
                         
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA  ŽUPANIJA 
                 GRAD ZABOK 
            G r a d s k o  v i j e ć e 
 
KLASA: 021-05/13-01/06 
URBROJ: 2197/01-02-13-1 
Zabok, 20. ožujka 2013. 

P  O  Z  I  V 
 
 Temeljem članka 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 20/09.) sazivam 44. sjednicu Gradskog vijeća  
Grada Zaboka, koja će se održati 
 

u utorak, 26. ožujka 2013. g. u 19.00 sati 
u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat. 

 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 43. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
     6. ožujka 2013., 
2. Prijedlog Statuta Grada Zaboka, 
3. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka, 
4. Prijedlog zaključka o dodjeli Priznanja Grada Zaboka u 2013., 
5. Prijedlog odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
    gospodarske zone „Zabok 6“ , 
6. Dječji vrtić "Zipkica" Zabok, S. Radića 15, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2012., 
7. Pučko otvoreno učilište Zabok, Kumrovečka 8, Izvješće o radu  i financijska izvješća za  
    2012., 
8. Gradska knjižnica "Ksaver Šandor Gjalski", Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2012.,  
9. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2012., 
10. Prijedlog odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi 
     - Ulica Prek pruge, 
11. Prijedlog odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi  
    - Ulica Pri rampi, 
12. 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, v. r 
Za točnost otpravka 
    PROČELNICA 
Natalija Gretić, dipl. iur. 
 



 
 
 
 
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. Natalija Gretić, 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. Nezavisna TV Krapina,  
29. Dječji vrtić "Zipkica" Zabok, S. Radića 15, n/r gđe. ravnateljice, 
30. Pučko otvoreno učilište Zabok, Kumrovečka 8, n/r gosp. ravnatelja, 
31. Gradska knjižnica "Ksaver Šandor Gjalski", S Radića 1, n/r gđe. p.r. ravnateljice, 
32. Arhitektonski atelier deset, d.o.o., Zagreb, A.Hebranga 18, 

Pismohrana.



KLASA: 021-05/13-01/05 
URBROJ: 2197/01-02-13-4 

 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
sa 43. sjednice Gradskog vijeća Grada  Zaboka,  održane. 6. ožujka 2013. g. u  gradskoj 
vijećnici s početkom u 18,00 sati. 

Sjednici su prisutni: predsjednik Vijeća Zoran Krajačić, potpredsjednik Vijeća Žarko 
Ivančić, te članovi: Stjepan Fotivec, oec, Bojana Birač, bacc.oec., Valent Martinec, Zdenko 
Trgovec, Petar Vrančić dipl. oec., Damir Žigman, Srećko Papišta Višnja Kukolja, Amalija 
Gregurić, Alen Gerek, dipl. ing. i Alojz Buzjak, dipl.iur 

Sjednici nisu prisutni: Tihomir Borovčak, potpredsjednik Vijeća (opr.) i Željko 
Belina, dipl. ing.   

Nadalje, sjednici su prisutni: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, Natalija Gretić, 
dipl.iur., pročelnica Ureda Grada, Tamara Loina računovodstvena referentica – knjigovođa, 
Manuela Franc, novinar Radio Zaboka, Maja Šimunić i Martin Horvat ispred  Zagorskog lista, 
Sabina Pušec, novinarka dopisništva Večernjeg lista. 
  Gradonačelnik, Ivan Hanžek, oec. je opravdao svoj izostanak. 

Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
Zoran Krajačić, predsjednik Gradskog vijeća otvorio je sjednice u 18.10 sati, pozdravlja sve 
prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova (13 od 15) pa se 
može pravovaljano odlučivati.  
Prijedloga za dopunu ili izmjenu dnevnog reda nije bilo, pa Gradsko vijeće jednoglasno 
usvaja slijedeći 

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
     13. veljače 2013., 
2. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2012., 
3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka  
   Grada Zaboka iz 2012., 
4. Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2012., 
5. Izvješća o izvršenju: 
 - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012., 
 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012.  
 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2012., 
 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2012.,  
 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012.,  
 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012.,  
 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2012., 
 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2012., 
6. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2012., 
7. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 

Prelazi se na rad po dnevnom redu. 
Prije prelaska na rad po dnevnom  redu Alen Gerek je postavi pitanje zašto je 

materijal dostavljen po hitnom postupku. Petar Vrančić rekao je da nije dobio materijale za 
sjednicu pa će zato biti suzdržan po svim točkama dnevnog reda, jer nije mogao proučiti 
materijal za sjednicu. 
Obrazloženje zašto je materijal dostavljen po hitnom postupku  dala je Marija Sinković -  
objasnila je da je u NN br. 24 od 27.02.2013. izašao novi Pravilnik o polugodišnjem i 



godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Novim pravilnikom definiran je nešto drugačiji 
izgled izvještaja o izvršenju, a kako je isti već bio izrađen po dosadašnjem Pravilniku , 
odlučeno je da se po hitnom postupku dostavi vijećnicima na razmatranje i donošenje prije 
stupanja na snagu novog Pravilnika. Naime, izrada po novom pravilniku zahtjeva izradu 
novog informatičkog programa, a to bi potrajalo i već izrađen materijal bi se morao raditi 
ponovo po novom programu. 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća  Grada Zaboka 
održane    
dana 13. veljače 2013. 
Bez primjedbi jednoglasno je verificiran Skraćeni zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Zaboka održane  dana 13. veljače 2013. godine 

Točka 2.  
Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2012. 
Obrazloženje je dala Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela za financije.  
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10 glasova za, 2 glasa protiv i jednim 
suzdržanim glasom donosi  Odluku o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada 
Zaboka za 2012. 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog 
manjka  
Grada Zaboka iz 2012. 
Obrazloženje je dala Marija Sinković. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10 
glasova za, 2 glasa protiv i jednim suzdržanim glasom donosi  Odluku o raspodjeli rezultata 
poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka Grada Zaboka iz 2012. 

Točka 4. 
Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2012. 
Obrazloženje je dala Marija Sinković. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10 
glasova za, 2 glasa protiv i jednim suzdržanim glasom donosi Zaključak o usvajanju Izvješća 
o utrošku komunalnih prihoda u 2012. Godini. 

Točka 5. 
Izvješća o izvršenju: 
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012., 
 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012.  
 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2012., 
 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2012.,  
 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012.,  
 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012.,  
 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2012., 
 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2012., 
 
Zoran Krajačić predlaže da se izvješća rasprave i usvoje u paketu. Bez rasprave Gradsko 
vijeće Grada Zaboka sa 10 glasova za,  i tri suzdržana glasa donosi slijedeći Zaključak: 

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

infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Zaboku za 2012. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 

2012. godinu,  



- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2012. 
godinu,  

- Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na 

kojima postoji stanarsko pravo za 2012. godinu 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 

2012. godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 

2012. 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 6. 
Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2012. 
Bez rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak o usvajanju Izvješća 
Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2012. 

Točka 7. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
Natalija Gretić je informirala prisutne o namjeri Pučkog otvorenog učilišta  kupnje 
poslovnog prostora – prizemlje Regeneracije d.d. Zabok, te o pismu namjere Trgocentra  za 
kupnju doma u Jakuševcu i pripadajućeg  zemljišta. Dana 1. 3. je zaprimljen zahtjev Pučkog 
otvorenog učilišta za davanje suglasnosti za kupnju poslovnog prostora u Regeneraciji gdje se 
nalazi i zahtjev za kredit. Procedura je složena, a kako se zbog raspisivanja izbora neće moći 
poštivati cjelokupni postupak zahtjev će se proslijediti Gradskom vijeću u novom sazivu kada 
se provedu sve potrebne predradnje. Drugi zahtjev se odnosi na društveni dom u Jakuševcu, 
Grad već godinama pregovara s Trgocentrom s obzirom da oni smatraju da imaju vlasnička 
prava nad zemljištem i domom, mada je Grad  Zabok upisan kao vlasnik. Naime, Grad  
godinama  pokušava naći sporazumno rješenje bez uspjeha, a sada je zaprimljen zahtjev da su 
spremni kupiti dom sa zemljištem, što je napredak u odnosu na dosadašnje  pregovore. Grad 
mora dati procijeniti nekretnine, raspisati javni natječaj i vidjeti koji je opći interes, tako da će 
i ovo pitanje rješavati Gradsko vijeće u novom sazivu.  
Petar Vrančić pita kada će dobiti odgovore na postavljena pitanja. Zoran Krajačić 
napominje da se radi o sjednici sazvanoj po hitnom postupku, odgovori će se dati na redovnoj. 
Stjepan Fotivec predlaže da se utvrdi da li vijećnici imaju kakva dugovanja prema Gradu 
Zaboku, te su se svi vijećnici izjasnili da su suglasni da se na slijedećoj  sjednici dostave 
podaci o njihovim obvezama prema Gradu. 

Na kraju sjednice predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 18,20 sati. Akti donijeti na 
ovoj sjednici su izvršeni, te se predlaže verifikacija skraćenog zapisnika sa 43. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Zaboka od 6. ožujka 2013.  

 
         Zapisničar                                   PREDSJEDNIK 
  Gordana Dugorepec                                                               G r a d s k o g  v i j e ć a 
                                  Zoran Krajačić 



 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD ZABOK 
              G r a d o n a č e l n i k                                 
 
KLASA: 023-05/13-01/03 
URBROJ: 2197/01-03/1-13-3 
Zabok, 19. ožujka 2013.         
 

      GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 
 
Predmet: Statut Grada Zaboka i 
                 Poslovnik Gradskog vijeća Grada Zaboka 
                 - donošenje, predlaže se 
 
 

Gradsko vijeće Grada Zaboka dužno je do 29. ožujka 2013. godine uskladiti statut grada i 
poslovnik gradskog vijeća sa posljednjim zakonskim izmjenama koje se odnose na lokalnu 
samoupravu. 

Naime, na snagu je stupio novi Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 
144/12.) i na snagu su stupile posljednje izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 144/12.), koje nalažu usklađenje predmetnih akata sa 
novim zakonskim odredbama. 

 
Zakon o lokalnim izborima uređuje izbor i članova gradskog vijeća i gradonačelnika, sa 

zamjenikom. Novine u zakonu odnose se u bitnome na: 
- točno utvrđivanje početka mandata i prestanka mandata gradskog vijećnika, te 

gradonačelnika i zamjenika, 
- promjene u zabrani kandidiranja i za vijećnike i za gradonačelnika i zamjenika, 
- promjene u obavljanju nespojivih dužnosti i za vijećnike i za gradonačelnika i 

zamjenika, 
- promjene u mirovanjima mandata – gradski vijećnik koji obnaša neku od nespojivih 

dužnosti mora se do dana konstituiranja vijeća, odnosno u roku od 8 dana od prihvaćanja 
dužnosti za vrijeme trajanja mandata izjasniti o obnašanju nespojive dužnosti, inače mu 
mandat miruje po sili zakona, 

- ukoliko gradsko vijeće ima dva potpredsjednika otvorena je mogućnost da jedan bude 
biran iz reda oporbe, 

- zakon više ne poznaje pojam nezavisnih kandidacijskih lista, već su to kandidacijske 
liste grupe birača. 

 
Posljednje izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnose se 

u bitnome na sljedeće: 
- novine u raspisivanju referenduma o pitanjima iz djelokruga grada, 
- uvedena je mogućnost raspisivanja savjetodavnog referenduma, 
- gradonačelnik može biti opozvan samo na referendumu čije raspisivanje predloži 20% 

birača, 



- gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike grada u tijelima javnih ustanova, 
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije 
određeno, 

- prošireni su slučajevi raspuštanja gradskog vijeća od strane Vlade RH – ukoliko ne 
raspišu referendum kad su dužni (na prijedlog 20% birača i za opoziv gradonačelnika), 

- gradsko vijeće se raspušta, a gradonačelnik razrješuje ako do kraja godine ne donesu 
proračun ni odluku o privremenom financiranju, 

- gradonačelnik je jedini ovlašteni predlagatelj proračuna i može ga povući sa sjednice 
i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini. 

 
Odbor za statut i poslovnik Grada Zaboka na svojoj sjednici, održanoj 19. ožujka 2013., 

utvrdio je prijedlog: 
- Statuta Grada Zaboka i 
- Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka. 
Slijedom svega gore iznijetog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese 

predmetne akte u tekstovima  koji se daju u prilogu ovome obrazloženju. 
Dodatna potrebna obrazloženja vezana uz ove točke dnevnog reda dat će Natalija Gretić. 
 

 
  

                       GRADONAČELNIK 
                                                                                                           Ivan Hanžek, oec. 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 26. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/09.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 44. 
sjednici, održanoj dana . ožujka 2013. godine, donijelo je 
 
 
STATUT  
GRADA ZABOKA 
 

 
I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak  1. 
Ovim Statutom pobliže se uređuje samoupravni djelokrug Grada Zaboka, njegova 

obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, oblici neposrednog 
sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga, 
mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, imovina i financiranje grada, suradnja s 
drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja važna za 
ostvarivanje prava i obveza grada. 
 

Članak 2. 
Grad Zabok je jedinica lokalne samouprave.  

 Granice Grada Zaboka idu granicama rubnih katastarskih općina koje se nalaze unutar 
njegovog područja, i to: k.o. Gubaševo, k.o. Špičkovina i k.o. Zabok, te granicom naselja 
Grdenci i granicom naselja Prosenik Začretski, a koja naselja se također nalaze unutar 
područja Grada Zaboka. 
 U sastavu Grada Zaboka su sljedeća naselja: Bračak, Bregi Zabočki Donji, Dubrava 
Zabočka, Grdenci, Gubaševo, Hum Zabočki, Jakuševec Zabočki, Lug Zabočki, Martinišće, 
Pavlovec Zabočki, Prosenik Gubaševski, Prosenik Začretski, Repovec, Špičkovina, Tisanić 
Jarek i Zabok. 

 
Članak 3. 

Grad Zabok je pravna osoba. 
Sjedište Grada Zaboka je u Zaboku, ZIVTOV trg 10. 

 Grad Zabok zastupa Gradonačelnik. 
  
II. OBILJEŽJA GRADA ZABOKA 
 

Članak 4. 
Obilježja Grada Zaboka su grb, zastava i Dan Grada Zaboka.   
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Zabok i izražava pripadnost 

Gradu Zaboku.  
 

Članak 5. 
Grb Grada Zaboka je varijacija grba obitelji Zaboky de Zabok iz 1575. godine, a čine 

ga štit sa srebrnim obrubom, bordo crvenim poljem na kojem na stražnjim nogama uzdignuti 
stoje s lijeve strane srebrni grifon (krilati lav, tj. orolav), a s desne strane srebrni lav, gledajući 
jedan u drugog mrkim pogledom. Dvjema prednjim šapama zajedno drže iznad sebe kacigu 
tirkizno plave boje s dijademom podloge bijele boje i križem bijele boje na sredini kacige. 

 
 



Članak 6. 
Zastava Grada Zaboka je pravokutnog oblika tirkizno plave boje, veličine u omjeru M: 

1:2. Na lijevoj strani zastave u jednakim razmacima od rubova nalazi se grb Grada Zaboka, 
koji seže do dvije trećine veličine zastave, u omjeru M:5:4,5. Zastava je obrubljena srebrnim 
resama. 

Članak 7. 
Dan Grada Zaboka je 22. svibanj, blagdan Svete Jelene, zaštitnice Grada Zaboka, koji 

se svečano slavi. 
 Povodom Dana Grada održava se svečana sjednica Gradskog vijeća, na kojoj se 
dodjeljuju priznanja, te se priređuju i druge svečane manifestacije. 
 
III. JAVNA PRIZNANJA 
 

Članak 8. 
 Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od 
osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Zaboka, a osobito za uspjehe u unapređivanju 
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, 
zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. 
 Gradsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad Zabok proglasiti 
počasnim građaninom, kojem se dodjeljuje Povelja Grada Zaboka. 
 

Članak 9. 
 Odlukom Gradskog vijeća propisuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovu 
dodjelu, izgled i oblik, kriteriji i postupnost dodjele, te tijela koja provode postupak i 
dodjeljuju priznanja. 
  
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 

Članak 10. 
 Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog 
razvitka, Grad Zabok uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave 
u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima. 
 

Članak 11. 
 Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju 
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne 
samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan interes za uspostavljanje suradnje, te 
mogućnosti za njezino razvijanje.  
 Sporazum o suradnji koji je Grad Zabok sklopio s jedinicama lokalne samouprave 
drugih država objavljuje se u službenom glasilu. 
  
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 12. 
Grad Zabok samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog 

djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom, te podliježe 
samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Zaboka. 

 
Članak 13. 

Grad Zabok u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja 
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  
državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:  



- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo,  
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje,  
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 
- promet na svom području, te 
- ostale poslove u skladu s posebnim zakonima. 

Grad Zabok obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga u skladu sa posebnim 
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 
 Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se mogu utvrditi odlukama Gradskog 
vijeća i Gradonačelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
   

Članak 14. 
Grad Zabok može obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta organizirati 

zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, i to 
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 
trgovačkog društva ili zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim 
zakonom. 
 Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi 
Gradsko vijeće, temeljem koje Gradonačelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog tijela 
kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i 
namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo. 
 

Članak 15. 
 Gradsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog 
djelokruga Grada Zaboka prenijeti na Krapinsko-zagorsku županiju, u skladu s njezinim 
statutom. 
 Gradsko vijeće može zatražiti od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije 
da Gradu Zaboku, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove 
lokalne i područne samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog 
djelokruga županije na području Grada Zaboka, ako može osigurati dovoljno prihoda za 
njihovo obavljanje. 
 Gradsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog 
djelokruga Grada Zaboka prenijeti na mjesnu samoupravu. 
 Odluke iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka donose se većinom glasova svih članova 
Gradskog vijeća. 
 
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU  
 

Članak 16. 
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana, davanjem prijedloga i podnošenjem 
predstavki i pritužbi, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 



Članak 17. 
 Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene statuta, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim 
pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.  
 Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka 
može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, 
Gradonačelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Zaboka i 20% ukupnog broja 
birača Grada Zaboka. 
 Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 
djelokruga. 
 Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke 
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 
 

Članak 18. 
 Gradsko vijeće dužno se je izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja 
članova Gradskog vijeća, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora, te ako prijedlog 
prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova 
Gradskog vijeća. 
 Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma dalo 20% ukupnog broja birača Grada 
Zaboka, predsjednik Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga 
dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje 
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 
prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja odluke. 
 

Članak 19. 
 Osim slučajeva iz članka 17. ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv 
Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, ako raspisivanje 
referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Grada Zaboka. 
 Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog birača iz stavka 1. ovog 
članka u roku od 8 dana od dana zaprimljenog prijedloga središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog 
ispravan. 
 Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je podneseni prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisuje referendum u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke. 
 

Članak 20. 
 Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, 
područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, 
odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima 
se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o 
kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.  
 

Članak 21. 
 Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona 
kojim se uređuje provedba referenduma. 

Članak 22. 
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  

zakonitosti općih akata.  



Članak 23.  
 Mjesni zbor građana saziva se za područje mjesnog odbora koje čini određenu cjelinu. 
 Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora 
koji ga zamjenjuje. 
 

Članak 24. 
 Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg 
akta ili radi raspravljanja ili izjašnjavanja o drugim pitanjima iz djelokruga grada, te drugim 
pitanjima određenima zakonom ili ovim Statutom. Mišljenje ne obvezuje gradsko vijeće. 
 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna 
trećina članova Gradskog vijeća i Gradonačelnik. 
 Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 
dana od dana zaprimanja prijedloga. 
 Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje 
od zborova građana, te vrijeme u kojem mišljenje treba dostaviti. 
 Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana 
donošenja odluke Gradskog vijeća. Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna 
je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je 
sazvan zbor građana. Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno. Odluke se donose 
većinom glasova prisutnih građana.  
 

Članak 25. 
 Zbor građana može sazvati i vijeće mjesnog odbora većinom glasova svih članova 
vijeća. Predsjednik vijeća mjesnog odbora saziva zbor građana u roku od 15 dana od dana 
donošenja odluke vijeća mjesnog odbora. 
 Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % 
birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. 
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno. Odluke se donose većinom glasova prisutnih 
građana. 
 

Članak 26. 
 Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili 
rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća. 
 Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog 
potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Zaboka. Potpisi se 
prikupljaju na obrascu koji treba sadržavati uz potpis i ime i prezime, adresu potpisnika te 
broj osobne iskaznice potpisnika i mjesto njezina izdavanja.  
 Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca 
od dana prijema prijedloga. 
 

Članak 27. 
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada 

Zaboka, kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima 
kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih 
dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe Gradonačelnik, odnosno pročelnik upravnog tijela 
dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 
 Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige 
pritužbi i neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada Zaboka. 
 
 
 



VII. TIJELA GRADA ZABOKA 
 

Članak 28. 
Tijela Grada Zaboka su Gradsko vijeće i Gradonačelnik. 

  
Članak 29. 

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje 
donosi odluke i akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom. 

Način rada Gradskog vijeća uređuje se poslovnikom koji se donosi većinom glasova 
svih članova Gradskog vijeća. Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način 
konstituiranja vijeća, sazivanje, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti 
članova Gradskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika 
Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata, 
te druga pitanja značajna za rad Gradskog vijeća. 
 

Članak 30. 
 Gradsko vijeće ima 15 članova. 
 

Članak 31. 
 Gradsko vijeće:  
 1. donosi statut grada, 
 2. donosi svoj poslovnik, 
 3. donosi proračun grada i odluku o izvršavanju proračuna, te godišnji obračun, 
 4. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga 
grada, 
 5. osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za grad,  
 6. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela grada, 
 7. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,   
 8. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela, te bira, imenuje i razrješuje i 
druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom, 
 9. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom 
imovinom grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju imovinom,  
 10. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje grada, 
 11. donosi dokumente prostornog uređenja grada, 
 12. daje suglasnosti na statute i druge akte ustanova i drugih pravnih osoba, ako 
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom pravne osobe nije drugačije određeno, 
 13. donosi odluke o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, 
 14. dodjeljuje javna priznanja, 
 15. raspisuje lokalni referendum, 
 16. obavlja druge poslove iz svog djelokruga. 
 

Članak 32. 
 Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina 
članova Gradskog vijeća. 

Iznimno, većinom glasova svih članova Gradskog vijeća donosi se statut, poslovnik, 
proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o izboru i razrješenju 
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, te drugi akti za koje je to propisano 
zakonom, poslovnikom i ovim statutom. 



Članak 33. 
 Sjednice Gradskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo u 
slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktom grada. 
 Na sjednicama se glasuje javno, osim ako Gradsko vijeće odluči da se o nekom 
pitanju, u skladu s poslovnikom ili općim aktom, glasuje tajno.  
 Sjednicama Gradskog vijeća prisustvuje gradonačelnik, a može prisustvovati i 
zamjenik gradonačelnika. 

 
Članak 34. 

 Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova 
svih članova Gradskog vijeća, na način i prema postupku utvrđenom poslovnikom Gradskog 
vijeća.  
 

Članak 35.  
 Predsjednik Gradskog vijeća predstavlja Gradsko vijeće, saziva i predsjeda sjednicama 
Gradskog vijeća, predlaže dnevni red sjednice Gradskog vijeća, potpisuje odluke i druge akte 
koje donosi Gradsko vijeće, te zapisnike sa sjednica, upućuje prijedloge ovlaštenih 
predlagatelja u propisani postupak, brine o postupku donošenja odluka Gradskog vijeća, 
održava red na sjednici, usklađuje rad radnih tijela Gradskog vijeća, brine o suradnji 
Gradskog vijeća i Gradonačelnika, brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti 
vijećnika, te obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i poslovnikom 
Gradskog vijeća. 
 Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u 3 
mjeseca.  
 Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine 
članova Gradskog vijeća, i to u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. Ukoliko predsjednik ne 
sazove sjednicu u tom roku, sazvat će je gradonačelnik u daljnjem roku od 8 dana. Nakon 
proteka ovih rokova sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Gradskog vijeća, 
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne samouprave. Sjednica se 
mora održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. Sjednica sazvana protivno ovim 
odredbama smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima. 
  

Članak 36. 
 Član Gradskog vijeća ima pravo i dužnost sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,  
raspravljati i glasovati o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice, predlagati Gradskom 
vijeću donošenje akata iz djelokruga rada Gradskog vijeća, podnositi prijedloge akata i 
amandmane na prijedloge akata, postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća, 
postavljati pitanja gradonačelniku, tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti 
vijećnika od tijela Grada, te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge. 
  

Članak 37. 
 Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje 4 godine. 
 Član Gradskog vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv. 
 Dužnost člana Gradskog vijeća je počasna i za to ne prima plaću. 
 Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s odlukom Gradskog vijeća. 
  

Članak 38. 
 Članu Gradskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: 
 - ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima Zakona o 
općem upravnom postupku, s time da mora biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog 
održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije 
podnošenja iste, 



 - ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke, 
 - ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti presude, 
 - ako mu prestane prebivalište s područja Grada Zaboka, danom prestanka 
prebivališta, 
 - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka, 
 - smrću. 

Članak 39. 
 Člana Gradskog vijeća kojem mandat prestane ili miruje u skladu s odredbama 
zakona, zamjenjuje zamjenik koji tada obnaša dužnost člana Gradskog vijeća. 
 

Članak 40. 
 Mandatna komisija, Odbor za izbor i imenovanje i Odbor za statut i poslovnik stalna 
su radna tijela Gradskog vijeća. 
 Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tih radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće 
posebnim aktom.  
 

Članak 41. 
 Gradsko vijeće može osnivati stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i 
razmatranja pitanja, te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz djelokruga Gradskog 
vijeća, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja iz nadležnosti grada. 
 Gradsko vijeće može prema potrebi, radi razmatranja određenog pitanja ili izvršavanja 
određenog zadatka osnovati radno tijelo i iz redova stručnjaka za pojedina područja, neovisno 
o članstvu u Gradskom vijeću. 
 Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće 
posebnim aktom.  

 
Članak 42. 

 Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. 
 U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik: 
 1. priprema prijedloge općih akata, 
 2. donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, 
 3. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 
 4. usmjerava djelovanje i nadzire rad upravnih tijela grada u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga grada, te donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela 
grada, 
 5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom 
imovinom grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznos prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u 
skladu sa zakonom, 
 6. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu grada u 
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Gradskog vijeća, 
 7. upravlja prihodima i rashodima grada, te raspoloživim novčanim sredstvima na 
računu proračuna grada,  u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima grada, 
 8. utvrđuje prijedlog proračuna grada i izvršenje proračuna, te je odgovoran za 
planiranje i izvršavanje proračuna, 
 9. imenuje i razrješuje predstavnike grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 
društava i drugih pravnih osoba, kojima je grad osnivač odnosno u kojima grad ima udjele ili 
dionice, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, 



 10. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, propisima i općim 
aktima grada, 
 11. imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela, osobu zaduženu za nepravilnosti, te 
upravitelja vlastitog pogona, 
 12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune, utvrđuje 
prijedlog prostornog plana za javnu raspravu, razmatra nacrt konačnog prijedloga prostornog 
plana, izvješće o javnoj raspravi i mišljenja nadležnih tijela, te utvrđuje konačni prijedlog 
prostornog plana, 
 13. daje mišljenja o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni 
predlagatelji, 
 14. podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća, 
 15. utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela grada, 
 16. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, 
 17. obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti. 
 

Članak 43. 
  Gradonačelnik može osnivati stalne i povremene odbore i druga radna tijela radi 
proučavanja i razmatranja pitanja iz nadležnosti grada, pripreme odluka i drugih akata 
Gradonačelnika i Gradskog vijeća, davanja mišljenja i pružanja stručne pomoći 
gradonačelniku u njegovu radu. 
 Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se posebnim aktom 
Gradonačelnika. 
 

Članak 44. 
 Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u 
njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada. 
 

  Članak 45.  
 Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu 
Gradskom vijeću, i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne 
godine, a do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
 Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika 
tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. Zahtjev za podnošenjem 
izvješća podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Gradskog vijeća, na sjednici Gradskog 
vijeća. Zahtjev može podnijeti većina svih članova Gradskog vijeća.  
 Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u pravilu na 
prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, u usmenom ili pisanom obliku. 
  

Članak 46. 
 Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, u roku od 8 dana donošenja općeg akta, ako 
ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u 
roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. 
Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti 
predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. 
 Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada ima pravo 
obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, 
ovim Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.  
 

Članak 47. 
 Gradonačelnik ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže 
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti. 



Članak 48. 
 Gradonačelnik može posebnom odlukom obavljanje određenih poslova iz svog 
djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. 
 Zamjenik Gradonačelnika se dužan u slučaju iz stavka 1. ovog članka pridržavati 
uputa Gradonačelnika. 
 
VIII. UPRAVNA TIJELA 
 

Članak 49. 
 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ustrojavaju se upravna tijela 
Grada. Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. 
 Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje 
gradonačelnik. 
 

Članak 50. 
 Upravna tijela u područjima za koje su ustrojena pripremaju prijedloge odluka i drugih 
općih akata Grada Zaboka, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih 
akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.  
 

Članak 51. 
 Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna su Gradonačelniku. 
 

Članak 52. 
 Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada Zaboka. 
 
IX. JAVNE SLUŽBE 

 
Članak 53. 

 Grad Zabok u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti 
kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i 
drugih djelatnosti iz djelokruga grada.  
 

Članak 54. 
 Grad Zabok osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 53. ovog Statuta osnivanjem 
trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona, te na druge 
načine predviđene posebnim zakonima. 
 Obavljanje određenih djelatnosti Grad može povjeriti drugim pravnim i fizičkim 
osobama, u postupku i na način propisan zakonom. 
 

Članak 55. 
 Grad Zabok prati rad, daje preporuke, mišljenja, očitovanja i poduzima mjere prema 
pravnim osobama kojih je osnivač, odnosno suosnivač, odnosno koje su u njegovom 
vlasništvu ili suvlasništvu. 
 Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su Gradu Zaboku podnijeti najmanje 
jednom godišnje, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te aktima same pravne osobe, 
izvješće o radu i poslovanju te osobe. Gradonačelnik na podnesene izvještaje daje svoje 
mišljenje i moguće preporuke, a podnesene izvještaje razmatra Gradsko vijeće. 
 Gradonačelnik može podnijeti zahtjev za izvanrednu reviziju poslovanja pravnih 
osoba iz stavka 1. ovog članka. 
 
 



X. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 56. 
 Na području Grada Zaboka osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, 
a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.  
 Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih 
naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku 
propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se 
detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora. 
 Mjesni odbor je pravna osoba. 
 

Članak 57. 
Mjesni odbori na području Grada su: 
1. Mjesni odbor I (Bračak, Špičkovina i Dubrava Zabočka), sjedište: Društveni dom 

kod nogometnog igrališta Dubrava, 
2. Mjesni odbor II (Hum Zabočki, Lug Zabočki i Grdenci), sjedište: Dom «Zaseka», 
3. Mjesni odbor III (Tisanić Jarek, Bregi Zabočki Donji, Repovec, Jakuševec Zabočki 

i Naselje Tomeki), sjedište: Omladinski dom Repovec, 
4. Mjesni odbor IV (Ulica Tršinski, Odvojak Tršinski, Ulica Baltazara Zabokya, Ulica 

Pri rampi, Runjaninova ulica, Ulica Zelenjak, Ulica A. Mihanovića, Kaštelski put, Zabočka 
cesta, Ulica M. Gupca od kbr. 1-29 i kbr. 2-38, Đački put, Trg Svete Jelene, Trg D. 
Domjanića, Ulica Vladimira Nazora, Ulica A. Kovačića, Bregovita Ulica, Ulica Tituša 
Brezovačkog, Ulica Grabrovec, Ulica Golubani I, Ulica Golubani II, Ulica Franjčeci I,Ulica 
Prek pruge, Ulica Franjčeci II, Ulica Jurci, Ulica Hundrići, Ulica Greblica, Ulica Rebro, Ulica 
Rebro I, Ulica Rebro II, Ulica Antuna Padovanskog, Ulica Šoštari, Mrazova ulica, Ulica 
Črnjevići I, Ulica Črnjevići II, Ulica Bajeri, Ulica Lihteri, Ulica Mirni krovovi, Ulica Bregi 
Zabočki, Ulica Nad Vučakom, Ulica Pod kapelicom, Ulica Kao san), sjedište: Matije Gupca 
53a, 

5. Mjesni odbor V (Ulica Marije Jurić Zagorke, Ljubljanska ulica, Ulica Ivana i Cvjete 
Huis, Zagrebačka ulica, Strossmayerova ulica, Varaždinska ulica, Ulica Ljudevita Gaja, 
Kumrovečka  ulica, Ulica S. Radića, Ulica T. Ujevića, Ulica Matije Gupca od kbr. 31-79 i 
kbr. 40-118, Naselje Borovčaki, Trg K.Š. Đalskog, Ulica A. Šenoe, Ulica Nikole Tesle, 
Radničko naselje, Ulica 103.brigade, Ulica K.Š. Gjalskog, Vodovodna ulica, Prilaz prof. 
Ivana Vrančića, Ulica mladih, ZIVTOV trg, Ulica Josipa Broza Tita, Prilaz Janka Tomića, 
Prilaz dr. Franje Tuđmana, Celine, Trebež, Ravnice), sjedište: Matije Gupca 53a, 

6. Mjesni odbor VI (Ulica Matije Gupca od kbr. 81-137 i 120-248, Zagorska ulica, 
Pavlovec Zabočki, Gredice), sjedište: Matije Gupca 53a, 

7. Mjesni odbor VII (Prosenik Začretski, Prosenik Gubaševski, Martinišće i 
Gubaševo), sjedište: Vatrogasni dom DVD Gubaševo. 
 

Članak 58. 
 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20 % građana upisanih u 
popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i 
udruženja građana ili gradonačelnik.  
 U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani ili njihove organizacije i 
udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku, koji će pribaviti mišljenje 
osnovanog mjesnog odbora čije bi se područje mijenjalo, te potom uz svoje mišljenje 
prijedlog uputiti Gradskom vijeću na razmatranje. 
 Potpisi se prikupljaju na obrascu koji mora sadržavati ime i prezime, adresu, broj 
osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja, te potpis potpisnika. 
 O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja iz mjesnog odbora, te o spajanju 
mjesnog odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora. 



Članak 59. 
 U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području 
i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, razlozi osnivanja, te zadaci i izvori 
financiranja mjesnog odbora. 
 

Članak 60. 
Gradonačelnik u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga iz članka 58. ovog 

Statuta utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i 
ovim Statutom.  
 Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po 
propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni 
prijedlog za osnivanje mjesnog odbora, ako je to formalno moguće. 
 Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću na razmatranje, koje je 
dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga. 
 

Članak 61. 
 Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
 Općim aktom Gradskog vijeća uređuju se sva pitanja vezana uz izbore i obavljanje 
dužnosti članova vijeća mjesnog odbora.  

 
Članak 62. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće. 
  

Članak 63. 
 Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  
plan malih komunalnih akcija, financijski plan i godišnji obračun, surađuje s udrugama na 
svom području, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama 
Gradskog vijeća i Gradonačelnika. 
 

Članak 64. 
 Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige 
o uređenju područja mjesnog odbora, provođenja manjih komunalnih akcija kojima se 
poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenja brige o 
poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u području socijalne skrbi, kulture, 
sporta i drugih lokalnih potreba na svom području. 
 

Članak 65. 
 Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad 
vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog 
odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, 
te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 
 

Članak 66. 
 Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te 
davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana. 
 O raspravi na zboru građana vodi se zapisnik. 
 

Članak 67. 
 Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog 
poslovanja za svoje potrebe, u skladu sa zakonom i drugim propisima. 
 Pomoć u obavljanju stručnih i administrativnih poslova mjesnom odboru pružaju 
upravna tijela grada. 



Članak 68. 
 Mjesni odbor dužan je najkasnije do 15. rujna tekuće godine dostaviti nadležnom 
upravnom tijelu grada planske dokumente i program rada za sljedeću godinu. 
 

Članak 69. 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.  
 Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog 
odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila 
mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 
   
XI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA 
  

Članak 70. 
 Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Zaboku, 
čine imovinu Grada Zaboka. 

Članak 71. 
 Imovinom Grada upravljaju, koriste se i raspolažu Gradonačelnik i Gradsko vijeće u 
skladu s odredbama ovog Statuta i zakona, pažnjom dobrog domaćina. 
  

Članak 72. 
 Grad Zabok ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno 
raspolaže. 
 Prihodi Grada Zaboka su gradski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa 
zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća, prihodi od stvari u vlasništvu grada i 
imovinskih prava, prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu grada 
odnosno u kojima grad ima udjele ili dionice, prihodi od naknada za koncesije, novčane kazne 
i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše grad u skladu sa zakonom, udio u 
zajedničkim porezima, sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u 
državnom proračunu, te drugi prihodi određeni zakonom.  
 

Članak 73. 
 Proračun i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu, prije 
početka godine na koju se odnose, te vrijede za godinu za koju su doneseni. 
 Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koje počinje 1. siječnja, a 
završava 31. prosinca kalendarske godine. 
 

Članak 74. 
 Gradsko vijeće donosi proračun na prijedlog Gradonačelnika kao jedinog ovlaštenog 
predlagatelja proračuna. Podneseni prijedlog proračuna gradonačelnik može povući i nakon 
glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini. 
  

Članak 75. 
 Ako se tijekom proračunske godine umanje prihodi i primici ili povećaju izdaci 
utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i 
izdataka ili pronalaženjem novih prihoda i primitaka. 
 Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna tijekom 
proračunske godine, prema postupku za donošenje proračuna. 
 

Članak 76. 
 Grad Zabok može se zaduživati prema postupku propisanom zakonom i drugim 
propisima. 
 



XII. AKTI GRADA 
 

Članak 77. 
 Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom 
donosi statut grada, poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke, pravilnike i 
druge opće akte, donosi zaključke, daje suglasnosti i mišljenja.  
 Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu s odredbama 
zakona rješava o pojedinačnim stvarima. 
 

Članak 78. 
 Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, 
rješenja, daje suglasnosti, mišljenja, odobrenja, te donosi opće akte kada je za to ovlašten 
zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća. 

 
Članak 79. 

 Radna  tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika donose zaključke, te daju preporuke i 
mišljenja.  

Članak 80. 
 Upravna tijela grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne 
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba 
(upravne stvari). 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije, ako posebnim zakonom nije drugačije 
propisano. 
 Na donošenje pojedinačnih akata primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku. 
 U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe 
kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti. 
 

Članak 81. 
 Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o 
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom 
nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 82. 
 Detaljnije odredbe o općim aktima Gradskog vijeća i postupku donošenja akata 
utvrđuju se poslovnikom Gradskog vijeća. 
 

Članak 83. 
 Opći se akti, prije nego što stupe na snagu, objavljuju u službenom glasilu županije. 
 Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito 
opravdanih razloga općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave. 
 Grad Zabok može posebnom odlukom Gradskog vijeća osnovati svoje službeno 
glasilo, u kojem će se tada objavljivati akti Grada Zaboka. 
 
XIII. JAVNOST RADA 

 
Članak 84. 

 Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Zaboka je javan. 
 Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog 
vijeća u skladu s odredbama poslovnika Gradskog vijeća. 
 



Članak 85. 
 Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica, 
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, objavljivanjem 
općih akata i drugih akata u službenom glasilu i na internet stranicama Grada. 
 Javnost rada Gradonačelnika osigurava se održavanjem konferencija za medije, 
izvještavanjem u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, objavljivanjem akata u 
službenom glasilu i na internet stranicama Grada. 
 Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem u tisku i drugim 
oblicima javnog priopćavanja. 
 
XIV. PROMJENE STATUTA 
 

Članak 86. 
 Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti najmanje jedna trećina članova 
Gradskog vijeća, gradonačelnik i Odbor za statut i poslovnik. 
 Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća, koji prije 
rasprave o istome mora pribaviti mišljenje Odbora za statut i poslovnik, kada isti nije 
predlagatelj. 
 Potom Gradsko vijeće, većinom glasova svih članova Gradskog vijeća, odlučuje da li 
će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta. Ako Gradsko vijeće prihvati prijedlog za 
promjenu Statuta, Odbor za statut i poslovnik utvrđuje prijedlog statutarne odluke. 
 Ako se ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti 
prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća prije isteka roka od 6 
mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu, osim ako Gradsko vijeće odluči 
drugačije. 

Članak 87. 
 Odbor za statut i poslovnik ima pravo i obvezu neposredno Gradskom vijeću, bez 
prethodnog podnošenja prijedloga za promjenu Statuta sukladno odredbama članka 86. ovog 
Statuta, predložiti promjene statuta u slučajevima kada se radi o usklađivanju odredbi statuta 
sa zakonom i drugim propisima. 
 
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 88. 
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Zaboka („Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/09.), osim članka 30. alineje 7. i alineje 11., 
članka 43. stavka 2. alineje 9. i članka 59. stavka 1., koji ostaju na snazi do dana stupanja na 
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te općinskih načelnika, 
gradonačelnika i župana. 

 
Članak 89. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“, osim članka 31. točke 9. i članka 42. stavka 2. točke 5. i 9. 
Statuta, koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih 
općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. 
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
KLASA:021-05/13-01/03                           PREDSJEDNIK  
URBROJ:2197/01-02-13-                           Gradskog vijeća  
Zabok, . ožujka 2013.                  Zoran Krajačić     



Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11 i 144/12.) i članka 30. alineje 2. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 44. 
sjednici, održanoj dana . ožujka 2013. godine, donijelo je 

 
 

POSLOVNIK 
GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovim Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Zaboka (u daljnjem tekstu: Poslovnik) 
uređuje se  konstituiranje Gradskog vijeća Grada Zaboka (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), 
izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća i njihova prava i dužnosti, 
prava i dužnosti člana Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, odnos Gradskog vijeća i 
Gradonačelnika Grada Zaboka (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik), način i postupak 
donošenja akata Gradskog vijeća, poslovni red na sjednici, javnost rada, te druga pitanja od 
značaja za rad Gradskog vijeća. 
 
 
II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA 
 

Članak 2. 
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima 

utvrđenima zakonom.  
Prava i dužnosti članova Gradskog vijeća započinju danom konstituiranja Gradskog 

vijeća. 
Članak 3. 

 Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća započinje himnom Republike Hrvatske. 
  

Članak 4. 
Dnevni red konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća utvrđuje se na početku sjednice. 

 Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika Gradskog vijeća predsjeda prvi 
izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo 
isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste 
koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. 
  

Članak 5. 
 Gradsko vijeće ima Mandatnu komisiju, koja ima predsjednika i 2 člana, a stalno je 
radno tijelo Gradskog vijeća. Mandatna komisija bira se na konstituirajućoj sjednici Gradskog 
vijeća, na prijedlog najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća.  
 Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim 
izborima i izabranim članovima Gradskog vijeća, odnosno zamjenicima članova, te tijekom 
mandata Gradskog vijeća podnosi izvješća o prestanku mandata i mirovanju mandata članova 
Gradskog vijeća i o zamjenicima članova Gradskog vijeća. 
 

Članak 6. 
 Nakon primanja na znanje izvješća o provedenim izborima, članovi Gradskog vijeća 
daju prisegu, čiji tekst glasi: 



„Prisežem da ću prava i dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Zaboka obavljati 
savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog razvoja Grada Zaboka i Republike 
Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana Gradskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i 
Statuta Grada Zaboka i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.“ 

Predsjedatelj izgovara tekst prisege i poziva članove Gradskog vijeća da prisegnu 
izgovaranjem riječi „Prisežem“, te nakon toga svaki član Gradskog vijeća potpisuje tekst 
prisege. 

Član Gradskog vijeća koji nije nazočan konstituirajućoj sjednici, odnosno zamjenik 
člana Gradskog vijeća koji počinje obnašati dužnost polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj 
je nazočan. 

 
Članak 7. 

 Na konstituirajućoj sjednici biraju se Odbor za izbor i imenovanje i Odbor za statut i 
poslovnik, koji su stalna radna tijela Gradskog vijeća. 
 Predsjednik i 2 člana odbora biraju se na prijedlog najmanje jedne trećine članova 
Gradskog vijeća. Rješenjem o izboru odbora određuje se djelokrug i način rada Odbora. 
 
 
Izbor predsjednika i potpredsjednika 

Članak 8. 
 Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koje bira Gradsko vijeće 
većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se glasovanjem zasebno za svakog 
kandidata. 

 
Članak 9. 

 Predsjednika Gradskog vijeća bira se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili na 
prijedlog najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti podnesen u 
pisanom obliku i potvrđen potpisom članova. Član može svojim potpisom podržati prijedlog 
samo za jednog kandidata. 

Ako pri glasovanju za izbor predsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu 
većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
 Ako ni u ponovljenom postupku glasovanja niti jedan kandidat ne dobije potrebnu 
većinu, izborni postupak se ponavlja u cijelosti. 

Gradsko vijeće konstituirano je izborom predsjednika Gradskog vijeća, ako je na 
konstituirajućoj sjednici prisutna većina članova Gradskog vijeća. 
 Nakon izbora predsjednika, izabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom. 
 

Članak 10. 
 U pravilu, jedan potpredsjednik Gradskog vijeća bira se iz reda predstavničke većine, 
a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Prijedlog mora biti podnesen u 
pisanom obliku i potvrđen potpisom članova. Član može svojim potpisom podržati prijedlog 
samo za jednog kandidata. 

Ako pri glasovanju za izbor potpredsjednika kandidat ne dobije potrebnu većinu, 
glasovanje o istom kandidatu se ponavlja. 
 Ukoliko potpredsjednik ne bude izabran ni u ponovljenom postupku glasovanja, bira 
ga se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili na prijedlog najmanje jedne trećine 
članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom 
članova. Član može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata. 
 
 



III. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
GRADSKOG VIJEĆA 
 

Članak 11. 
 Predsjednik Gradskog vijeća predstavlja Gradsko vijeće, saziva i predsjeda sjednicama 
Gradskog vijeća, predlaže dnevni red sjednice, objavljuje rezultate glasovanja na sjednici, 
potpisuje odluke i druge akte koje donosi Gradsko vijeće, te zapisnike sa sjednica, upućuje 
prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, brine o postupku donošenja odluka 
Gradskog vijeća, održava red na sjednici, usklađuje rad radnih tijela Gradskog vijeća, brine o 
suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika, brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti 
vijećnika, brine o poštivanju ovog Poslovnika, brine o javnosti rada Gradskog vijeća, daje 
službena priopćenja za javnost, te obavlja i druge poslove određene zakonom, statutom i 
Poslovnikom. 
 

Članak 12. 
 Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Gradskog vijeća, te 
obavljaju poslove iz njegova djelokruga za koje ih on ovlasti. Pri obavljanju povjerenih 
poslova potpredsjednik se dužan pridržavati uputa dobivenih od predsjednika. 
 Predsjednik Gradskog vijeća svojom odlukom određuje koji ga potpredsjednik 
zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Ako predsjednik ne donese takvu 
odluku, zamjenjuje ga potpredsjednik kojeg odredi Gradsko vijeće. 
 Za vrijeme zamjenjivanja predsjednika, potpredsjednik Gradskog vijeća ima sva prava 
i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća. 
 

Članak 13. 
 Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća mogu biti razriješeni dužnosti, na 
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća. 
Prijedlog za razrješenje dostavlja se predsjedniku Gradskog vijeća u pisanom obliku i mora 
sadržavati obrazloženje prijedloga. 
 Predsjednik Gradskog vijeća dužan je ispravan prijedlog za razrješenje uvrstiti na 
dnevni red sjednice Gradskog vijeća, koja se mora održati u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja prijedloga. 
 O prijedlogu za razrješenje Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova 
Gradskog vijeća. U slučaju da Gradsko vijeće razriješi predsjednika Gradskog vijeća, dužno 
je izabrati novog predsjednika na istoj sjednici na kojoj je razriješilo dosadašnjeg 
predsjednika, a najkasnije u roku od 30 dana od dana razrješenja. 
 

Članak 14. 
 Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća mogu podnijeti ostavku na svoju 
dužnost, u pisanom obliku. Dužnost im prestaje danom kad Gradsko vijeće utvrdi činjenicu 
podnošenja ostavke, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke. 
  

Članak 15. 
 Član Gradskog vijeća ima prava i dužnosti utvrđena zakonom, statutom, ovim 
Poslovnikom i drugim aktima Gradskog vijeća. 
 O nazočnosti člana Gradskog vijeća na sjednicama Gradskog vijeća nadležno upravno 
tijelo grada vodi evidenciju. 

 
Članak 16. 

 U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata, člana Gradskog vijeća zamjenjuje 
zamjenika člana Gradskog vijeća, u skladu sa odredbama zakona. 
  



Članak 17. 
Član Gradskog vijeća dužan je čuvati tajnost podataka koji su kao tajni određeni 

pozitivnim propisima, a koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća. 
Član Gradskog vijeća ne smije u obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i drugih 

djelatnosti, bilo za sebe, bilo za svog poslodavca, koristiti položaj člana Gradskog vijeća i 
naglašavati taj položaj. 

Članak 18. 
Članovi Gradskog vijeća mogu osnovati klub vijećnika prema stranačkoj ili 

koalicijskoj pripadnosti ili klub članova izabranih s liste grupe birača. Klub mora imati 
najmanje 3 člana. 
 Klub mora o svom osnivanju i promjenama u članstvu obavijestiti predsjednika 
Gradskog vijeća u pisanom obliku, uz navođenje podataka o predsjedniku i članovima kluba 
te nazivu kluba. 

Članak 19. 
Član Gradskog vijeća može tražiti od nadležnog pročelnika upravnog tijela grada 

obavijesti i uvid u materijal o predmetima koje su na dnevnom redu ili se pripremaju za 
dnevni red sjednice Gradskog vijeća.  

Obavijest se treba dati, a uvid u materijal predmeta omogućiti u roku od 8 dana od 
dana podnošenja usmenog ili pisanog zahtjeva. 

 
IV. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA 

 
Članak 20. 

 Mandatna komisija, Odbor za izbor i imenovanje i Odbor za statut i poslovnik stalna 
su radna tijela Gradskog vijeća. 
 Uz ta radna tijela, Gradsko vijeće može osnivati druga stalna i povremena radna tijela 
radi razmatranja pitanja, te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz djelokruga Gradskog 
vijeća, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja iz nadležnosti grada. 
 Gradsko vijeće može, prema potrebi, radi razmatranja određenog pitanja ili 
izvršavanja određenog zadatka osnovati radno tijelo i iz redova stručnjaka za pojedina 
područja, neovisno o članstvu u Gradskom vijeću. 
 Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće 
posebnim aktom, u skladu s odredbama ovog Poslovnika. 
 

Članak 21. 
 Gradsko vijeće može imati Međustranačko vijeće radi razmjene mišljenja, utvrđivanja 
stavova i unapređenja rada Gradskog vijeća, te razvijanja međusobne suradnje i aktivnosti 
članova Gradskog vijeća. Članovi Međustranačkog vijeća moraju biti članovi Gradskog 
vijeća. 
 Sjednicama međustranačkog vijeća mogu prisustvovati Gradonačelnik i zamjenik 
Gradonačelnika. 
  
V. ODNOS GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA 
 

Članak 22. 
 Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću izvješće o svom radu, na način i po postupku 
propisanom statutom. 
 

Članak 23. 
 Sjednicama Gradskog vijeća prisustvuje Gradonačelnik, a može prisustvovati i 
zamjenik Gradonačelnika. 



 Gradonačelnik sudjeluje u raspravi o prijedlozima koje podnosi, iznosi i obrazlaže svoj 
prijedlog i stajališta, daje svoje mišljenje ukoliko nije predlagatelj akata, te se izjašnjava o 
amandmanima. 
 Gradonačelnik se dužan pridržavati odredbi ovog Poslovnika. 
 

Članak 24. 
 Predsjednik Gradskog vijeća dužan je Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika 
obavijestiti o sazivanju sjednice Gradskog vijeća, najkasnije kad i članove Gradskog vijeća. 
 Poziv za sjednicu s pripadajućim materijalom dostavlja se Gradonačelniku, zamjeniku 
gradonačelnika i pročelnicima upravnih tijela grada istovremeno kad i članovima Gradskog 
vijeća. 
 
VI. AKTI GRADSKOG VIJEĆA 
 

Članak 25. 
 Gradsko vijeće donosi statut grada, poslovnik, proračun i odluku o izvršavanju 
proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, dokumente prostornog 
uređenja, strategije, programe, planove, odluke i druge opće akte, te zaključke, daje 
suglasnosti, mišljenja i preporuke. 
 Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom 
rješava o pojedinačnim stvarima. 
 Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od 
dana donošenja, te bez odgode Gradonačelniku. 
 
Odlučivanje 

Članak 26.  
 Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Gradskog vijeća potrebna je prisutnost većine 
svih članova Gradskog vijeća. 
 Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova 
Gradskog vijeća. 
 Iznimno, većinom glasova svih članova Gradskog vijeća donosi se statut, poslovnik, 
proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o izboru i razrješenju 
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, te drugi akti za koje je to propisano 
zakonom, statutom i ovim Poslovnikom. 
 
Donošenje proračuna 
 

Članak 27. 
 Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Gradskom vijeću donošenje 
proračuna. Podneseni prijedlog proračuna gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o 
amandmanima, a prije početka glasovanja o proračunu u cjelini. 
 Ako se proračun ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, odluku o 
privremenom financiranju može predložiti svaki predlagatelj iz članka 30. stavka 2. ovog 
Poslovnika. 
 Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o 
privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu 
i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta 
Gradsko vijeće i razrješuje Gradonačelnika, imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene 
izbore, u skladu sa zakonom. 

 
 



Članak 28. 
 Akte Gradskog vijeća potpisuje predsjednik Gradskog vijeća. 
 Na izvornike akata Gradskog vijeća stavlja se pečat Gradskog vijeća. Pod izvornikom 
akta smatra se onaj tekst akta koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća. 
 O izradi izvornika akata Gradskog vijeća, stavljanju pečata, otpremi akata, 
objavljivanju i čuvanju izvornika akata brine nadležno upravno tijelo grada. 
 

Članak 29. 
 Odluke i drugi opći akti Gradskog vijeća objavljuju se u službenom glasilu županije. 

 Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito 
opravdanih razloga općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.    
            Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 
 
VII. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA GRADSKOG VIJEĆA 
 

Članak 30. 
 Postupak donošenja akta Gradskog vijeća pokreće se podnošenjem prijedloga akta. 
 Pravo podnošenja prijedloga ima član Gradskog vijeća, klub vijećnika, radno tijelo 
Gradskog vijeća i Gradonačelnik, osim u slučajevima kad je zakonom, statutom, ovim 
Poslovnikom ili drugim propisom određeno da pojedini prijedlog može podnijeti samo 
određeno tijelo.  

Članak 31. 
 Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća. 
 Predlagatelj akta dužan je uz prijedlog akta dostaviti i obrazloženje, kao temelj za 
provedbu rasprave i odlučivanje. 
 Obrazloženje koje se daje uz prijedlog općeg akta sadrži pravni temelj za donošenje 
akta, ocjenu stanja, osnovna pitanja koja se trebaju urediti i svrhu koja se želi postići 
uređivanjem odnosa na predloženi način, ocjenu sredstava potrebnih za provođenje akta te 
način njihova osiguravanja, obrazloženje odredbi akta, te podatak o izvjestitelju koji će dati 
potrebna dodatna obrazloženja na sjednici Gradskog vijeća. 
 Obrazloženje koje se daje uz prijedlog ostalih akata sadrži pravni temelj za donošenje, 
svrhu donošenja, te sredstva koja treba osigurati. 
 Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća utvrdi da prijedlog akta nije podnesen u skladu s 
ovim Poslovnikom, pozvat će predlagatelja da ga u roku od 15 dana dopuni. Ukoliko 
predlagatelj ne upotpuni prijedlog u danom roku, smatrat će se kao da prijedlog nije ni 
podnesen. 
 Predsjednik Gradskog vijeća dužan je prijedlog akta koji je podnesen u skladu s 
odredbama ovog Poslovnika staviti na dnevni red sjednice u roku od 60 dana od dana 
podnošenja prijedloga. 
 Predlagatelj akta čiji je prijedlog uvršten na dnevni red može odustati od prijedloga 
sve do početka rasprave po toj točki dnevnog reda. Tada se ta točka skida s dnevnog reda 
sjednice, te se smatra da prijedlog nije ni podnesen. 

 
Članak 32. 

 Kad Gradonačelnik nije predlagatelj akta koji razmatra Gradsko vijeće, ima pravo dati 
svoje mišljenje o prijedlogu, pa mu je predsjednik Gradskog vijeća takav akt dužan bez 
odgađanja dostaviti na mišljenje. Mišljenje može dati već u materijalu za sjednicu Gradskog 
vijeća ili na samoj sjednici prilikom razmatranja predmetne točke dnevnog reda. 

Ako Gradsko vijeće utvrdi da je za raspravu o nekom predmetu potrebno mišljenje 
Gradonačelnika koji nije prisutan, niti je dostavio svoje mišljenje, Gradsko vijeće može 
odlučiti da se rasprava o prijedlogu prekine ili odgodi. 
 



Članak 33.  
 Predlagatelj akta odnosno izvjestitelj ima pravo iznijeti uvodno obrazloženje uz akt i 
dobiti riječ tijekom rasprave o prijedlogu akta radi davanja objašnjenja, te izjašnjavanja o 
izraženim mišljenjima, pitanjima, primjedbama i podnesenim amandmanima. 
 Gradonačelnik ima prava iz prethodnog stavka ovog članka i kad nije predlagatelj 
akta.  
 
Amandmani 
 

Članak 34. 
 Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se predsjedniku Gradskog 
vijeća, u pravilu u pisanom obliku uz obrazloženje (amandman). 
 Iznimno, amandman se može podnijeti i usmeno, uz obrazloženje, tijekom rasprave o 
prijedlogu akta, a sve do okončanja rasprave o istom prijedlogu.  

Gradonačelnik i predlagatelj akta uvijek mogu tijekom rasprave podnositi amandmane. 
 U tijeku rasprave o donošenju gradskog proračuna, amandmani kojima se predlaže 
povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna 
moraju sadržavati i prijedlog za smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu 
proračuna. 

Članak 35. 
Pravo podnošenja amandmana ima član Gradskog vijeća, klub vijećnika, 

Gradonačelnik i predlagatelj akta. 
 Podnositelj amandman može povući sve do početka glasovanja o amandmanu. 

 
Članak 36. 

 Amandman postaje sastavnim dijelom prijedloga akta i o njemu se ne glasuje 
odvojeno: 

- ako ga je podnio predlagatelj akta ili 
- ako se predlagatelj akta suglasio s njime. 

 
Članak 37. 

 O amandmanu se izjašnjava predlagatelj akta, a može se izjasniti i Gradonačelnik kad 
nije predlagatelj akta. 
 

Članak 38. 
 Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od 
prijedloga akta, Gradsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi za jednu od sljedećih 
sjednica. 

Predlagatelj akta i Gradonačelnik, kad nije predlagatelj akta, može tražiti da Gradsko 
vijeće prijedlog akta na koji je stavljen amandman skine s dnevnog reda do sljedeće sjednice, 
kako bi se mogao zauzeti stav o amandmanu. 

Iznimno od stavka 2. ovog članka, gradonačelnik može uvijek povući prijedlog 
proračuna u skladu s člankom 27. stavkom 1. ovog Poslovnika. 
 

Članak 39. 
O svakom amandmanu glasuje se odvojeno, i to prema redoslijedu članaka konačnog 

prijedloga akta na koji se amandman odnosi. Ako je na jedan članak prijedloga akta 
podneseno više amandmana, o istima se glasuje prema redoslijedu koji odredi predsjednik 
Gradskog vijeća, bez rasprave.  

Članak 40.  
O amandmanima se glasuje prije glasovanja o prijedlogu akta na koji se amandmani 

odnose. 



Članak 41. 
 Amandman prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća postaje sastavnim dijelom 
prijedloga akta. Amandman treba biti prihvaćen onim brojem glasova članova Gradskog 
vijeća koliko je potrebno i za donošenje samog predloženog akta. 
 
VIII. POSLOVNI RED NA SJEDNICI 
 
Sazivanje sjednice 

 
Članak 42. 

 Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća. 
 Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, vodeći računa da se akti 
Gradskog vijeća donose pravovremeno i redovito. Predsjednik je sjednicu dužan sazvati 
najmanje jednom u 3 mjeseca.  

Predsjedniku Gradskog vijeća u postupku pripremanja sjednice i materijala za sjednicu 
pomažu upravna tijela grada, svako u svom djelokrugu rada. 
 Predsjednik Gradskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi 
zahtjev najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća u roku od 15 dana od primitka 
zahtjeva. Zahtjev mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od članova Gradskog vijeća. 

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka, sjednicu će se 
sazvati po postupku i u rokovima u skladu sa zakonom. 

Sjednica sazvana u skladu sa stavkom 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 
dana od dana sazivanja, inače se smatra nezakonitom, a akti ništavima. 

 
Članak 43. 

 Gradsko vijeće redovito zasjeda od  
- 2. siječnja do 25. srpnja i  
- 20. kolovoza do 31. prosinca tekuće godine. 

Ljetni odmor u kojem se ne održavaju sjednice Gradskog vijeća traje od 26. srpnja do 
19. kolovoza tekuće godine. O opravdanosti sazivanja sjednice Gradskog vijeća za vrijeme 
ljetnog odmora odlučuje predsjednik Gradskog vijeća (izvanredna sjednica). 

Redni broj sjednice određuje se u nizu, tijekom jednog mandata Gradskog vijeća. 
 

Dostava poziva za sjednicu 
 

Članak 44. 
 Članovima Gradskog vijeća poziv za sjednicu dostavlja se 5 dana prije dana 
održavanja sjednice, s prijedlogom dnevnog reda i materijalima o kojima će se raspravljati po 
točkama dnevnog reda. 

Ako neki akt treba hitno donijeti zbog propisanog roka za donošenje akta, ako bi 
uslijed nerazmatranja prijedloga akta mogla nastati šteta ili ako postoje drugi opravdani 
razlozi, predsjednik Gradskog vijeća može sazvati sjednicu u roku kraćem od 5 dana (sjednica 
sazvana po hitnom postupku). Dnevni red predsjednik tada može predložiti i na samoj 
sjednici.  

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, sjednica se može sazvati i telefonom ili 
elektroničkim putem. 

 
Članak 45. 

  Iznimno od članka 44. stavka 1. ovog Poslovnika, zbog opravdanih razloga članovima 
Gradskog vijeća materijal se može dostaviti i nakon dostave poziva za sjednicu, a može i na 
samoj sjednici, bilo da se radi o redovnoj sjednici, izvanrednoj sjednici ili sjednici sazvanoj 
po hitnom postupku. 



Dnevni red 
Članak 46. 

 Prije rasprave o predloženom dnevnom redu, na sjednici Gradskog vijeća utvrđuje se 
potreban kvorum za odlučivanje, odnosno utvrđuje se je li nazočna većina svih članova 
Gradskog vijeća. 
 Ako utvrdi da nije nazočan potreban broj članova Gradskog vijeća, predsjednik 
Gradskog vijeća će odgoditi sjednicu. Predsjednik može pritom odmah obavijestiti nazočne 
članove Gradskog vijeća o vremenu održavanja odgođene sjednice, a ostale će se o istome 
obavijestiti telefonom. 
 

Članak 47. 
Kad predsjednik Gradskog vijeća utvrdi nazočnost potrebnog broja članova Gradskog 

vijeća, otvara sjednicu. 
 Nakon otvaranja sjednice, predsjednik predlaže da se pristupi utvrđivanju dnevnog 
reda sjednice. Predsjednik Gradskog vijeća može predložiti drugačiji redoslijed točaka 
predloženog ili već utvrđenog dnevnog reda, bez rasprave. 
 Predloženi dnevni red može se mijenjati na prijedlog člana Gradskog vijeća ili 
Gradonačelnika, na način da se pojedini predmeti izostave iz dnevnog reda ili da se prijedlog 
dnevnog reda dopuni novim predmetima. 
 Prijedlog izmjene predloženog dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća može 
poslati članovima Gradskog vijeća i prije samog održavanja sjednice. 
 O prijedlogu za izmjenu dnevnog reda odlučuje se na sjednici bez rasprave, na način 
da se glasuje prvo za to da se pojedini predmet izostavi s dnevnog reda, a potom se glasuje da 
se dnevni red dopuni određenim predmetom. 
 Nakon utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Gradskog vijeća stavlja isti u cjelini na 
glasovanje. 

Članak 48. 
 Nakon utvrđivanja dnevnog reda prva točka je, u pravilu, usvajanje zapisnika s prošle 
sjednice Gradskog vijeća. 
 Govornik ima pravo iznijeti primjedbu na zapisnik na način da se nešto u istome 
ispravi, a predsjednik Gradskog vijeća tada odlučuje o osnovanosti primjedbe. Ukoliko je 
primjedba osnovana, zapisnik će se ispraviti. 
  

Članak 49. 
 Nakon usvajanja zapisnika, prelazi se na raspravu po pojedinim točkama dnevnog 
reda.  

Članak 50. 
 Nitko ne može govoriti na sjednici Gradskog vijeća prije nego što zatraži i dobije riječ 
od predsjednika Gradskog vijeća. 
 Prijave za raspravu podnose se predsjedniku Gradskog vijeća odmah nakon otvaranja 
rasprave i izlaganja predlagatelja akta, a mogu se podnijeti sve do zaključenja rasprave. 
 Ukoliko Gradonačelnik nije predlagatelj akta, ima pravo iznijeti svoje mišljenje 
odmah nakon predlagatelja akta.  
 

Članak 51. 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ govornicima po redu kojim su se prijavili,  s 
time da predlagatelju akta i Gradonačelniku može dati riječ i mimo reda. 
 Neovisno o redoslijedu, član Gradskog vijeća može dobiti riječ kada želi govoriti o 
povredi ovog Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda. Govor tog člana Gradskog vijeća ne 
može trajati duže od 1 minute, a mora navesti članak Poslovnika o čijoj povredi govori. 
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je poslije iznijetog prigovora dati objašnjenje. 
 



Članak 52. 
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja, te prema utvrđenom 

dnevnom redu. 
 Ako se govornik udalji od predmeta rasprave, predsjednik Gradskog vijeća će ga 
opomenuti da se drži teme dnevnog reda. Ako se i nakon toga ne drži teme dnevnog reda, 
predsjednik mu može oduzeti riječ, a po potrebi ga i udaljiti sa sjednice. 
 

Članak 53. 
Radi djelotvornijeg rada na sjednici, govornik treba govoriti kratko i jezgrovito i u 

svezi s predmetom rasprave, i to najduže 10 minuta. Iznimno, zbog važnosti teme, Gradsko 
vijeće može prije rasprave odlučiti da će se govoriti i duže od 10 minuta. 
 Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ocijeni da će rasprava o pojedinom pitanju trajati 
duže ili ako je prijavljen velik broj govornika, može predložiti Gradskom vijeću da odluči da 
se ograniči trajanje govora na 3 minute, osim govora predlagatelja akta odnosno izvjestitelja. 
 O ograničenju trajanja govora odlučuje se bez rasprave. 
 

Članak 54. 
Gradsko vijeće može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput. 

 
Članak 55. 

Predsjednik Gradskog vijeća vodi brigu da govornik ne bude ometan u svome govoru. 
Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Gradskog vijeća.  
 
Remećenje reda na sjednici 

Članak 56. 
 Za remećenje reda na sjednici na bilo koji način, a osobito ako član Gradskog vijeća 
govori, a nije dobio riječ, ako upada u riječ drugima, ako ne govori o predmetu rasprave, ako 
omalovažava ili vrijeđa, ako koristi telekomunikacijske uređaje, predsjednik Gradskog vijeća 
može izreći sljedeće mjere koje su ovršne i o njima se ne vodi rasprava: 
- opomenu, 
- oduzimanje riječi i 
- udaljavanje sa sjednice. 

Ove mjere na odgovarajući se način primjenjuju, u skladu s odredbama ovog Poslovnika, 
na svaku osobu prisutnu na sjednici Gradskog vijeća. 

 
Članak 57. 

 Ako predsjednik Gradskog vijeća ne može izrečenim mjerama održati red, prekinut će 
sjednicu.    
 

Članak 58. 
 Član Gradskog vijeća koji se prijavio za govor, a nije nazočan u dvorani kad je 
prozvan, gubi pravo govoriti o temi za koju se prijavio. 
 

Članak 59. 
 Tijekom sjednice Gradskog vijeća predsjednik kluba vijećnika može tražiti stanku 
zbog održavanja sjednice kluba, i to jednom za vrijeme cijele sjednice. Predsjednik Gradskog 
vijeća može odobriti stanku u trajanju do 15 minuta. 
 Predsjednik Gradskog vijeća može za vrijeme trajanja sjednice odrediti stanku u 
trajanju do 30 minuta, u slučaju opsežnog dnevnog reda ili iscrpne rasprave po pojedinoj točki 
dnevnog reda. 
 

 



Članak 60. 
Gradsko vijeće može tijekom rasprave odlučiti da predloženi akt vrati predlagatelju na 

dodatnu obradu ili da će se rasprava nastaviti na jednoj od sljedećih sjednica. 
Gradsko vijeće može tijekom sjednice odlučiti da pojedinu točku dnevnog reda skine s 

dnevnog reda. 
 

Članak 61. 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu po pojedinoj točki dnevnog reda 
nakon što utvrdi da nema više prijavljenih govornika.  
 Nakon zaključenja rasprave pristupa se glasovanju, na način i po postupku koji su 
utvrđeni ovim Poslovnikom. 
 
Glasovanje 
 

Članak 62. 
Glasovanje na sjednici Gradskog vijeća je javno. 
Gradsko vijeće može odlučiti većinom glasova svih članova Gradskog vijeća da se o 

nekom pitanju glasuje tajno. 
 

Članak 63. 
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku, odnosno poimeničnim izjašnjavanjem kad 

je to potrebno, tako da predsjednik Gradskog vijeća poziva članove Gradskog vijeća da se 
izjasne tko je „za“ prijedlog, tko je „protiv“ prijedloga, te tko se suzdržao od glasovanja. 

 
Članak 64. 

 Tajno glasovanje provodi predsjednik Gradskog vijeća, uz pomoć službenika 
upravnog tijela grada koji mu pomaže u sazivanju sjednice. 
 Tajno glasovanje obavlja se glasačkim listićima. 
 Nevažeći je onaj glasački listić iz kojeg se ne može sa sigurnošću ili nedvojbeno 
utvrditi je li član Gradskog vijeća glasovao „za“ ili „protiv“ i nepopunjeni glasački listić. 
 

Članak 65. 
Nakon glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja, te 

potom je li akt donesen ili nije donesen, odnosno je li prijedlog prihvaćen ili nije. 
Ako Gradsko vijeće ne usvoji prijedlog akta, prijedlog za donošenje istog akta ne 

može se ponovno staviti na sjednicu prije proteka roka od 30 dana od dana neusvajanja, ako 
zakonom ili statutom nije drugačije određeno, odnosno ako Gradsko vijeće ne odluči 
drugačije. 

 
Članak 66. 

 Sjednica Gradskog vijeća traje dok se ne iscrpi dnevni red, ako Gradsko vijeće ne 
odluči drukčije. 
 Zbog opširnosti dnevnog reda, velikog broja govornika prijavljenih za raspravu po 
dnevnom redu ili drugog opravdanog razloga, svaki član Gradskog vijeća može predložiti da 
se sjednicu prekine i zakaže nastavak za određeni dan i sat, o čemu se telefonom obavještava 
samo odsutne članove Gradskog vijeća. Odluku o prekidu sjednice donosi Gradsko vijeće. 
 Predsjednik Gradskog vijeća će prekinuti sjednicu Gradskog vijeća ako tijekom 
trajanja sjednice utvrdi da sjednici nije nazočan potreban broj članova Gradskog vijeća. 
 
 
 
 



Vijećnička pitanja 
 

Članak 67. 
Član Gradskog vijeća može postavljati pitanja Gradonačelniku, zamjeniku 

Gradonačelnika i pročelnicima upravnih tijela grada u svezi s poslovima iz njihovog 
djelokruga rada. 
 Pitanje se postavlja na sjednici Gradskog vijeća pod točkom dnevnog reda „pitanja i 
prijedlozi“, usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradskog vijeća.  
 Odgovor se može dati odmah na istoj sjednici usmeno, ili usmeno ili u pisanom obliku 
na prvoj sljedećoj redovitoj sjednici Gradskog vijeća. 
 Član Gradskog vijeća može postaviti najviše 3 pitanja, a postavljanje jednog pitanja 
može trajati najviše 1 minutu.  
 

Članak 68. 
 Pitanja koja se postavljaju, te odgovori koji se daju moraju biti precizni i kratki. 
 Ako pitanje nije postavljeno u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Gradskog vijeća uputit će člana Gradskog vijeća da pitanje upotpuni u roku od 3 dana. 
Ukoliko pitanje nije upotpunjeno, smatra se kao da nije ni podneseno. 
 
Zapisnik 
 

Članak 69. 
 O radu na sjednici Gradskog vijeća vodi se skraćeni zapisnik. 
 U skraćenom zapisniku se navode: redni broj sjednice, datum, vrijeme i mjesto 
održavanja sjednice, imena i prezimena nazočnih i nenazočnih članova Gradskog vijeća (s 
napomenom opravdanosti nenazočnosti), imena i prezimena i svojstvo ostalih nazočnih osoba 
na sjednici, utvrđeni dnevni red sjednice, imena sudionika u raspravi, naziv akta koji je 
donesen s rezultatima glasovanja, te vrijeme završetka sjednice. 
 Sastavni dio zapisnika su svi akti donijeti na sjednici. 
 Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik Gradskog vijeća i zapisničar. 
 

Članak 70. 
 Sjednice Gradskog vijeća se, u pravilu, tonski snimaju, te član Gradskog vijeća može 
zatražiti uvid u tonski zapisnik sjednice. Tonski zapisi koji se odnose na jedan mandat 
Gradskog vijeća čuvaju se 8 godina od dana konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća. 
 
IX. JAVNOST RADA 
 

Članak 71. 
 Sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela su javne. 
 Na internet stranici Grada Zaboka objavljuju se obavijesti o sazvanoj sjednici 
Gradskog vijeća, te svi opći i drugi važni akti Gradskog vijeća. 
 Predstavnicima lokalnih medija dostavlja se, u pravilu, poziv na sjednicu Gradskog 
vijeća s materijalima, i to elektroničkim putem. 
  

Članak 72. 
 Građani Zaboka imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća, uz najavu 
predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije prije otvaranja sjednice. 
 Sjednicama Gradskog vijeća imaju pravo prisustvovati i druge osobe koje je 
predsjednik Gradskog vijeća pozvao kao goste. 
 Predsjednik Gradskog vijeća može ograničiti prisutan broj građana zbog prostornih 
uvjeta i održavanja reda na sjednici. 



Članak 73. 
Bez prisustvovanja javnosti održavaju se sjednice ili dio sjednice kada se raspravlja o 

predmetima koji su označeni određenim stupnjem tajnosti. 
Iz materijala za sjednicu i sa sjednice Gradskog vijeća izuzimaju se materijali koji 

sadrže informacije koje predstavljaju tajnu iz stavka 1. ovog članka. 
 

Članak 74. 
 Radi informiranja građana o pitanjima iz nadležnosti i o radu Gradskog vijeća mogu se 
davati službena priopćenja i intervjui, te održavati konferencije za medije, o čemu odlučuje 
predsjednik Gradskog vijeća, koji priopćenja daje sam ili za to može ovlastiti drugu osobu. 
  
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

   
Članak 75. 

 Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Gradskog vijeća 
Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 20/09.). 

 
Članak 76. 

 Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije», osim članka 27. stavka 3., koji stupa na snagu na dan stupanja 
na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te općinskih 
načelnika, gradonačelnika i župana. 

  
GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 

 
KLASA: 021-05/13-01/04                                                                      PREDSJEDNIK                 
URBROJ: 2197/01-02-13-             Gradskog vijeća  
Zabok, .  ožujka 2013.                     Zoran Krajačić 
                                                                 



                       
            REPUBLIKA HRVATSKA 
     KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

	 									GRAD	ZABOK	
                 Gradonačelnik 
 
KLASA: 061-06/13-01/01 
URBROJ: 2197/01-01-13-9 
Zabok, 14. ožujka 2013.  

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA
       

Predmet: Priznanja Grada Zaboka u 2013. 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 2013. godini 

u zadanom roku zaprimljeni su sljedeći prijedlozi: 
 

PREDLOŽENI KANDIDATI:   PREDLAGATELJ: 
1. Vladimir Tršinski iz Zaboka               Gradsko društvo Crvenog križa Zabok 
2. Zdravko Šilipetar, dipl. ing.         HU „Muži zagorskog srca“ Martinišće 
3. Stjepan Šimag           Gradska organizacija umirovljenika 
4. Planinarsko društvo“Zagorske steze“       Upravni odbor PD Zagorske steze 
5. Ferenc Szerda, dr. med spec. Kirurg        Udruga „Zlatno srce“ 
6. Danica Posavec, dipl. ing socijalnog rada   Uprava Ogranka Mh u Zaboku 



7. Rudolf Zajec, predsjednik VZG-a           Gradonačelnik 
8. Gimnazija A.G. Matoša Zabok       Gradonačelnik 

 
 
Gradonačelnik je utvrdio Prijedlog zaključka i predlaže da se u 2013. godini dodjeli 

povelja Grada Zaboka gosp. Zajec Rudolfu, te dvije plakete Grada Zaboka i to: Gimnaziji 
A.G. Matoša Zabok i gđi. Danici Posavec. 
             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. 
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Klasa: 061-06/13-01/01 
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Zabok, 14. ožujka 2013. 
 
Predmet: Priznanja Grada Zaboka u 2013. 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 44. sjednici, održanoj dana 26. ožujka 2013. 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 2013. godini dodjeljuje se 

 
Gospodinu Rudolfu Zajecu 

za izuzetan doprinos u razvoju vatrogastva i kvalitetno učešće u društvenom životu 
svoje sredine 

 
Obrazloženje: 
Gosp. Rudolf Zajec, rođen je 28.11.1935. u Svedruži  u Općina Petrovsko. Nakon osnovne 
škole i gimnazije u  Krapini, završavam Učiteljsku školu u Zagrebu. Svoj radni vijek  započeo 
je 1956. u Orehovici  u Općini  Bedekovčina. U Zabok dolazi 1965. godine na radno mjesto 
nastavnika tehničke kulture u OŠ Zabok. Istovremeno predaje „Opće tehničko obrazovanje“ u 
novootvorenoj Gimnaziji Zabok sve do 1975.g. 

Dolaskom u Zabok odmah se uključuje u rad DVD-a Zabok kao mentor pionira 
vatrogasaca i intenzivno radi sa suradnicima, s mladima po „vlastitom programu“ kojeg vrlo 
kvalitetno realizira u suradnji  s Osnovnom školom Zabok. Osnovni  je cilj usmjeriti i mladog 
čovjeka, naučiti ga osnovnim znanjima iz područja  odgoja za zaštitu od požara, da bi se 
nakon  18. godine mogli  opredijeliti za djelovanje u vatrogasnoj organizaciji, pomagati 
drugima  u nevolji i humano djelovati u svim životnim situacijama.  

Godine1974. Preuzima  funkciju predsjednika DVD-a Zabok na kojoj ostaje sve do 
2001. godine. Zajedno sa suradnicima  stvarao je ekipe stručno sposobnih humano 
opredijeljenih  i nadasve obljubljenih članova društva spremnih da u svakom trenutku 
priteknu u pomoć svojim sugrađanima. 

Punih 40 godina bio je predavač na tečajevima za osposobljavanje vatrogasnih 
kadrova svih kategorija, prenoseći kandidatima potrebna znanja i iskustva iz vatrogasne 
prakse i to na području čitave Županije. 

Od 1993.-2013. predsjednik je Vatrogasne zajednice Grada Zaboka sa osnovnim 
zadatkom da na  čelu UO VZG –a koordinira i pomaže rad DVD-a članica i usmjerava 
njihovo djelovanje na određenom požarnom području. 



Od 1993.-2009. dopredsjednik je Vatrogasne zajednice Županije i vodi dugi niz 
godina Odbor za osposobljavanje županije . 

Za svoj nadasve vrijedan 57-godišnji rad  u  vatrogastvu, gosp. Rudolf Zajce, po činu  
viši vatrogasni časnik 1. klase, primio  je mnoga priznanja i odlikovanja, a ova današnja 
Povelja Grada Zaboka je veliko HVALA za sve što je učinio za brojne generacije mladih 
vatrogasaca i  uspješan razvoj vatrogastvo.   
 

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 2013. godini dodjeljuju se: 

 
Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku 

za izuzetan doprinos u odgoju, obrazovanju mladih i afirmaciji grada 
 
Obrazloženje: 
Upravo na današnji dan prije 50 godina, 22. svibnja 1963., Narodni odbor općine Zabok donio 
je rješenje o osnivanju Gimnazije u Zaboku i iste je godine upisana prva generacija zabočkih 
gimnazijalaca. Zabočka je gimnazija tijekom ovih 50 godina prošla mnoge promjene, a neke 
od značajnijih su promjene prostora rada. Gimnazija je do 1976. djelovala u zgradi današnje 
Srednje škole Zabok kada je preseljena u prostor današnjeg ŠUDIGOZ-a, da bi 1995. preselila 
u prostor zabočke Osnovne škole. Na 40. obljetnicu postojanja Gimnazija useljava u svoju 
zgradu, moderno opremljenu školu koja omogućava suvremeni pristup nastavi i kabinetsku 
nastavu. No, 40 godina podstanarstva nije utjecalo na njenu kvalitetu, jednako kao što se ne 
može niti poreći da je unatrag 10 godina od useljenja u vlastiti prostor doživjela ponovni 
uzlet. 

Učenici koji upisuju ovu školu oduvijek su u pravilu bili odlikaši s područja cijele 
županije, što garantira i kvalitetu nastave i širinu interesa.  

Također, poznata je po tome da odlično priprema za upis na fakultete jer iz godine u 
godinu gotovo svi maturanti upisuju željene fakultete. Priznanja Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Fakulteta za organizaciju i informatiku, 
Geotehničkog fakulteta koji na temelju izvrsnosti studiranja dodjeljuju direktan upis za naše 
maturante, dokazi su te tvrdnje.  

Škola redovito sudjeluje na natjecanjima i donosi izvrsne rezultate s državnih 
natjecanja iz biologije, povijesti, hrvatskog jezika, geografije, matematike, engleskog jezika, 
fizike, informatike, Lidrana, Crvenog križa, sporta... 

Ne zanemaruje se ni mnoštvo izvannastavnih aktivnosti, učenici se potiču na razvoj i 
izvan obaveznog dijela programa te škola dobiva Ministrovo priznanje za uspješan, kvalitetan 
i kreativan rad 2001.  

Volonterski klub škole vrlo je aktivan u životu grada Zaboka te Nacionalna zaklada za 
razvoj civilnog društva 2008. školi dodjeljuje nagradu „Škola-prijatelj zajednice“ za 
inovativan model razvoja volonterstva mladih. 
Interes za ekologiju potaknuo je stvaranje školskog arboretuma zasađenog prema 
vjerovanjima o drveću u Hrvata te uključivanje u međunarodni program Ekoškola i podizanje 
zelene zastave 2010. godine. Trenutačno sudjelovanje u međunarodnom Comenius programu 
koji promovira ekološko promišljanje samo je nastavak ovih aktivnosti. 

Gimnazija Antuna Gustava Matoša suvremena je, čovjeku okrenuta škola koja živi 
Senekinu krilaticu „Non scholae, sed vitae discimus“ („Ne učimo za školu, nego za život“), 
stoga ne čudi što su danas ugledni građani grada Zaboka i šire, upravo bivši polaznici 
Gimnazije Antuna Gustava Matoša. 

Gimnaziji A.G. Matoša povodom 50. godina uspješnog rada upućujemo iskrene 
čestitke na ovoj vrijednoj obljetnici. 

 



 
Gospođi Danici Posavec 

za izuzetan doprinos u humanitarnom radu i kvalitetno uključivanje invalidnih 
osoba u život zajednice 

 
Obrazloženje: 

Gospođa Danica Posavec, dipl. ing. socijalnog rada, rođena je 24. 4. 1950., živi u Huma 
Zabočkom i zaposlena je u Općoj bolnici Zabok na neuropsihijatriji. Svoje slobodno vrijeme 
posvetila je pomaganju odraslima, koji zbog kombiniranih oštećenja nisu nadišla sposobnosti 
mališana. Osim svojih redovitih zaduženja na radnom mjestu, teta Danica, kako je od milja 
zovu njezini štićenici, volonterski od 2000. vodi Klub Sunce za djecu i mlađe osobe sa 
psihofizičkim smetnjama. Jednom tjedno provodi socio-terapijski i radno-okupacioni tretman 
s ciljem unapređenja i podizanja kvalitete njihova života, i pomaže roditeljima. Iz velike 
ljubavi i požrtvovnosti gospođa Danica, bez naknade sve ove godine doprinosi integraciji 
invalidnih osoba u normalan život u obitelji i zajednici. Članovi Kluba stari su od 20 do 40 pa 
i više godina, dolaze iz Zaboka i okolnih mjesta, u pratnji svojih roditelja. U Klubu se bave 
izradom nakita, vjenčića, ukrašavaju kutije salvetnom tehnikom, modeliraju od fimo mase. 
Pod budnim okom tete Danice i prisutnih roditelja, slave rođendane, obilježavaju blagdane, 
druže se i međusobno pomažu. Složno izrađene predmete ponekad prodaju uz kakav blagdan 
kod mjesne crkve ili na nekom sajmu, a zarađenim novcem kupuju materijal za nove uratke. 
Tetu Danicu obožavaju i „djeca“ i njihovi roditelji, da nije nje, kažu neke mame, ne bi nikada 
riješili neka od svojih materijalnih prava. Klub surađuje s Društvom za pomoć mentalno 
retardiranim osobama Krapina koja je nositelj brojnih akcija i projekata, s Udrugom Zlatno 
srce za koju su djeca prodavala narcise, s Ligom za borbu protiv raka, sudjeluju na 
manifestacijama uz Dan invalida, Dan volonter i na taj način aktivno sudjeluju u svjetskom 
pokretu za integraciju invalidnih osoba u normalan život lokalne zajednice.  

Osim toga gđa. Danica je od 1974. kao stalni terapeut vodila Klub liječenih 
alkoholičara Zabok. Klub je radio redovito pokrivajući čak područje do Zaprešića, Klanjca, 
Krapine, Zlatara i Huma na Sutli. Tijekom proteklih desetljeća kroz Klub Zabok prošlo je više 
od 2000 bolesnika, od čega je 1650 njih liječeno bolnički. Ostali su liječeni ambulantno u 
okviru psihijatrijske ambulante Opće bolnice Zabok u dogovoru s radnom organizacijom i 
liječničkom komisijom. 

Obzirom na potrebu organiziranja Kluba izvan radnog vremena i izvan Opće bolnice 
Zabok po svim pravilima registracije udruga 14. ožujka 2012. godine gđa. Danica je jedna 
od inicijatora osnivačke skupština Kluba liječenih alkoholičara „Hesta“, koji vrlo uspješno 
djeluje u Zaboku.  

Osim toga gđa. Danica je aktivna i vrijedna članica Ogranka Mh u Zaboku, te članica  
likovne sekcije "Josip Kaltnecker" KUD-a Zabok, koja je do sada imala 7 samostalnih izložbi, 
sudjelovala na preko dvadesetak skupnih izložbi, učestvovala na brojnim likovnim 
kolonijama humanitarnog karaktera. Osim toga, svoje radove često osobno poklanja u 
humanitarne svrhe.  

Gđi. Danici Posavec, za sav uložen trud i postignute rezultate, koji ne bi bili takvi da u 
njih nije uložila veliku dobrotu, razumijevanje i ljubav velika joj HVALA. Teta Danica kako 
je zovu njezini štićenici odiše onom rijetkom čistom ljubavi i dobrotom koja mami suze na 
oči.  
 
 

 PREDSJEDNIK 
                  G r a d s k o g  v i j e ć a 

  Zoran Krajačić 
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GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 

      
PREDMET: Prijedlog odluke  o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog  
                       plana uređenja gospodarske zone „Zabok 6“  
 
 Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 43. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije" br. 13/09 .), te članka 56. stavka 1., podstavak 2. Odluke o 
donošenju Prostornog plana uređenja grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“ broj 8/09 i 09/11),  Gradsko vijeće Grada Zaboka na 42. sjednici održanoj 13. 
veljače 2013. donijelo je Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
gospodarske zone „Zabok 6“   
  Temeljem članka 85. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji nositelj izrade 
nije proveo postupak javne rasprave jer se radi o slučaju usklađivanja sa dokumentom 
prostornog plana šireg područja, odnosno Prostornim planom uređenja Grada Zaboka. Kako 
se radi o izmjeni kartografskog prikaza broj 4. Uvjeti gradnje u smislu smanjenja minimalne 
površine parcele nisu od tijela i osoba određenih člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji zatraženi zahtjevi (podatci, smjernice i propisani dokumenti).  

Gradonačelnik dana 14.03.2013. godine utvrđuje Konačni prijedlog  I. izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Zabok 6“  i  dostavlja Gradskom 
vijeću na donošenje. 

Slijedom iznijetog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese Odluku o I. 
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone  
„Zabok 6“ u tekstu kako slijedi: 

 
Temeljem članka 100. Stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne 

novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 30. Statuta Grada Zaboka („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/09), Gradsko vijeće Grada Zaboka na 44. 
sjednici održanoj  26. ožujka 2013. donosi  

 
 O D L U K U  

 
o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone      

„Zabok 6“  
 
 

I. TEMELJNE ODREDBE 
Članak 1.  

 



 Donose se I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske 
zone   „Zabok 6“ (u daljnjem tekstu: Plan) izrađen od Arhitektosnki atelier deset d.o.o. za 
arhitekturu i urbanizam, Zagreb, Hebrangova 18.   
. 

Članak 2.  
  

 Sastavni dio ove Odluke je elaborat I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
gospodarske zone „Zabok 6“ koji se sastoji: 
 A Grafičkog dijela 
  Koji sadrži kartografski prikaz kojim se zamjenjuje kartografski prikaz broj 4. Uvjeti 
gradnje istoga naziva iz Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Zabok 6“ 
  
II. PRIJALEZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
 

Uvid u ovaj plan moguć je u prostorijama Grada Zaboka, Upravnom odjelu za 
komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Zabok, Zivtov trg 10 i Krapinsko-zagorskoj županiji, 
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, Kumrovečka 6. 

 
Članak 16.    

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije". 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 
KLASA:350-02/13-01/01 
URBROJ: 2197/01-01-02-13-6  
Zabok, 26. ožujak 2013.  
 
 
 

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: 400-05/13-01/01 
URBROJ: 2197/01-01-13-2 
Zabok, 11.03.2013 
            GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
Predmet: Dječji vrtić «Zipkica», S. Radića 15, Zabok 
      Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2012. godinu 
 

Sukladno članku 60. Statuta Grada Zaboka, Grad Zabok prati rad, daje preporuke, 
mišljenja, očitovanja i poduzima mjere prema pravnim osobama kojih je osnivač ili 
suosnivač, odnosno koje su u njegovom vlasništvu ili suvlasništvu.  

Pravne osobe iz prethodnog stavka ovog članka dužne su Gradu Zaboku podnijeti 
najmanje jednom godišnje, sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima same pravne 
osobe, izvješće o radu i poslovanju te osobe. Gradonačelnik na podnesene izvještaje daje 
svoje mišljenje i moguće preporuke, a podnesene izvještaje razmatra Gradsko vijeće. 
 Dječji vrtić «Zipkica» iz Zaboka, Stjepana Radića 15, dostavio je dana 12. veljače 
2013. godine Gradu Zaboku financijske izvještaje za 2012. godine te godišnji izvještaj o radu 
za odgojno obrazovnu 2011/2012. godinu.  
 Temeljem gore navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da primi 
na znanje navedene izvještaje, te da donese Zaključak u tekstu kako slijedi:  
 

Povodom razmatranja  godišnjeg izvještaja o radu Dječjeg vrtića «Zipkica» iz Zaboka, 
Stjepana Radića 15 za odgojno-obrazovnu godinu 2011./2012. i financijskih izvještaja za 
2012. godinu, a na temelju članaka 30. i 60. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije» br. 13/09.), 

 Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 44. sjednici održanoj dana ---. ožujka 2013. 
godine, donosi sljedeći  

ZAKLJUČAK  
 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje godišnji izvještaj o radu Dječjeg 
vrtića «Zipkica» iz Zaboka za odgojno-obrazovnu 2011./12. godinu, kao i financijske 
izvještaje za 2012. godinu u kojima su iskazani:  
 - ukupni prihodi i primici u iznosu od 5.050.262 Kn 
 - ukupni rashodi i izdaci  u iznosu od 5.067.704 Kn  
 - manjak prihoda poslovanja u iznosu od 17.442 Kn  
   

II. Financijske izvještaje za 2012. godinu prihvatilo je i donijelo Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića «Zipkica» na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. veljače 2013. godine.  

 
III. Predmetni izvještaji iz točke I. ovog Zaključka daju se u prilogu ovom Zaključku i 

čine njegov sastavni dio.  
         GRADONAČELNIK  
             Ivan Hanžek, oec. 

















































































 
 

 
 
 
 
 


