Zabok, dok će preostala 
sredstva za ostale projekte osigurati Komunalno-Zabok d.o.o. 

Sukladno gore navedenome, nabavljeni su komposteri za sakupljanje komunalnog otpada. 
Postupci nabave mobilnog reciklažnog dvorišta  i nabave opreme za nadogradnju sustava 

prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu 
ili masi započeti su u lipnju 2015. godine. 
  
 KOMUNALNO REDARSTVO 
 

Komunalni redar je nadzirao provedbu gradskih odluka: Odluke o komunalnom redu, 
Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu, vršio nadzor i obavljao poslove oko 
provedbe ostalih gradskih odluka za što je tim odlukama posebno ovlašten (promet, dimnjačari, 
tržni red i sl.). Nadzirao je poslove i surađivao s izvođačima radova oko obavljanja komunalnih 
djelatnosti održavanja čistoće javnih i zelenih površina, tržnice na malo, skupljanja i odlaganja 
komunalnog otpada, održavanja nogostupa, sanacije i postavljanja slivnika, sanacije udarnih 
rupa, iskopa jaraka, ugradnje kamenog agregata, zimske službe, sanacije odlagališta komunalnog 
otpada i neuređenih odlagališta otpada i provođenja plana gospodarenja otpadom, održavanja i 
uređenja gradskih parkirališta, te naplate parkiranja na istima, održavanja i izgradnje javne 
rasvjete. Pripremao je tendere za nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga rada i vodio 
poslove oko nabave idejnih i glavnih projekata i ostale dokumentacije potrebne za ishođenje 
građevinske dokumentacije potrebne za izvođenje radova, sve iz svog djelokruga rada. Surađivao 
s mještanima u rješavanju problema na terenu, te intervenirao u poslovima održavanje poslovnih 
prostora u vlasništvu Grada Zaboka. U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-
zagorske županije pripremio je  Programa mjera suzbijanje štetnika na području grada Zaboka  u 
2015. godini i Plan troškova za provedbu mjera preventivne deratizacije i stručnog nadzora nad 
provedbom mjera deratizacije. Nadalje,  izdavao je odobrenja za postavu reklamnih panoa, 
odobrenja za korištenje javnih površina, upućivao zahtjeve za uklanjanje odbačenog otpada, 
uređenje zapuštenog zemljišta i okoliša i sl. 
 
JAVNA NABAVA 
 
 U izvještajnom razdoblju provedeni su postupci javne nabave i sklopljeni ugovori za: 
- energetska obnova Društvenog doma Zaseka - Faza 1 
- izgradnja ceste s komunalnom infrastrukturom u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka 
   – 1. FAZA (2. etapa) 
- Izgradnja prometnice sa komunalnom infrastrukturom u Ulici mladih 
- opskrba električnom energijom 
- obavljanje poštanskih usluga. 



 
PROVOĐENJE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI 
 
 U provođenju Programa socijalne skrbi primjenjuje  Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne 
novine" broj 157/13. i 152/14.) i Odluka o socijalnoj skrbi Grada Zaboka ("Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije" br. 13/09. i 25/12.) pri čemu se  vodi računa o svim dobnim 
skupinama i socijalnim kategorijama. Za praćenje i provedbu ovog Programa imenovan je Odbor 
za socijalnu skrb. 
U drugom polugodištu 2014. godine provedeni su sljedeći programi: 
- za novorođene:  
 - primjenjuje se Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za 
novorođeno dijete po 1.000,00 kuna, za što je u prvom polugodištu isplaćeno 25.000,00 kuna. U 
svibnju je organiziran prijam za roditelje novorođenih kada je u skladu s Odlukom, za svako 
dijete roditeljima uz čestitku uručen poklon koji se sastojao od privjeska (zlatni grb Grada 
Zaboka) i CD-a Zabočkih mališana „Veliki i mali“. 
- za djecu, učenike i studente: 
 - provodi se projekt «Grad prijatelj djece», 
 - sufinanciraju se programi Društva Naša djeca koje organizira i provodi projekt 
Logopedski kabinet. U logopedskom kabinetu osim obrade provode se tretmani za djecu s 
govornim poteškoćama (opservacija, dijagnostika,tretman), 
 - sufinancira se ljetovanje djece iz obitelji slabijeg materijalnog stanja, 
 - sufinancira se trošak prehrane djece  iz socijalno ugroženih obitelji u Osnovnoj školi u 
Zaboku i Bedekovčini, te produženi boravak za dvoje učenika iz obitelji slabijeg imovinskog 
stanja u Osnovnoj  školi K.Š. Gjalski u Zaboku, 
 - sufinancira se trošak plaće za nastavnika u produženom boravku u Osnovnoj školi K.Š. 
Gjalski u Zaboku, 
 - sufinancira se pomoćnik u nastavi za učenicu sa znatnim zdravstvenim teškoćama u 
Osnovnoj školi Bedekovčina, kroz projekt Baltazar,  
 - sufinancira se pomoćnik u nastavi za učenicu sa znatnim zdravstvenim teškoćama u 
Osnovnoj školi K.Š. Gjalski Zabok, kroz projekt Mladi za mlade,  
 - provodi se sufinanciranje  troškova prijevoza za učenike osnovne i srednjih škola, 
 -  i nadalje se provodi stipendiranje studenata, po kojoj osnovi je u prvoj, polovici 2015. 
godine isplaćen iznos od 124.400,00 kuna. U veljači je objavljen natječaj za 10 novih stipendija. 
- za ostale socijalne kategorije 
 - odobrene su jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima, te je u 
drugom dijelu godine isplaćen iznos od 80.000,00 kn.  
 
 OSTALI SOCIJALNI PROGRAMI 
 
 - Grad Zabok sufinancira plaću osobe koja dostavlja tople obroke i troškove goriva za 
dostavno vozilo Doma za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb, Podružnica Mirkovec. Naime, u 
okviru vaninstitucionalne skrbi o starijim nemoćnim osobama vrši se dostava toplih obroka na 
području Grada Zaboka, te općina Sveti Križ Začretje i Bedekovčina. 
 - iz Proračuna se u okviru Programa socijalne skrbi sufinanciraju i prate programi  
Gradske organizacija umirovljenika, Gradskog društva Crvenog križa, udruga invalida i   udruga 
sudionika Domovinskog rata. 
 
PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 
 



U okviru provođenja Programa javnih potreba u kulturi donijetom na temelju članka 2. 
Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93. i 38/09.), 
sufinancira se i prati ostvarenje programa rada kako slijedi: 
- Udruge i manifestacije 
 KUD Zabok, Zbor Đalski, Puhački orkestar Grada Zaboka, Puhački orkestar DVD 
Špičkovina, Limena glazba Prosenik, Matica hrvatska Zabok, Muži zagorskog srca, GOKUL, 
Filatelističko društvo «Zaboky», Udruga «Mraz», Udruga Regenerator. 
- Ustanove u kulturi 

- programi Gradske knjižnice i čitaonice i sufinancira se nabava knjiga 
- kulturni programi Pučkog otvorenog učilišta ( Multimedijski centar i Velika galerija) 

- Ostali programi u kulturi 
- Sufinancira se program Ekološkog društva Lijepa naša Dubrava Zabočka,  

Za praćenje i suradnju u provođenju Programa javnih potreba u kulturi, gradonačelnik je 
imenovao Odbor za kulturu. 
 
PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 
 
         Program javnih potreba u sportu donijet je i provodi se  na temelju članka 2. Zakona o 
sportu ("Narodne novine" broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.). 
     Programom javnih potreba u sportu, u cilju poticanja i promicanja sporta, provodi se 
sufinanciranje sljedećih programa od značaja za Grad Zabok: 
 - program poticaja amaterskog sporta sufinanciranjem aktivnosti sportskih udruga putem 
Športske zajednice Grada Zaboka  i  
 - sufinanciranje ostalih izdataka u sportu koje podrazumijeva podršku prvoligašu -
Košarkaškom klubu Zabok i podršku pojedinim sportskim udrugama, temeljem pojedinačno 
obrazloženih zahtjeva, za izvanredne potrebe i programe. 
 
PODRŠKA DOPUNSKIM ŠKOLSKIM PROGRAMIMA 

Iz Proračuna grada Zaboka podržani su dopunski školski programi:  
Osnovna škola 

- održavanje prostora Škole koje koriste i gradske udruge, 
- sufinanciranje škole u prirodi, 
- učestvovanje na raznim natjecanjima 

Srednja škola Zabok 
- sufinanciranje priprema i sudjelovanje učenika na županijskim, državnim i  

međunarodnom natjecanju učenika ugostiteljskih škola Gastro. 
 Gimnazija AGM 
   - tiskanje promotivne knjižice uspjeha učenika, tiskanje promotivnih materijala za 
Otvorena vrata škole i sufinanciranje Globe programa. 
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok 

- sufinanciranje organizacije raznih takmičenja učenika. 
  
PROGRAM FINANCIRANJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 
 Iz  Proračuna Grada Zaboka financira se program DVJ «Zipkica» Zabok.  

Također se sufinanciraju programi za predškolsku djecu s posebnim potrebama koji se 
provode u DV Zipkica i SUVAG-u 

Predlaže se Gradskom vijeću da razmotri i usvoji ovo Izvješće za razdoblje siječanj – 
lipanj 2015. 
                                                                                                                                                            
                                                                                               GRADONAČELNIK 
                                                                                                    Ivan Hanžek, oec.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



    
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD ZABOK 
              G r a d o n a č e l n i k                                 
 
KLASA: 080-02/15-01/01 
URBROJ: 2197/01-03/3-15-1 
Zabok, 08. rujna 2015.         
 

      GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 
PREDMET: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun  
                       plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zaboka 
  
 Člankom 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) propisano 
je da gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika kada dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme 
profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme 
obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja. 
 Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
br. 28/10.) propisana su mjerila za određivanje plaća i naknada za rad gradonačelnika i njegovog 
zamjenika. 
 Ministarstvo uprave Republike Hrvatske Uputom za postupanje KLASA: 023-01/15-
01/167 URBROJ: 515-02-02/1-15-1 obavijestilo je sve jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave o potrebi usklađenja akata kojima se uređuju prava dužnosnika kada isti dužnost 
obavljaju profesionalno. Navedena uputa rezultat je neujednačene prakse u jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave u pogledu reguliranja materijalnih i drugih prava iz radnog 
odnosa. Pod drugim pravima iz rada na koja dužnosnik ima pravo razumijevaju se prvenstveno 
prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a od ostalih materijalnih prava to su npr. 
troškovi prijevoza, dnevnica za službeno putovanje i sl. 
 Dosadašnje pravno uređenje prava dužnosnika u Gradu Zaboku uređeno je u skladu s 
navedenom Uputom Ministarstva, ali se iz razloga pravne sigurnosti predlaže formalno 
definiranje ostalih materijalnih i drugih prava iz radnog odnosa kako je predloženo prijedlogom 
Odluke koja se daje u privitku ovog obrazloženja.  
 
 Dodatna potrebna obrazloženja uz ovu točku dnevnog reda dat će Natalija Gretić. 
 

Slijedom iznijetog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese Odluku o 
izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika Grada Zaboka u tekstu koji se daje u privitku ovog obrazloženja. 
  
 

GRADONAČELNIK 
 

Ivan Hanžek, oec., v.r. 
 



    
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD ZABOK 
                     Gradsko vijeće                                 
 
KLASA: 080-02/15-01/01 
URBROJ: 2197/01-02-15- 
Zabok, 15. rujna 2015. 
 
 
 Na prijedlog gradonačelnika Grada Zaboka, a na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.) i članka 31. alineje 
4. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/09. i 16/14.), 
Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 20. sjednici, održanoj dana . rujna 2015. godine, donijelo 
je 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće  

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zaboka 
 
 

Članak 1. 
 U Odluci o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 11/10.), u 
članku 2. iza riječi „prava iz rada“ dodaju se riječi „(prava iz mirovinskog i zdravstvenog 
osiguranja te pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem 
dužnosti kao što su troškovi prijevoza, dnevnica za službeno putovanje, pravo na korištenje 
službenog automobila i sl.)“. 
 

Članak 2. 
 Članak 6. Odluke briše se. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“. 
 

 
KLASA: 080-02/15-01/01                 PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2197/01-02-15-                  Gradskog vijeća 
Zabok, 15. rujna 2015.               Žarko Ivančić, oec. 
 



                                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD ZABOK 
                    Gradonačelnik 
 
KLASA: 363-01/15-01/66 
URBROJ: 2197/01-05/3-15-2 
Zabok, 3.9.2015.        
 

 GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
 
Predmet: Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima  
                 na području Grada Zaboka 
                 - donošenje odluke, predlaže se 
 
 Gradsko vijeće Grada Zabok donijelo je 21. rujna 2010. godine,  temeljem tada važećih 
odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluku o komunalnim djelatnostima na području 
Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 21/10.). 
 Sukladno navedenoj Odluci na području Grada Zaboka obavljaju se sljedeće komunalne 
djelatnosti: prijevoz putnika u javnom prometu; održavanje čistoće; odlaganje komunalnog 
otpada; održavanje javnih površina; održavanje nerazvrstanih cesta; tržnica na malo; održavanje 
groblja i prijevoz pokojnika; obavljanje dimnjačarskih poslova i javna rasvjeta.  

Pod prijevozom pokojnika podrazumijevalo se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od 
mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju. 

Komunalna djelatnost prijevoza pokojnika obavljala se na području Grada Zaboka na 
temelju koncesije. 

 
 U ožujku 2015. godine donesen je Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ 
br. 36/15.). koji je stavio van snage odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu koje se odnose 
na obavljanje prijevoza pokojnika, te je uredio sadržaj, način i uvjete obavljanja pogrebničke 
djelatnosti. Nadalje, navedenim Zakonom propisano je da koncesije za obavljanje prijevoza 
pokojnika, koje su u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu dodijelila 
nadležna tijela jedinice lokalne samouprave prestaju važiti danom stupanja na snagu Zakona – 7. 
travnja 2015. godine. 
   
             Budući da prijevoz pokojnika više nije komunalna djelatnost potrebno je izvršiti izmjenu 
Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Zaboka. 

 
Potrebna obrazloženja uz ovu točku dnevnog reda dat će v.d. pročelnika Upravnog odjela 

za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Danijel Tuđa, ing.građ. 



 
 
 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese Odluku u tekstu kako slijedi: 
 
 

„Na temelju članka 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 178/04., 38/09. ,79/09., 153/09., 
49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 31. točke 4. Statuta 
Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.),  Gradsko 
vijeće Grada Zaboka na __. svojoj sjednici, održanoj dana __.  rujna 2015. godine, donijelo je 
sljedeću 

 
O D L U K U 

o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima  
na području Grada Zaboka 

 
 

Članak 1. 
 U članku 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Zaboka („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 21/10.) u točci 7. riječi „i prijevoz pokojnika“ brišu se. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“. 
 
 

                           GRADONAČELNIK 
 

                                                                                                           Ivan Hanžek, oec.,v.r. 
 



                                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD ZABOK 
                    Gradonačelnik 
 
KLASA: 363-02/15-01/01 
URBROJ: 2197/01-05/3-15-2 
Zabok, 3.9.2015.         
 

                                                               GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA   
 
    

Predmet: Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima  
                 koje će se obavljati davanjem koncesije 
                 - donošenje, predlaže se 
 
 

Gradsko vijeće Grada Zabok donijelo je 17. prosinca 2013. godine,  temeljem tada 
važećih odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluku o komunalnim djelatnostima koje 
će se obavljati davanjem koncesije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 32/13.). 
 Sukladno navedenoj Odluci na području Grada Zaboka davanjem koncesije obavljaju se 
sljedeće komunalne djelatnosti: prijevoz pokojnika, dimnjačarski poslovi i prijevoz putnika 

Pod prijevozom pokojnika podrazumijevalo se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od 
mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju. 

 
 U ožujku 2015. godine donesen je Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ 
br. 36/15.). koji je stavio van snage odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu koje se odnose 
na obavljanje prijevoza pokojnika, te je uredio sadržaj, način i uvjete obavljanja pogrebničke 
djelatnosti. Nadalje, navedenim Zakonom propisano je da koncesije za obavljanje prijevoza 
pokojnika, koje su u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu dodijelila 
nadležna tijela jedinice lokalne samouprave prestaju važiti danom stupanja na snagu Zakona – 7. 
travnja 2015. godine. 
   
             Budući da prijevoz pokojnika više nije komunalna djelatnost potrebno je izvršiti izmjenu 
Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati davanjem koncesije. 

 
Potrebna obrazloženja uz ovu točku dnevnog reda dat će v.d. pročelnika Upravnog odjela 

za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Danijel Tuđa, ing.građ. 
 

 
 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese Odluku u tekstu kako slijedi: 



 
 
 
 

„Na temelju članka 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 178/04., 38/09. ,79/09., 153/09., 
49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 31. točke 4. Statuta 
Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.),  Gradsko 
vijeće Grada Zaboka na __. svojoj sjednici, održanoj dana __.  rujna 2015. godine, donijelo je 
sljedeću 

 
O D L U K U 

o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima  
koje će se obavljati davanjem koncesije 

 
 

Članak 1. 
 U članku 2. stavku 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati davanjem 
koncesije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 32/13.) alineja 1. briše se. 
Dosadašnje alineje 2. i 3. postaju alineja 1. i 2. 
 U članku 2. stavak 2. briše se. Dosadašnji stavci 3.,4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“. 
 
 

                           GRADONAČELNIK 
 

                                                                                                           Ivan Hanžek, oec.,v.r. 
 
 



       
  REPUBLIKA HRVATSKA 

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
  GRAD ZABOK 
                        Gradonačelnik 

 
KLASA: UP/I-943-03/15-01/01 
URBROJ: 2197/01-03/3-15-1 
Zabok, 07. rujna 2015.                   
                                  GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
PREDMET: Ukidanje svojstva javnog dobra na nekretninama u k.o. Špičkovina  
                       radi izgradnje brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok  
                     - donošenje odluke, predlaže se 
 

Hrvatske ceste d.o.o. investitor su izgradnje brze ceste: Popovec – Marija Bistrica – 
Zabok, VI faza. Za izgradnju brze ceste ishođena je Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-
05/07-01/212 URBROJ: 531-06-2-1-08-36 KM, Rješenje o produžetku Lokacijske dozvole 
KLASA: UP/I-350-05/11-01/17 URBROJ: 531-06-2-1-11-2, Izmjena i dopuna Lokacijske 
dozvole KLASA: UP/I-350-05/12-01/232 URBROJ: 531-05-13-14 KM. 

 
Projektirana trasa buduće brze ceste zahvaća i dijelove javnog dobra u općoj uporabi na 

području Grada Zaboka – ceste i putove za koje je investitor zatražio prijenos prava vlasništva. 
Da bi nekretnina – javno dobro moglo biti predmet prijenosa prava vlasništva, prethodno je 
potrebno da ovlašteno tijelo skine status javnog dobra u općoj uporabi s nekretnine. Ovlašteno 
tijelo za ukidanje statusa javnog dobra s nekretnina-nerazvrstanih cesta, temeljem članka 103. 
stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), je 
Gradsko vijeće Grada Zaboka. Po donošenju odluke od strane Gradskog vijeća, istu provodi 
zemljišno-knjižni odjel općinskog suda na način da nekretnine na kojima je ukinut status javnog 
dobra u općoj uporabi uknjižuje kao vlasništvo Grada Zaboka te će samim time na istima biti 
omogućen prijenos prava vlasništva na investitora izgradnje brze ceste – Hrvatske ceste d.o.o. iz 
Zagreba, Vončinina 3, u ime i za račun Republike Hrvatske.     

 
U svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz izgradnju brze ceste  (predmetne 

faze) potrebno je ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake kčbr. 
2186/3, put, površine 175m² (49 čhv), kčbr. 2286/2, put, površine 32m² (9 čhv), kčbr. 2295/6, 
put, površine 1056m² (294 čhv), kčbr. 2295/7, put, površine 885m² (246 čhv), kčbr. 2295/8, put, 
površine 52m² (14 čhv), kčbr. 2297/6, put, površine 1137m² (316 čhv), kčbr. 2297/7, put, 
površine 860m² (239 čhv), kčbr. 2297/8, put, površine 49m² (14 čhv), kčbr. 2344/2, put, površine 
81m² (23 čhv), kčbr. 2376/3, put, površine 157m² (44 čhv), kčbr. 2388/2, put, površine 84m² (23 
čhv), kčbr. 2490/3, put, površine 127m² (35 čhv), kčbr. 2490/4, put, površine 46m² (13 čhv), 
kčbr. 2490/5, put, površine 90m² (25 čhv), kčbr. 2562/3, put, površine 236m² (66 čhv), kčbr. 



2562/4, put, površine 349m² (97 čhv), kčbr. 2562/5, put, površine 149m² (41 čhv), kčbr. 2610/4, 
put, površine 1568m² (436 čhv), kčbr. 2612/3, put, površine 275m² (76 čhv), sve upisane u z-k.ul. 
2058, k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi. Sve nabrojane nekretnine u naravi 
predstavljaju poljske putove i ceste koje ulaze u trasu buduće brze ceste. Investitor izgradnje brze 
ceste dužan je prema zakonu osigurati prilaz svim nekretninama koje su imale pristup preko 
prometnih površina s kojih se skida status javnog dobra i koje ulaze u trasu brze ceste. 

 
 Dodatna obrazloženja uz ovu točku dnevnog reda dat će Gradonačelnik. 
 
 Slijedom iznijetog predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese odluku o 
ukidanju svojstva javnog dobra na gore navedenim nekretninama, u tekstu koji se daje u 
prilogu ovom obrazloženju. 
 
 

GRADONAČELNIK 
 

Ivan Hanžek, oec., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

       
  REPUBLIKA HRVATSKA 

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                      GRAD ZABOK 
                       Gradsko vijeće 

 
KLASA: UP/I-943-03/15-01/01 
URBROJ: 2197/01-02-15- 
Zabok,   . rujna 2015.                   
 

U predmetu ukidanje svojstva javnog dobra na nekretninama u k.o. Špičkovina u svrhu 
izgradnje brze ceste Popovec - Marija Bistrica - Zabok, temeljem članka 103. stavka 2. Zakona o 
cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 35. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 
73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) te članka 
31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/09. i 16/14.), 
Gradsko vijeće Grada Zaboka, na svojoj 20. sjednici, održanoj dana . rujna 2015. godine, donijelo 
je sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na: 
- nekretnini oznake kčbr. 2186/3, put, površine 175m² (49 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 

k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 
- nekretnini oznake kčbr. 2286/2, put, površine 32m² (9 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 

k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 
- nekretnini oznake kčbr. 2295/6, put, površine 1056m² (294 čhv), upisan u z-k.ul. 

2058, k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 
- nekretnini oznake kčbr. 2295/7, put, površine 885m² (246 čhv), upisan u z-k.ul. 

2058, k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 
- nekretnini oznake kčbr. 2295/8, put, površine 52m² (14 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 

k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 
- nekretnini oznake kčbr. 2297/6, put, površine 1137m² (316 čhv), upisan u z-k.ul. 

2058, k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 
- nekretnini oznake kčbr. 2297/7, put, površine 860m² (239 čhv), upisan u z-k.ul. 

2058, k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 
- nekretnini oznake kčbr. 2297/8, put, površine 49m² (14 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 

k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 
- nekretnini oznake kčbr. 2344/2, put, površine 81m² (23 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 

k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 



- nekretnini oznake kčbr. 2376/3, put, površine 157m² (44 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 
k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2388/2, put, površine 84m² (23 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 
k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2490/3, put, površine 127m² (35 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 
k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2490/4, put, površine 46m² (13 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 
k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2490/5, put, površine 90m² (25 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 
k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2562/3, put, površine 236m² (66 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 
k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2562/4, put, površine 349m² (97 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 
k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2562/5, put, površine 149m² (41 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 
k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2610/4, put, površine 1568m² (436 čhv), upisan u z-k.ul. 
2058, k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2612/3, put, površine 275m² (76 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 
k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi. 
 

II. Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Zabok, provest će ovu Odluku u 
zemljišnim knjigama, tako da će nekretnine iz točke I. ove Odluke brisati iz postojećeg 
zemljišno-knjižnog uloška broj 2058, k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, te iste upisati 
u odgovarajući zemljišnoknjižni uložak kao vlasništvo Grada Zaboka. 

 
III. Obvezuje se investitor izgradnje brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok, 

Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, da osigura zemljište i uredi prikladni put do svih 
katastarskih čestica koje ukidanjem svojstva javnog dobra sukladno ovoj Odluci, više neće imati 
pristup javno-prometnoj površini.  

 
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 
 

Obrazloženje 
 Utvrđuje se da nekretnine oznake kčbr. 2186/3, put, površine 175m² (49 čhv), kčbr. 
2286/2, put, površine 32m² (9 čhv), kčbr. 2295/6, put, površine 1056m² (294 čhv), kčbr. 2295/7, 
put, površine 885m² (246 čhv), kčbr. 2295/8, put, površine 52m² (14 čhv), kčbr. 2297/6, put, 
površine 1137m² (316 čhv), kčbr. 2297/7, put, površine 860m² (239 čhv), kčbr. 2297/8, put, 
površine 49m² (14 čhv), kčbr. 2344/2, put, površine 81m² (23 čhv), kčbr. 2376/3, put, površine 
157m² (44 čhv), kčbr. 2388/2, put, površine 84m² (23 čhv), kčbr. 2490/3, put, površine 127m² (35 
čhv), kčbr. 2490/4, put, površine 46m² (13 čhv), kčbr. 2490/5, put, površine 90m² (25 čhv), kčbr. 
2562/3, put, površine 236m² (66 čhv), kčbr. 2562/4, put, površine 349m² (97 čhv), kčbr. 2562/5, 
put, površine 149m² (41 čhv), kčbr. 2610/4, put, površine 1568m² (436 čhv), kčbr. 2612/3, put, 



površine 275m² (76 čhv), sve dolaze upisane u z-k.ul. 2058, k.o. Špičkovina, kao javno dobro u 
općoj uporabi. 
 Utvrđuje se da su predmetne nekretnine obuhvaćene trasom brze ceste Popovec - Marija 
Bistrica - Zabok.  

Svojstvo javnog dobra u općoj uporabi skida se sa navedenih nekretnina kako bi iste 
mogle biti predmetom prijenosa prava vlasništva na investitora – Hrvatske ceste d.o.o. iz 
Zagreba, u ime i za račun Republike Hrvatske.  
       

                                                                                                        PREDSJEDNIK 
        Gradskog vijeća 
 
      Žarko Ivančić, oec. 

 



      

  REPUBLIKA HRVATSKA 
  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
  GRAD ZABOK 
                        Gradonačelnik 

 
KLASA: 940-01/14-01/01 
URBROJ: 2197/01-03/3-15-5 
Zabok, 08. rujna 2015.                   
                                  GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
PREDMET: Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama Grada Zaboka za  
                      potrebe izgradnje brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok 
                     - donošenje odluke, predlaže se 
 

Donošenjem odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama 
oznake kčbr. 2186/3, put, površine 175m² (49 čhv), kčbr. 2286/2, put, površine 32m² (9 čhv), 
kčbr. 2295/6, put, površine 1056m² (294 čhv), kčbr. 2295/7, put, površine 885m² (246 čhv), kčbr. 
2295/8, put, površine 52m² (14 čhv), kčbr. 2297/6, put, površine 1137m² (316 čhv), kčbr. 2297/7, 
put, površine 860m² (239 čhv), kčbr. 2297/8, put, površine 49m² (14 čhv), kčbr. 2344/2, put, 
površine 81m² (23 čhv), kčbr. 2376/3, put, površine 157m² (44 čhv), kčbr. 2388/2, put, površine 
84m² (23 čhv), kčbr. 2490/3, put, površine 127m² (35 čhv), kčbr. 2490/4, put, površine 46m² (13 
čhv), kčbr. 2490/5, put, površine 90m² (25 čhv), kčbr. 2562/3, put, površine 236m² (66 čhv), 
kčbr. 2562/4, put, površine 349m² (97 čhv), kčbr. 2562/5, put, površine 149m² (41 čhv), kčbr. 
2610/4, put, površine 1568m² (436 čhv), kčbr. 2612/3, put, površine 275m² (76 čhv), sve upisane 
u z-k.ul. 2058, k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, te njezinom provedbom u 
zemljišnim knjigama, omogućit će se raspolaganje navedenim nekretninama u pravnom prometu.  

 
Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, dopisom su zatražile prijenos prava 

vlasništva na navedenim nekretninama i na nekretnini oznake kčbr. 2342/4, livada, površina 46m² 
(13čhv), upisanoj u z.k.ul.br. 992 k.o. Špičkovina kao vlasništvo Grada Zaboka, sve u svrhu 
izgradnje brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok.  

 
Rješavanje imovinskopravnih odnosa između osoba javne vlasti uređeno je Zakonom o 

uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne 
novine“ br. 80/11.). Prema članku 4. stavku 1. navedenog zakona ne plaćaju se naknade za 
stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i prava građenja kada to pravo stječu osobe javnog, 
međusobno jedne od drugih, na njihovu zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih 
građevina. Za gore navedene nekretnine Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, zatražile 
su prijenos prava vlasništva, bez naknade, sukladno citiranoj odredbi zakona. 

 
Tijelo nadležno za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada određeno je sukladno 

Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.). Prema članku 48. stavku 3. 
navedenog zakona, a u skladu s Zaključkom Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 400-01/15-
01/03 URBROJ: 2197/01-04/2-15-1, za raspolaganje navedenim nekretninama nadležno je 
Gradsko vijeće Grada Zaboka. 

 



Investitor izgradnje brze ceste dužan je prema zakonu osigurati prilaz svim nekretninama 
koje su imale pristup preko prometnih površina s kojih se skida status javnog dobra i koje ulaze u 
trasu brze ceste. 

 
Slijedom svega dosad iznijetog predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese 

Odluku o prijenosu prava vlasništva na nekretninama Grada Zaboka za potrebe izgradnje 
brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok, u tekstu koji se daje u prilogu ovog 
obrazloženja. 
 

GRADONAČELNIK 
 

Ivan Hanžek, oec., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD ZABOK 
                   Gradsko vijeće 
 
KLASA: 940-01/14-01/01 
URBROJ: 2197/01-02-15- 
Zabok, --. rujna 2015.                   

 
 

Na temelju članka 35. i članka 391. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 
141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/09. i 16/14.), u svezi s primjenom Zakona o 
uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne 
novine“ br. 80/11.), Gradsko vijeće Grada Zaboka, na svojoj 20. sjednici, održanoj dana  . rujna 
2015. godine, donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U 

 
I. Utvrđuje se da su Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3 investitor izgradnje 

brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok za koju investiciju je izdana Lokacijska dozvola 
KLASA: UP/I-350-05/07-01/212 URBROJ: 531-06-2-1-08-36 KM, Rješenje o produžetku 
Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/11-01/17 URBROJ: 531-06-2-1-11-2, Izmjena i 
dopuna Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/12-01/232 URBROJ: 531-05-13-14 KM. 

 
II. Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Zaboka donijelo Odluku o ukidanju svojstva 

javnog dobra KLASA: UP/I-943-03/15-01/01 URBROJ: 2197/01-02-15-__  dana __. rujna 2015. 
godine, na nekretninama oznake kčbr. 2186/3, put, površine 175m² (49 čhv), kčbr. 2286/2, put, 
površine 32m² (9 čhv), kčbr. 2295/6, put, površine 1056m² (294 čhv), kčbr. 2295/7, put, površine 
885m² (246 čhv), kčbr. 2295/8, put, površine 52m² (14 čhv), kčbr. 2297/6, put, površine 1137m² 
(316 čhv), kčbr. 2297/7, put, površine 860m² (239 čhv), kčbr. 2297/8, put, površine 49m² (14 
čhv), kčbr. 2344/2, put, površine 81m² (23 čhv), kčbr. 2376/3, put, površine 157m² (44 čhv), 
kčbr. 2388/2, put, površine 84m² (23 čhv), kčbr. 2490/3, put, površine 127m² (35 čhv), kčbr. 
2490/4, put, površine 46m² (13 čhv), kčbr. 2490/5, put, površine 90m² (25 čhv), kčbr. 2562/3, 
put, površine 236m² (66 čhv), kčbr. 2562/4, put, površine 349m² (97 čhv), kčbr. 2562/5, put, 
površine 149m² (41 čhv), kčbr. 2610/4, put, površine 1568m² (436 čhv), kčbr. 2612/3, put, 
površine 275m² (76 čhv), sve upisane u z-k.ul. 2058, k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj 
uporabi. 

Utvrđuje se da su Hrvatske ceste d.o.o. podnijele zahtjev za prijenos prava vlasništva na 
gore navedenim nekretninama te na nekretnini oznake kčbr. 2342/4, livada, površina 46m² 
(13čhv), upisanoj u z.k.ul.br. 992 k.o. Špičkovina kao vlasništvo Grada Zaboka. 

 
III. Sve nekretnine navedene u točki II. ove Odluke, po ukidanju svojstva javnog dobra te 

upisu prava vlasništva Grada Zaboka na istima, prenose se bez naknade investitoru – Hrvatskim 
cestama d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, u svrhu izgradnje infrastrukturne građevine, brze ceste 
Popovec – Marija Bistrica – Zabok. 



IV. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, oec., na sklapanje ugovora s 
Hrvatskim cestama d.o.o. kojim će se urediti pitanje prijenosa prava vlasništva na predmetnim 
nekretninama. 

 
V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 
 

 
                                                                                                             PREDSJEDNIK 
                                                                                                             Gradskog vijeća 
 
                                                                                                           Žarko Ivančić, oec. 
 



                             
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD ZABOK 
    G r a d o n a č e l n i k 
 
KLASA: 402-08/15-01/02  
URBROJ: 2197/01-04/2-15-7 
Zabok, 02.09.2015. 
 
            GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
Predmet: Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe 
     - daje se  
 

Zakonom o proračunu («Narodne novine» br. 87/08., 136/12. i 15/15.) propisana je 
obveza države, te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u proračunu utvrde 
sredstva za proračunsku zalihu.  

Sukladno članku 56. gore navedenog Zakona propisano je kako se sredstva proračunske 
zalihe koriste za nepredviđene namjene za koje nisu osigurana sredstva u proračunu, ili za 
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri 
planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.  

Nadalje istim člankom Zakona utvrđeno je kako se sredstva proračunske zalihe koriste za 
financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, 
ekoloških nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Poštujući odredbe 
navedenog Zakona, te Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu, u 
Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 
100.000,00 Kn. Sredstva su planirana u razdjelu 001: Ured Grada, programu 1004: Redovan rad 
izvršnog tijela, aktivnosti: A100405: Proračunska zaliha.  Prilikom realizacije ovih rashoda isti se 
evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. 

Člankom 57. Zakona o proračunu, te člankom 14. Odluke o izvršavanju proračuna Grada 
Zaboka za 2015. godinu utvrđeno je kako o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje 
gradonačelnik, koji je obvezan izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju sredstava zalihe.  

Temeljem gore navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da primi na 
znanje Izvješće Gradonačelnika u tekstu kako slijedi:   

 
 Sukladno članku 57. stavku 3. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08., 136/12. 
i 15/15.), članku 42. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 
09/13. i 16/14.), te članku 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu 
(Klasa: 400-01/14-01/08 Urbroj: 2197/01-02-14-2) Gradonačelnik Grada Zaboka dana __. rujna 
2015. godine podnosi sljedeće 
 



 
I Z V J E Š Ć E  

o korištenju sredstava proračunske zalihe  
 

I. U izvještajnom razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2015. godine iz Proračuna Grada Zaboka 
za 2015. godinu sa aktivnosti: A100405 – proračunska zaliha nije bilo isplate sredstava.  
 
II. U izvještajnom razdoblju od 01. srpnja do 31. srpnja 2015. godine iz Proračuna Grada 
Zaboka za 2015. godinu sa aktivnosti: A100405 – proračunska zaliha isplaćena su sredstva u 
sveukupnom iznosu od 22.225,00 Kn. Sredstva su isplaćena društvu Trgocentar d.o.o. u svrhu 
podmirenja parničnih troškova temeljem točke V. pravomoćne Presude Općinskog suda u 
Zlataru, Stalna služba u Zaboku Posl.br P-385/2015, donesene u sporu radi utvrđivanja prava 
vlasništva na kčbr. 1675/7 k.o. Zabok, škola i dom u Jakuševcu. Isplata sredstava izvršena je 
temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA: 944-01/14-01/11 URBROJ:2197/01-03/1-15-10 
od 14. srpnja 2015. godine. 
 
III. U izvještajnom razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2015. godine iz Proračuna 
Grada Zaboka za 2015. godinu sa aktivnosti: A100405 – proračunska zaliha nije bilo isplate 
sredstava. 

 
 
 
                  GRADONAČELNIK 
              Ivan Hanžek, oec. 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Gradskom vijeću Grada Zaboka, 
2. Upravni odjel za financije, 
3. Kao prilog zapisniku, 
4. Pismohrana. 
 



                          
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD ZABOK 
               G r a d s k o  v i j e ć e 
 
KLASA: 402-08/15-01/02 
URBROJ: 2197/01-02-15-8 
Zabok, ___. rujna 2015. 
         
Predmet: Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe 
      za razdoblje od 01. lipnja do 31. kolovoza 2015. 
    

Na temelju članka 31. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije» broj 09/13. i 16/14.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 20. sjednici održanoj dana 
___. rujna 2015. godine donijelo je slijedeći  
   

ZAKLJUČAK  
 

I.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o korištenju 
sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. lipnja do 31. kolovoza 2015. godine. 

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

 
 
        P R E D S J E D N I K  
             Gradskog vijeća  
           Žarko Ivančić, oec. 
 
 
DOSTAVITI:  
1. Upravni odjel za financije, ovdje,  
2. Za prilog zapisniku, 
3. Za zbirku akata, 
4. Pismohrana.   
 
 

 


