
                          
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA  ŽUPANIJA 
                 GRAD ZABOK 
            G r a d s k o  v i j e ć e 
 
KLASA: 021-05/11-01/14 
URBROJ: 2197/01-02-11-1 
Zabok, 28. listopada 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 30. sjednicu Gradskog vijeća  Grada 
Zaboka, koja će se održati 
 

u srijedu 2. studenog 2011. g. u 18.00 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 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
    13. listopada 2011., 
2. Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, 
3. Prodaja nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zaboka u  
    Gospodarskoj zoni oznake:  kčbr. 4036/1 k.o. Zabok i  kčbr. 4039 k.o. Zabok - raspisivanje  
    javnog natječaja,  
4. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopada 2011., 
5. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red, osim za točku 
4. za koju će se materijal podijeliti na samoj sjednici. 
 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. Kruno Čačko, dipl. iur., 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. Pismohrana. 



KLASA: 021-05/11-01/13 
URBROJ: 2197/01-03/2-11-4 

 SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 13. listopada 2011. g. u gradskoj 
vijećnici s početkom u 19,00 sati. 
           Sjednici su prisutni: predsjednik Vijeća Zoran Krajačić, potpredsjednik Vijeća, Žarko 
Ivančić, te članovi: Stjepan Fotivec, oec, Višnja Kukolja, Bojana Birač, bacc.oec., Damir 
Žigman, Valent Martinec, Srećko Papišta, Amalija Gregurić i Zdenko Trgovec. 

                Sjednici nisu prisutni: Tihomir Borovčak, potpredsjednik Gradskog vijeća (opr.) te 
članovi: Željko Belina dipl. ing., Alojz Buzjak, dipl. iur., Petar Vrančić, dipl. oec., Alen 
Gerek, dipl. ing.  

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, Marija Sinković, univ.bacc. oec., pročelnica Upravnog odjela za 
financije, Kruno Čačko, dipl. iur., samostalni upravni referent, Manuela Franc, novinar Radio 
Zaboka, Maja Šimunić, novinar Zagorskog lista i Nenad Kralj voditelj portala 
www.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.  
Predlaže dopunu dnevnog reda točkom 6. Komunalno-Zabok d.o.o., Prijedlog odluke o cijeni 
vodnih usluga  - prethodna  suglasnost, daje se 
Prijedlog dopune dnevnog reda jednoglasno je usvojen, te se za sjednicu utvrđuje slijedeći  
 

 D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
    15. rujna 2011., 
2. Prijedlog odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (u svrhu obračuna  
    naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada), 
3. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u   
    Zagrebu - Stalne službe u Zlataru, 
4. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu – Stalne 
    službe u Zlataru, 
5. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za rujan 2011., 
6. Zabok d.o.o., Prijedlog odluke o cijeni vodnih usluga  - prethodna  suglasnost, daje se 
7. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  
održane 15. rujna  2011. 
Bez primjedbi Gradsko vijeće verificira skraćeni zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Zaboka  održane 15. rujna  2011. 

Točka 2.  
Prijedlog odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (u svrhu obračuna 
naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada) 
 
Gradonačelnik je dao obrazloženje. Trgovec Zdenko je naglasio da je dan prekratak rok za 
legalizaciju s obzirom na cijenu, mnogi građani neće moći iznaći sredstva u tako kratkom 



roku, mišljenja je da bi rok trebalo produžiti barem na tri godine. Gradonačelnik se složio s 
mišljenjem g. Trgovca, te napomenuo kako postoji potreba za legaliziranje bespravno 
izgrađenih objekata i zakon je u tom smislu dobar iako ima manjkavosti, te da se i on nada 
produženju roka. 
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku o vrijednostima 
jediničnih iznosa za položajne zone, kako slijedi: 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone 
na području grada Zaboka, utvrđene odredbom članka 5. Odluke o komunalnom 
doprinosu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 12/04., 16/04., 4/06., 
12/07., 23/09. i 24/09.-pročišćeni tekst) u svrhu obračuna naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ br. 101/11. – u daljnjem 
tekstu Uredba). 

Članak 2. 

 Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama 
sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe i to: 

 

Vrijednosti jediničnih 
iznosa 

I. ZONA II. ZONA 

NP 20,00 kuna 15,00 kuna 

 

Članak 3. 

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

 
Točka 3. 

Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u  
Zagrebu - Stalne službe u Zlataru 
Gradonačelnik je istaknuo da je najveći problem putovanje do Zlatara pa izabrani porotnici 
uglavnom zbog toga odustaju od kandidature. Novopredloženi kandidati za suce porotnike su 
Ivanka Mikac i Franjo Bivol, a kandidatkinja za suca porotnika za mladež Ružica Kotarski, 
isti su se suglasili s kandidaturom. Nakon toga bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 
         Za imenovanje sudaca porotnika za mladež pri Županijskom sudu u Zagrebu  
    - Stalnoj službi u Zlataru p r e d l a ž e  s e  slijedeći kandidat: 
           Ružica Kotarski, prof. pedagogije i mag. spec. managementa neprofitnih organizacija 
i socijalnog zagovaranja, sa stalnim prebivalištem u Zaboka,  M. Gupca 63 (rođ. 19.6. 1967.) 
zaposlena u Osnovnoj školi K.Š. Gjalskog u Zaboku. 
 

Točka 4. 
Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu – 
Stalne 
 službe u Zlataru 
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 
Za imenovanje sudaca porotnika pri Županijskom sudu u Zagrebu - Stalnoj službi u 
Zlataru  p r e d l a ž u  s e  slijedeći kandidati: 



 - Ivanka Mikac (rođ. 7. 6. 1947.) Zabok, Stjepana Radića 1, 
            -  Franjo Bivol (rođ. 7. 9. 1935.) Zabok, Zagorska 16. 
 
 

Točka 5. 
5. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za rujan 2011. 
Zoran Krajačić iznosi da Gradonačelnik nije koristio sredstva proračunske zalihe za rujan. 
Nakon toga Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak. 

I.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava 

proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 30. rujna  2011. godine.    
II.  

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

Točka 6. 
Zabok d.o.o., Prijedlog odluke o cijeni vodnih usluga  - prethodna  suglasnost, daje se 
Gradonačelnik obrazlaže da je davanje suglasnosti u nadležnosti gradonačelnika, ali traži 
mišljenje Vijeća, budući se radi o pitanju od javnog interesa. Prijedlog Odluke o cijeni vodnih 
usluga koju je dostavilo Komunalno-Zabok d.o.o., formalne je naravi - ne mijenja cijena 
vodne usluge već je samo riječ o tehničkom usklađivanju sa Zakonom o vodama te Uredbom 
o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.  
Bez rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je suglasno s davanjem prethodne suglasnosti na 
prijedlog odluke, te je sukladno tome Gradonačelnik donio Zaključak, kako slijedi: 

I. Utvrđuje se da je Komunalno-Zabok d.o.o., u svojstvu pružatelja vodne usluge javne 
odvodnje na području grada Zaboka, dostavilo Gradu Zaboku prijedlog Odluke o cijeni 
vodnih usluga na davanje prethodne suglasnosti, sukladno odredbama Zakona o vodama. 
 II. Utvrđuje se da se prijedlogom Odluke iz točke I. ovog Zaključka ne mijenjaju 
dosadašnje cijene usluga već je riječ o formalnom usklađivanju sa pozitivnim 
zakonodavstvom. 
 III. Daje se prethodna suglasnost Komunalnom-Zabok d.o.o., na Odluku o cijeni 
vodnih usluga za naknadu za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i crpljenje fekalija 
Broj:1870-4/2011 od 11.10.2011. 

IV.  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
Točka 7. 

Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
Vijećnik Zdenko Trgovec pitao je kada će s pokrpati udarne rupe u Špičkovini i Dubravi 
Zabočkoj, kada se planira urediti pomoćno igralište NK Rudara za koje nitko ne mari, zašto su 
stare nadstrešnice posložene uz igralište, te hoće li se postaviti markeri da bi se izbjeglo 
uništavanje pločnika i prometnica za vrijeme čišćenja snijega. Tomek Željko je odgovorio da 
se s krpanjem ruka krenulo sa zapadne strane grada tako da bi za kojih desetak dana na red 
trebala doći Dubrava i Špičkovina. Markeri su naručeni od tvrtke koja proizvodi znakove i 
signalizaciju. Na pitanje o NK Rudaru odgovorio je predsjednik kluba Stjepan Fotivec. 
Istaknuo je,  kako je riječ o zemljištu koje je u vlasništvu Bolnice s kojom je dogovorena 
sanacija, no Klub nema sredstava da sve izgradi i riješi odmah. Što se tiče spomenutih kućica 
one su takve kakve jesu  i stavljene na sadašnje mjesto jer idu na pomoćno igralište. U planu 
je  da će do proslave 50.godina kluba posaditi travu i urediti okoliš, no za neke veće 
investicije u ovom trenu nema sredstava. Kada treba pomoći i nešto konkretno napraviti za 
klub neke strukture pomažu, neke ne, isto kao što i neki ljudi pomažu, a neki ne.  
Gradonačelnik je kraju sjednice ispričao dojmove sa službenog posjeta kineskom gradu 
Sanmenxiu s kojim  Zabok treba potpisati Sporazum o bratimljenju u svibnju sljedeće godine. 
U  Kini  su primljeni na visokom nivou  unatoč tome, što su u vrijeme njihovog dolaska 
proslavljali Dan republike. Zbog dolaska njihove delegacije svi su bili na radnim mjestima. 



Vrlo su ljubazni  i susretljivi. Osim susreta sa čelnicima grada Sanmenxia, zabočka je 
delegacija posjetila i brojne gospodarske objekte grada te Sveučilište Sanmenxia. Prema 
riječima gradonačelnika, Kinezi su vrlo zainteresirani za ulaganje u Hrvatsku, iako do sada, 
nažalost, nisu nailazili na dobre reakcije. Prvi posjet poduzetničke ekipe iz Kine u Zabok 
očekuje se u studenom ove godine, kada će iznijeti neke prijedloge vezane za konkretne 
projekte. Nadalje, naglasio je, da Njemačka i Mađarska mole kineske poduzetnike da 
investiraju u njihovo gospodarstvo, dok se Hrvatska pravda da Europska Unija ne želi kineski 
kapital pa ga se zato izbjegava, što je vrlo loše. Predodžba da je u Kini sve jeftino nije točna, 
sve najskuplje stvari, počevši od satova, nakita, pa do odjeće, prodaju se upravo u Kini. 
Postoje, naravno, sajmovi na kojima se može cjenkati i kupiti proizvode mnogo jeftinije, no 
napomenuo je, to su proizvodi loše kvalitete. Kinezi, pa i najmlađi znaju za J. B. Tita, koji 
otvara sva vrata i izrazili su želju za investiranjem u Kumrovec, kao turističko odredište. Kina 
i Zagorje su na dobrom putu da postignu prijateljsku i gospodarsku suradnju koja će na 
zanimljiv i koristan način spojiti dvije različite kulture. 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pa  predsjednik Vijeća, Zoran Krajačić zaključuje  
sjednicu u 19,45 sati.  
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni te se predlaže verifikacija skraćenog zapisnika sa 29. 
sjednice Gradskog vijeća od 13. listopada 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 
                   Gradonačelnik 
 
KLASA: 363-01/11-01/20 
URBROJ: 2197/01-03/3-11-6 
Zabok, 19. listopada 2011.    
     

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
 
PREDMET: Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 
           - donošenje Odluke, predlaže se 
 

Priključenje građevina na komunalne vodne građevine, odnosno komunalnu 
infrastrukturu, do nedavno je bilo uređeno odredbama 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., 110/04., 178/04. 38/09., 79/09., 153/09-Zakon o vodama, Zakon o financiranju 
vodnoga gospodarstva, 49/11. i 84/11.-Zakon o cestama). Temeljem istog Zakona u gradu 
Zaboku je na snazi Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ br. 12/04. i 4/06.).  

 

Stupanjem na snagu Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09.) djelatnost 
javne vodoopskrbe i javne odvodnje izuzeta je iz Zakona o komunalnom gospodarstvu te su 
navedene djelatnosti detaljnije uređene Zakonom o vodama. 

 

Sukladno odredbama navedenog Zakona, Odluka o priključenju donosi se na prijedlog 
isporučitelja javne vodne usluge – javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Na području grada 
Zaboka vodnu uslugu javne vodoopskrbe pruža trgovačko društvo Zagorski vodovod d.o.o. iz 
Zaboka, K.Š.Gjalskog 1, dok vodnu uslugu javne odvodnje pruža trgovačko društvo 
Komunalno-Zabok d.o.o. iz Zaboka, Zivtov trg 3. 

 

Obveza donošenja nove Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu nastaje 
danom podnošenja prijedloga odluke po ovlaštenoj pravnoj osobi (Zagorskom vodovodu i 
Komunalnom-Zabok). Po podnošenju prijedloga Odluke, Gradsko vijeće Grada Zaboka 
dužno je istu donijeti u roku od 30 dana od dana podnošenja.  

 

Stupanjem na snagu Uredbe Vlade RH o najvišem iznosu naknade za priključenje 
građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine („Narodne novine“ br. 109/11.), 
utvrđene su najviše vrijednosti pojedinačnih naknada za priključenje na komunalne vodne 
građevine. Temeljem navedene Uredbe, naknada se određuje u postotku u odnosu na 
prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi godini u kojoj 
se građevina priključuje na komunalnu vodnu građevinu. Za primjer, po odredbama Uredbe, 
prosječna mjesečna plaća u 2010. godini iznosila je 7.679,00 kuna, a naknada za priključenje 



na komunalnu vodnu građevinu za stambenu zgradu površine do 200m² ne može iznositi više 
od 25% navedenog iznosa. Prema tome, naknada za priključenje na komunalnu vodnu 
građevinu stambene zgrade do 200m² ne može iznositi više od 1.919,75 kuna. Prijedlogom 
Odluke određeno je da se naknada za priključenje obračunava sukladno najvišim postocima 
dopuštenima Uredbom. 

 

 Dodatna potrebna obrazloženja uz ovu točku dnevnog reda dat će gradonačelnik, 
odnosno stručne službe Grada. 
 

Slijedom iznijetog, a budući da je prijedlog za donošenje Odluke o priključenju na 
komunalne vodne građevine podnesen od strane „Zagorskog vodovoda“ i „Komunalnog-
Zabok“, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese Odluku o priključenju na 
komunalne vodne građevine, u tekstu koji se daje u nastavku ovog obrazloženja, a koji tekst 
obuhvaća priključenje na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. 

 
                       GRADONAČELNIK 

 

                                                                                                        Ivan Hanžek, oec., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09.) te 
članka 30. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 
13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka, temeljem prijedloga Odluke o priključenju na 
komunalne vodne građevine, na svojoj 30. sjednici, održanoj dana 02. studenog 2011. godine, 
donijelo je sljedeću 

 
ODLUKU 

O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 
 

OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se: 
- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne 

građevine, 
- obveza priključenja, 
- rokovi za priključenje, 
- naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje, 
- način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih 

korisnika i 
- prekršajne odredbe. 

 
Članak 2. 

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se građevine: 
- za javnu vodoopskrbu, 
- za javnu odvodnju. 

Vodne usluge su: 
- usluge javne vodoopskrbe, 
- usluge javne odvodnje. 

 
Članak 3. 

Isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe je: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., 
Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1. 

Isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje je: KOMUNALNO-ZABOK d.o.o., Zabok, 
Zivtov trg 3. 
 
OBVEZA PRIKLJUČENJA 
 

Članak 4. 
Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek 

izgraditi na području grada Zaboka, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu 
nekretninu na komunalne vodne građevine kada je takav sustav izgrađen u naselju ili dijelu 
naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga nekretnina, a kada su osigurani uvjeti za 
priključenje na te sustave, sukladno odluci o priključenju. 

Iznimno, vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu sukladno ovoj Odluci podnijeti 
zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu, u svrhu 
obavljanja registrirane djelatnosti, uz uvjet dostave uvjerenja Državne uprave da je vlasnik 
upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstva. 

 
Članak 5. 

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno 
drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u slijedećim rokovima: 



- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno 
javni sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine 
prije uporabe građevine, 

- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav 
vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje moraju se priključiti na komunalne 
vodne građevine u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne 
vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje, 

- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe  
odnosno javni sustav odvodnje moraju se priključiti na komunalne vodne građevine 
najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 
Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, 

odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz prethodnog stavka, na 
prijedlog isporučitelja vodnih usluga, upravni odjel nadležan za poslove komunalnog 
gospodarstva Grada Zaboka donijet će rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika ili 
drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine. 

Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i 
građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za 
rad isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog 
zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne 
naplate u slučaju kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi 
snositi troškove izgradnje priključka. 
 

Članak 6. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite 

posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući 
način pojedinačno riješili vodoopskrbu odnosno odvodnju u skladu sa odredbama Zakona o 
vodama. 
 
POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

Članak 7. 
Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu 

odnosno na javni sustav odvodnje pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje. 
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine. 
Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga. 
Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, 

prije uporabe građevine. 
 

Članak 8. 
Uz zahtjev za priključenje prilaže se: 

- pravomoćna građevna dozvola (pravomoćno rješenje o uvjetima uređenja prostora, 
potvrda objekta), sa pratećom projektnom dokumentacijom iz koje je vidljiva 
namjena, površina građevine i planirana potrošnja vode, 

- izvadak iz zemljišne knjige, 
- kopija katastarskog plana, 
ili za stare objekte: 

- uvjerenje od katastra o vremenu evidentiranja građevine (15.02.1968). 
Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se: 

- izvadak iz zemljišne knjige, 
- kopija katastarskog plana, 



- uvjerenje Državne uprave da je vlasnik navedene čestice upisan u upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava i da je čestica na kojoj se traži priključak u sustavu 
OPG-a. 

Ukoliko je zahtjev za priključenje nepotpun, tijelo koje rješava po zahtjevu pozvat će 
podnositelja da isti upotpuni i dostavi dopunu u roku od 30 dana. 
 

Članak 9. 
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za 

izdavanje prethodne suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja 
ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti. 

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se 
odbiti. 

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku 
od 30 dana od dana primitka zahtjeva. 

 
Članak 10. 

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje 
(mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove 
podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka na kopiji katastarskog plana s 
popisom čestica kroz koji priključak postoji. 

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu 
stavka 1. ovog članka, te obrazloženi razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti. 

Primjerak Odluke iz stavka 1. i 2. ovog članka dostavlja se na znanje Gradu Zaboku. 
 

Članak 11. 
Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi, kao i građevine za 

koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili 
uklanjanja građevine prema posebnom zakonu, ne smiju se priključiti na komunalne vodne 
građevine. 
 

Članak 12. 
Radove priključenja na javnu vodoopskrbu izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov 

ugovaratelj. 
Radove priključenja na javnu odvodnju izvodi ovlašteni izvoditelj uz stručni nadzor 

isporučitelja usluge javne odvodnje. 
Stvarni trošak radova priključenja snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine 

koja se priključuje. 
 

Članak 13. 
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom 

vodnih usluga zaključiti ugovor o priključenju. 
Prije sklapanja ugovora o priključenju vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik 

nekretnine, dužan je riješiti imovinskopravne odnose na trasi priključenja na način da prikupi 
pisane suglasnosti posjednika nekretnina sa katastarskim brojevima zemljišnih čestica. 

Ugovor o priključenju obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, rok 
izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji 
priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga. 
 

Članak 14. 
Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop i 

zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine na javnu vodoopskrbu, ako bi mu to 
smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave 



zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz 
prethodnu suglasnost Županijske uprave za ceste odnosno Hrvatskih cesta, ako se radovi 
izvode na cestama koje su u njihovoj nadležnosti. 
 
TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA 
 

Članak 15. 
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje 

isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke 
vodnih usluga. 

Interni akt iz stavka 1. ovog članka mora biti objavljen na internet stranicama 
isporučitelja vodne usluge te dostupan na javni uvid i na druge pogodne načine. 
 
NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 
 

Članak 16. 
Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne 

vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje. 
 

Članak 17. 
Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Grada 

Zaboka. 
Prihodi od naknade za priključenje koriste se za gradnju odnosno financiranje gradnje 

komunalnih vodnih građevina na području Grada Zaboka. 
 

Članak 18. 
Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi nadležni 

upravni odjel Grada Zaboka. 
 

Članak 19. 
Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije 

sklapanja ugovora o priključenju, uputiti u Grad Zabok radi plaćanja naknade za priključenje i 
ne smije početi s radovima na priključenju niti sklopiti ugovor o priključenju prije nego li mu 
podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje. 
 
 
VISINA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU 
VODOOPSKRBU 
 

Članak 20. 
Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno 

javni sustav odvodnje utvrđuje se kao umnožak visine prosječne mjesečne bruto plaće u 
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu i koeficijenta iz Tablice 1. 
 
Tablica 1. 
 

 
 NAMJENA PRIKLJUČENJA KOEFICIJENT 

 
1. 

- stambene zgrade površine do 200m² građevinske (bruto) 
površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine; 
- stanovi kao posebni dijelovi nekretnine, površine do 200m² 
građevinske (bruto) površine. 

0.25 



 
2. 

- stambene zgrade površine od 200 do 400m² građevinske 
(bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova 
nekretnine; 
- stanovi kao posebni dijelovi nekretnine, površine veće od 
200m² građevinske (bruto) površine. 

0.45 

3. 

- stambene zgrade površine preko 400m² građevinske (bruto) 
površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine; 
- poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili 
poslovni prostori kao posebni dijelovi nekretnine, osim 
proizvodne građevine, površine do 500m² građevinske 
(bruto) površine; 
- zgrada/građevina športsko – rekreacijske namjene (stadioni, 
športske dvorane, bazeni i sl.)  

1.00 

4. 

- poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili 
poslovni prostori kao posebni dijelovi nekretnine, osim 
proizvodnih građevina, površine preko 500m² građevinske 
(bruto) površine. 

2.00 

 
5. 

- proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za 
proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez 
obzira na površinu; 
- škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, 
bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte 
studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), 
muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale 
građevine društvene namjene. 

 
0.30 

 
6. 

- objekti koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost 
(plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište 
neovisno o površini; 
- jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga propisa 
o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim 
se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje. 

0.20 

 
 
NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE 
 

Članak 21. 
Naknada za priključenje plaća se u jednokratnom iznosu u korist proračuna Grada 

Zaboka, i to prilikom izdavanja odobrenja iz članka 7. ove Odluke, prije sklapanja ugovora o 
priključenju. 
  
 
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE 
 

Članak 22. 
Od obveze plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine sukladno 

ovoj Odluci, oslobađaju se hrvatski branitelji, odnosno članovi njihovih obitelji, pod uvjetima 
propisanima u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima 
njihovih obitelji.  
 Grad Zabok kao investitor te javne ustanove kojih je Grad Zabok osnivač ili jedan od 
osnivača oslobađaju se obveze plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne 
građevine. 
 



FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE 
BUDUĆIH KORISNIKA 
 

Članak 23. 
U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom 

gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na 
te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u 
određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Gradom Zabokom. 

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun Grada Zaboka, a rok povrata 
sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 
 
NADZOR 
 

Članak 24. 
 Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši upravno tijelo Grada Zaboka nadležno za 
poslove komunalnog gospodarstva. 

Ovlaštena osoba upravnog tijela iz stavka 1. ovog članka može u obavljanju nadzora: 
- rješenjem narediti ili zabraniti radnje u svrhu provođenja odredbi ove Odluke, 
- izreći opomenu ili novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, 
- izdati obavezni prekršajni nalog, 
- podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. 

 
PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 25. 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba 

ako: 
1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav u rokovima određenim člankom 5. ove 

Odluke, 
2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav 

odvodnje, 
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga, 
4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu 

vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja 
njezine tehničke ispravnosti. 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna 
osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba 
obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz 
stavka 1. ovog članka u svojstvu nositelja obrta, odnosno samostalne djelatnosti. 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba 
koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Naplaćene novčane kazne prihod su proračuna Grada Zaboka. 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 26. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu 

infrastrukturu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 12/04. i 4/06.). 
Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se sukladno 

odredbama Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za priključenje. 
 



Članak 27. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 
 
KLASA: 363-01/11-01/20 
URBROJ: 2197/01-02-11-__ 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
   GRADA ZABOKA 
 
      Zoran Krajačić 
 

 
 



    
REPUBLIKA HRVATSKA 

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
       GRAD ZABOK 
                  Gradonačelnik 
                                                 
KLASA: 944-01/11-01/02 
URBROJ: 2197/01-03/3-11-8 
Zabok, 28. listopada 2011.              
 

                       GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
PREDMET: Prodaja nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  
                      Grada Zaboka:  - oznake kčbr. 4036/1 k.o. Zabok 
                                                   - oznake kčbr. 4039 k.o. Zabok 
                       - raspisivanje javnog natječaja, predlaže se 
 
 Grad Zabok vlasnik je nekretnina: 

- neizgrađenog građevinskog zemljišta oznake kčbr. 4036/1 (koja odgovara u 
katastru nekretnina kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, površine 1255čhv 
(4514m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. Zabok, 

- neizgrađenog građevinskog zemljišta oznake kčbr. 4039 (koja odgovara u 
katastru nekretnina kčbr. 9218 k.o. Zabok), livada, površine 1070čhv 
(3848m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. Zabok. 

 
Predmetne nekretnine nalaze se u naravi na području Gospodarske zone Grada Zaboka 

i u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Zabok 1“ („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ br. 8/08.). 
 Sukladno navedenom Urbanističkom planu uređenja predmetne nekretnine 
predstavljaju građevinsko zemljište pogodno za izgradnju objekata gospodarske (proizvodne i 
poslovne) namjene.  
 Predmetne nekretnine nisu privedene namjeni, iako je za obje nekretnine bilo 
zainteresiranih investitora koji su, zbog loših gospodarskih prilika, bili prisiljeni obustaviti 
investicije za izgradnju poslovno-proizvodnih objekata. 

S ciljem ponovnog pokretanja proizvodnih aktivnosti predlaže se da se putem javnog 
natječaja privuku zainteresirani investitori za pokretanje proizvodnje na navedenim 
nekretninama. Preduvjet za raspisivanje natječaja je izrada procjene tržišne vrijednosti 
građevinskog zemljišta. Shodno tome, Grad Zabok dao je izraditi od strane stalnog sudskog 
vještaka za graditeljstvo Nalaz i mišljenje – procjenu vrijednosti zemljišta u Gospodarskoj 
zoni Grada Zaboka obuhvaćenoj Urbanističkim planom uređenja „Zabok 1“, a u kojem 
Nalazu su obuhvaćene i predmetne nekretnine. Prema navedenoj procjeni, kao tržišna cijena 
za 1m² građevinskog zemljišta u navedenoj zoni može se uzeti iznos od 140,00kn, odnosno 
početna kupoprodajna cijena prema Nalazu i mišljenju: 

- za nekretninu oznake kčbr. 4036/1 iznosi 631.960,00 kuna, 
- za nekretninu oznake kčbr. 4039 iznosi 538.720,00 kuna. 

 
Člankom 48. stavkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 
36/09.) propisano je da gradsko vijeće raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu 



grada čija je vrijednost veća od 0.5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina.  

 
Zaključkom gradonačelnika KLASA: 400-01/11-01/02 URBROJ: 2197/01-01-11-1 od 

09. ožujka 2011. godine utvrđeno je da za Grad Zabok 0.5% prihoda bez primitaka u 2010. 
godini iznosi 159.333,06 kuna. U skladu s navedenim Zaključkom gradonačelnika, za 
prodaju predmetnih nekretnina nadležno je Gradsko vijeće Grada Zaboka. 

 
Pri odabiru najpovoljnije ponude uzimat će se u obzir kriterij ekonomski najpovoljnije 

ponude, a koji kriterij sadrži, osim vrednovanja ponuđene kupoprodajne cijene, vrednovanje 
vrste djelatnosti koju ponuditelj namjerava obavljati te broj novozaposlenih osoba. 
Povjerenstvo utvrđuje rang listu ponuditelja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja po 
kriteriju ekonomski najpovoljnijih ponuda te istu s obrazloženjem podnosi gradskom vijeću 
na odabir.  

 
Slijedom iznijetog, a s ciljem izgradnje objekata u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka 

koji će namjenom odgovarati važećem Urbanističkom planu uređenja Gospodarske zone 
„Zabok 1“, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da pokrene postupak prodaje 
predmetnih nekretnina, odnosno da donese odluku u tekstu kako slijedi te utvrdi natječajnu 
dokumentaciju za prodaju predmetnih nekretnina.  
 U prilogu se daje tekst natječaja i kopija katastarskog plana. 
 
 

GRADONAČELNIK                             
           

Ivan Hanžek, oec., v.r. 
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Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 58/97., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 
146/08., 38/09. i 153/09.), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 
109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 30. alineja 7. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/09.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 30. sjednici, 
održanoj dana 02. studenog 2011. godine, donijelo je sljedeću  
 

O D L U K U 
 
 I. Utvrđuje se da je Grad Zabok vlasnik i posjednik nekretnine (neizgrađenog 
građevinskog zemljišta) oznake: 

- kčbr. 4036/1 (koja odgovara u katastru nekretnina kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 
površine 1255čhv (4514m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. Zabok te 

- kčbr. 4039 (koja odgovara u katastru nekretnina kčbr. 9218 k.o. Zabok), livada, površine 
1070čhv (3848m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. Zabok. 

 II. Gradsko vijeće Grada Zaboka pokreće postupak prodaje nekretnina iz točke I. ove 
Odluke, te imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u 
sastavu: 
- Tomek Željko, za predsjednika 
- Nevenka Gregurić, za člana i 
- Petar Vrančić, za člana. 

III. Nekretnine iz točke I. ove Odluke prodat će se na osnovi javnog natječaja, a 
početna kupoprodajna cijena iznosi 140,00 kuna/1 m². Početna kupoprodajna cijena utvrđena 
je Nalazom i mišljenjem izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo, od 
kolovoza 2011. godine. 
 IV. Javni natječaj - poziv za dostavu ponuda objavit će se u Narodnim novinama, a 
tekst  javnog natječaja i natječajne dokumentacije daje se u prilogu ove Odluke te čine njezin 
sastavni dio. Ponude za kupnju nekretnine trebaju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana 
objave natječaja.  

Objava natječaja bit će oglašena i putem Zagorskog lista te internet stranice Grada 
Zaboka, a rok iz prethodnog stavka počinje teći od dana objave natječaja u Narodnim 
Novinama. 
 V. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će postupak javnog natječaja i 
dostaviti Gradskom vijeću zapisnik o otvaranju ponuda te rang listu ponuditelja. 
 VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

          
        PREDSJEDNIK  

GRADSKOG VIJEĆA 
                  Zoran Krajačić 



 Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 58/97., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 
38/09. i 153/09.) Grad Zabok objavljuje  

 
Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda 

 
I. Grad Zabok prodaje nekretnine – neizgrađeno građevinsko zemljište oznake: 
- kčbr. 4036/1 (koja odgovara u katastru nekretnina kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 

površine 1255čhv (4514m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. 
Zabok te 

- kčbr. 4039 (koja odgovara u katastru nekretnina kčbr. 9218 k.o. Zabok), livada, 
površine 1070čhv (3848m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. 
Zabok.    

 II. Početna kupoprodajna cijena iznosi 140,00 kuna po 1 m². Ponude za kupnju sa 
svom traženom dokumentacijom moraju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana objave 
ovog poziva u Narodnim Novinama. 
            III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se 
može se podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu 
Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10, soba br. 7/II kat ili putem Internet stranice Grada 
Zaboka – www.zabok.hr. 
 
 

GRAD ZABOK 
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 Na temelju svoje Odluke KLASA: 944-01/11-01/02 URBROJ: 2197/01-02-11-   od 
02. studenog 2011. godine, Gradsko vijeće Grada Zaboka utvrđuje 
 

NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU 
ZA PRODAJU NEKRETNINE 

 
I. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina Grada Zaboka (neizgrađenog 

građevinskog zemljišta) oznake: 
- kčbr. 4036/1 (koja odgovara u katastru nekretnina kčbr. 9214 k.o. Zabok), 

oranica, površine 1255čhv (4514m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 
5465 k.o. Zabok te 

- kčbr. 4039 (koja odgovara u katastru nekretnina kčbr. 9218 k.o. Zabok), 
livada, površine 1070čhv (3848m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 
5465 k.o. Zabok.    

Nekretnine se nalaze na području Gospodarske zone Grada Zaboka, u obuhvatu 
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Zabok 1“ („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“ br. 8/08.). Nekretnine su namijenjene za izgradnju objekata gospodarske 
(proizvodne i poslovne) namjene, a koja namjena bitno ne onečišćuje okoliš, odnosno kod 
koje se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša.  
 II. Početni iznos kupoprodaje cijene je 140,00 kuna po 1 m². 
 III. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava: 
- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno MB i OIB, naziv i sjedište 
ponuditelja za pravnu osobu, 
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama po 1 m², 
- oznaku nekretnine za koju se podnosi ponuda, 
- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra,  
- dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
- potvrdu nadležne porezne uprave o stanju duga ponuditelja, 
- potvrdu da Grad Zabok nema dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja spram ponuditelja, 
- ekonomski program planirane investicije ponuditelja na nekretnini, s posebnim osvrtom na 
djelatnost i broj zaposlenih, odnosno novozaposlenih, 
- izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja, 
- izjavu ponuditelja da će u roku od 2 godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora 
izgraditi na kupljenoj nekretnini objekt za obavljanje djelatnosti sukladno ekonomskom 
programu i započeti u objektu s obavljanjem djelatnosti, ovjerenu od javnog bilježnika, 
- izjavu o suglasnosti s raskidom ugovora i prodajom natrag nekretnine Gradu Zaboku po istoj 
kupoprodajnoj cijeni, umanjenoj za uplaćenu jamčevinu, ukoliko u roku od 2 godine ne 
izgradi na kupljenoj nekretnini objekt za obavljanje djelatnosti sukladno ekonomskom 
programu i ne započne u objektu s obavljanjem djelatnosti, ovjerenu od javnog bilježnika, 
- tehnički opis objekta na nekretnini koja je predmet kupoprodaje. 



Izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra, te potvrda porezne uprave o stanju duga 
ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama. 

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima 

mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske. 
Ponude moraju biti u usklađene s Prostornim planom uređenja Grada Zaboka 

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 8/09. i 9/11.) te će se, ukoliko nisu 
usklađene, iste smatrati neprihvatljivima. 

IV. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana objave javnog natječaja 
– poziva za prikupljanje ponuda u Narodnim Novinama. 

Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad 
Zabok, 49210 Zabok, Zivtov trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz 
napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup kčbr. 4036/1 k.o. Zabok“ (ukoliko se ponuditelj 
natječe za nekretninu kčbr. 4036/1) ili „ne otvaraj – ponuda za otkup kčbr. 4039 k.o. 
Zabok“ (ukoliko se ponuditelj natječe za nekretninu kčbr. 4039). Ponude moraju biti 
dostavljene u zatvorenim omotnicama.  

V. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 15. prosinca 2011. godine u 09.00 sati u 
Gradskoj upravi Grada Zaboka, Zivtov trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati 
ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o 
istome sastaviti zapisnik. Povjerenstvo za provedbu natječaja u roku od 8 dana od dana javnog 
otvaranja ponuda sastavit će rang listu ponuditelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, prema 
kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.  

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sadrži, osim vrednovanja ponuđene 
kupoprodajne cijene, vrednovanje vrste djelatnosti koju ponuditelj namjerava obavljati te broj 
novozaposlenih osoba. Pojedini kriterij boduje se bodovima u rasponu prema broju pristiglih 
ponuda na natječaj za pojedinu nekretninu (pr. 6 ponuda – maksimalni broj bodova po 
kriteriju je 6 koji se dodjeljuje najboljoj ponudi po kriteriju). Kriterij vrste djelatnosti vrednuje 
se na sljedeći način (od najviše bodova prema manje): 1. proizvodne djelatnosti, 2. 
građevinske djelatnosti, 3. bankarske i financijske, 4. ugostiteljsko-turističke, 4. trgovačke, 5. 
uslužne djelatnosti, 6. skladišni prostor i ostalo (u dvojbi oko određivanja kriterija primjenjuje 
se razrada iz članka 15. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Zaboka „Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ br. 17/01., 20/01. i 17/05.).  

Povjerenstvo dostavlja gradskom vijeću zapisnik o otvaranju ponuda te rang listu 
ponuditelja po kriteriju ekonomski najprihvatljivije ponude. Gradsko vijeće Odluku o odabiru 
najpovoljnije ponude donosi u roku od 90 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru 
dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja. 

VI. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve 
uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni 
ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene 
natječajem, neće se uzeti u razmatranje. 
 VII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja je ekonomski najpovoljnija. Za 
odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.  

U slučaju da dvije ili više ponuda ostvare jednaki ukupni broj bodova, kao 
najpovoljnija ponuda uzima se ona koja sadrži višu ponuđenu kupoprodajnu cijenu. 
 VIII. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % početne kupoprodajne 
cijene nekretnine za koju daje ponudu na račun Grada Zaboka broj: 2360000-1851900006, 
poziv na broj 68-7706-OIB za pravne osobe, odnosno 68-7706-OIB za fizičke osobe, uz 
naznaku: „Jamčevina za kupnju nekretnina“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima 
s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana 
odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se 
u iznos kupoprodajne cijene nekretnine. 



 IX. Grad Zabok će s odabranim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 
15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Kupoprodajnim ugovorom uredit će se 
međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca. Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 30 
dana od dana odabira ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od 
kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine. 
 Kupoprodajna cijena isplaćuje se odjednom u roku od 30 dana od dana sklapanja 
kupoprodajnog ugovora. Uknjižbu prava vlasništva i posjeda kupac može ostvariti nakon 
isplaćene ukupne kupoprodajne cijene. Kupac snosi svoje troškove oko poreza na promet 
nekretnina i sve svoje druge moguće troškove oko provedbe kupoprodajnog ugovora. 
 X. Grad Zabok ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor, te pravo 
nazadkupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj cijeni po kojoj ju je prodao kupcu (bez 
kamata i umanjenu za uplaćenu jamčevinu), ukoliko kupac u roku od 2 godine od sklapanja 
kupoprodajnog ugovora ne izgradi objekt na kupljenoj nekretnini sukladno ekonomskom 
programu iz ponude i ne započne u objektu s obavljanjem djelatnosti. 
 XI. Kopija katastarskog plana koja se odnosi na predmetnu nekretninu čini sastavni 
dio ove natječajne dokumentacije. 
 XII. Javni natječaj - poziv za dostavu ponuda objavit će se u Narodnim Novinama, 
Zagorskom listu i na internet stranici Grada Zaboka – www.zabok.hr.  
 XIII. Grad Zabok pridržava si pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da 
poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost 
prema ponuditeljima. Odluku o istome donosi gradsko vijeće. 
 XIV. Ovu natječajnu dokumentaciju ponuditelji mogu podići u roku za dostavu 
ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 
10, soba br. 7/II kat ili putem internet stranice Grada Zaboka – www.zabok.hr. 
 Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-756 ili 049/587-764. 
 

           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 

    Zoran Krajačić 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 



 

 



 

 



 
 



 
 



 

 



 

 



 

 
 


