
                          
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA  ŽUPANIJA 
                 GRAD ZABOK 
            G r a d s k o  v i j e ć e 
 
KLASA: 021-05/12-01/03 
URBROJ: 2197/01-02-12-1 
Zabok, 9. svibnja 2012. 

P  O  Z  I  V 
 
 Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 20/09.) sazivam 36. sjednicu Gradskog vijeća  
Grada Zaboka, koja će se održati 
 

u ponedjeljak, 14. svibnja 2012. 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 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
     29. ožujka 2012., 
2. Vatrogasna zajednica Grada Zabok, Trg D. Domjanića 1, Zabok, Izvještaj o radu, te  
     financijskom poslovanju za 2011.,  
3. Prijedlog odluke  o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Grada Zaboka (Republika  
    Hrvatska) i  Grada Sanmenxia (Narodna Republika Kina),  
4. Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka, 
5. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 11- zona mješovite namjene "Zabok  
     sjever", 
6. Prijedlog zaključak o dodjeli Priznanja Grada Zaboka u 2012. 
7. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak i travnja  
    2012., 
8. 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. 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. Vatrogasna zajednice Grada Zabok,  
      Trg D. Domjanića 1, Zabok, n/r gosp. Zajec Rudolfa 

      29. Pismohrana. 



KLASA: 021-05/12-01/02                                
URBROJ: 2197/01-02-12-2 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 29. ožujka 2012. g. u gradskoj 
vijećnici s početkom u 18,00 sati. 
           Sjednici su prisutni: predsjednik Vijeća Zoran Krajačić, Žarko Ivančić i Tihomir 
Borovčak, potpredsjednici Vijeća, te članovi: Stjepan Fotivec, oec, Višnja Kukolja, Bojana 
Birač, bacc.oec., Valent Martinec, Amalija Gregurić, Damir Žigman i Zdenko Trgovec,  

                Sjednici nisu prisutan: Željko Belina dipl. ing. Alojz Buzjak,dipl. iur. Petar Vrančić 
dipl. oec.(opr.) Alen Gerek, dipl. ing., Srećko Papišta (opr). 

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, Rajko Turk, inž. građ., direktor Komunalnog-Zabok, Jasenka Borovčak, tajnica 
DND Zabok, Marta Tušek, dječja gradonačelnica, Luka Štokan, njezin zamjenik, Ivana 
Ivanek, dipl. oec., viši stručni suradnik za financije, Tamara Loina, stručna pristupnica 
ekonomije, računovodstvena referentica – knjigovođa, Kruno Čačko, dipl. iur., samostalni 
upravni referent, Manuela Franc, novinar Radio Zaboka, Nenad Kralj voditelj portala 
www.zabok.org, Maja Šimunić, novinar Zagorskog lista. 
Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
          Zoran Krajačić, predsjednik Gradskog vijeća je otvorio sjednicu u 18,00 sati, 
pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova pa se 
može pravovaljano odlučivati.  
 
Nakon toga za sjednicu je jednoglasno utvrđen slijedeći  
 

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
     5. ožujka 2012., 
2. Komunalno-Zabok  d.o.o. Zabok, Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2011.,  
3. Dječji vrtić i jaslice "Zipkica" Zabok, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2011., 
4. Društvo Naša djeca Zabok, Program rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka za  
    školsku god. 2011./2012. 
5. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2011., 
6. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka  
   Grada Zaboka iz 2011., 
7. Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2011., 
8. Izvješća o izvršenju: 
 - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011., 
 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011.  
 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2011., 
 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2011.,  
 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2011.,  
 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011.,  
 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2011., 
 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2011., 
9. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2012., 
10. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
 



Prelazi se na rad po dnevnom redu 
Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća  Grada Zaboka 
održane    
dana 5. ožujka 2012. 
Budući je vijećnik Zdenko Trgovec htio pokrenuti raspravu o odgovorima na vijećnička 
pitanja koja su dana uz skraćeni zapisnik  pod točkom verifikacija zapisnika s prošle sjednice 
predsjednik Gradskog vijeće je odgovorio da će se o odgovorima na vijećnička pitanja, 
sukladno Poslovniku o radu Gradskog vijeća, raspravljati pod točkom 10. vijećničkim 
pitanjima i prijedlozima, na što je Zdenko Trgovec izrazio nezadovoljstvo. 
Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 11 glasova za i jednim glasom protiv verificira  
Skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Gradskog vijeća  Grada Zaboka održane  dana 5. ožujka 
2012. 

Točka 2. 
Komunalno-Zabok  d.o.o. Zabok, Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2011. 
Rajko Turk, je dao opširno  obrazloženje uz izvješće, a u raspravi je učestvovao Žarko 
Ivančić  koji je predložio da se uredi i ogradi zelena tržnica na Bloku kolodvor iz higijenskih i 
sigurnosnih razloga. Rajko Turk obrazlaže na koji način funkcionira zelena tržnica. Problem 
je što je tržnica otvorena sa tri strane. Grad Zabok i Komunalno je pokrenuo neke projekte, 
ako se ide na zatvaranje atrija dobiva se novi prostor na gornjoj etaži, paralelno treba ići na 
zatvaranje donje etaže. Ističe da se suočavamo s pojavom vandala koji namjerno uništavaju 
inventar tržnice, te skreće pažnju da policija treba odraditi svoj dio posla. Komunalno će 
svakako zajedno s Gradom Zabokem nastojati riješiti ovaj problem. 
Amalija Gregurić je postavila pitanje da li imaju u planu odvoz glomaznog otpada. Rajko 
Turk je obrazložio da postoje dva načina – građani svakodnevno mogu dovoziti glomazni 
otpad na deponiju. Ukoliko nema mogućnosti dovoza – na poziv građana Komunalno dođe i 
odvoz je organiziran ( građanima su podijeljeni leci, obavijest dana u Zagorski, na Radio 
Zaboku.  
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o poslovanju, te financijske 
izvještaje tvrtke «Komunalno-Zabok» d.o.o. iz Zaboka, Zivtov trg 3 za 2011. godinu, a u 
kojima su iskazani:  
 - ukupni prihodi u iznosu od 8.267.724,90 Kn,  
 - ukupni rashodi u iznosu od 7.401.480,75 Kn,  
 - ostvarena dobit nakon oporezivanja 651.325,82 Kn 
 II. Predmetne financijske izvještaje prethodno je razmotrila i usvojila Skupština 
društva na svojoj 9. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2012. godine.   
 Ujedno je skupština društva donijela Odluku o rasporedu ostvarene neto dobiti za 
2011. godinu prema kojoj će se ostvarena neto dobit nakon oporezivanja rasporediti kao 
zadržana dobit.  

III. Izvješće uprave o poslovanju društva, Odluke skupštine društva, te bilješke uz  
financijska izvješća za 2011. godinu daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni 
dio.  

Točka 3. 
Dječji vrtić i jaslice "Zipkica" Zabok, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2011. 
Bez rasprave  Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje sažetak godišnjeg izvještaja o radu 
Dječjeg vrtića i jaslica «Zipkica» iz Zaboka za odgojno-obrazovnu 2010./11. godinu, kao i 
financijska izvješća za 2011. godinu u kojima su iskazani:  
 - ukupni prihodi i primici u iznosu od 5.022.679 Kn 
 - ukupni rashodi i izdaci  u iznosu od 4.988.694 Kn  
 - manjak prihoda preneseni u iznosu od 129.540 Kn 



 - manjak prihoda i primitaka za pokriće u budućem razdoblju u iznosu od 95.555 Kn  
II. Financijska izvješća za 2011. godinu prihvatilo je i donijelo Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića i jaslica «Zipkica» na svojoj 6. sjednici održanoj dana 14. veljače 2012. godine.  
III. Predmetna izvješća iz točke I. ovog Zaključka daju se u prilogu ovom Zaključku i 

čine njegov sastavni dio.  
Točka 4. 

Društvo Naša djeca Zabok, Program rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka za 
školsku god. 2011./2012. 
Obrazloženje uz Program dala je tajnica DND Zabok Jasenka Borovčak, Marta Tušek, 
dječja gradonačelnica, Luka Štokan, njezin zamjenik. Koji su obrazložili plan aktivnosti u 
narednom razdoblju. Gradonačelnik se zahvaljuje  Dječjem Gradskom vijeću i DND, te 
pohvaljuje njihov rad, inventivnost i ozbiljnost po kojoj mogu biti primjerom odraslima, te 
napominje da mogu računati na njegovu potpunu podršku u svojim aktivnostima. Nakon toga 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 
 Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvaća Program rada Dječjeg gradskog vijeća Grada 
Zaboka za školsku godinu 2011/2012., a koji je usvojen na 2. sjednici Dječjeg gradskog 
vijeća 23. studenog 2011. godine. 

Točka 5. 
Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2011. 
Nakon obrazloženja koje je dala Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela za financije, 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, bez rasprave, donosi Odluku o godišnjem 
izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2011. 
 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog 
manjka  
Grada Zaboka iz 2011. 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli 
rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka Grada Zaboka iz 2011.  
 

Točka 7. 
Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2011. 
Razmotreno je izvješće, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka, bez rasprave,  
jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 

Usvaja se Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2011. godini (u daljnjem tekstu: 
Izvješće). 

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

III.  
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije». 
Točka 8. 

Izvješća o izvršenju: 
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011., 
 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011.  
 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2011., 
 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2011.,  
 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2011.,  
 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011.,  
 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2011., 
 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2011. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, bez rasprave, donosi slijedeći Zaključak: 



Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja sljedeća Izvješća: 
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Gradu Zaboku za 2011. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku 

za 2011. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2011. 

godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2011. 

godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2011. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima 

postoji stanarsko pravo za 2011. godinu 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2011. 

godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2011. 

godinu 
II.  

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

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

Točka 9. 
Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2012. 
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Zaključak o usvajanju 
Izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 29. 
veljače 2012. godine.  Izvješće se nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.  
 

Točka 10. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
Zoran Krajačić iznosi da su uz skraćeni zapisnik sa prošle sjednice dostavljeni odgovori na 
pitanja i primjedbe vijećnika Zdenka Trgovca, te pita da li ima primjedbi na dane odgovore. 
Zdenko Trgovec predlaže da se pristupi izmjeni Poslovnika o radu  Gradskog vijeća i da se 
uvede aktualni sat, kao što je to slučaj u Saboru i drugim gradovima. Drugo da se pokrene 
sveobuhvatna akcija svih udruga koje se sufinanciraju iz Proračuna Grada Zaboka u cilju 
čišćenja grada od divljih deponija. Iznosi da su građani informirani preko medija da mnogi 
gradovi i općine kreću u takvu akciju: Ivanić Grad, Kutina, uključuju se vatrogasci, škole, 
ribići, a kod nas kao da je akcija zamrla, smatra da treba uključiti sve građane, jer bi se na taj 
način potaknuli da više vode brigu o okolišu. Napominje da već godinama potiče akciju 
čišćenja divljih deponija na području grada, ali do sada nije provedena. 
Gradonačelnik iznosi da se aktualni sat nije u praksi pokazao dobrim, jer se počelo događati 
da   se osipao kvorum, ili je dolazilo do međusobne zabrane među vijećnicima da toliko 
raspravljaju pod aktualnim satom. Slična je situacija i na sjednicama Sabora RH., za vrijeme 
aktualnog sata svi su prisutni, a kad se iscrpe pitanja i prijedlozi, dolazi do osipanja kvoruma. 
Što se tiče drugog prijedloga i Grad Zabok se uključio u globalnu akciju Zelena čistka, danas 
je poslan poziv i obavijest ispred Odbora za ekologiju, svim udrugama, školama, ribičima, 
lovcima, predsjednicima Mjesnih odbora, Komunalnom, Plavinki i dr. da se uključe u akciju 
21. 4. 2012. Podržava ovakve globalne akcije čišćenja, još dok je župan bio Hitrec inicirao je 
čišćenje  obale Krapinice, duž cijele obale. Poziva sve vijećnike i ostale da se uključe u 
akciju. Grad će osigurati zaštitne rukavice, vreće i odvoz smeća. Zdenko Trgovec napominje 
da će biti problem ako se šuma zazeleni, onda se divlja odlagališta  neće vidjeti, predlaže sa se 
akcija organizira kao piknik, da se osigura i piće za učesnike akcije. Bojana Birač iznosi da 
je primijetila da neka domaćinstva imaju kante za razvrstavanje smeća, te ju interesira gdje se 
mogu  nabaviti, koja im je cijena i na koji način se odvozi. Rajko Turk iznosi da se išlo na 
pilot projekt, kante su podijeljene besplatno, sklopljeni su ugovori s korisnicima o 



prikupljanju dvije vrste otpada. Kante su veće od standardnih i datumi odvoza će biti drugi, 
neće se odvoziti s nerazvrstanim otpadom. Zatim napominje da će se u suradnji sa Slovencima 
ići u nabavu posuda za razvrstan otpad, najprije papira i stakla. Vezano uz skupljanje boca i 
otkup ambalaže napominje da onečišćivač mora platiti zbrinjavanje svojeg otpada. Spomenuti 
pilot projekt razvrstavanja otpada se provodi i u Bedekovčini. Građani će se potpisom 
ugovora obavezati na pravilno postupanje u odlaganju, a ukoliko se neće pridržavati ugovora 
slijede kazne. Odvajanje korisnog otpada smanjit će troškove zbrinjavanja, jer će otpada koji 
će se zbrinuti u Piškornici biti manje.  
 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pa predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19,05 sati. 
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, te se predlaže verifikacija skraćenog zapisnika sa 
35. sjednice Gradskog vijeća od 29. ožujka  2012.  
 
 
         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 s k o  v i j e ć e 
  
Klasa: 018-02/11-01/03 
Urbroj: 2197/01-02-12-3 
Zabok, 9. svibnja 2012. 
 
      GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
Predmet: Prijedlog odluke  o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Grada Zaboka  
                 (Republika Hrvatska) i  Grada Sanmenxia (Narodna Republika Kina),  
 
 
                  Prošle godine od 1. do 3. listopada 2011. izaslanstvo Veleposlanstva RH u Pekingu 
i Grada Zaboka predvođeno Veleposlanikom  RH u NR Kini, prof.dr.sc. Antom Simonićem i 
gradonačelnikom Ivanom Hanžekom boravilo je u kineskom gradu Sanmenxia s ciljem 
uspostave suradnje dvaju gradova. Tom prilikom je potpisano Pismo namjere o bratimljenju 
gradova i dogovoren uzvratni posjet izaslanstva grada Sanmenxia Gradu Zaboku tijekom 
2012.  te ponovni posjet izaslanstva grada Zaboka gradu Sanmenxia tijekom Festivala Žute 
rijeke (18th Yellow River Festival) 22. svibnja 2012. Nakon protokolarnih i radnih susreta s 
čelnicima grada Sanmenxia, hrvatsko izaslanstvo posjetilo je vodeće gospodarske subjekte 
grada i Sveučilište Sanmenxia. U okviru posjeta održan je poslovni forum i poslovni susreti 
između kineskih i hrvatskih poslovnih ljudi.  
O gradu Sanmenxia 
                Sanmenxia je lociran na sjeveru provincije Hunan te se nalazi na graničnom 
području s provincijama Shanxi i Shaanxi. Ovo područje je zbog svojih potencijala i naglog 
gospodarskog i društvenog razvoja nazvano “zlatnim trokutom Žute rijeke“. Razvoj grada 
Sanmenxia temelji se na bogatim izvorima aluminija, ugljena, zlata,  golemim vodenim 
energetskim potencijalima te proizvodnji i preradi voća i prerađivačkoj industriji temeljenoj na 
rudnim bogatstvima. Primjerice, proizvodnja zlata je tijekom prošle godine iznosila 16,8 tona, 
što je druga najveća proizvodnja zlata u Kini zabilježena do danas. Područje Sanmemxia ima 
rezerve od 2,8 milijardi tona aluminija te godišnje prerađivačke kapacitete veće od 5,3 
milijuna tona aluminija, dok godišnja proizvodnja jabuka od 1,75 milijuna tona predstavlja 
polovicu godišnje proizvodnje jabuka u Kini. Ukupni rast BDP-a tijekom 2010. kada je 
iznosio 46,2 milijarde Yuana, viši je za 8,9% u odnosu na prethodnu godinu. Očekivani rast 
BDP-a tijekom narednih godina srednjoročnog razdoblja do 2015. trebao bi iznositi oko 10%. 
Ukratko o hrvatsko-kineskim odnosima 
                Analiza sadašnjega stanja hrvatsko-kineskih odnosa pokazuje da će se ulaskom 
Hrvatske u Europsku Uniju stvoriti pretpostavke za njihov daljnji razvoj. Sadržaj bilateralnih 
odnosa upućuje na zaključak da su oni već sada kompatibilni s prirodom odnosa između EU-
a i Kine, a isto tako je jasno da će europski okvir dodatno pojačati njihovu uzajamnu važnost. 
U petnaest godina hrvatske neovisnosti, hrvatsko-kineski odnosi su prošli nekoliko faza, od 
početnoga uzajamnog nepovjerenja, preko razdoblja njihova širenja i produbljivanja te 
postupne izgradnje uzajamnog povjerenja sve do “partnerstva u općoj suradnji”.  
Pristupanjem Europskoj Uniji Hrvatska će dijeliti i europsko-kinesko strateško partnerstvo. 
Hrvatski geostrateški položaj upravo je idealan u ovoj poziciji i integriranje hrvatskoga 



gospodarstva u europski gospodarski prostor omogućit će i hrvatskim proizvodima lakši 
dolazak na kinesko tržište i u zajedničkim pothvatima s jačim europskim partnerima i kroz 
njihovu snažnu logističku infrastrukturu u Kini, čime će se stvoriti i pretpostavke za 
smanjenje trgovinskog deficita. 
              Prepoznavanjem pogodnosti i koristi međusobne suradnje Gradonačelnik Grada 
Rijeke, Vojko Obersnel je prošle godine potpisao Sporazum o suradnji s gradom Ningboa, te 
je tom prilikom održao prezentaciju o pogodnostima Rijeke i okolice. Naglašene su 
pogodnosti Rijeke kao najkraćeg i najjeftinijeg pomorskog pravca za uvoz roba iz Kine prema 
zemljama središnje i jugoistočne Europe, te otvorenost šireg riječkog područja za prihvat 
inozemnih ulaganja. 
Učestvovanje delegacije Grada Zaboka na proslavi Dana grada Sanmenxia - Festvalu 
Žute rijeke 
                Grad Zabok prepoznaje koristi i pogodnosti  sklapanja prijateljskih odnosa. 
Potpisivanjem povelje o bratimljenju Zaboka i Sanmenxie, obrtnici, poduzetnici, ustanove i 
tvrtke iz Zaboka i Županije imati će priliku realizirati konkretnu suradnju na dobrobit i korist 
obiju strana. U periodu  od lipnja do kolovoza ove godine gospodarska i trgovinska
delegacija Sanmenxie dolazi u posjet Zaboku. Tom prilikom organizirat će se susret s 
gospodarstvenicima, predstavnicima gospodarske i obrtničke komore i svim drugim
zainteresiranim subjektima radi obostrane prezentacije, a u cilju konkretnih  radnji i 
aktivnosti. 
                
               Dana 16. svibnja 2012. gradonačelnik s delegacijom i folklornim sastavom odlazi u 
Sanmenxiu na proslavu njihovog Dana grada – Festival Žute rijeke. Za vrijeme održavanja 
ovog Festivala gradonačelnik će s gradonačelnikom grada Sanmemxia dogovoriti potpisivanje 
Povelje o bratimljenju dvaju gradova u Gradu Zaboku u periodu od lipnja do kolovoza ove 
godine (ovog  trenutka nije definiran točan datum). 
 
               Slijedom iznijetog, Gradsko vijeće Grada Zaboka treba donijeti Odluku o 
potpisivanju Povelje o bratimljenju između Grada Zaboka (Republika Hrvatska) i 
Grada Sanmenxia (Narodna Republika Kina), kojom se utvrđuju osnove suradnje i 
ovlašćuje gradonačelnik da u ime Grada Zaboka potpiše Povelju o bratimljenju. 

Potpisom Povelje preuzima se obveza promocije prijateljstva, međusobnog poštovanja, 
solidarnosti između gradova, razmjene i suradnje između vladinih i nevladinih organizacija, te 
promicanje prijateljstva dvaju naroda. 

Suradnja se posebno usmjerava na područje gospodarstva, trgovine, tehnologije, 
turizma, kulture, obrazovanja, zdravstva i stručnih vještina i znanja. 

 
Dodatna potrebna obrazloženja uz ovu točku dnevnog reda dat će Gradonačelnik. 

 
             Slijedom iznijetog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese  Odluku  o 
potpisivanju Povelje o bratimljenju između Grada Zaboka (Republika Hrvatska) i  Grada 
Sanmenxia (Narodna Republika Kina), koja se prilaže ovom aneksu. 

 
 

                       GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                           Ivan Hanžek, oec.  
 



                        
          REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                  GRAD ZABOK 
                  Gradsko vijeće 
  
KLASA: 018-02/11-01/03 
URBROJ: 2197/01-02-12-2 
Zabok, 14. svibnja 2012. 
                                                                                               

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" br. 31/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09. i 150/11.) i 
članka 11. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/09.), 
Gradsko vijeće Grada Zaboka, na svojoj 36. sjednici, održanoj dana 14. svibnja 2012. godine, 
donijelo je sljedeću 

 
ODLUKU 

o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Grada Zabokaä(Republika Hrvatska) i 
Grada Sanmenxia (Narodna Republika Kina)  

 
Članak 1. 

S ciljem stvaranja povoljnog okvira za razvoj suradnje zasnovane na ravnopravnom 
sudjelovanju i u interesu uspostavljenja dugotrajnih odnosa između Grada Zabokaä(Republika 
Hrvatska) i Grada Sanmenxia (Narodna Republika Kina), uz uvažavanje nadležnosti i 
odgovornosti svake lokalne zajednice, Gradsko vijeće Grada Zaboka� donosi Odluku o 
potpisivanju Povelje o bratimljenju sa  Gradom Sanmenxia. 
 

Članak 2. 
Potpisom Povelje preuzima se obveza promocije prijateljstva, međusobnog 

poštovanja, solidarnosti između gradova, razmjene i suradnje između vladinih i nevladinih 
organizacija, te promicanje prijateljstva dvaju naroda. 

Suradnja se posebno usmjerava na područje gospodarstva, trgovine, tehnologije, 
turizma, kulture, obrazovanja, zdravstva i  stručnih vještina i znanja. 

Na bazi principa lokalne suradnje, Gradovi će se angažirati: 
- da informiraju svoje građane o specifičnostima svakog od njih,  
- da razmjenjuju informacije i iskustva i poduzimaju sve aktivnosti u 

realizaciji zajedničkih ciljeva, 
- da intenziviraju razmjenu između raznih socijalno-profesionalnih kategorija 

stanovništva, realiziraju razne inicijative, posebno kulturne koje doprinose 
boljem međusobnom upoznavanju, 

- na poticanje građana obaju gradova, a osobito mladih, da jačaju duh mira, 
solidarnosti i prijateljstva, koji ujedinjuje sve različitosti. 

 
                                                          Članak 3. 
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Zaboka da u ime Grada Zaboka potpiše Povelju o 

bratimljenju između Grada Zaboka� (Republika Hrvatska) i Grada Sanmenxia (Narodna 
Republika  Kina). 

Članak 4. 



Povelja će se potpisivati na hrvatskom i na kineskom jeziku. Po potrebi i dogovoru 
strana potpisnica Povelje, sastaviti će se i potpisati službeni prijevod teksta Povelje na 
engleskom jeziku.  

 
Članak 5. 

Nakon potpisivanja, Povelja o bratimljenju između Grada Zabokaä (Republika 
Hrvatska) i Grada Sanmenxia (Narodna Republika  Kina) objaviti će se u "Službenom 
glasniku Krapinsko-zagorske županije". 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije". 
 

 
 

 
 PREDSJEDNIK 

                    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: 350-02/12-01/04  
URBROJ: 2197/01-05/5-12-3 
Zabok, 03.05.2012. 
      GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
 Predmet: Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornoga 

       plana uređenja Grada Zaboka 
 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 
76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 30. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije" br.13/09.), Gradskog vijeća Grada Zaboka na 3. sjednici 31.03.2009 
donijelo je Prostorni plan uređenja Grada Zaboka  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“ br. 8/09.).  

I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zaboka Gradsko vijeće je 
donijelo na 24. sjednici 10. 05. 2011. ( „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 
9/11.).  
           Prema  članku 81. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  prijedlog o izradi 
prostornog plan lokalne razine, kao i njegove izmjene i dopune može dati svatko, a o 
obrazloženim i dokumentiranim prijedlozima odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog 
gradonačelnika najmanje jedanput u godinu dana. 
 Prema dostavljenim zahtjevima iskazana je potreba investitora Moto športskog društva 
Zabok da se dio zemljišta u Gubaševu prenamjeni za sport i rekreaciju /sportski centar/ sa 
sadržajima za motocross, carting i ostale auto aktivnosti. 
 Nadalje, budući je došlo do izmjene projektne dokumentacije za gradnju Brze ceste 
Popovec – Marija Bistrica – Zabok - Mokrice, iskazana je potreba za novim izlazom sa 
autoceste A2 (Čvor Zabok)  koji omogućuje povezivanje Brze ceste i autoceste A 2.  
  Osim toga, pojedini investitori su podnijeli zahtjeve da se njihove parcele koje se 
nalaze  izvan građevinskog područja prenamjene u zonu stambene i mješovite namjene.  
  Gradonačelnik je razmotrio zaprimljene zahtjeve i prijedloge za izmjenama i 
dopunama Prostornog plana uređenja Grada Zaboka, te utvrdio Prijedlog odluke o  izradi II. 
izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja grada Zaboka.  
 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da se donese Odluka u tekstu koji se 
prilaže. 
 Sva potrebna obrazloženja kada će se razmatrati ova točka dnevnog reda dati će 
gradonačelnik, Ivan Hanžek, oec. 
                                                           
   
 
         GRADONAČELNIK 
                Ivan Hanžek, oec 
 
 
 
 



PRIJEDLOG 
 
   Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", 

br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), i članka 30. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije" br.13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na 36. sjednici 
održanoj  14. svibnja  2012. godine donosi  
 

ODLUKU 
o izradi II. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka.  

 
 

PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i 
donijeti II izmjene i dopune Prostornogeplana uređenja Grada Zaboka (dalje u tekstu: izmjene 
i dopuna PPUGZ).  
 
(2) Nositelj izrade izmjena i dopuna PPUGZ je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 
i javne potrebe Grada Zaboka (dalje u tekstu: Nositelj). Koordinator izrade izmjena i dopuna 
PPUGZ ispred Nositelja je Branko Juhar. 
 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PPUGZ  
 

Članak 2. 
(1) Temeljem članak 26. stavak (1) i članka 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
("Narodne novine", br. 76/07,38/09, 55/11 i 90/11).; u daljnjem tekstu: Zakon o PUiG),Grad 
Zabok pristupa izradi izmjena i dopuna PPUGZ.  
 
(2) Izmjene i dopune PPUGZ će se izraditi i donijeti u skladu sa Zakonom o PUiG, 
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima 
i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine" br. 106/98., 39/04., 45/04. - 
ispravak i 163/04.) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i 
posebnim propisima.  
 
(3) Uz navedeno u stavku (2) ovog članka, sukladno članku 60. Zakona o PUiG, temeljne 
polazne podatke i odrednice za rješenja, odnosno izradu i donošenje izmjena i dopuna PPUGZ 
predstavljaju kartografski prikazi i tekstualni dio Prostornog plana Krapinsko-zagorske 
županije (kao prvog višeg dokumenta prostornog uređenja šireg područja), posebno njegove 
odredbe za provođenje iz Odluke o donošenju Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije  
("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 4/02.), dalje u tekstu: PPKZŽ.  
 

 
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PPUGZ  

 
Članak 3. 

(1) Granica obuhvata izmjena i dopuna PPUGZ sukladna je granicama postojećeg 
PPUGZ.  
 
  

 
 



OCJENA STANJA U OBUHVATU PPUGZ  
 

Članak 4. 
(1)  Preliminarna ocjena stanja u obuhvatu PPUGZ prije izrade detaljnijeg stručnog uvida i 
analize ovom Odlukom se sažima na slijedeći način: 

Od donošenja Prostornog plana uređenja Grada Zaboka ("Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije" br.: 8/09)  i I izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br.: 9/11)  svekoliki razvoj 
Grada Zaboka prerastao je njegova planska rješenja pa su se pojavili problemi u segmentima  

a) planiranih građevinskih područja naselja,  
b) planiranih građevinskih područja za sport i rekreaciju   
c) u segmentu   infrastrukturnih zona  
 

 (2) Na području Grada Zaboka donesena su i u primjeni se tri urbanistička plana uređenja 
(UPU): 
 

RED. 
BR. 

NAZIV  PLANA  
/ IZ i DOP 
PLANA  

SLUŽBENI 
GLASNIK KZŽ 

K.O. NAMJENA 
OBUHVAT 
PLANA 
( ha ) 

1.1. UPU GZ 
“ZABOK 1” 

Sl. glasnik KZŽ 
br.8/08. K.o. 

Zabok 

Građevinsko 
područje za 
gospodarsku 
namjenu 

11,54 

1.2. UPU GZ 
“ZABOK 6” 

Sl. glasnik KZŽ 
br.8/09. K.o. 

Gubaševo 

Građevinsko 
područje za 
gospodarsku 
namjenu 

 15,90 

1.3. 
UPU  “ZABOK 
CENTAR 3” 

Sl. glasnik KZŽ 
br.28/09. K.o. 

Zabok 

Građevinsko 
područje za 
mješovitu, 
poslovnu i javnu 
namjenu 

 32,80 

 
 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUGZ 
 

Članak 5. 
(1) Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna PPUGZ trebaju biti sukladni: 

a) Strategiji i programu prostornog uređenja Republike Hrvatske; 
b) Prostornom planu Krapinsko-zagorske županije; 
c) Utemeljenim zahtjevima i primjedbama tijela i osoba određenim 

posebnim propisima navedenim u članku 9. ove Odluke.  
 

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 
 

Članak 6. 
(1) U izradi izmjena i dopuna PPUGZ koristit će se između ostalog, demografske, 
gospodarske, krajobrazne i ine analize te raspoloživa dokumentacija, zahtjevi, podaci, 
smjernice itd., koje će iz područja svog djelokruga dostaviti tijela i osobe određene posebnim 
propisima te drugi sudionici u izradi izmjena i dopuna PPUGZ poimenično određeni u članku 



9. ove Odluke. Ako se tijekom izrade izmjena i dopuna PPUGZ pokaže potreba za posebnim 
stručnim podlogama od značaja za moguća specifična prostorno-planska rješenja, one će biti 
izrađene. 
 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 7. 
(1) Stručno rješenje izmjena i dopuna PPUGZ pribavit će se od jednog stručnog 
izrađivača izravnim ugovaranjem. 
 

 
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 

ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 
 

Članak 8. 
(1) Izmjene i dopune PPUGZ izradit će se na odgovarajućoj podlozi –  

a) ODK u mjerilu 1:25000 i na  
b) katastarskom prikazu u mjerilu 1:5000  

 
(2)  Katastarski planovi pribaviti će se od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za 
katastar Krapina, Ispostave Zabok, a  odgovarajuća posebna geodetska podloga iz stavka (1) 
ovog članka, pribavit će se od nadležne pravne osobe koje se bave predmetnim poslovima. 
 
 
(3) Kao dopunska (pomoćna) radna i prezentacijska podloga, u izradi izmjena i dopuna 
PPUGZ koristit će se  postojeći geokodirani orto-foto snimak područja Grada Zaboka.  
 

 
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 

ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA IZRADU 
PPUGZ IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE 

SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PPUGZ  
 

Članak 9. 
(1)  Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podatke, 
smjernice i propisane dokumente) za izradu prostornog plana – izmjene i dopune PUGZ - iz 
područja svog djelokruga: 
 

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Zagrebu; 

2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb 
3. Ministarstvo poljoprivrede,  Uprava za poljoprivredu i prehrambenu 

industriju, Zagreb;  
4. Hrvatske šume, UPŠ Zagreb, Zagreb;  
5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Zagreb, Vodno 

gospodarska ispostava, Krapina- Sutla 
6. Ministarstvo obrane, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb; 
7. MUP – Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Odjel  zajedničkih 

upravnih poslova 
8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina  

 



(2)  Drugi sudionici koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna PPUGZ, od kojih će se 
zatražiti dostava zahtjeva (podataka, smjernica itd.) iz područja njihovih djelokruga, odnosno 
preporuka i prijedloga: 
 

1. Krapinsko-zagorska županija, Zavod za prostorno uređenje, Krapina 
2. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i 

zaštitu okoliša, Zabok;  
3. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i 

zaštitu okoliša,  Krapina; 
4. „Hrvatske ceste“ d.o.o., za upravljanje građenje i održavanje cesta, Zagreb 
5. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Pregrada, 
6. „Hrvatske željeznice“, Služba za strategijski razvoj, Zagreb, 
7. “HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra - Zabok, Zabok, 
8. „Zagorski vodovod“ d.o.o., Zabok ( vodoopskrba ), 
9. “Zagorski metalac“ d.o.o., Zabok ( plinoopskrba ), 
10. “Plinacro“d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88  
11. Komunalno-Zabok d.o.o. Zabok ( odvodnja voda ), 
12. Hrvatska Agencija za telekomunikacije, Zagreb 
13. HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija 1 – Sjever, Optujska 82, Varaždin 
14. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Krapina, Ispostava Zabok, 

 
 

(3) Ako se tijekom izrade izmjena i dopuna  PPUGZ za to ukaže potreba, bit će pozvani i 
dodatni sudionici.  
 
(4) Sukladno članku 82. Zakona PuiG, Nositelj izrade će o izradi izmjena i dopuna 
PPUGZ obavijestiti javnost u tisku, objavom na web stranici Grada Zaboka, te objavom u  
službenom glasilu Krapinsko-zagorske županije.  
 

 
ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUGZ ODNOSNO NJEGOVIH 

POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I 
DOPUNA PPUGZ TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM 

 
Članak 10. 

(1) Utvrđuje se slijedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju izmjena i dopuna 
PPUGZ nakon objave i stupanja na snagu ove Odluke: 
 

1. Polazišta - Utvrđivanje obveza iz prostornih planova šireg područja te 
podataka, planskih smjernica i obveza temeljem posebnih propisa, ocjena 
stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja u obuhvatu 
izmjena i dopuna PPUGZ, ciljeva izmjena i dopuna PPUGZ, te analiza 
očitovanja drugih sudionika – u suradnji Nositelja i stručnog Izrađivača, a što 
će stručni Izrađivač uobličiti i predstaviti u formi preliminarne koncepcije  
izmjena i dopuna PPUGZ. Rok je 30 kalendarskih dana od dana dostave od 
strane Nositelja stručnom Izrađivaču zahtjeva za izradu izmjena i dopuna 
PPUGZ tijela i osoba određenih posebnim propisima te drugih sudionika 
određenih ovom Odlukom;  

 
2. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna PPUGZ za prethodnu raspravu – 

izradit će stručni Izrađivač u roku od 15 kalendarskih dana od pisanog 



očitovanja Nositelja izrade o preliminarnoj koncepciji izmjena i dopuna 
PPUGZ:. 

 
3. Prijedlog izmjena i dopuna PPUGZ za javnu raspravu – izradit će stručni 

Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana od dana dostave od strane Nositelja 
Izvješća o  provedenoj prethodnoj raspravi i zaključka Gradonačelnika  o 
utvrđivanju prijedloga PPUGZ za javnu raspravu. 

 
4. Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna PPUGZ – u suradnji Nositelja 

i stručnog Izrađivača u roku 30 kalendarskih dana od dana dostave zaključka 
o prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u vidu 
Izvješća o provedenoj javnoj raspravi. 

 
5. Konačni prijedlog izmjena i dopuna PPUGZ – izradit će stručni Izrađivač u 

roku 15 kalendarskih dana od dostave zaključka Gradonačelnika o 
utvrđivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna PPUGZ; 

 
6. IZMJENE I DOPUNE PPUGZ  – izradit će stručni Izrađivač u vidu 

uvezanog i ovjerenog elaborata sukladno propisima u roku 15 kalendarskih 
dana od dostave Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUGZ na Gradskom 
vijeću. 

 
(2) Ukupno vrijeme izrade II izmjena i dopuna PPUGZ po navedenim fazama iznosi 120 
kalendarskih dana. U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih 
faza od strane Grada Zaboka, vrijeme trajanja prethodne rasprave i izrade odgovarajućih 
izviješća, trajanje javne rasprave i vrijeme potrebno za izradu izvješća o javnoj raspravi te 
vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, na koje će se 
odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni ovom Odlukom odnosno Ugovorom o izradi 
izmjena i dopuna PPUGZ sa stručnim izrađivačem. 
 
(3) Rok za pripremu zahtjeva za izradu izmjenu i dopunu PPUGZ tijela i osoba određenih 
posebnim propisima iznosit će 20 kalendarskih dana  

 
 

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE 
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM 

IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PPUGZ  
 

Članak 11. 
(1)  Do donošenja izmjena i dopuna PPUGZ prilikom izdavanja akata kojima se 
odobravaju zahvati u prostoru, primjenjivat će se odredbe važećeg Prostornog plana uređenja 
Grada Zaboka  
 

 
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PPUGZ  

 
Članak 12. 

(1) PPUGZ financirat će se sa konta  32393 (uređenje prostora) Proračuna Grada Zaboka. 
 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 
 



Članak 13. 
(1) Nositelj izrade dostavit će po jedan primjerak ove Odluke, tijelima i osobama 
određenim posebnim propisima utvrđenim u članku 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke, uputit 
će se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu  
izmjena i dopuna PPUGZ. 
 
(2) Rok dostave zahtjeva, odnosno prijedloga, određen je člankom 10. stavak 3 ove 
Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve, odnosno 
prijedloge, u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i 
donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući 
važeći propisi i dokumenti.  
 
(3) Jedan primjerak ove odluke dostavit će se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga 
uređenja, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 
10000 Zagreb. 
 
 

Članak 14. 
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Krapinsko zagorske županije" 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 
 
KLASA: 350-02/12-01/04 
URBROJ: 2197/01-02-12-2 
Zabok, 14. svibnja  2012.                   
.                                                                                             Predsjednik 
                       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: 350-02/12-01/02  
URBROJ: 2197/01-05/5-12-3 
Zabok, 11. travnja 2012. 
                                                                             GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
  
 
Predmet: Urbanistički plan uređenja 11 – zona mješovite namjene „Zabok sjever“ 
      - donošenje odluke o pristupanju izradi 
  
  Razvojem Zaboka došlo do potrebe preseljenja sadašnje motocross staze „Vučak“ na 
novu lokaciju, te je na tom dijelu Prostornim planom uređenja Grada Zaboka („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/09. i 9/11.)  predviđena zona mješovite namjene, 
odnosno gradnja stambenih zgrada s jednim ili više stanova, stambeno-poslovnih zgrada, te je 
za ovo područje centra Zaboka potrebno izraditi novi Urbanistički plan uređenja  11 – zona 
mješovite namjene „Zabok – sjever“.  

Plan će obuhvatiti  područje sadašnje motocross staze „Vučak“, sa prilazom na Ulicu 
S. Radića, a graniči jugozapadno sa Dječjim vrtićem  „Zipkica“ i Ulicom Tina Ujevića te 
istočno sa Ulicom Ivana i Cvijete Huis. 
             Kao stručna podloga za izradu UPU 11 „Zabok sjever“ – u dijelu urbanističkih 
rješenja, prijedloga i analiza – koristit će se rezultati idejnog rješenja za uređenje motocross 
staze (proveden tijekom 2012. godine).   
            Osnova za izradu je članak 75. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“ broj 
76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) kojim je određeno da urbanistički plan uređenja detaljnije 
određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih ili funkcionalnih 
rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja, te članak  56. stavak 2., 
podstavak 8. Prostornog plana uređenja grada Zaboka.  
               Izradi UPU-a 11 „Zabok sjever“ mora se pristupiti jer motocross staza više ne 
ispunjava uvjete za održavanje natjecanja; svjetskih i europskih prvenstava  (po čemu je bila 
poznata) već se seli na novu lokaciju koju će odabrati vlasnik Moto športsko društvo Zabok. 
Drugi važni razlog zbog kojeg se mora pristupiti izradi UPU-a je potrebu za promjenama -
potreba za širenjem gradskih sadržaja i povećanje stambenog fonda grada u užem centru, pa 
se gradska uprava fokusira na razvoj tih namjena unutar ove zone (blizina dječjeg vrtića).   
              Namjera je Grada, poduzetnika, građana kao korisnika ovog i šireg gradskog 
prostora, koji su inicijatori cjelokupnog projekta prenamjene i uređenja zone  UPU 11 
„Zabok-sjever“ da zajedno s urbanistima i projektantima osmisle i izgrade na tom području, 
novi, moderan, estetski dopadljiv prostor.   
 Slijedom navedenog Gradonačelnik je utvrdio Prijedlog odluke o izradi  Urbanistički 
plan uređenja 11 – zona mješovite namjene „Zabok sjever“, te predlaže Gradskom vijeću 
donošenje iste u tekstu kako slijedi. 
 Sva potrebna obrazloženja uz prijedlog odluke dati će gradonačelnik, Ivan Hanžek. 
oec.                       

  Gradonačelnik 
         Ivan Hanžek, oec.  



PRIJEDLOG 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 

76/07, 38/09, 55/11 i 90/11.), članka 30. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije" br.13/09), te članka 56. stavka 2., podstavka 8. Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 
br.:8/09 i 09/11), Gradsko vijeće Grada Zaboka na 36. sjednici održanoj 14. svibnja 2012. 
godine donosi  

 
 

ODLUKU 
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  11 – ZONA MJEŠOVITE 

NAMJENE „ZABOK SJEVER“ 
 
 

PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i 
donijeti Urbanistički plan uređenja 11 – zona mješovite namjene Zabok sjever (dalje u tekstu:  
UPU 11  „Zabok sjever“)  
 
(2) Nositelj izrade UPU 11 „Zabok sjever“ je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i 
javne potrebe Grada Zaboka (dalje u tekstu: Nositelj). Koordinator izrade UPU 11 „Zabok 
sjever“  ispred Nositelja je Branko Juhar. 
 

 
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE UPU 11 „ZABOK SJEVER“ 

 
Članak 2. 

 
(1) Obveza izrade i donošenja UPU 11 „Zabok sjever“ utvrđena je člankom 56, stavkom 
2, podstavkom 8. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Zaboka ("Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije" br.:  8/09 i 09/11), dalje u tekstu: PPUGZ.  
 
(2) UPU 11 „Zabok sjever“ će se izraditi i donijeti u skladu sa Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnji („Narodne novine", br. 76/07, 38/09,55/11 i 90/11).; u daljnjem tekstu: 
(Zakon o PUiG), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim 
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova («Narodne novine» br. 
106/98., 39/04., 45/04. - ispravak i 163/04.) i ostalim važećim propisima iz područja 
prostornog uređenja kao i posebnim propisima. 
 
(3) Uz navedeno u stavku (2) ovog članka, sukladno članku 60. Zakona o PUiG, temeljne 
polazne podatke i odrednice za rješenja, odnosno izradu i donošenje UPU „Zabok sjever“ 
predstavljaju kartografski prikazi i tekstualni dio (Obrazloženje i Odredbe za provođenje) 
PPUGZ (kao prvog dokumenta prostornog uređenja šireg područja). Jednako, primjenjuju se i 
odredbe za provođenje iz Odluke o donošenju Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije 
("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br.: 4/02.), dalje u tekstu: PPKZŽ.  

 
OBUHVAT UPU 11 „ZABOK SJEVER“ 

 
Članak 3. 



(1) Granica obuhvata UPU 11 „Zabok sjever“ utvrđena je na kartografskom prikazu 
PPUG Zaboka, list br. 3.2. Uvjeti korištenja,uređenja i zaštite prostora – područje primjene 
planskih mjera  u mjerilu 1:25 000 i na listu br. 4d: “Građevinska područja naselja” u mjerilu 
1:5000 na katastarskoj podlozi. 
 
(2) Ukupna površina obuhvata UPU 11 „Zabok sjever“  (prema kartografskim prikazima  i 
izračunima PPUG Zabok , a sukladno podlogama na kojima je PPUG-a Zabok izrađen iznosi 
7,07 ha. Kako je člankom 78. stavkom 3. mogući širi obuhvat izrade od navedene 
kvantifikacija navedenih površina po preciznoj novoj izmjeri, odnosno nakon izrade 
odgovarajućih geodetskih podloga, djelomično će odstupi od ovdje navedene kvantifikacije.  
 

 
OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU  11 „ZABOK SJEVER“ 

 
Članak 4. 

(1)  Preliminarna ocjena stanja u obuhvatu UPU 11 „Zabok sjever“ prije izrade posebne 
geodetske podloge te detaljnijeg stručnog uvida i analize koju će izvršiti stručni izrađivač, 
ovom Odlukom se sažima na slijedeći način: 

a) u području obuhvata nalazi se motocross staza 
b) u području obuhvata nalaze se stambene  zgrade i klijeti    
c) ostali dio su vinogradi, livade, odnosno nekadašnja poljoprivredna površina  
d) pristup na područje obuhvata moguć je s nerazvrstane ceste ulice S.Radića 

 
 

(2) Opisano stanje može se ocijeniti kao relativno povoljno s obzirom na želju da se 
unutar obuhvata UPU „Zabok sjever“ planira potencijalno moguća parcelacija građevinskih 
čestica za nepoznate korisnike za mješovitu namjenu – stambene zgrade sa jednim ili više 
stanova, stambeno – poslovne zgrade , poslovne zgrade. 
 
 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU 11 „ZABOK SJEVER“ 
 

Članak 5. 
(1) UPU 11 „Zabok sjever“ izrađuje se temeljem polazišta utvrđenih u PPUGZ i ovoj 
Odluci, s ciljem detaljnijeg određenja osnovnih prostornih i funkcionalnih rješenja, te uvjeta 
izgradnje i oblikovanja unutar svog obuhvata. UPU 11 „Zabok sjever“ odredit će se osobito: 

– podjela područja obuhvata na posebne prostorne cjeline, 
– namjene površina i prikaz površina javne namjene, 
– razmještaj djelatnosti u prostoru, 
– javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu, 
– mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, 
– uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina, 
– uvjete uređenja i korištenja površina i građevina i 
– zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća; 
te 
-  po potrebi druge elemente značajne za prostorno uređenje područja obuhvata. 

(2)      Unutar područja obuhvata UPU-om će se planirati daljnja (detaljnija) razgraničenja 
površina za razvoj i uređenje naselja utvrđenih PPUG Zaboka na površine za stambenu 
namjenu (S) mješovitu namjenu (M1 i M2) javnu i društvenu namjenu, sportsko-
rekreacijsku namjenu, infrastrukturne površine te zelene površine. Navedena razgraničenja te 
ostali UPU-om utvrđeni uvjeti izgradnje i uređenja trebaju omogućiti parcelacija odnosno 
utvrđivanje građevinskih čestica za nepoznate korisnike.   



 
 
(3) UPU 11 „Zabok sjever“ će se izraditi u mjerilu 1:1000 ili 1:2000 
 

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 
 

Članak 6. 
 

(1) Kao stručna podloga za izradu UPU 11 „Zabok sjever“ u dijelu urbanističkih rješenja, 
prijedloga i analiza – koristit će se rezultati idejnog rješenja za uređenje motocross staze 
(proveden tijekom 2012),Tijekom izrade UPU-a, postavke iz ove stručne podloge biti će 
preispitane te usklađene s ostalim programskim polazištima i ciljevima iz ove Odluke, 
zahtjevima tijela i osoba određenim posebnim propisima te rezultatima iz javne rasprave.  
(2)    Uz navedeno u izradi UPU 11 „Zabok sjever“ će se koristiti prostorno planska rješenja 
kao i polazišta i analize iz obrazloženja PPUGZ te raspoloživa dokumentacija, zahtjevi, 
podaci, smjernice itd., koje će iz područja svog djelokruga dostaviti tijela i osobe određene 
posebnim propisima te drugi sudionici u izradi UPU 11 „Zabok sjever“ poimenično određeni 
u članku 9. ove Odluke.   

 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 
Članak 7. 

(1) Stručno rješenje UPU 11 „Zabok sjever“ pribavit će se od jednog stručnog izrađivača 
odabranog po provedenom javnom natječaju ili će se od jednog stručnog izrađivača 
izravnim ugovaranjem. 
. 

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 

 
Članak 8. 

(1) UPU 11 „Zabok sjever“ izradit će se na odgovarajućem topografsko – katastarskom 
planu  u mjerilu 1:1000 ili 1:2000 – za rad pripremljenoj u digitalnom vektorskom 
geokodiranom obliku.  
 
(2)  Katastarski planovi pribaviti će se od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za 
katastar Krapina, Ispostave Zabok. 
 
(3) Kao dopunska (pomoćna) radna i prezentacijska podloga, u izradi UPU 11 „Zabok 
sjever“    će se koristiti postojeći geokodirani orto-foto snimak područja Grada Zaboka te 
podloga izrađena od društva GEO-BT d.o.o.Zabok  

 
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 

ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA IZRADU 
UPU 11 „ZABOK SJEVER“ IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA 

 
Članak 9. 

(1)  Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podatke, 
smjernice i propisane dokumente) za izradu prostornog plana – UPU 11 „Zabok sjever“  - iz 
područja svog djelokruga: 
 

9. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Zagrebu; 



10. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb 
11. Ministarstvo poljoprivrede,  Uprava za poljoprivredu i prehrambenu 

industriju, Zagreb;  
12. Hrvatske šume, UPŠ Zagreb, Zagreb;  
13. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Zagreb, Vodno 

gospodarska ispostava, Krapina- Sutla 
14. Ministarstvo obrane, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb; 
15. MUP – Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Odjel  zajedničkih 

upravnih poslova 
16. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina  

(2)  Drugi sudionici koji će sudjelovati u izradi UPU 11 „Zabok sjever“  od kojih će se 
zatražiti dostava zahtjeva (podataka, smjernica itd.) iz područja njihovih djelokruga, odnosno 
preporuka i prijedloga: 
 

15. Krapinsko-zagorska županija, Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša KZŽ, 
Zabok,  

16. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša, ispostava Zabok, Zabok,  

17. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša, Krapina, 

18.  “HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra - Zabok, Zabok, 
19. „Zagorski vodovod“ d.o.o., Zabok ( vodoopskrba ), 
20. “Zagorski metalac“ d.o.o., Zabok ( plinoopskrba )  
21. Komunalno-Zabok d.o.o. Zabok ( odvodnja voda ), 
22. Hrvatska Agencija za telekomunikacije, Zagreb; 
23. HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija 1 – Sjever, Varaždin 
24. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Krapina, Ispostava Zabok, 

 
(3) Ako se tijekom izrade UPU-a 11 „Zabok sjever“  za to ukaže potreba, bit će pozvani i 
dodatni sudionici.  
 
(4) Sukladno članku 82. Zakona PuiG, Nositelj izrade će o izradi UPU-a 11 „Zabok 
sjever“  obavijestiti javnost u dnevnom tisku, objavom na web stranici Grada Zaboka, te 
objavom u svom službenom glasilu.  
 

 
ROK ZA IZRADU UPU –a 11 „ZABOK SJEVER“ ODNOSNO NJEGOVIH 

POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU UPU 11 
„ZABOK SJEVER“ TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM 

 
Članak 10. 

 
(1) Utvrđuje se slijedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju UPU-a 11 „Zabok 
sjever“ nakon objave i stupanja na snagu ove Odluke: 
 

7. Polazišta - Utvrđivanje obveza iz prostornih planova šireg područja te 
podataka, planskih smjernica i obveza temeljem posebnih propisa, ocjena 
stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja u obuhvatu UPU 
11 „Zabok sjever“ , ciljeva UPU 11 „Zabok sjever“, te analiza očitovanja 
drugih sudionika – u suradnji Nositelja i stručnog Izrađivača, a što će stručni 
Izrađivač uobličiti i predstaviti u formi preliminarne koncepcije UPU 11 
„Zabok sjever“ Rok je 30 kalendarskih dana od dana dostave od strane 



Nositelja izrade stručnom Izrađivaču zahtjeva za izradu UPU 11 „Zabok 
sjever“ tijela i osoba određenih posebnim propisima te drugih sudionika 
određenih člankom 9. ove Odluke. 

 
8. Nacrt prijedloga UPU 11 „Zabok sjever“ Gradonačelniku radi 

utvrđivanja prijedloga za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u 
roku 15 kalendarskih dana  od pisanog očitovanja Nositelja izrade o 
preliminarnoj koncepciji UPU 11 „Zabok sjever“.    

 
9. Prijedlog UPU 11 „Zabok sjever“ za javnu raspravu – izradit će stručni 

Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja 
zaključka Gradonačelnika o utvđivanju prijedloga UPU 11 „Zabok sjever“  za 
javnu raspravu. 

 
10. Nacrt konačnog prijedloga UPU 11 „Zabok sjever“– u suradnji Nositelja 

izrade i stručnog Izrađivača u roku 30 kalendarskih dana od dana dostave 
zaključka o prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i 
prijedlozima u vidu Izvješća o provedenoj javnoj raspravi. 

 
11. Konačni prijedlog UPU 11 „Zabok sjever“– izradit će stručni Izrađivač u 

roku 15 kalendarskih dana od dostave zaključka Gradonačelnika o 
utvrđivanju konačnog prijedloga UPU 11 „Zabok sjever“. 

 
12. UPU 11 „Zabok sjever“– izradit će stručni Izrađivač u vidu uvezanog i 

ovjerenog elaborata sukladno propisima u roku 15 kalendarskih dana od 
dostave Odluke o donošenju UPU 11 „Zabok sjever“ na Gradskom vijeću. 

 
(2) Ukupno vrijeme izrade UPU 11 „Zabok sjever“ po navedenim fazama iznosi 120 
kalendarskih dana. U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih 
faza od strane Grada Zaboka, vrijeme trajanja,  trajanje javne rasprave i vrijeme potrebno za 
izradu izvješća o javnoj raspravi te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, 
mišljenja i očitovanja, na koje će se odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni ovom 
Odlukom odnosno Ugovorom o izradi UPU 11 „Zabok sjever“ sa stručnim izrađivačem. 
 
(3) Rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU 11 „Zabok sjever“ tijela i osoba određenih 
posebnim propisima iznosit će 20 kalendarskih dana. 

 
 

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE 
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM 

IZRADE I DONOŠENJA UPU 11 „ZABOK SJEVER“  
 

Članak 11. 
(1) Do donošenja UPU 11 „Zabok sjever“ neće se izdavati akti kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru, osim za građenje zamjenskih građevina i za rekonstrukciju postojećih 
građevina te građevina infrastrukture koje su predviđene PPUGZ, a najviše jedne godine .  
 

 
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU 11 „ZABOK SJEVER“  

  
 

Članak 12. 



(1) UPU 11 „Zabok sjever“ financirat će se sa konta  32393 ( uređenje prostora) proračuna 
Grada Zaboka za 2012. 

 
ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 13. 

(1) Nositelj izrade dostavit će po jedan primjerak ove Odluke, tijelima i osobama 
određenim posebnim propisima utvrđenim u članku 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke, uputit 
će se poziv za dostavu podataka i posebnih uvjeta (podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) za izradu UPU 11 „Zabok sjever“  
 
(2) Rok dostave zahtjeva, odnosno prijedloga, određen je člankom 10., stavak (3) ove 
Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve, odnosno 
prijedloge, u određenom roku iz članka 10., stavka (3) smatrat će se da ih nemaju. U tom 
slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti, koje za sadržaj UPU 11 „Zabok 
sjever“ određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.  
 
(3) Jedan primjerak ove odluke dostavit će se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga 
uređenja, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 
10000 Zagreb. 

 
Članak 14. 

 
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko zagorske županije“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 
 
KLASA: 350-02/12--01/02 
URBROJ: 2197/01-05/5-12-3 
Zabok, 14. svibnja  2012.                   
.                                                                                          Predsjednik 
                   Gradskog vijeća  
             Zoran Krajačić          
                        



                            
            REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

       GRAD ZABOK 
                   Gradonačelnik 
 
KLASA: 061-06/12-01/01 
URBROJ: 2197/01-03/2-12-6 
Zabok, 9. svibnja 2012  
 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
      

Predmet: Priznanja Grada Zaboka u 2012. godini  
- prijedlozi 
 

Odlukom o priznanjima Grada Zaboka ustanovljene su vrste javnih priznanja Grada 
Zaboka, uvjeti pod kojima se ona dodjeljuju i postupak dodjele. 

Javna priznanja Grada Zaboka su: 
- Povelja Grada Zaboka 
- Plaketa Grada Zaboka 
- Zahvalnica Grada Zaboka 
- Povelja počasnom građaninu Grada Zaboka. 

 
Povelja Grada Zaboka dodjeljuje se povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka i to 

pojedincima, javnim i drugim ustanovama, poduzećima, jedinicama lokalne uprave i 
samouprave u zemlji i inozemstvu, državnim tijelima i drugim institucijama za njihove 
izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvoju Grada Zaboka, ili ako na neki drugi način 
trajno zaduže Grad u oblasti stvaralaštva i suradnje. Dodjeljuje se jedna povelja. 

(Uz povelju iz prethodnog stavka, fizičkim osobama dodjeljuje se i novčana nagrada.) 
Plaketa Grada Zaboka dodjeljuje se povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka i to u 

pravilu pojedincima za posebno vrijedne rezultate koji doprinose razvoju ili ugledu Grada 
Zaboka za bilo koji vid stvaralaštva. Dodjeljuju se dvije plakete. 

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu povelja i plaketa imaju članovi Vijeća, 
Gradonačelnik, radna tijela Gradskog vijeća, te pravne i fizičke osobe s područja Grada 
Zaboka. Predlagači su dužni svoje prijedloge dostaviti Gradonačelniku uz pismeno 
obrazloženje. 

O dodjeli povelja i plaketa odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika. 
Zahvalnice Grada Zaboka dodjeljuje  gradonačelnik. 
Počasnog građanina u skladu sa zakonom i Statutom Grada Zaboka proglašava 

Gradsko vijeće.      
Na poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Grada Zaboka u 2012. godini 

u zadanom roku zaprimljeni su sljedeći prijedlozi: 
 

PREDLOŽENI KANDIDATI:   PREDLAGATELJ: 
 
POVELJA GRADA ZABOKA  
1. Aleksandar Šandor Pavišić              Gradonačelnik 
 
PLAKETA  



1. Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka  Gradonačelnik 
2. DVD Gubaševo     Gradonačelnik 
3. Zdravko Šilipetar, dipl. ing.   Muži zagorskog srca             
                
 

Gradonačelnik je utvrdio Prijedlog zaključka i predlaže da se u 2012. godini dodjeli 
povelja Grada Zaboka gosp. Aleksandru Šandoru Pavišiću, te dvije plakete Grada Zaboka i to: 
Dječjem gradskom vijeću Grada Zaboka i DVD-u Gubaševo. 

 
             Sva potrebna obrazloženja kada će se razmatrati ova točka dnevnog reda dat će 
gradonačelnik Ivan Hanžek, oec. 
              Predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da, sukladno odredbama čl. 30. Statuta 
Grada Zaboka, prijedlog usvoji i donese zaključak u tekstu koji se nalazi u prilogu.  
 
        
     
         GRADONAČELNIK 
            Ivan Hanžek, oec. 
 
           



                          
        REPUBLIKA HRVATSKA       
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                  GRAD ZABOK 
             G r a d s k o  v i j e ć e 
 
Klasa: 061-06/12-01/01 
Urbroj: 2197/01-02-12- 
Zabok, 14. svibnja 2012. 
 
Predmet: Priznanja Grada Zaboka u 2012. godini 
                           
 

Na temelju čl. 7. Odluke o priznanjima Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije" br. 17/95., 4/01., 2/05., 8/09. i 6/10.) i čl. 30. alineje 17. Statuta Grada 
Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/09.) Gradsko vijeće Grada 
Zaboka na svojoj 36. sjednici, održanoj dana  14. svibnja 2012. godine, d o n i j e l o   j e  

 
Z A K LJ U Č A K 

 
I. Povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka, u znak javnog priznanja za 

izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvoju Grada Zaboka, Povelja Grada 
Zaboka u 2012. godini dodjeljuje se 

 
Gospodinu Aleksandru Šandoru Pavišiću 

za izuzetan doprinos  razvoju  zborske glazbe u  Gradu Zaboku   
 

Obrazloženje: 
 
Aleksandar Šandor Pavišić, rođen je 4. 4. 1947. u Hrvatskoj Kostajnici. Prvi put je došao  u 
Zabok 1982. na poziv župnika Ivana Vnučeca da restaurira sa svojom braćom crkvu sv. Jelene 
Križarice,  a vraća se ponovo  1991. kako bi naslikao Sv. Petra i Pavla na pročelju crkve, tada 
je započeo rat i pala Kostajnica. Kao izbjeglica, spašavajući obitelj od stradavanja svoj novi 
dom našao je u Zaboku.  Da bi preživio sve strahote koje su pogađale njega i njegovu obitelj 
uključio se u društveni život Zaboka i pokrenuo rad gradskog zbora, ili kako sam kaže u svom 
romanu, Zabok u jednom smjeru: 
Pokrenuti rad zbora u Zaboku za mene nije bila samo kompenzacija za gubitak kostajničkog 
zbora, već i cijele Kostajnice. A nisam samo ja bio u pitanju, nego i vi ! koliko ste se 
pjevanjem u zboru samo vi približili Kostajnici ! Koliko Zaboku ? Koliko Zabok Vama 
?...Znam samo da sam izvjesiti hrvatski barjak na našu kuću u Kostajnici još i imao hrabrosti, 
ali da sad dignem ruke od zbora, od Zaboka, od Zagorja, od toliko divnih i dragih ljudi…. Ne, 
te hrabrosti i snage nemam ! Ne samo zbog tih divnih ljudi koji bi time bili pogođeni, nego 
zbog sebe sama. I tako je karta za Zabok ostala u jednom smjeru. 
Malo po malo, naš maestro, slikar, pisac, graditelj, pjevač solista – tenor i dirigent, postao 
istinski Zabočanin. Radio je puno, iskušao je sve svoje talente, a rezultati se vide na mnogim 
obnovljenim i izgrađenim objektima.  Slaveći zborsku glazbu s gradskim zborom Gjalski 
dugogodišnji je promotor Grada Zaboka kod nas i u svijetu. Zahvaljujući njemu i njegovim 
poznanstvima s dirigentima diljem Europe zbor je bio na mnogim turnejama, od Španjolske, 
Palma de Majorce, Sardinije, Italije, Francuske, Njemačke, Slovenije, te prenosio ne samo 
dostojnu sliku društvenog života Zaboka, već županije i Hrvatske.  



Samo zahvaljujući strpljenju i inzistiranju dirigenta, A.Š.Pavišića na perfekciji zvuka i stila 
pjevanja zbora, te kvalitetnom repertoara, postižu se izuzetni rezultati. Spomenut ćemo 
osvojenu srebrnu  medalju na natjecanju u Veroni 2000. godine, te natjecanje u emisiji „Do 
posljednjeg zbora“ HRT-a u kojem se zbor Gjalski plasirao u 15 zborova od prijavljenih 55. 
Tom prilikom istaknuto je da zbor Gjalski pronosi duh i stil zborskog pjevanja poznatog 
skladatelja Emila Cossetta, što je za ovaj zbor velika pohvala.  
Za sav uložen trud i postignute rezultate koji ne bi bili takvi da u njih nije uložena velika 
ljubav i strast prema glazbi, zboru i Zaboku,  našem maestu A. Š. Pavišiću velika hvala.  
 

II. Povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka, u znak javnog priznanja za 
izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvoju Grada Zaboka, Plakete Grada 
Zaboka u 2011. godini dodjeljuju se: 

 
Dječjem gradskom vijeću Grada Zaboka 

za izuzetan doprinos u provođenju projekata za kvalitetniji život  djece u Gradu 
Zaboku 

 
Obrazloženje: 
Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka osnovano je 2005. godine u okviru Akcije Gradovi i 
općine prijatelji djece, a djeluje u okviru Društva Naša djeca Zabok. Dječje gradsko vijeće je 
aktivnost za djecu viših razreda osnovne škole  koja omogućava djeci ostvarivanje jednog od 
dječjih prava - pravo na izražavanje mišljenja o svim stvarima koja se na njih odnose. DGV 
čine po jedan predstavnik svakog razrednog odjela od V. do VIII. razreda OŠ K. Š.  Gjalskoga 
Zabok te  predstavnici Dječjeg foruma DND-a Zabok. Na sjednicama se razgovara o temama 
bitnim za djecu te se predlažu gradskoj vlasti aktivnosti, programi i projekti koje bi trebalo 
ostvariti kako bi život djece u Zaboku bio bolji, ljepši i kvalitetniji. Mandat DGV-a je 2 
godine te je do sada DGV djelovalo u 3 mandata, a u listopadu 2011. godine je ušlo u IV. 
mandat svog postojanja. U protekla tri mandata Dječje gradsko vijeće postiglo je zapažene 
rezultate u svojim aktivnostima i projektima, a navest ćemo najvažnije: Djeca s invaliditetom, 
Poboljšajmo Park Milana Prpića,  Darujmo srcem i izmamimo osmijeh na lice, Djeca ZA mir. 
U 2010. DGV dobilo  je nagradu  Naj-projekt Dječjih vijeća Hrvatske. Novi projekti u IV. 
mandatu su: Zdravo i fino i Poboljšajmo parkove u gradu. 
Dječje gradsko vijeće je krajem 2011. sudjelovalo u fokus skupini vezano uz istraživanje 
„Participacija djece u Dječjim vijećima u Hrvatskoj“ koje je provodio Savez društava Naša 
djeca Hrvatske i ured UNICEF-a u Hrvatskoj. Istraživanje se koristi u svrhu Alternativnog 
izvještaja djece o stanju dječjih prava u Hrvatskoj koji se šalje odboru UN-a o pravima 
djeteta.  
Dječje Gradsko vijeće Grada Zaboka pravi je primjer aktivne dječje participacije i uvažavanja 
dječjeg mišljenja u Gradu Zaboku, a to je i jedan od razloga zbog kojih Grad Zabok nosi 
prestižnu titulu Grad Zabok prijatelj djece. 
 

DVD-u Gubaševo 
za izuzetan doprinos u razvoju vatrogastva i kvalitetnom učešću u društvenom životu 

svoje sredine 
 
Obrazloženje: 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Gubaševo osnovano je 1932. godine i neprekidno djeluje na 
području zaštite od požara, kako ljudi tako i njihove imovine. Otvaranjem Zagorskog 
aerodroma u Gubaševu DVD je potpisalo Sporazum o pružanju pomoći u slučaju zrakoplovne 
nesreće što je još jedna obaveza za ovo društvo. Osim rada na protupožarnoj zaštiti i 
preventivi, društvo je aktivni sudionik društvenih događanja na području Gubaševa, 
Martinišća, Prosenika Gubaševskog i Prosenika Začretskog. Posebno je vrijedna suradnja s 



ostalim udrugama koje djeluju na ovom području. Djelovanje društva proširilo se i izvan 
granica RH usko surađujući sa Gasilskom zvezom Občine Puconci iz susjedne Republike 
Slovenije. Prošle 2011. godine potpisana je Povelja o bratimljenju sa PGD Lemerje. Jedna od 
važnih djelatnosti DVD-a Gubaševo, na koju su svi članovi posebno ponosni je kamp djece 
koji se već šestu godinu naizmjence održava kod nas i u GZO Puconci. 
Društvo danas ima 49. članova, dvadesetak djece u dobi 8 do 12 godina  muške i ženske i 
desetak ženske mladeži. Aktivno se radi sa pet ekipe i to: djeca muška i ženska, jedna ekipa 
mladeži, seniorska «B» ekipa i ekipa veterana. Ekipe nastupaju na svim takmičenjima u 
gradu, županiji i u inozemstvu  gdje postižu zavidne rezultate. Uz takmičenja veliku pozornost 
pridaju stručnom usavršavanju i osposobljavanju članova društva kako bi svoju humanu 
aktivnost što bolje obavljali. Također s posebnom pažnjom brinu o ispravnosti i spremnosti 
opreme i vozila kako bi uvijek bila spremna u slučaju potrebe. 
 DVD Gubaševo ove godine obilježava 80. godina neprekidnog uspješnog rada i 
postojanja, upućujemo im iskrene čestitke na ovoj vrijednoj obljetnici. 
 

 
 

 PREDSJEDNIK 
                  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: 402-08/12-01/02  
URBROJ: 2197/01-01-12-5 
Zabok, 02.05.2012. 
           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 2012. godinu, u 
Proračunu Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu 
od 100.000,00 Kn. Sredstva su planirana u razdjelu 002: Upravni odjel za financije, pozicija 
042.  Prilikom realizacije ovih rashoda isti se evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda 
kojima prema vrsti pripadaju. 

Člankom 57. Zakona o proračunu, te člankom 14. Odluke o izvršavanju proračuna 
Grada Zaboka za 2012. godinu utvrđeno je kako o korištenju sredstava proračunske zalihe 
odlučuje gradonačelnik, koji je obvezan izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju sredstava 
zalihe.  

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

 
 Sukladno članku 57. stavku 3. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08.), 
članku 43. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 13/09), 
te članku 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu (Klasa: 400-
01/11-01/08 Urbroj: 2197/01-02-11-2) Gradonačelnik Grada Zaboka dana 02.05.2012. godine 
podnosi sljedeće  

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

 
 I. U izvještajnom razdoblju od 01. ožujka do 30. travnja 2012. godine iz Proračuna 

Grada Zaboka za 2012. godinu sa aktivnosti: A100002 – tekuća rezerva proračuna nisu 
isplaćivana sredstva proračunske zalihe  

 
                  GRADONAČELNIK 
                Ivan Hanžek, oec. 



                                     
REPUBLIKA HRVATSKA 
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KLASA: 402-08/12-01/02 
URBROJ: 2197/01-02-12-6 
Zabok, 14. svibnja 2012. 
 
 
Predmet: Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe 
      za razdoblje od 01. ožujka do 30. travnja 2012. godine 
 
      

Na temelju članka 30. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije» broj 13/09.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 36. sjednici održanoj dana 14. 
svibnja 2012. godine donijelo je slijedeći  
   

ZAKLJUČAK  
 

I.  
 

Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava 
proračunske zalihe za razdoblje od 01. ožujka do 30. travnja 2012. 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.   
 
 

  
 
 


