
Klasa: 021-05/17-01/15 
Urbroj: 2197/01-02-17-5 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 21. lipnja 2017. u gradskoj vijećnici, 
s početkom u 18:00 sati. 

Prisutni: Žarko Ivančić, predsjednik, Nevenka Gregurić i Ernest Oremuš, potpredsjednici, 
te članovi: Krunoslav Kušan, Zoran Krajačić, Rino Valec, Bojana Birač, Martina Rubil Skitanić, 
Zoran Bunčec, Martina Repovečki, Franjo Jadek, Mario Videk i Nataša Hlaban. 

Sjednici nisu prisutni: Josip Horvatin i Valentino Herceg, oboje opravdano. 
 Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, zamjenica gradonačelnika 
Valentina Đurek, Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela za financije, Danijel Tuđa, v.d. 
pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Natalija Gretić, 
pročelnica Ureda Grada, Kruno Čačko, službenik Ureda Grada, Dražen Sinković, predsjednik 
Vatrogasne zajednice Grada Zaboka i novinarka Zagorskog lista Maja Poljak. 

 Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
Predsjednik  je predložio dopunu dnevnog reda točkom 9. radi hitnosti postupanja, a glasi: 

Nadsvođenje potoka Prosenik u Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice s 
nogostupom - utvrđivanje potrebe provođenja postupka javne nabave 

Dosadašnja Točka 9. Pitanja i prijedlozi postaje točkom 10. 
Dopuna dnevnog reda je usvojena jednoglasno, te predloženi dnevni red s usvojenom dopunom, 
kako slijedi: 

D n e v n i     r e d 
 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka,  
     održane 8. lipnja 2017., 
2. Prijedlog  izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka, 
3. Prijedlog odluke o porezima Grada Zaboka, 
4. Vatrogasna zajednica Grada Zabok, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2016., 
5.  Informacija o obavljenom proračunskom nadzoru Grada Zaboka za 2016., 
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti  na povećanje broja zaposlenih djelatnika  u DV  
    „Zipkica“, Zabok, 
7. Prijedlog imenovanja člana nadzornog odbora Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok, 
8. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. 4. do - 31. 5.  2017., 
9. Nadsvođenje potoka Prosenik u Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice s  
    nogostupom - utvrđivanje potrebe provođenja postupka javne nabave 
10. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 

 Prelazimo na rad po dnevnom redu 
Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada 
Zaboka održane 8. lipnja 2017. godine 
Na  Skraćeni zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti verificiran. 

Točka 2. 
Prijedlog  izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka 
Natalija Gretić - predlaže se uvođenje tableta koji će omogućiti sazivanje sjednica i dostavu 
materijala elektroničkim putem odnosno u elektroničkom obliku. Zoran Bunčec pita koja firma 
garantira sigurnost otvorenih e-mailova. Kruno Čačko – sigurnost garantira tvrtka Mario 
Commerce s kojom Grad Zabok ima sklopljen ugovor, a dane šifre za registraciju mogu se 
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promijeniti. Martina Rubil Skitanić pita koliko nabava tablet košta. Natalija Gretić - 40.000,00 
kn s torbicom i instalacijom. 
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Izmjene i dopune Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Zaboka, kako slijedi: 

Članak 1. 
 U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“ br. 9/13.), u članku 44. stavku 1. iza točke dodaje se rečenica kako slijedi: 
 „Sjednice Gradskog vijeća mogu se sazivati, a materijali za sjednice dostavljati i 
elektroničkim putem odnosno u elektroničkom obliku.“ 

Članak 2. 
 Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka stupaju na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 
 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o porezima Grada Zaboka 
Marija Sinković je dala obrazloženje uz Prijedlog odluke, slijedom promjene u zakonskoj 
regulativi ukida se porez na tvrtku ili naziv, te uvodi obveza uvođenja poreza na nekretnine, 
slijedom toga potrebno je donijeti novu Odluku o porezima Grada, koja će sadržavati odredbe o 
vrstama poreza, poreznim obveznicima, osnovicama i stopama za obračun, načinu plaćanja i dr.  
Od 1. siječnja 2018. Grad Zabok kao jedinica lokalne samouprave počet će utvrđivati i razrezivati 
porez na nekretnine, koji će zamijeniti komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za 
odmor, a o čemu  će ovo Gradsko vijeće  donijeti Odluka. Porez na nekretnine utvrđuju i 
naplaćuju tijela jedinica lokalne samouprave na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te 
jedinice. Stoga je Grad Zabok obvezan tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu 
Evidenciju o nekretninama koje se nalaze na području Grada i o poreznim obveznicima plaćanja 
poreza na nekretnine. Za prikupljanje podataka zadužen je Upravni odjel  za financije, koji je 
ovih dana poslao obavijest i odgovarajuće obrasce vlasnicima i korisnicima nekretnina na 
području Grada Zaboka da radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama, te radi 
pravilnog i pravovremenog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na 
nekretnine i zaduživanje obveznika plaćanja poreza dostave tražene podatke - rok je  31. 7. 2017. 
Osim toga napomenula je da ima jako puno dugovanja koja će se morati prisilno naplatiti. 
Martina Rubil Skitanić- pita da li ostaje porez na korištenje javnih površina za autobusni 
kolodvor, u dostavljenom Vodiču piše da se po dolasku naplaćuje 6 kn. Marija Sinković – radi 
se o odlukama koje su vrijedile do sada, to je iz nove odluke izbačeno. Jadek Franjo – pita 
vezano uz porez za postavu reklama na kandelabrima u iznosu od 20 kn po kom. Gradonačelnik 
obrazlaže da se radi o reklamnim panoima koji se postavljaju uz povremene manifestacije, npr. 
Rujan fest i sl., a ne fiksne reklame.  Danijel Tuđa -20 kn po komadu su posebne reklame -to u 
prijašnjoj odluci nije bilo. Martina Rubil Skitanić- iznosi da se na javnoj površini ispred 
Lesnine već dulje vrijeme  parkiraju šleperi, te pita da li se  planira naplaćivanje korištenje iste jer 
se korištenje drugih naplaćuje. Danijel Tuđa – Grad na tom dijelu pohranjuje kameni materijal 
za šodranje puteva, a primijećeno je parkiranje šlepera – razmotrit će se dan prijedlog i poduzeti 
mjere. Žarko Ivančić predlaže - naplatiti ili im zabraniti parkiranje, o poduzetom potrebno je 
obavijestiti ovo Vijeće. 
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluka o porezima Grada 
Zaboka. 

Točka 4. 
Vatrogasna zajednica Grada Zabok, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2016. 
Dražen Sinković, predsjednik  Vatrogasne zajednice je dao obrazloženje, opremljenost je dobra i  
suradnja s Gradom, te se nada da će takva biti i dalje. Napominje da  će se u gospodarskoj zoni 
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izgraditi Vatrogasni centar. Žarko Ivančić pohvaljuje rad Vatrogasne zajednice. Nakon toga, 
Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 
 I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o radu Vatrogasne zajednice 
Grada Zaboka za 2016. godinu kao i Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2016. godine u kojem su iskazani:  
 - ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 452.606,40 Kn 
 - ukupno ostvareni rashodi u iznosu od 508.764,62 Kn 
 - manjak prihoda u 2016. godini u iznosu od 56.158,22 Kn 
 - višak prihoda preneseni iz 2015. godine u iznosu od 127.900,67 Kn 

II. Izvješće o radu kao i Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu daju se u 
prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavi dio.  

Točka 5. 
Informacija o obavljenom proračunskom nadzoru Grada Zaboka za 2016. 
Marija Sinković je dala obrazloženje uz Informaciju. Nadzor je obavio ovlašteni službenik 
Ministarstva financija, Sektora za financijski i proračunski nadzor, Niko Rimac, voditelj odjela, 
viši inspektor. Temeljem izvršenog nadzora, koji je trajao oko 2 mjeseca,  sačinjen je Zapisnik a 
na iznesene primjedbe Grad Zabok se očitovao u propisanom roku. Primjedbe se odnose na 
nenaplaćene prihode. Vezano uz naplatu dospjelih potraživanja s osnove plaćanja komunalnog 
doprinosa većinom se radilo o zaduženju stanovništva tj. fizičkih osoba za naknadu za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, što je predstavljalo dodatno opterećenje  
stanovništva. Nadalje,  Grad je tijekom 2016. i prijašnjih godina obveznicima poslao izvode 
otvorenih stavaka i opomene pred ovrhu imajući u vidu kako bi prisilna naplata potraživanja 
ugrozila životne potrebe dužnika što bi utjecalo na smanjenje prihoda proračuna. Tijekom 2017. 
godine za dio obveznika plaćanja komunalnog doprinosa sa dospjelim nenaplaćenim 
potraživanjima pokrenute su mjere naplate – ponovljene opomene, a za dio dužnika je pokrenut 
postupak prisilne naplate ovrhom na novčanim sredstvima. Što se pak tiče nenaplaćenih 
potraživanja s osnove plaćanja komunalne naknade nadležno Upravno tijelo Grada kontinuirano 
vrši analize dospjelih nenaplaćenih potraživanja i obveznika plaćanja - većinom se radi o 
dužnicima koji se nalaze u stečaju, pred likvidacijom, odnosno već duži period ne posluju preko 
žiro računa ili su im računi ukinuti. Vezano uz dane primjedbe vezane uz nepoduzimanje svih 
mjera naplate komunalne naknade u tijeku je provođenje prisilnih mjera naplate ovrhom na 
novčanim sredstvima za poslovne subjekte, te će se iste nastaviti i dalje. 
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 
 
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvaća Informaciju o obavljenom proračunskom nadzoru 
Grada Zaboka za 2016. godinu.  
II. Sastavni dio ovog Zaključak čine preslike Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoru u 
Gradu Zaboku, Očitovanja Grada Zaboka na Zapisnik, kao i Odgovora Ministarstva financija na 
Očitovanje Grada.    

Točka 6.  
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti  na povećanje broja zaposlenih djelatnika  u DV  
 „Zipkica“, Zabok 
Natalija Gretić je dala obrazloženje - radi se o dvije  odgojiteljice radi novoprimljenih 63 djece. 
Potrebno je zadržati dodatnu jasličku skupinu iz protekle odgojno-obrazovne godine Nakon toga 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi slijedeću Odluku: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost Dječjem vrtiću Zipkica za 
povećanje broja djelatnika u odgojno-obrazovnoj 2017/2018 godini za: 
 - dvoje odgojitelja predškolske djece na određeno vrijeme – razdoblje od 1 godine, 
počevši od 1. rujna 2017. 
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            II. Suglasnost za povećanje broja djelatnika iz točke I. ove Odluke daje se uslijed potreba 
za dodatnom jasličkom skupinom iz prošle odgojno-obrazovne godine. 
 III. Dječji vrtić Zipkica je dužan osigurati potrebita sredstva u svom Financijskom planu. 

Grad Zabok će prema stvarnim potrebama a na temelju prijedloga Financijskog plana 
Dječjeg vrtića, u Proračunu osigurati sredstva za nesmetan rad DV Zipkica u povećanom 
kapacitetu, a vezano uz provođenje ove Odluke. 
 IV. DV Zipkica dužan se pri zapošljavanju djelatnika pridržavati zakonske regulative, te 
izraditi prijedlog Rebalansa financijskog plana u skladu sa Zakonom o proračunu. DV Zipkica 
dužan je postupak zapošljavanja novih djelatnika i ostale potrebne radnje provesti u rokovima 
koji će omogućiti nesmetani rad vrtića. 
 

Točka 7. 
Prijedlog imenovanja člana nadzornog odbora Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok 
Natalija Gretić  je dala kraće obrazloženje - Zagorski vodovod ima 25 gradova i općina 
osnivača, a Nadzorni odbor Zagorskog vodovoda ima 9 članova. Mandat članova nadzornog 
odbora traje 4 godine i istječe im 16. srpnja 2017. Martina Rubil Skitanić pita da li su dani neki 
uvjeti kod predlaganja kandidata. Natalija Gretić iznosi da Zakon  ne uvjetuje odgovarajuću 
stručnu spremu za članove Upravnog odbora. Žarko Ivančić napominje da je gosp. Oremuš 
obavljao funkciju člana Nadzornog odbora u prethodnom sazivu Vijeća na zadovoljavajući način 
te je ponovo predložen. 
Nakon toga Gradsko vijeće sa 9 glasova za i 4 glasa protiv donosi Zaključak, kako slijedi: 

Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok, K. Š. Gjalskog 1, predlaže se da u nadzorni 
odbor Zagorskog vodovoda d.o.o. imenuje Ernesta Oremuša iz Zaboka, Gubaševo 31d. 

Točka 8. 
Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. 4. do - 31. 5.  2017. 
Žarko Ivančić iznosi da isplata nije bilo. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o 
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. travnja do 31. svibnja 2017. godine. 

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

Točka 9. 
Nadsvođenje potoka Prosenik u Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice s 
nogostupom - utvrđivanje potrebe provođenja postupka javne nabave 
Danijel Tuđa je dao obrazloženje. Grad Zabok i Hrvatske vode sklopili su u kolovozu 2016. 
godine Sporazum o zajedničkoj suradnji na realizaciji izrade nadsvođenja potoka Prosenik u 
Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice s nogostupom, dionica: 0+597.00 – 0+722.88, 
Grad Zabok je preuzeo je obvezu ishođenja dokumentacije potrebne za gradnju, provedbu 
postupka javne nabave, kontrolu i vođenje realizacije svih ugovora, te rješavanje imovinsko-
pravnih odnosa, a Hrvatske vode su se obvezale financirati izvođenje radova nadsvođenja potoka, 
te sufinancirati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, provođenja stručnog nadzora, te 
provođenje tehničkog pregleda za izdavanje uporabne dozvole. Planirana vrijednost radova, 
stručnog nadzora, tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole iznosi 1.762.500,00 kuna. 
Stvarne vrijednosti definirat će se nakon provođenja postupka javne nabave. 
Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka bez rasprave  jednoglasno donosi slijedeću Odluku:  
I. Utvrđuje se potreba provođenja postupka javne nabave za izvođenje radova nadsvođenja 
potoka Prosenik u Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice s nogostupom, dionica: 
0+597.00 – 0+722.88. 
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 Grad Zabok i Hrvatske vode sklopili su Sporazum o zajedničkoj suradnji na realizaciji 
projekta iz stavka 1. ove točke.  
 II. Planirana vrijednost projekta iz točke I. ove Odluke iznosi 1.762.500,00 kuna.  

III. Sredstva iz točke II. ove odluke osigurat će se Izmjenama i dopunama Proračuna 
Grada Zaboka za 2017. godinu. 

IV. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka da provede potrebne radnje za provođenje 
postupka javne nabave za realizaciju projekta iz točke I. ove Odluke.  
 

Točka 10. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi  
Nataša Hlaban iznosi su najavljeni natječaji za revitalizaciju javnih prostora  za potrebe JLS i  
udruge civilnog društva, te predlaže da se pokrene priprema dokumentacije za uređenje prostora 
Regeneratora kao centra urbane kultura. Osim toga, podržava prijedlog da se put paralelan uz 
novu cestu prema Sv. Križu Začretju uredi kao biciklistička staza, te pita da li vezano uz ovu 
inicijativu ima novih informacija. Gradonačelnik iznosi da je za Regenerator izrađena 
dokumentacija koju treba revidirati i prilagoditi potrebama. Što se tiče staze došlo je do malog 
zastoja zbog lokalnih izbora. Slijede dogovori između gradonačelnika Grada Krapine, Zaboka i 
načelnika Općine Sv. Križ Začretje. Čitava ta dionica je pripremljena za asfaltiranje, osim 2 x po 
100 m koji nije spojen kod mosta u Grabrovcu i u Sv. Križu Začretju jedan manji dio. Puštanjem 
u promet nove prometnice, spomenuti put je postao vrlo atraktivan za bicikliste, konje i pješake. 
Za projekt su zainteresirani i Slovenci da se staza nastavi do Maclja i dalje. Staza je atraktivna za 
turiste: jahače, bicikliste, rekreativce. Predlaže da se o prijedlozima koje je iznijela Nataša 
Hlaban vodi računa kod izrade prijedloga proračuna za narednu godinu. Zoran Bunčec pita u 
kojoj je fazi prijava projekta - Dom u Proseniku. Danijel Tuđa – još nemamo informaciju o tome 
da li je projekt prošao na natječaju za Mjere ruralnog razvoja, za cestu Jadeki-Grdenci je predan 
puno ranije a da još nema povratne informacije. Prepostavlja da će se objava rezultata čekati do 
kraja godine. Zoran Bunčec pita što ako projekt ne prođe, koji su sljedeći koraci. Danijel Tuđa - 
možemo se javljati na druge natječaje npr. natječaj Fonda zaštite okoliša i energetsku 
učinkovitost, bitno je imati građevinsku dozvolu. Martina Rubil Skitanić pita  koja je daljnja 
dinamika radova po mjesnim odborima. Žarko Ivančić iznosi da planira poslije godišnjih 
odmora sazvati i posjetiti sve mjesne odbore, da se utvrde i razmotre potrebe, želje i prioriteti i 
mogućnosti. Danijel Tuđa - pri kraju je rekonstrukcija ulice K.Š. Gjalski, potrebno je kod 
industrijskog kolosijeka dodati još jednu šinu, postavljena je led rasvjete, dogovoren i uređen 
pristup na parkiralište HŽ-a i Dekora. Tijekom ljeta dogovorena je rekonstrukcija nogostupa od 
Naselja Borovčaki do Obrtničkog doma –oko 400 m, zamjena cestovnog rubnjaka, novi asfalt, 
upušteni rubnjaci za invalide. Prošli tjedan je obiđen MO I - Dubrava, Bračak i Špičkovina, u 
tijeku je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta. Rino Valec pita kakva je situacija u 
Jakuševcu s izgradnjom autobusnog stajališta. Danijel Tuđa – iznosi da su sredstva osigurana, 
problem je na terenu u pronalaženju lokacije – vlasnici potencijalnih lokacija nisu dozvolili 
izgradnju stajališta, te predlaže da zajedno obiđu teren i dogovore lokaciju za autobusno 
stajalište. Rino Valec iznosi problem prometa i parkiranja u ulici S. Radića. Žarko Ivančić 
iznosi da je Grad postavio stupiće na nogostupe kako bi se onemogućilo parkiranja, kod Vrtića je 
parkiralište označeno - samo za potrebe Vrtića, ne vidi drugu mogućnost osim kontrole policije. 
Danijel Tuđa – u tijeku je izrada projektne dokumentacije za ovu ulicu, potrebno je proširiti spoj  
ulice S. Radića i M. Gupca, problem je Turkova zgrada. Raskrižje treba proširiti i postaviti 
semafor. Rino Valec iznosi da je sličan problem i kod Doma strijelaca, predlaže uvođenje 
prometnog redara. Gradonačelnik napominje da nema svrhe jer nemaju mogućnost niti 
legitimirati osobe niti sankcionirati. Rino Valec predlaže da se umjesto stupića postave žardinjere 
sa cvijećem. Nevenka Gregurić napominje da MO Jakuševec još nije pronašao lokaciju za 
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stajalište, jer se građani ne mogu dogovoriti, a problem se  nastoji riješiti već dulje vrijeme. 
Zoran Bunčec pita u kojoj je fazi projekt izgradnje škole u Martinišću. Danijel Tuđa - izabrano 
je Povjerenstvo za provođenje natječaja, u postupku je nabava i izbor izvođača radova. 
Gradonačelnik - dogovorena je i izgradnja nogostupa. Martina Rubil Skitanić – predlaže 
uvođenje poljoprivrednog redara koji bi vodio računa o zapuštenom zemljištu, pisao opomene i 
kontrolirao izvršenje po poslanim opomenama. Za sad ovaj problem rješava s komunalnim 
redarom, neke opomene su već poslane. Žarko Ivančić iznosi da za sad te poslove obavlja 
komunalni redar. Napominje da je danas bilo polaganje vijenaca, te skreće pažnju vijećnicima da 
se na pozive odazivaju. U planu je prije godišnjih odmora još jedna sjednica Vijeća, a  ljetni 
odmor u kojem se ne održavaju sjednice Gradskog vijeća po Poslovniku traje od 26. srpnja do 19. 
kolovoza tekuće godine.  
Drugih pitanja nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u 
19,00  sati.  

Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni te se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika 
sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 21. lipnja 2017. godine. 

 
 

 
         Zapisničar                                  PREDSJEDNIK 
  Gordana Dugorepec                                                                         Gradskog vijeća 
                             Žarko Ivančić, oec.  
 


