
                          
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA  ŽUPANIJA 
                 GRAD ZABOK 
            G r a d s k o  v i j e ć e 
 
KLASA: 021-05/11-01/10 
URBROJ: 2197/01-02-11-1 
Zabok, 15. srpnja 2011. 

P  O  Z  I  V 
 
 Temeljem članka 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 20/09.) sazivam 27. sjednicu Gradskog vijeća  
Grada Zaboka, koja će se održati 
 

u srijedu, 20. srpnja 2011. g. u 19.00 sati 
 u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat. 

 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 

D n e v n i     r e d 
 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
    7. srpnja 2011., 
2. "Zagorski vodovod" d.o.o., Zabok, Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2010., 
3. Vatrogasna zajednica Grada Zabok, Izvještaj o radu, te financijskom poslovanju za 2010., 
4. "Plavinka" d.o.o. Zabok,  Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2010., 
5. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova - Prijedlog odluke o  
    odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, 
6. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti izrada i postava vertikalne prometne  
    signalizacije i izrada horizontalne signalizacije na području Grada Zaboka u 2011., 2012.,  
    2013. i 2014. godini na temelju pisanog ugovora, 
7. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za lipanj 2011. 
8. Prijedlog odluke o sufinanciranju izvođenja radova potprojekta na izgradnji školske  
    sportske dvorane strukovnog i umjetničkog učilišta i gimnazije u Zaboku, 
9. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
 

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.  
 Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da 
opravdaju pismeno ili  na telefone 587-761 ili 587-777. 
 
 
 S poštovanjem.      
                                                   PREDSJEDNIK 
                                                                                   G r a d s k o g  v i j e ć a 
 
                                                                              Zoran Krajačić 
 
 
 



  
Dostaviti: 

1. Zoran Krajačić, Zabok, Hum Zabočki 80, 
2. Tihomir Borovčak, Zabok, Naselje Borovčaki 8,  
3. Žarko Ivančić, oec., Zabok, Nikole Tesle 1a, 
4. Višnja Kukolja, Zabok, Martinišće 76,  
5. Stjepan Fotivec, oec., Zabok, Špičkovina 9a, 
6. Bojana Birač, bacc.oec., Zabok, Tina Ujevića 1, 
7. Damir Žigman, Zabok, M. Gupca 240/3,  
8. Alojz Buzjak, dipl. iur., Zabok, Grdenci 62b,      
9. Amalija Gregurić, Dubrava Zabočka 113, Zabok,   
10. Alen Gerek, dipl. ing. agroekonomije, Zabok, Zagrebačka 22,   
11. Petar Vrančić, dipl. oec., Stjepana Radića 1, Zabok,   
12. Željko Belina, dipl. ing.,  Zabok, Pavlovec Zabočki 91, 
13. Zdenko Trgovec, Zabok, Dubrava Zabočka 32, 
14. Srećko Papišta, Zabok, Pavlovec Zabočki 122, 
15. Valent Martinec, Zabok, Repovec 35 a, 
16. Ivan Hanžek, oec., Zabok, Kaštelski put 4, 
17. Nevenka Gregurić, Zabok, Dubrava Zabočka 84a,  
18. Tomek Željko, dipl. ing., ovdje, 
19. Marija Sinković, univ.bacc. oec., ovdje, 
20. Danijel Tuđa, inž. građ., ovdje, 
21. Gordana Dugorepec, dipl. polit., ovdje, 
22. Za «Zagorski list» K. Š. Đalskog 4, Zabok, 
23. Radio Zabok d.o.o., M. Gupca 74, Zabok, 
24. Za "Večernji list", Silva  Videk, 
25. Radio Stubica, Toplička cesta 10, Donja Stubica, 
26. Radio Kaj Krapina, p.p. 36, Krapina, 
27. Dopisništvo HTV-Krapina, Krapina, Magistratska 1, 
28. "Zagorski vodovod" d.o.o., Zabok, K.Š. Gjalskog 1, 

n/r gosp. direktora, 
      29. Vatrogasna zajednica Grada Zabok, Trg D. Domjanića 1 
             n/r gosp. predsjednika i gosp. zapovjednika, 
      30. "Plavinka" d.o.o. Zabok, M. Gupca 22, n/r gosp. direktora, 
      31. Pismohrana. 
 



 KLASA: 021-05/11-01/09 
URBROJ: 2197/01-03/2-11-2 

 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 7. srpnja 2010. g. u gradskoj vijećnici 
s početkom u 19,00 sati. 
           Sjednici su prisutni: predsjednik Vijeća Zoran Krajačić, potpredsjednici Vijeća: Žarko 
Ivančić i  te članovi: Stjepan Fotivec, oec, Višnja Kukolja, Bojana Birač, bacc.oec., Damir 
Žigman, Zdenko Trgovec, Valent Martinec, Alen Gerek, dipl. ing., i Amalija Gregurić. 

                Sjednici nisu prisutni: Tihomir Borovčak, potpredsjednik Gradskog vijeća, te članovi: 
Željko Belina dipl. ing., Petar Vrančić, dipl. oec.  Alojz Buzjak, dipl. iur. i Srećko Papišta. 

Nadalje, sjednici su prisutni: Ivan Hanžek, oec. gradonačelnik, Nevenka Gregurić 
zamjenica gradonačelnika, Željko Tomek, dipl. ing., pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo i javne potrebe,  Manuela Franc, Nenad Kralj, za web portal 
Zabok.org. 
Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
          Zoran Krajačić, predsjednik Gradskog vijeća je otvorio sjednicu u 19,00 sati, 
pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova pa se 
može pravovaljano odlučivati.  
Prije početka rada minutom šutnje odana je počast umrlom Božidaru Golubanu, bivšem članu 
Gradskog poglavarstva saziva 1997. - 2001. Slava mu i hvala. 
 
Nakon toga Gradsko vijeće je jednoglasno utvrđuje slijedeći  

D n e v n i     r e d 
 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
    14. lipnja 2011., 
2. Prijedlog odluke o nazadkupnji nekretnine oznake kčbr. 4039 k.o. Zabok u Gospodarskoj  
    zoni Grada Zaboka od Plankos d.o.o., 
3. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 

Točka 1. 
 Verifikacija skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 
održane 14. lipnja 2011. 
Alen Gerek je vezano uz raspravu vođenu na prošloj sjednici Vijeća, napomenuo da  je 
dinamična diskusija isključivo vezana uz predmet i sadržaj diskusije i da nije osobne prirode, 
nitko ne nastupa protiv nekog osobno. Primjedba se prima na znanje. Nakon toga, Gradsko 
vijeće verificira skraćeni zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane 14. 
lipnja 2011. 

Točka 2. 
 Prijedlog odluke o nazadkupnji nekretnine oznake kčbr. 4039 k.o. Zabok u 
Gospodarskoj zoni Grada Zaboka od Plankos d.o.o. 
Zoran Krajačić je pročitao dodatno obrazloženje uz aneks, kako slijedi: "Grad Zabok je  
prodao Plankosu zemljište po cijeni od 125,00 kuna za 1 m², odnosno ukupna kupoprodajna 
cijena za nekretninu iznosila je 480.875,00 kuna.  
Sukladno sklopljenom kupoprodajnom  ugovoru od  8. 7. 2008. Plankos je uplatio na račun 
Grada Zaboka dana 11. lipnja 2008. iznos od 48.087,50 kuna kao jamčevinu u postupku 
javnog natječaja za kupoprodaju nekretnine, a ostatak kupoprodajne cijene u iznosu od 
432.787,50 kuna uplatio je u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora, u korist proračuna 
Grada Zaboka.  



 Prilikom ostvarenja prava nazadkupnje Grad Zabok mora vratiti tvrtki Plankos d.o.o. 
kupoprodajnu cijenu umanjenu za 10%, odnosno za iznos jamčevine koju je tvrtka Plankos 

uplatila u postupku javnog natječaja, sukladno kupoprodajnom ugovoru". 
 
U raspravi je učestvovao: Zdenko Trgovec koji se izjasnio protiv prijedloga s obzirom na niz 
potreba građana i mjesnih odbora koji se ne mogu realzirati zbog nedostatka financijskih 
sredstava, a sada se predlaže donošenje odluke o nazad kupnji nekretnine i za to treba 
izdvojiti znatna sredstva iz Gradskog proračuna. Mišljenja je da je predmetnu nekterninu 
trebao prodati Plankos, ukoliko,nije u mogućnosti realizirati planiranu izgradnju pogona. 
Gradonačelnik je obrazložio da se nazadkupnjom zaštite interesa Grada Zaboka u pogledu 
privlačenja investitira koji će graditi proizvodne pogone i razvijati djelatnosti interesantne za 
Zabok. Osim toga, na ovaj način se sprečava mešetarenje nekretninama radi osobne zarade. U 
raspravi su još učestvovali Stjepan Fotivec i Žarko Ivančić koji podržavaju prijedlog 
nazadkupnje. Alen Gerek koji je zbog drugih obveza ranije morao otići sa sjednice izjasnio 
se za prijedlog dostavljem u materijalima.  
Nakon rasprave, Gradsko vijeće sa 9 glasova za i jednim suzdržanim glasom donosi slijedeću 
Odluku: 
 I. Utvrđuje se da je Grad Zabok sklopio kupoprodajni ugovor KLASA: 944-01/08-
01/11 URBROJ:2197/01-04/1-08-9, kojim je Grad Zabok Plankosu d.o.o. prodao (nakon 
provedenog javnog natječaja) nekretninu u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka oznake kčbr. 
4039, livada, površine 1070 čhv, tada upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. Zabok. 
 II. Utvrđuje se da Plankos d.o.o. nije izvršio ugovorne obveze iz kupoprodajnog 
ugovora.  
 III. Grad Zabok ostvarit će pravo nazadkupnje na predmetnoj nekretnini i pokrenuti 
odgovarajuće postupke za povrat prava vlasništva.  

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 2. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi 
Zdenko Trgovec traži da se kod Zagorske hiže i kod ulaza na nogometno igralište u Dubravi 
postave koševi za smeće. Prijedlog je prihvaćen. Gradonačelnik je najavio rješavanje pitanja 
izgradnje sportske dvorane u Zaboku, vezano uz to pripremit će se  prijedlog zaključka za 
narednu sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 21. 7. 2011. 
 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pa  predsjednik Vijeća zaključuje  sjednicu u 19,50  sati.  
Akt donijet na ovoj sjednici je izvršen te se predlaže verifikacija skraćenog zapisnika sa 26. 
sjednice Gradskog vijeća od 7. srpnja 2011. 
 
 
         Zapisničar                                   PREDSJEDNIK 
  Gordana Dugorepec                                                                G r a d s k o g  v i j e ć a 
                               Zoran Krajačić 

 
 



 

                             
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD ZABOK 
    G r a d o n a č e l n i k       
KLASA: 400-05/11-01/11 
URBROJ: 2197/01-01-11-2 
Zabok, 05.07.2011. 
      GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
Predmet: «Zagorski vodovod» d.o.o.  za proizvodnju i  distribuciju vode 
       Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2010. godinu 
 

Sukladno članku 60. 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 proizvodnju i distribuciju vode, iz Zaboka, 
dostavilo je dana 21. lipnja 2011. godine Gradonačelniku Grada Zaboka Godišnje izvješće o 
radu, te financijska izvješća za 2010. godinu. 
 Razmatrajući predmetno na navedeni način 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 2010. 
godinu društva «Zagorski vodovod» d.o.o za proizvodnju i distribuciju vode, Ulica K. Š. 
Đalskog 1 iz Zaboka, a na temelju članaka 30. i 60. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije» br. 13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj --. sjednici 
održanoj dana ---. srpnja 2011. godine, donosi sljedeći  

 
ZAKLJUČAK  

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

financijska izvješća za 2010. godinu društva «Zagorski vodovod» d.o.o. za proizvodnju i 
distribuciju vode, Ulica K. Š. Đalskog 1 iz Zaboka u kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od   48.906.043,28 Kn  
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od   48.865.237,41 Kn 
- dobitak razdoblja            40.805,87 Kn  
 

          II. Skupština društva Zagorskog vodovoda d.o.o. razmotrila je i prihvatila Godišnje 
izvješće Uprave o poslovanju na svojoj godišnjoj Skupštini društva, održanoj dana 30. lipnja 
2011. godine.  
 
         III. Odluka Skupštine društva o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju za 
2010. godinu, Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja, te Odluka o raspodjeli 
dobiti, kao i Financijski izvještaji nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni 
dio.   
         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: 400-05/11-01/12 
URBROJ: 2197/01-04/2-11-2 
Zabok, 07.07.2011 
      GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA
             
Predmet: Vatrogasna zajednica Grada Zabok, Trg D. Domjanića 1, Zabok 
       Izvještaj o radu, te financijskom poslovanju za 2010. godinu 
 
 Člankom 43. stavkom 2. i 3. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» br. 106/99., 
117/01., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) propisano je kako se 
sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih 
zajednica, te za opremanje njezinih članica, osiguravaju u proračunu općine ili grada čije 
područje pokrivaju, dok se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija 
osiguravaju u proračunu županije. 
 Nadalje člankom 45. navedenog Zakona, propisano je kako su subjekti iz članka 43. 
stavka 2. i 3. dužni dati na potvrdu svoje godišnje financijske proračune i izvješća nadležnim 
tijelima jedinica lokalne samouprave i tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave.  
 Sukladno gore navedenom Vatrogasna zajednica Grada Zabok iz Zaboka, Trg D. 
Domjanića 1 dostavila je Gradu Zaboku 06. srpnja 2011. godine materijale sa redovne 
izvještajne skupštine održane dana 15. travnja 2011. godine.  
 Razmatrajući predmetno na navedeni način predlaže se Gradskom vijeću Grada 
Zaboka da primi na znanje navedena izvješća, te da donese Zaključak u tekstu kako slijedi: 

Povodom razmatranja Izvješća Upravnog odbora i Izvješća zapovjedništva Vatrogasne 
zajednice Grada Zabok, te izvještaja o financijskom poslovanju za 2010. godinu, a na temelju 
članka 45. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» br. 106/99., 117/01., 96/03., 139/04. – 
pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), te članka 30. Statuta Grada Zaboka («Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 13/09.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 27. 
sjednici održanoj dana ---. srpnja 2011. godine donosi sljedeći  

Z A K LJ U Č A K  
 I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće Upravnog odbora i Izvješće 
zapovjedništva Vatrogasne zajednice Grada Zabok za 2010. godinu, kao i Izvještaj o 
financijskom poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine u kojem su 
iskazani:  
 - ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 423.828,63 kuna 
 - ukupno ostvareni rashodi u iznosu od 411.264,31 kuna 
 - višak prihoda nad rashodima u iznosu od 12.564,32 kuna 

II. Izvješće Upravnog odbora, Izvješće zapovjedništva vatrogasne zajednice Grada 
Zabok za 2010. godinu, kao i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2010. godinu daju se u 
prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavi dio.  
 

        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: 400-05/11-01/09 
URBROJ: 2197/01-01-11-2 
Zabok, 30.06.2011. 
      GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
Predmet: «Plavinka» d.o.o., Matije Gupca 22, Zabok 
       Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2010. godinu 
 

Sukladno članku 60. 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. 

Nadalje člankom 63. Zakona o proračunu propisano je kako pravne osobe u kojima 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima najmanje 25 posto udjela u kapitalu 
moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana 
prije objave poziva za sjednicu skupštine, dostaviti gradonačelniku dnevni red sjednice 
skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu 
poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine. 
 Tvrtka «Plavinka» d.o.o. dostavila je dana 21. lipnja 2011. godine Gradonačelniku 
Grada Zaboka Godišnje izvješće o radu, te financijska izvješća za 2010. godinu. 
 Razmatrajući predmetno na navedeni način 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 2010. 
godinu tvrtke «Plavinka» d.o.o, Matije Gupca 22 iz Zaboka, a na temelju članaka 30. i 60. 
Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 13/09.), Gradsko 
vijeće Grada Zaboka na svojoj --. sjednici održanoj dana ---. srpnja 2011. godine, donosi 
sljedeći  

 
ZAKLJUČAK  

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

financijska izvješća za 2010. godinu tvrtke «Plavinka» d.o.o., Matije Gupca 22 iz Zaboka u 
kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od   1.560.150 Kn  
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od   1.544.573 Kn 
- dobitak prije oporezivanja                    15.577  Kn  
- zadržana dobit            9.797  Kn  
 



           II. Skupština društva «Plavinka» d.o.o. razmotrila je i prihvatila temeljna financijska 
izvješća za 2010. godinu, kao i Odluku o raspodjeli dobiti za 2010. godinu na svojoj sjednici 

održanoj dana 16. lipnja 2011. godine. 
         III. Odluka skupštine društva o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih 
izvještaja za 2010. godinu, Odluka o raspodjeli dobiti, te izvješće o poslovanju društva kao i 
Financijska izvješća nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.  
 
 
         GRADONAČELNIK 

                Ivan Hanžek, oec. 

 

  

DOSTAVITI: 

1. «Plavinka» d.o.o. 

Matije Gupca 22, Zabok, 

2. Upravni odjel za financije, 

3. Za prilog zapisniku, 

4. Za zbirku akata, 

5. Pismohrana 

 

 

 

 

 



 

                               
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
           GRAD ZABOK 
      Stručno povjerenstvo za koncesiju  
     za obavljanje dimnjačarskih poslova 
 
KLASA: 363-02/10-01/04 
URBROJ: 2197/01-05/4-11-13 
Zabok, 06. srpanj 2011.g.   
  

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
        
 
Predmet: koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova                                                                      

     - donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, predlaže se 
 
 Člankom 11. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 
38/09., 79/09. i 49/11.) i člankom 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati 
davanjem koncesije (dalje u tekstu: Odluka) ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 
br. 28/09.) određeno je kako je obavljanje dimnjačarskih poslova komunalna djelatnost koja 
se može obavljati na temelju koncesije. Sukladno Zakonu i Odluci pod obavljanjem 
dimnjačarskih poslova podrazumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i 
uređaja za loženje. 
 Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije" br. 6/11.) uređena je organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi 
čišćenja i kontrole dimnjaka i uređaja za loženje, te Nadzor nad obavljanjem tih poslova, a u 
svrhu sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova. 
 Cjenikom dimnjačarskih usluga, kojeg je donio gradonačelnik Grada Zaboka u travnju 
ove godine, utvrđene su cijene obavljanja dimnjačarskih usluga. 

Zakon o koncesijama uređuje opće uvjete, pravila, postupke dodjele, prestanak te 
druga pitanja vezana za koncesije, dok se pravna zaštita u postupku davanja koncesija provodi 
u skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava.   

Stručno povjerenstvo za koncesiju imenovao je Gradonačelnik Grada Zaboka u 
sastavu: Željko Tomek (predsjednik), Mladen Loina (član) i Danijel Tuđa (član). 
 Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja 
koncesije u Narodnim novinama koju objavljuje Gradonačelnik, a rok za dostavu ponuda je 
najmanje 30 dana od dana obavijesti u Narodnim novinama. 
 Za dokazivanje osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta ponuditelj je dužan 
priložiti isprave tražene u obavijesti o namjeri davanja koncesije.  

Koncesiju daje Gradsko vijeće, a Ugovor o koncesiji s odabranim najpovoljnijim 
ponuditeljem sklapa gradonačelnik. 
  Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist proračuna jedinice lokalne 
samouprave - davatelja koncesije. 
 Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova objavljena 
je u Narodnim novinama – oglasnim stranicama br. 58 od 27. svibnja 2011. godine sa rokom 
za dostavu ponuda od 30 dana od dana objave obavijesti, odnosno zaključno do 27. lipnja 
2011. godine. 



 U obavijesti je navedeno da će se dodijeliti jedna (1) koncesija za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na razdoblje od 5 godina od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. 

Početni mjesečni iznos naknade za koncesiju iznosio je 2.200,00 kuna, a kriterij za odabir 
najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena naknada za koncesiju uz ispunjavanje svih 
traženih uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje. 

 
 U otvorenom roku pristigle su četiri (4) ponude i to ponude ponuditelja: 
 

1. Dimnjak d.o.o., Miroslava Krleže 1/2, Varaždin, 
2. DIMO-KOM, Jazvine 80, Radoboj, 
3. CRLENI d.o.o., Ivana Zajca 11, Varaždin, 
4. GRADITELJSTVO-K d.o.o., Zelengajska 3, Oroslavje. 

 
Stručno povjerenstvo za koncesiju je 01. srpnja 2011. godine otvorilo je, pregledalo i 

ocijenilo pristigle ponude:  
- ponuđene naknade za koncesiju i cjenik komunalnih usluga iznose kako slijedi: 
 

Ponuditelj Dimnjak DIMO-KOM CRLENI GRADITELJ
STVO-K 
 

ponuđena mjesečna naknada  
za koncesiju u kunama  

2.305,00 kn 
mjesečno 

3.200,00 kn 
mjesečno 

3.550,00 kn 
mjesečno 

15.360,00 kn 
mjesečno 

 
Ponuditelj DIMO-KOM nije dostavio sve dokaze o sposobnosti i isprave sukladno 

obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje (nije dostavljena izjava 
o broju zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će obavljati poslove koji su 
predmet koncesije, te dokaz da zapošljava barem jednog dimnjačara sa stručnom spremom 
potrebnom za obavljanje dimnjačarskih poslova i položenim stručnim ispitom). Dostavljeni su 
dokazi o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, no nema dokaza da je osoba zaposlena 
kod ponuditelja. 

 
Slijedom navedenog, a temeljem članka 7. stavka 5. Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje će se obavljati davanjem koncesije ponuda ponuditelja DIMO-KOM  
isključuje se iz postupka davanja koncesije. 

 
Ponuditelj GRADITELJSTVO-K d.o.o. nije dostavio sve dokaze o sposobnosti i 

isprave sukladno obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje (nije 
dostavljen dokaz da zapošljava barem jednog dimnjačara sa stručnom spremom potrebnom za 
obavljanje dimnjačarskih poslova i položenim stručnim ispitom). Dostavljeni su dokazi o 
stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, no nema dokaza da je osoba zaposlena kod 
ponuditelja. 

 
Slijedom navedenog, a temeljem članka 7. stavka 5. Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje će se obavljati davanjem koncesije ponuda ponuditelja 
GRADITELJSTVO-K d.o.o.   isključuje se iz postupka davanja koncesije. 
 

Ponuditelj Dimnjak d.o.o. je  dostavio sve dokaze o sposobnosti i isprave sukladno 
obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje te je njegova ponuda 
prihvatljiva. 

Ponuditelj CRLENI d.o.o. je  dostavio sve dokaze o sposobnosti i isprave sukladno 
obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje te je njegova ponuda 
prihvatljiva. 



  
Najpovoljnija ponude prema kriteriju odabira je ponuda ponuditelja: CRLENI d.o.o., 

Ivana Zajca 11, Varaždin, te se predlaže Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese Odluku o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 
za navedenog najpovoljnijeg ponuditelja.  
  

Sva potrebna obrazloženja dat će pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo i javne potrebe i predsjednik Stručnog povjerenstva za koncesiju Željko Tomek.
  

 
                   PREDSJEDNIK 
               Stručnog povjerenstva 
 
                    Željko Tomek, dipl.ing.stroj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                     P R I J E D L O G 
 
 
 Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se 
obavljati davanjem koncesije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 28/09.), 
članka 11. stavka 5. i članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 
178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.), članka 22. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" br. 
125/08.) i članka 30. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 
br. 13/09.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 27. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2011. 
godine donosi 
 

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 
za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Zaboka  

  
1. Gradsko vijeće Grada Zaboka za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih  

poslova odabire ponuditelja CRLENI d.o.o kao najpovoljnijeg ponuditelja, te mu dodjeljuje 
koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova. 
   2. Komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova podrazumijeva obvezu 
čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje. 
 3. Koncesija iz točke 1. ove Odluke daje se na rok od 5 godina, počevši od dana 
potpisivanja ugovora o koncesiji.  
 Ugovor o koncesiji sa najpovoljnijim ponuditeljem sklapa Gradonačelnik Grada 
Zaboka u roku od 10 dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
postala konačna. 
 4. Mjesečna visina naknade za koncesiju uplaćuje se na račun Grada Zaboka i to do 
30-tog u mjesecu za tekući mjesec, a sukladno ponudi ponuditelja iznosi 3.550,00 kuna 
mjesečno. 
 5. Cijena usluga obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova utvrđena je 
Cjenikom dimnjačarskih usluga od travnja 2011. godine, koji postaje sastavni dio ugovora o 
koncesiji.   
 U slučaju promjene cijene usluga, primatelj koncesije je dužan pribaviti prethodnu 
suglasnost Gradonačelnika Grada Zaboka na način propisan odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 
 Cijenu usluge utvrđenu cjenikom plaća korisnik usluge izravno isporučitelju usluge - 
primatelju koncesije na osnovu ispostavljenog valjanog računa.  

6. Davatelj koncesije ima pravo i obvezu nadzirati način obavljanja komunalne 
djelatnosti za koju je dana koncesija, te primatelja koncesije upozoravati na uočene nedostatke 
i tražiti da usluge budu izvršene sukladno odredbama ugovora o koncesiji. 

7. Primatelj koncesije se obvezuje komunalnu djelatnost za koju mu je dana koncesija 
obavljati trajno i kvalitetno, te ne može uskratiti izvršavanje usluge ni pod kojim uvjetima. 

Primatelj koncesije ima obvezu da: 
- dimnjačarske poslove obavljati na dodijeljenom području – području Grada Zaboka 
   trajno i kvalitetno,  sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Cjeniku  
   dimnjačarskih usluga 
- sve usluge temeljem date koncesije obavlja u  skladu sa zakonskim  i drugim  

              propisima i odredbama ovog Ugovora 
- redovito plaća naknadu za koncesiju 
- jedanput godišnje koncedentu dostavi izvještaj o radu i korištenju koncesije (do 30.  
   ožujka tekuće godine za prethodnu godinu) 



 - dostaviti komunalnom redarstvu koncedenta godišnji plan pregleda i čišćenja    
  dimnjaka najkasnije do 30. studenog za narednu godinu. 

 Ostale obveze i prava primatelja  koncesije utvrdit će se ugovorom o koncesiji. 
 8. Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove odluke svakom ponuditelju. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

 Gradonačelnik Grada Zaboka objavio je u Narodnim novinama – oglasnim stranicama 
br. 58 od 27. svibnja 2011. godine Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na razdoblje od 5 godina od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. 
Rok za dostavu ponuda iznosio je 30 dana od dana objave obavijesti, odnosno zaključno do 
27. lipnja 2011. godine. Početni mjesečni iznos naknade za koncesiju utvrđen je u iznosu od 
2.200,00 kuna, a kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena naknada za 
koncesiju uz ispunjavanje svih traženih uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje. 
 
 U otvorenom roku pristigle su četiri (4) ponude i to ponude ponuditelja: 
 

1. Dimnjak d.o.o., Miroslava Krleže 1/2, Varaždin, 
2. DIMO-KOM, Jazvine 80, Radoboj, 
3. CRLENI d.o.o., Ivana Zajca 11, Varaždin, 
4. GRADITELJSTVO-K d.o.o., Zelengajska 3, Oroslavje. 

 
Stručno povjerenstvo za koncesiju je 01. srpnja 2011. godine otvorilo je, pregledalo i 

ocijenilo pristigle ponude:  
- ponuđene naknade za koncesiju i cjenik komunalnih usluga iznose kako slijedi: 
 

Ponuditelj Dimnjak DIMO-KOM CRLENI GRADITELJ
STVO-K 
 

ponuđena mjesečna naknada  
za koncesiju u kunama  

2.305,00 kn 
mjesečno 

3.200,00 kn 
mjesečno 

3.550,00 kn 
mjesečno 

15.360,00 kn 
mjesečno 

 
Ponuditelj DIMO-KOM nije dostavio sve dokaze o sposobnosti i isprave sukladno 

obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje (nije dostavljena izjava 
o broju zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će obavljati poslove koji su 
predmet koncesije, te dokaz da zapošljava barem jednog dimnjačara sa stručnom spremom 
potrebnom za obavljanje dimnjačarskih poslova i položenim stručnim ispitom). Dostavljeni su 
dokazi o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, no nema dokaza da je osoba zaposlena 
kod ponuditelja. 

 
Slijedom navedenog, a temeljem članka 7. stavka 5. Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje će se obavljati davanjem koncesije ponuda ponuditelja DIMO-KOM  
isključuje se iz postupka davanja koncesije. 

 
Ponuditelj GRADITELJSTVO-K d.o.o. nije dostavio sve dokaze o sposobnosti i 

isprave sukladno obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje (nije 
dostavljen dokaz da zapošljava barem jednog dimnjačara sa stručnom spremom potrebnom za 
obavljanje dimnjačarskih poslova i položenim stručnim ispitom). Dostavljeni su dokazi o 
stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, no nema dokaza da je osoba zaposlena kod 
ponuditelja. 

 



 Slijedom navedenog, a temeljem članka 7. stavka 5. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje će se obavljati davanjem koncesije ponuda ponuditelja 

GRADITELJSTVO-K d.o.o.   isključuje se iz postupka davanja koncesije. 
 

Ponuditelj Dimnjak d.o.o. je  dostavio sve dokaze o sposobnosti i isprave sukladno 
obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje te je njegova ponuda 
prihvatljiva. 

Ponuditelj CRLENI d.o.o. je  dostavio sve dokaze o sposobnosti i isprave sukladno 
obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje te je njegova ponuda 
prihvatljiva. 

 
Slijedom iznijetog utvrđeno je da je prema kriteriju odabira najpovoljnija ponuda 

ponuda ponuditelja: CRLENI d.o.o., Ivana Zajca 11, Varaždin, te je Stručno povjerenstvo 

temeljem članka 12. stavka 5. Zakona o koncesijama utvrdilo prijedlog odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

Prema članku 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu isporučitelj komunalnih usluga 
dužan je pri svakoj promjeni cijene pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika jedinice 
lokalne samouprave. 

Sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o koncesijama davatelj koncesije ne smije 
potpisati ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja koji iznosi 15 dana od dana 
dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju. 
 Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 Pouka o pravnom lijeku: 

Žalba se izjavljuje u roku od 3 dana od dana: 
- objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i 
nečinjenja iz objave, 
- primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu u odnosu na postupak pregleda i 
ocjene sposobnosti, te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude 
- isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima. 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (10 000 
Zagreb, Koturaška cesta 43/IV), a predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili 
preporučenom poštanskom pošiljkom.  

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj komisiji mogla 
biti uručena i drugim strankama postupka 

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj 
komisiji. 
 
KLASA: 363-02/10-01/04 
URBROJ: 2197/01-05/4-11-14 
Zabok, 06. srpanj 2011.g. 
 
  
                    P R E D S J E D N I K  
                                                                                                     Gradskog vijeća 
                Zoran Krajačić 
 
 
 



  
 

                                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD ZABOK 
                   Gradonačelnik 
 
KLASA: 363-01/11-01/64 
URBROJ: 2197/01-05/6-11-7 
Zabok, 05.07.2011.         
 
 

Na temelju članka 9. stavka 5.  Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju pisanog ugovora na području Grada Zaboka ("Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije" br. 17/05. i 28/09.) i članka 43. Statuta Grada Zaboka 
("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/09.) Gradonačelnik Grada Zaboka 
donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 Utvrđuje se Prijedlog odluke 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 2011., 2012., 2013. i 2014. godini 
na temelju pisanog ugovora, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio. 

II. 
 Prijedlog odluke iz točke I. ovog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Zaboka radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih 
poslova iz točke I. ovog Zaključka.  
 
 
   
                     GRADONAČELNIK 

 

      Ivan Hanžek, oec. 

 

 

 
   Dostaviti: 
1. Gradsko vijeće Grada Zaboka, 
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo  
    i javne potrebe, ovdje, 
3. Pismohrana.                             
 
 
 



 P R I J E D L O G 
 

 Na temelju članka 9. stavka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju pisanog ugovora na području Grada Zaboka ("Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije" br. 17/05. i 28/09.), članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-
pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/11), i članka 30. Statuta Grada 
Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/09.), Gradsko vijeće Grada 
Zaboka na __. sjednici održanoj __. ______ 2011. godine donosi 
 

ODLUKU O IZBORU OSOBE 
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova 

izrada i postava vertikalne prometne signalizacije i izrada horizontalne signalizacije  
na temelju ugovora  

 
1. Gradsko vijeće Grada Zaboka na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda 

za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova izrada i postava vertikalne prometne 
signalizacije i izrada horizontalne signalizacije na području Grada Zaboka u 2011., 2012., 
2013. i 2014. godini na temelju pisanog ugovora izabire ponudu Tisak DA-Da, Kumrovec. 
   2.  Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke 
sklapa Gradonačelnik Grada Zaboka. 
 3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim 
troškovnikom koji postaje sastavni dio ugovora i iznosi 130.578,00 kuna bez PDV-a 
godišnje, odnosno 522.312,00 kuna bez PDV-a za razdoblje od 4 godine. 
 4. Plaćanje izvršenih radova na račun Izvoditelja vrši se u roku od 90 dana od dana 
podnošenja privremene odnosno okončane situacije. 
 5. Obveze Izvoditelja utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Gradonačelnik Grada Zaboka je 10. lipnja 2011. godine donio Odluku o objavi 
prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova izrada i postava vertikalne prometne 
signalizacije i izrada horizontalne signalizacije na području Grada Zaboka u 2011., 2012., 
2013. i 2014. godini. 

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i provedbu javnog natječaja kojeg je 
imenovao Gradonačelnik Grada Zaboka provelo je postupak prikupljanja ponuda za 
obavljanje predmetnih komunalnih poslova upućivanjem Poziva za dostavu ponuda na adrese  
ponuditelja: TISAK DA-DA d.o.o., Kumrovec, Velinci 19a; PISMORAD d.d., 10090 Zagreb, 
III. Malešnica 12; SIGNALPRINT, Zabok, Naselje Borovčaki 8. 
 Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora na području Grada Zaboka prihvatljiva ponuda je ponuda koja potpuno 
udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim Pozivom, dok se najpovoljnijom ponudom 
smatra prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom.  

U otvorenom roku pristigle su ponude ponuditelja Tisak Da-Da, Kumrovec i Pismorad 

d.d. Zagreb. 

Javno otvaranje ponuda provedeno je 4. srpnja 2011. godine, te je utvrđeno da su 

ponude ponuditelja Tisak Da-Da, Kumrovec i Pismorad d.d. Zagreb. 

pravovaljane, odnosno prihvatljive, te da je ponuda ponuditelja Tisak Da-Da, 

Kumrovec najpovoljnija ponuda (prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom). 



  Temeljem navedenoga Povjerenstvo je predložilo Gradonačelniku da se za obavljanje 
predmetnih komunalnih poslova odabere ponuda ponuditelja Tisak Da-Da, Kumrovec, te da 

utvrdi Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje predmetnih 
komunalnih poslova na temelju ugovora i da isti uputi Gradskom vijeću radi donošenja 
odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje predmetnih komunalnih poslova.  
 Gradonačelnik Grada Zaboka je 05.07.2011. godine utvrdio prijedlog odluke o izboru 
osobe kojoj će se povjeriti obavljanje predmetnih komunalnih poslova na temelju pisanog 
ugovora, te isti uputio Gradskom vijeću Grada Zaboka radi donošenja Odluke 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 2011., 2012., 
2013. i 2014. godini na temelju ugovora. 
 Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 Pouka o pravnom lijeku: 
 Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti tužba Upravnom 
sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, 
sukladno odredbi članka 15. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte 
preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za 
pružanje pravne pomoći. 
 Uz tužbu se podnose i dvije preslike pobijane odluke, te primjerak tužbe za tuženo 
upravno tijelo.  
 
 
KLASA: 363-01/11-01/64 
URBROJ: 2197/01-05/6-11-9 
Zabok, 05.07.2011. 
 
 
                    P R E D S J E D N I K  
                                                                                                     Gradskog vijeća 
                Zoran Krajačić 
 
 
 
 
 



 

                             
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD ZABOK 
    G r a d o n a č e l n i k       
KLASA: 402-08/11-01/01  
URBROJ: 2197/01-01-11-10 
Zabok, 5. srpnja 2011. 
      GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
Predmet: Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe 
     - daje se  
 

Zakonom o proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) 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. Poštivajući odredbe 
navedenog Zakona, te Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2011. godinu, u 
Proračunu Grada Zaboka za 2011. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu 
od 120.000,00 Kn. Sredstva su planirana u razdjelu 002: Upravni odjel za financije, na 
poziciji 038.  

Člankom 57. Zakona o proračunu, te člankom 14. Odluke o izvršavanju proračuna 
Grada Zaboka za 2011. godinu utvrđeno je kako o korištenju sredstava proračunske zalihe 
odlučuje gradonačelnik, koji je obvezan izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju sredstava 
zalihe.  

U razdoblju od 01. do 30. lipnja 2011. godine sa pozicije 038 (proračunska zaliha) 
isplaćena su sredstva u iznosu od 78.608,47 Kn.  

Temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Zaboku P-5/08 Sarap 
Živko, kao ovrhovoditelj, podnio je protiv Grada Zaboka kao ovršenika, prijedlog za 
donošenje rješenja o ovrsi radi naplate glavnice u iznosu od 72.704,73 kune i zakonskih 
zateznih kamata.  

Povodom predmetnog prijedloga Općinski sud u Zaboku donio je Rješenje o ovsi Ovr-
426/11-2 kojim se na temelju ovršne isprave određuje ovrha na novčanoj tražbini Grada 
Zaboka.  

FINA je temeljem gore navedenog Rješenja o ovrsi naložila Zagrebačkoj banci 
naplatu sa računa Grada Zaboka u iznosu od 220.195,31 kuna. 

Budući da je Grad Zabok sam u potpunosti izvršio sveukupnu ovršnu obvezu prema 
tužitelju, svaki od preostalih dužnika (Veliko Trgovišće, Sv. Križ Začretje, Krapinske toplice, 
Bedekovčina, Krapinsko-zagorska županija, te Republika Hrvatska) bio je dužan solidarno 
izvršiti svoju obvezu prema tužitelju. Solidarni dužnici navedenu obvezu uplaćivali su na 
račun Grada Zaboka.  

Budući da svi gore navedeni solidarni dužnici nisu u potpunosti podmirili svoju 
obvezu, odnosno u izvještajnom razdoblju je refundirano 141.586,84 Kn, rashodi navedene 



 obveze teretili su Proračun Grada Zaboka za 2011. godinu, aktivnost: A100002 – tekuća 
rezerva proračuna za iznos od 78.608,47 Kn.  

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.), 
članku 43. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 13/09), 
te članku 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2011. godinu (Klasa: 400-
01/10-01/11 Urbroj: 2197/01-02-10-2) Gradonačelnik Grada Zaboka dana --. srpnja 2011. 
godine podnosi sljedeće  
 

I Z V J E Š Ć E  
o korištenju sredstava proračunske zalihe  

 
I. U izvještajnom razdoblju od 01. – 30. lipnja 2011. godine iz Proračuna Grada Zaboka za 
2011. godinu sa aktivnosti: A100002 – tekuća rezerva proračuna, pozicije 038, isplaćena su 
sredstva proračunske zalihe u iznosu od 78.608,47 kuna. Navedena sredstva uplaćena su u 
korist Sarap Živka, tužitelja protiv Grada Zaboka, za naknadu štete s osnove izmakle koristi.  
 
                  GRADONAČELNIK 

                Ivan Hanžek, oec. 

 DOSTAVITI: 

1. Upravni odjel za financije, 

2. Gradskom vijeću Grada Zaboka, 

3. Kao prilog zapisniku, 

4. Pismohrana. 



 

                                    PRIJEDLOG 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
GRAD ZABOK 

                  G r a d s k o  v i j e ć e 
KLASA: 402-08/11-01/01 
URBROJ: 2197/01-02-11-11 
Zabok, --.srpnja 2011. 
      

Na temelju članka 30. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» 
broj 13/09.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj --. sjednici održanoj dana --. srpnja 2011. godine 
donijelo je slijedeći  
   

ZAKLJUČAK  
 

I.  
 

Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske 
zalihe za razdoblje od 01. do 30. lipnja 2011. 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  
              Zoran Krajačić 
 
DOSTAVITI:  
1. Upravni odjel za financije, ovdje,  
2. Za prilog zapisniku, 
3. Za zbirku akata, 
4. Pismohrana.   
 
 

  



 

                                                    
         P R I J E D L O G 

REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD ZABOK 
                   Gradonačelnik 
 
KLASA: 363-01/11-01/77 
URBROJ: 2197/01-05/4-11-1 
Zabok, 12. srpnja 2011. 
 
Predmet: Prijedlog odluke o sufinanciranju izvođenja radova potprojekta na izgradnji  
                 školske sportske dvorane strukovnog i umjetničkog učilišta i gimnazije u  
                 Zaboku 
 
 Temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju Grad Zabok dostavio je Ministarstvu 
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, glavni projekt trodijelne športske 
dvorane uz građevinu gimnazije A. G. Matoša u Zaboku, kako bi se mogla obaviti kontrola 
glavnog projekta i odrediti planirana vrijednost nabave za provedbu postupka javne nabave. 
 Predmetnim ugovorom definira se zajedničko sufinanciranje izgradnje školske 
sportske dvorane strukovnog i umjetničkog učilišta (Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i 
odjeću Zabok) i gimnazije u Zaboku (Gimnazija Antuna Gustava Matoša u Zaboku) iz 
programa „Integralni razvoj lokalne zajednice - EIB II“. 

Do sada je Grad Zabok uložio 4.515.280,93 kn, a potrebno je još platiti 320.342,14 kn 
(izvedbeni projekti), za što su osigurana sredstva u Proračunu Grada Zaboka za 2011.g. 

  
Grad Zabok je u Proračunu za 1998.g. osigurao sredstva i otkupio zemljište za 

izgradnju trodijelne športske dvorane uz zgradu gimnazije A. G. Matoša  u iznosu od 
2.050.000,00 kn.  
 Nadalje, na predmetnom zemljištu izgrađena je kompletna infrastruktura (voda, 
odvodnja, struja, telefon i plin). Grad Zabok financirao je izgradnju: 
 

- vodovodne mreže duljine 480 m´ (2003.g.)       216.758,33 kn 
- glavnog kanalizacijskog kolektora 342,50 m´ (1995.g.)            891.840,25 kn 

 
 Idejni projekt trodijelne športske dvorane uz građevinu gimnazije A. G. Matoša 
ugovoren je i izrađen za vrijednost od 330.618,62 kn. Nakon dobivene lokacijske dozvole 
ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za ishođenje potvrde na glavni projekt. 
 Ugovorena vrijednost iznosi 1.067.807,12 kn, a do današnjeg dana ishođena je potvrda 
na glavni projekt i isplaćeno je izrađivaču dokumentacije 70 % (sukladno Ugovoru) 
ugovorenog iznosa ili 747.769,98 kn. 
 Također je doneseno rješenje o plaćanju vodnog doprinosa na iznos od 278.598,75 kn, 
na šest tromjesečnih obroka. Isto je plaćeno u cjelokupnom iznosu. 
 
 Dakle do današnjeg dana uloženo je na projektnu dokumentaciju kako slijedi: 
 

- idejni projekti       330.618,62 kn 
- glavni projekti sa vodnim doprinosom           1.026.368,73 kn 

 



 Grad Zabok je do sada uložio znatna sredstva u izgradnju školske sportske dvorane i 
potrebno je krenuti u izvođenje radova potprojekta izgradnje školske sportske dvorane 

strukovnog i umjetničkog učilišta (Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok) i 
gimnazije u Zaboku (Gimnazija Antuna Gustava Matoša u Zaboku). 

Slijedom iznijetog  predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka  da donese Odluku u 
tekstu kako slijedi: 

"Na temelju članka 30. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije" br. 13/09.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 21. 
srpnja 2011. godine, donosi sljedeći 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka utvrđuje potrebu izvođenja radova potprojekta 

izgradnja školske sportske dvorane strukovnog i umjetničkog učilišta i gimnazije u Zaboku. 
 

 II. Grad Zabok preuzima obavezu osiguranja sredstava koja predstavljaju razliku 
iznosa između sredstava koja će biti osigurana iz programa „Integralni razvoj lokalne 
zajednice – EIB II“ i cijene izgradnje predmetnog potprojekta, a koja će biti postignuta na 
javnom natječaju.  
 
 III. Po provedenom natječaju Grad Zabok će izmjenama i dopunama Proračuna Grada 
Zaboka za 2011.g. planirati razliku potrebnih financijskih sredstava za provođenje 
predmetnog potprojekta. 

 
 
         GRADONAČELNIK 
                                                                                                   Ivan Hanžek, oec. 
 
         

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,  

    Uprava za regionalnu i lokalnu infrastrukturu,  

    Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, np. gđi. ravnateljici Katici Mišković, 

2. Gradsko vijeće Grada Zaboka, 

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 

    i javne potrebe, ovdje, (2x), 

4. Za prilog zapisniku, 

5. Pismohrana. 

 


