
KLASA: 021-05/16-01/14                                
URBROJ: 2197/01-02-16-7 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 18. prosinca 2016. u gradskoj 
vijećnici, s početkom u 18:00 sati. 

Sjednici su prisutni: predsjednik Žarko Ivančić, potpredsjednici: Štefanija Keresteš i 
Ernest Oremuš, te članovi: Bojana Birač, Zoran Krajačić, Stjepan Fotivec, Petar Vrančić i Željko 
Hrastinski, Martina Rubil Skitanić, Damir Herčko, Ivan Krajačić, Dragutin Tisanić i Valter 
Siladi 

Sjednici nisu prisutni:Milivoj Gregurić i Željko Belina.  
Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, zamjenica gradonačelnika Nevenka 
Gregurić, Natalija Gretić, dipl. iur., pročelnica Ureda Grada, Marija Sinković, pročelnica 
Upravnog odjela za financije, Danijel Tuđa, v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo i javne potrebe, Kruno Čačko, samostalni upravni referent u Uredu Grada, Tihomir 
Vrančić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Zabok, Maja Poljak novinarka Zagorskog lista i 
Fiket Darko, novinar Radio Zaboka, 

Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
Žarko Ivančić, predsjednik Gradskog vijeća, otvorio je sjednicu u 18:00 sati, pozdravio 

sve prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Gradskog vijeća 
(13  od 15 članova), pa se može pravovaljano odlučivati. 
Gradsko vijeće  jednoglasno usvaja predloženi dnevni  red, kako slijedi: 

D n e v n i  r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća 22.11.2016., 
2. 1) Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2016. te projekcija 
        za 2017. i 2018., 
   2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2016., 
    3) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   
        u Gradu Zaboku za 2016., 
    4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim  
       otpadom u Gradu Zaboku za 2016., 
    5) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
         infrastrukture u Gradu Zaboka za 2016., 
    6) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2016., 
    7) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2016., 
    8) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016., 
    9) Prijedlog I. izmjena Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe 2016., 
3. 1) Prijedlog odluke o proračunu Grada Zaboka za 2017. te projekcija za 2018. i 2019., 
    2) Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2017., 
    3) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za  
        2017., 
    4) Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu  
        Zaboku za 2017., 
    5) Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboka 
        za 2017., 
    6) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2017., 
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    7) Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017., 
    8) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2017., 
    9) Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 
   10) Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017., 
   11) Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2017., 
   12) Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 
         nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2017., 
    13) Prijedlog programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2017., 
4. Komunalno-Zabok d.o.o., povjeravanje obavljanja poslova tržnice na malo, 
5. Plavinka d.o.o., prijedlozi odluka o povjeravanju poslova: 
          1) održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,           
          2) poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima,  
6. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi, 
7. Prijedlog odluke o prethodnoj suglasnosti POUZ-u za kupnju poslovnog prostora i donaciji, 
8. Rekonstrukcija Ulice K.Š.Gjalskog i križanja s Ulicom 103. brigade u Zaboku, 
9. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine za dječje igralište u Dubravi Zabočkoj, 
10. Mjere civilne zaštitite i spašavanja: 

1) Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2016., 
2) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. s fin.učincima za 2018.,2019.i 2020., 

11. Prijedlog odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Zaboka, 
12. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2016., 
13. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 

 
Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane    
dana 22. studenog 2016. godine 
Bez primjedbi verificiran je Skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 
održane dana 22. studenog 2016. godine. 
 

Točka 2. 
2. 1) Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2016. te projekcija 
        za 2017. i 2018., 
   2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2016., 
    3) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   
        u Gradu Zaboku za 2016., 
    4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim  
       otpadom u Gradu Zaboku za 2016., 
    5) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
         infrastrukture u Gradu Zaboka za 2016., 
    6) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2016., 
    7) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2016., 
    8) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016., 
    9) Prijedlog I. izmjena Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe 2016., 
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Marija Sinković je dala obrazloženje, a nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno 
(13 glasova za) donosi: 
1. Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2016. te projekcija za 2017. i 
2018. 
2) I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2016. 
Žarko Ivančić je predložio da se za izmjene I dopune programa glasa u paketu, što je Gradsko 
vijeće jednoglasno prihvatilo. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (13 glasova 
za) donosi: 
 3) I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu 
Zaboku za 2016. 
4) I. izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim  
otpadom u Gradu Zaboku za 2016. 
5)I.izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
    infrastrukture u Gradu Zaboka za 2016. 
6) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2016., 
7) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2016., 
8) I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016., 
9) I. izmjene Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe 2016., 

Točka 3. 
3. 1) Prijedlog odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2016., 
    2) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2016., 
    3) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016., 
    4) Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016., 
    5) Prijedlog programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2016., 
    6) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2016., 
    7) Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2016., 
    8) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2016., 
    9) Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova za 2016., 
   10) Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016., 
   11) Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2016., 
   12) Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 
         nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2016., 
    13) Prijedlog Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2016. 
 

Marija Sinković je dala obrazloženje, napomenula je da je Proračun planiran realno i oprezno sa 
ciljem da on bude ostvariv. Od prihoda se gube prihodi od poreza na tvrtku koji se od 01. 01. 
ukida. Što se tiče poreza na kuće za odmor on se ukida s 1. 01.2018. Ukida se i komunalna 
naknada – njih zamjenjuje porez na imovinu za koju će se baza podataka sređivati narednih 
godina. U ukupnom iznosu Proračuna uračunato je i oko 3 milijuna kuna viška od prošle godine, 
koji će se kroz godinu uložiti i rasporediti na neke nove projekte.  

Martina Rubil Skitanić vezano uz Program gradnje za 2017. traži pojašnjenje rekonstrukcije 
Ulice Stjepana Radića i Ulice Matije Gupca. Ivan Hanžek iznosi da se radi o problematičnom 
raskrižju - skretanje prema vrtiću, odnosno spomenuta rekonstrukcija spoja Ulice Stjepana 
Radića i Ulice Matije Gupca je nepregledno te će se učiniti sve da se uredi pristup tom skretanju. 
Raskrižje nepregledno a problem je i s parkiranjem. Budući nema prostora za proširenje ceste, 
pokušat će se riješiti uređenjem – nogostupa i time proširenje kolnika, pokušat će se uz pomoć 
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nekih institucija postaviti i semafor. Martina Rubil Skitanić traži pojašnjenje uz planiranu 
prometnica kroz Zivt- treća faza. Danijel Tuđa obrazlaže da je prva faza ulica K.Š. Gjalskog od 
Tintilina do Radničkog naselja, druga faza ulica J.B. Tita, a treća od Radničkog naselja do spoja 
sa Ulicom 103. Brigade. Gradonačelnik napominje da smo se nadali rekonstrukciji željezničkog 
kolodvora ali se to prolongira za 2018., a kako nema smisla čekati radi potrebe uređenja 
prometnice i javne rasvjete i oborinskih voda to je stavljeno u plan. Martina Rubil Skitanić pita 
da li su uzeti u obzir zahtjevi mjesnih odbora. Gradonačelnik - uzeti su u obzir prijedlozi koji su 
aktualni. Martina Rubil Skitanić pita gdje će se na otvorenoj tržnici postaviti tenda. 
Gradonačelnik obrazlaže da će se otvoren dio tržnice u cijelosti zatvoriti radi zaštite od oborina i 
propuha, postavit će se klizna vrata i montažna-demontažna tenda, a inicijativa je pokrenuta od 
OPG-ova koji će biti korisnici tog prostora, temeljem davanja u koncesiju. Žarko Ivančić 
obrazlaže da će se taj prostor urediti a na večer će se zatvarati tako da će se zaštititi od 
uništavanja. Gradonačelnik napominje da će se u cijelosti urediti i javni WC na prostoru tržnice. 
Martina Rubil Skitanić pita da li postoji idejni projekt za fontanu u parku M. Prpića i da li je 
potrebna. Gradonačelnik iznosi da je u parku M. Prpića bila fontana, ali je voda oticala u 
kanalizaciju pa je Mjesna zajednica zaključila da je to preveliki trošak, pa je zatvorena i 
pretvorena u pješčanik, ali je isti zagađivan od kućnih ljubimaca, pa je zatvoren. Dječje gradsko 
vijeće je potaknulo inicijativu da se postavi fontana,  danas to neće biti problem s obzirom da se 
može koristiti jedna te ista voda. Obavještava prisutne da je na trgu K.Š. Gjalskog postavljena 
nadzorna kamera kako bi se povećala sigurnost. Napominje da je razgovarao sa župnikom da se 
fontana postavi i na trgu kod crkve. Dragutin Tisanić vezano uz rekonstrukciju nogostupa i 
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa  u Jakuševcu Zabočkom predlaže dopunu- rješavanjem 
imovinsko-pravnih odnosa radi proširenja ceste Vučak od Dječjeg vrtića do Celjaka. Iznosi da je 
još prijašnjih godina predlagao da se riješi- radi se o suženoj cesti gdje se dva vozila ne mogu 
mimoići. Intenzitet vozila i pješaka na tom dijelu je velik  i ovaj problem  treba riješiti, spominje 
da je radi toga i gosp. Bašić uvukao potporni zid kako bi se mogla proširiti cesta i nogostup. 
Gradonačelnik iznosi da u Jakuševcu nema većih problema, ali idemo u rješavanje dva 
problema - da autobusi iz pravca Tisanić Jarka za Jakuševec mogu prijeći preko mosta  a da  
pješaci ne budu ugroženi, osim toga stavljeno je u program da se sa Županijskim cestama  i 
Trgocentrom riješi pristup Zadružnom domu i dućanu.  Što se tiče prijedloga gosp. Tisanića 
najveći problem je suženje puta, a sporan je i Markovićev potporni zid koji je napravljen na 
cestovnom zemljištu, rebalansom će se riješiti taj dio. Danijel Tuđa obrazlaže da je za cestu i 
nogostup u Jakuševcu Zabočkom  izrađen idejni projekt, parcelacijski elaborat i ishođena 
lokacijska dozvola. Predlaže da se za pješačku stazu od ulice S. Radića do Celjak Miljenka  
pripremi tehnička dokumentacija kroz poziciju proračuna - tehničke dokumentacije, odnosno da 
se pokrene postupak za izradu iste, jedino tada će se znati koliko od kojeg vlasnika treba otkupiti 
zemljište.  

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (13 glasova za) donosi slijedeće akte: 
1) Odluku o Proračunu Grada Zaboka za 2017. 
2) Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2017. 
3) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 
4) Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. 
5) Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017. 
6) Program javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017. 
7) Program socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017. 
8) Program javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2017. 
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9) Program utroška sredstava od prodaje stanova za 2017. 
10) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. 
11) Program raspodjele spomeničke rente za 2017. 
12) Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2017. 
13) Program utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2017. 

 
Točka 4. 

Komunalno-Zabok d.o.o., povjeravanje obavljanja poslova tržnice na malo 
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz prijedlog. Odlučeno je da se Komunalnom da na 
upravljanje zatvoreni dio tržnice na 10 godina, a otvoreni dio tržnice do sklapanja ugovora o 
koncesiji.  
Nakon toga, bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (13 glasova za) donosi 
slijedeću Odluku: 

I. Tržnicu kao komunalni objekt u vlasništvu Grada Zaboka čine dva etažirana poslovna 
prostora u zgradi M. Gupca 67 kako slijedi: 

- suvlasnički dio: 9880/390707 etažno vlasništvo (E-68) Lokal br. 9 u prizemlju, 
natkrivena tržnica, površine 98,80 m², a koji poslovni prostor se nalazi u zgradi nove tržnice u 
Zaboku, Ulica Matije Gupca 67 (zkčbr. 1935/1 (kčbr. 7378/1 k.o. Zabok) zk.ul.br. 5378 k.o. 
Zabok) i 

- suvlasnički dio: 25250/390707 etažno vlasništvo (E-69) Poslovni prostor br. 10 u 
prizemlju, otvorena tržnica, površine 252,50 m², a koji poslovni prostor se nalazi u Zaboku, Ulica 
Matije Gupca 67 (zkčbr. 1935/1 (7378/1 k.o. Zabok) zk.ul.br. 5378 k.o. Zabok). 

II. Gradsko vijeće Grada Zaboka odlučuje da će se Komunalnom-Zabok d.o.o. povjeriti: 
- obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo koja se obavlja u poslovnom prostoru - 

suvlasnički dio: 9880/390707 etažno vlasništvo (E-68) Lokal br. 9 u prizemlju, natkrivena 
tržnica, površine 98,80 m², na razdoblje od 10 godina, odnosno do 31.12.2026. godine. 

- obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo koja se obavlja u poslovnom prostoru - 
suvlasnički dio: 25250/390707 etažno vlasništvo (E-69) Poslovni prostor br. 10 u prizemlju, 
otvorena tržnica, površine 252,50 m², do sklapanja ugovora o koncesiji za obavljanje 
komunalne djelatnosti tržnice na malo. 

Obavljanje poslova povjerava se Komunalnom-Zabok d.o.o. bez obveze plaćanja naknade 
Gradu Zaboku, obzirom se radi o trgovačkom društvu u suvlasništvu grada. Komunalno-Zabok 
d.o.o. ima obvezu upravljanja i održavanje prostora tržnice. 

 III. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora kojima će se 
regulirati međusobna prava i obveze iz ovog Zaključka sa tvrtkom Komunalno - Zabok d.o.o. 
 

Točka 5. 
 Plavinka d.o.o., prijedlozi odluka o povjeravanju poslova: 
     1) održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,           
     2) poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima,  
 
Danijel Tuđa  je dao obrazloženje uz prijedloge, Nakon toga, bez rasprave, Gradsko vijeće 
Grada Zaboka jednoglasno (13 glasova za) donosi sljedeće  odluke :    
1) Odluka kojom se Plavinki  d.o.o. povjerava održavanje javnih zelenih površina, čišćenje 
javnih površina i održavanje groblja, kako slijedi:      
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 I. Trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Zaboka - PLAVINKA d.o.o. za obavljanje 
komunalnih djelatnosti iz Zaboka, M. Gupca 53 povjerava se obavljanje komunalnih djelatnosti: 

- održavanje javnih zelenih površina 
- čišćenje javnih površina 
- održavanje groblja. 

 II. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora kojima će se 
predmetne djelatnosti povjeriti na obavljanje tvrtki PLAVINKA d.o.o. na određeno vrijeme, od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2017. godine, a u skladu sa planiranim sredstvima u Proračunu Grada 
Zaboka za 2017. godinu. 
 
2) Odluku kojom se Plavinki d.o.o. povjeravaju poslovi nadzora i naplate parkiranja na 
javnim parkiralištima, kako slijedi: 
I. Trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Zaboka - PLAVINKA d.o.o. iz Zaboka, M. Gupca 53, 
povjerava se obavljanje poslova nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima grada 
Zaboka u 2017. 
II. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora kojim će se predmetni 
poslovi povjeriti na obavljanje PLAVINKI d.o.o. na određeno vrijeme, od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2017., pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen ugovor za 2016. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 
Danijel Tuđa je dao obrazloženje uz prijedlog odluke. Došlo je do promjena sukladno Zakonu. 
Prava iz socijalne skrbi dopunjena su odnosno proširena sukladno zakonu, te potrebama koje su 
se pokazale u praksi u odnosu na prava predškolske i školske djece i studenata: sufinanciranje 
troškova prijevoza, pomoć za nabavu udžbenika, pomoć za sufinanciranje produženog boravka, 
financiranje pomoćnika u nastavi, sufinanciranje troškova edukacije djece s teškoćama . Nadalje 
kriteriji za prava učenika osnovnih škola na besplatnu školsku kuhinju i sufinanciranje troškova 
ljetovanja preuzeti su iz Odluka osnovne škole koja ih aktivno primjenjuje.  Pravo ostalih građana 
definirano je sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u odnosu na podmirenje troškova ogrjeva 
korisnicima zajamčene minimalne naknade. Također je sada definirana dodjela poklon bona za 
nabavu prehrambenih proizvoda povodom božićnih i uskrsnih blagdana korisnicima jednokratne 
novčane pomoći. Novina koja je preuzeta iz Zakon o socijalnoj skrbi, je da nezaposlena radno 
sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi ako je uredno evidentirana kao 
nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje. Napominje da sve ove mjere Grad 
provodi, samo su sada iste usklađene s novim zakonom. 
Nakon toga, bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (sa 13. glasova za ) donosi 
Odluku o socijalnoj skrbi. 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o prethodnoj suglasnosti  POUZ-u za kupnju poslovnog prostora i 
donaciji, 
Natalija Gretić je dala obrazloženje. Krajem 2010. Galerija je uzeta u zakup prvotno kao 
izložbeni prostor ali s vremenom je postao vrlo atraktivan prostor za sva ostala događanja,  tako 
da se prostor počinje koristiti za razne koncerte, tada se nabavlja klavir, pa prostor koriste učenici 
glazbenih škola za svoje probe i događanja, održavaju se razne konferencije, predavanja za 
građane i udruge, poslovni uzlet, promocije knjiga i Cd-a, ali se javlja i sve veći interes za 
komercijalno korištenje dvorane od vanjskih subjekata – za seminare, predavanja, radionica i 
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slično.  Kupoprodajna cijena poslovnog prostora iznosila bi 202.725,00 Eura, plativo u kunama 
po srednjem tečaju na dan isplate. Grad Zabok isplatio bi u ovoj godini Pučkom otvorenom 
učilištu Zabok navedeni iznos kao kapitalnu donaciju, a Pučko učilište bi nakon etažacije prostora 
koji se nalazi neposredno uz galeriju, a koji bi omogućio da se u istom izvede sanitarni čvor ili 
spremište, sklopio ugovor o kupoprodaji. Sredstva za kapitalnu donaciju su osigurana rebalansom 
za 2016. godinu. Budući Pučko otvoreno učilište može stjecati nekretnine iznad 70.000,00 kuna  
samo uz prethodnu suglasnost gradskog vijeća, predlaže se donošenje predložene Odluke. 

Željko Hrastinski pita koliko iznosi zakupnina, te po kojoj cijeni se kupuje. Natalija 
Gretić zakupnina iznosi 12.000,00 kn mjesečno, a kupoprodajna cijena za predmetni poslovni 
prostor je povoljna. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (13 glasova za) donosi sljedeću 
Odluku: 

I. Pučkom otvorenom učilištu Zabok daje se prethodna suglasnost za stjecanje - kupnju poslovnog 
prostora u Zaboku, u zgradi ZIVTOV trg 1-15, odnosno za sklapanje predugovora kupoprodajnom 
ugovoru i glavnog kupoprodajnog ugovora kojim će Pučko otvoreno učilište kupiti poslovni prostor 
opisan u Odluci Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Zabok od 9. prosinca 2016. godine (poslovni 
prostor oznake A5, izložbeni prostor na prvom katu zgrade ukupne neto korisne površine 240,30 m² i 
pripadajuća mu natkrivena terasa na drugom katu zgrade 60,00 m², te prostor od 4,30 m² smješten 
neposredno između lifta i navedenog poslovnog prostora na I. katu), odnosno daje se prethodna suglasnost 
na Odluku Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Zabok od 9. prosinca 2016. godine. 

Predmetnim poslovnim prostorom od 2011. upravlja Pučko otvoreno učilište kao Velikom 
galerijom grada Zaboka, u kojoj se priređuju kulturno-umjetnička događanja  - izložbe, promocije, 
koncerti, priredbe, koriste ga glazbeni odjeli osnovnih i srednjih škola, te se organiziraju razne 
konferencije, seminari, predavanja, radionice, susreti i sl. Ovim stjecanjem prostora stvaraju se uvjeti za 
daljnji razvoj i ulaganja u kulturu, umjetnost i obrazovanje te ostale djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta. 

Utvrđuje se da je za predmetni prostor pribavljena procjena tržišne vrijednosti od ovlaštenog 
vještaka, da prostor ima uporabne dozvole i energetski certifikat te da će Grad Zabok prije sklapanja 
glavnog kupoprodajnog ugovora u zemljišnim knjigama brisati svoje pravo prvokupa. 
 II. Pučkom otvorenom učilištu za stjecanje predmetnog poslovnog prostora odobrava se isplata 
kapitalne donacije iz Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu u iznosu od 1.550.000,00 kuna. Pučko 
otvoreno učilište i Grad Zabok sklopit će ugovor o kapitalnoj donaciji kojim će se urediti međusobna 
prava i obveze obje strane. 
 Pučko otvoreno učilište dužno je prostor koristiti za obavljanje svojih djelatnosti, upravljati njime 
na način koji će omogućiti daljnji razvoj kulture, umjetnosti, obrazovanja,  poticati djelovanje udruga i 
ostalog civilnog sektora, a osobito je dužno istim upravljati ekonomično i svrhovito. 
 III. Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o I. izmjenama i dopunama 
Proračuna Grada Zaboka za 2016. te projekcija za 2017. i 2018. godinu.     

 
 

Točka 8.  
Rekonstrukcija Ulice K.Š.Gjalskog i križanja s Ulicom 103. brigade u Zaboku 
Nakon kraćeg obrazloženja Danijela Tuđe, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (13 
glasova za) donosi sljedeću Odluku: 

  I. Pristupa se rekonstrukciji Ulice K. Š. Gjalskog i križanja s Ulicom 103. brigade u 
Zaboku (prometnica kroz ZIVT - 3. faza). 

II. Sredstva za realizaciju projekta iz točke I. ove Odluke u iznosu od 800.000,00 kuna sa 
PDV-om osigurana su u Proračunu Grada Zaboka. 
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III. Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe da provede 
potrebne radnje i postupke nabave za realizaciju projekta iz točke I. ove Odluke u skladu sa 
zakonskim i podzakonskim propisima. 
 

Točka 9.  
Prijedlog odluke o kupnji nekretnine za dječje igralište u Dubravi Zabočkoj 
Natalija Gretić ja dala kraće obrazloženje. Pri pronalasku lokacije za smještaj dječjeg igrališta 
kao jedan od bitnih kriterija uzeta je sigurnost djece prilikom igre, odabrano je zemljište koje se 
nalazi uz slabo frekventnu nerazvrstanu cestu koja zaselak Gregurići povezuje s zaselkom Rafaji.  
Od Porezne uprave, Ispostave Zabok zatražena je informacija o prosječnoj tržišnoj vrijednosti 
1m² zemljišta koje se nalazi izvan granica građevinskog područja u k.o. Špičkovina. Prema 
podatku dostavljenom od Porezne uprave tržišna vrijednost 1m² navedenog zemljišta iznosi 8,93 
kune, odnosno ukupno 13.073,52 kune za cijelu nekretninu. Navedena cijena ponuđena je 
vlasnicima nekretnine te je ista prihvaćena. Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno (13 glasova za) donosi sljedeću Odluku: 

I. 
Grad Zabok kupuje nekretninu oznake kčbr. 379/6, pašnjak, površine 1464m², upisan u z.-

k.ul.br. 2468 k.o. Špičkovina za potrebe uređenja dječjeg igrališta u Dubravi Zabočkoj 
(Gregurići). 

Predmetna nekretnina kupuje se po tržišnoj cijeni od 8,93 kune za 1m² utvrđenoj prema 
službenim evidencijama Ministarstva financija – Porezne Uprave, Ispostave Zabok. 

II. 
Ovlašćuje se gradonačelnik Ivan Hanžek, oec., na sklapanje ugovora o kupoprodaji s 

vlasnicima nekretnine iz točke 1. ove Odluke. 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o I. izmjenama i dopunama 
Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu. 
 

Točka 10. 
Mjere civilne zaštitite i spašavanja: 

1) Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2016. godini 
2) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu s financijskim učincima 

za 2018., 2019. i 2020. godinu 
 

Kraće obrazloženje je dao Danijel Tuđa, a nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno (13 glasova za) donosi: ZAKLJUČAK o usvajanju Godišnje analize sustava 
civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2016. godini 
                                                                      I. 

Usvaja se Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2016. 
godini. 

                     II. 
Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2016. godini 

čini sastavni dio ovog Zaključka. 
                    III. 

  Ovaj Zaključak stupa na danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije". 
 



 9

2) ZAKLJUČAK o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu 
s financijskim učincima za 2018., 2019. i 2020. godinu 
                                                                      I. 

Usvaja se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu s financijskim 
učincima za 2018., 2019. i 2020. godinu. 

                     II. 
 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu s financijskim učincima za 
2018., 2019. i 2020. godinu iz točke I. čini sastavni dio ovog Zaključka. 

                    III. 
  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije". 
 

Točka 11. 
Prijedlog odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Zaboka 
Danijel Tuđa daje obrazloženje, iznosi da se prema dostavljenim zahtjevima pokazala  potreba 
investitora Krapinsko zagorski aerodrom za dopunom zone aerodroma  - letjelišta na području 
naselja Gubaševo za odvijanje gospodarskih aktivnosti za potrebe zračnog prometa te zahtjev da 
se parcela koja se nalazi  izvan građevinskog područja prenamjeni u zonu stambene i mješovite 
namjene. Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (sa 13. glasova za) donosi 
ODLUKU o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka.  
 

Točka 12. 
Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2016. 
Žarko Ivančić napominje da isplata nije bilo. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno (13 gl. za) donosi sljedeći Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o 
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 30. studenog 2016. godine. 

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

Točka 13. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi 
Danijel Tuđa iznosi da je povodom pitanja Siladi Valtera vezano uz zgradu HZMO kod crkve, 
komunalni redar izašao na teren i zatražio da saniraju stanje zgrade. Zaprimljen je odgovor da je 
sukladno Pravilniku HZMO-a o bagatelnoj nabavi u tijeku odabir izvođača na saniranju zgrade i 
okoliša i da će uočeni nedostaci biti otklonjeni u roku od 20 dana. Gradonačelnik iznosi da je 
Grad u dogovoru sa župnikom da se pokrene pitanje moguće zamjene ovog objekta sa župnin 
dvorom, kako bi se ovaj prenamijenio za društvene potrebe, muzej i dr. kulturne sadržaje. 
Informira prisutne da su završni radovi na sportskoj dvorani, pristupilo se završnom čiščenju, 
postavljeno je 29 nadzornih kamera i dr.  Prikuplja se sva potrebna dokumentacija kako bi se 
podnio zahtjev za tehnički pregled. 
Dragutin Tisanić predlaže da se za dodjelu priznanja Grada Zaboka predloži prof. Bidikov. 
Naime, istaknuo je njegove zasluge u obrazovanju ZIVT-ovih radnika, koji su se morali 
doškolovati, te je predložio da se o tome izjasni Gradsko vijeće, koje je podržalo prijedlog. 
Valter Siladi iznosi primjedbe građana da razina buke kod Tomeka prelazi dozvoljene decibele, 
zatim je skrenuo pažnju na problem - dvije ruševne zgrade u Zaboku: Turk (gospodarska zgrada ) 
i derutna zgrada u ulici A. Šenoe, te traži da se zahtjev pošalje građevinskoj inspekciji. Zatim je 
skrenuo pažnju na prometnu gužvu  na raskrižju kod Obrtničkog doma. Nakon rasprave u kojoj 
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su učesvovali: gradonačelnik i Žarko Ivančić zaključeno je da je problem nedostatak prometne 
kulture, te da pješaki prijelaz na tom dijelu treba maknuti. Valter Siladi iznosi da nije primijetio 
da je rasvjeta na pješačkim prijelazima pojačana. Gradonačenik iznosi da je rasvjeta pojačana. 
Danijel Tuđa – vezano uz buku kod Tomeka pita kako je došao do tog podatka (mjerenje buke) 
te da isto spada u nadležnost saniratne inspekcije, vezan uz problem ruševnih zgrada poduzet će 
se mjere. Gradonačelnik iznosi da do sada kod kontrola nije utvrđene razina buke preko 
dozvoljene granice, te napominje da lokalna samouprava nažalost nema nadležnosti nad nekim 
problemima  koji muče građane. 
Drugih pitanja nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u 
20,00 sati.  
Na kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik su svima zaželili  sretan Božić i 
novu 2017. godinu. 

Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, prilažu se ovom Zapisniku te se predlaže 
verifikacija skraćenog zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 18. prosinca 
2016. godine. 

 
 
         Zapisničar                                  PREDSJEDNIK 
  Gordana Dugorepec                                                                         Gradskog vijeća 
                             Žarko Ivančić, oec.  
     
 
 
 
 


