
KLASA: 021-05/15-01/07                                

Urbroj: 2197/01-03/4-15-7                            

SKRAĆENI  ZAPISNIK 

 

sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada  Zaboka,  održane 15. rujna 2015. u gradskoj vijećnici s 

početkom u 18,00 sati. 

Sjednici su prisutni: predsjednik Žarko Ivančić, oec., potpredsjednici: Štefanija Keresteš i 

Ernest Oremuš, oec., te članovi: Zoran Krajačić, Bojana Birač, bacc.oec., Ivan Krajačić, Valter 

Siladi, Stjepan Fotivec, oec. i Petar Vrančić, dipl. oec. 

Sjednici nisu prisutni: Višnja Kukolja, Dragutin Tisanić, Alen Gerek, dipl. ing. 

agroekonomije, Martina Rubil Skitanić, prof., Milivoj Gregurić, dipl. ing.  i Željko Belina, dipl. 

ing. 

Nadalje, sjednici su prisutni: Gradonačelnik Ivan Hanžek, oec., Nevenka Gregurić, zamjenica 

gradonačelnika, Marija Sinković, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za financije, Danijel 

Tuđa, inž. građ. v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, 

Kruno Čačko, dipl. iur., samostalni upravni referent u Uredu Grada, Valerija Pavlović, dipl. oec. 

viši stručni suradnik za financije, Karla Trgovec, predsjednica Savjeta mladih Grada Zaboka, 

Mario Mihovilić, dipl. ing. stroj., direktor Zagorskog vodovoda d.o.o., Renato Ljubić, dipl. polit., 

predsjednik Upravnog vijeća DV Zipkica, novinarka Zagorskog lista Maja Poljak te Darko Fiket i 

Manuela Franc, novinari 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 (9 od 15 članova) 

pa se može pravovaljano odlučivati. 

Predložio je dopunu dnevnog reda točkom 12. koja glasi: 

Izgradnja sportske dvorane uz Gimnaziju u Zaboku - DIV d.o.o., uvođenje podizvoditelja, 

prijedlog zaključka – materijal je podijeljen kod ulaza, a obrazloženje će dati Danijel Tuđa.  

Vijećnička pitanja i prijedlozi postaju točkom 13.  

Dopuna dnevnog reda jednoglasno je usvojena te nakon toga jednoglasno utvrđen slijedeći  

 

D n e v n i     r e d 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane  

    29.  lipnja 2015., 

2. Zagorski vodovod d.o.o.  za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Godišnje izvješće o radu i  

    financijska izvješća za 2014., 

3. Prijedlog polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2015., 

4. Izvješća o polugodišnjem izvršenju: 

 -  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015., 

 -  Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.  

 -  Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015., 

 -  Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2015.,  

 -  Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,  

 -  Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015.,  

 -  Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2015., 

 -  Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

    zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015., 

  - Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015., 

5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2015., 

6. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića ZIPKICA, Zabok, 

7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i   
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    zamjenika gradonačelnika Grada Zaboka, 

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Zaboka, 

9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati  

     davanjem koncesije, 

10. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb -  izgradnja brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok 

     1) Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama u k.o. Špičkovina, 

     2) Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama Grada Zaboka, 

11. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1.  

      lipnja do 31. kolovoza 2015., 

12. Izgradnja sportske dvorane uz Gimnaziju u Zaboku - DIV d.o.o., uvođenje podizvoditelja,   

13. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 

 

Prelazi se na rad po dnevnom redu 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane  

29. lipnja 2015. 

Bez primjedbi je verificiran Skraćeni zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, 

održane 29. lipnja 2015.  

 

Točka 2. 

Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Godišnje izvješće o radu i 

financijsko izvješće za 2014., 

Mario Mihovilić – pozdravlja prisutne, te iznosi da je Zagorski vodovod u 2014. godini poslovao 

dobro, u okvirima poslovanja tvrtke u 2013. godine. Nadalje iznosi ukupne ostvarene prihode, 

rashode, te dobitak poduzeća.  U odnosu na 2013.g. tvrtka ima malo manju dobit budući da su 

zbog izrazito kišne godine smanjeni prihodi na osnovu prodane vode, što je kompenzirano novom 

djelatnošću – odvodnjom pa su prihodi i rashodi negdje na istom nivou kao i 2013. Od 1.1. 2014. 

godine tvrtka je preuzela odvodnju od Komunalnog-Zabok d.o.o., Grada Zaboka i Zelenjak - 

Klanjec te je ukupno, krajem 2014., prenesena imovina oko 200 km odvodnje, što je velika 

imovina i obaveza. Zaposleno je nekoliko osoba na odvodnji, prijelazom iz navedenih društava ili 

novozapošljavanjem. Navodi da je ostalo još par općina koje nisu prenijele svoju imovinu. 

Trenutno su 3 projekta-investicije na području grada Zaboka u tijeku. Najmanji projekt bio je 1,5 

milijuna kuna na području tri jls - Zabok, Sveti Križ Začretje i Krapinske Toplice (Klupci) koji je 

završen. Drugi projekt obuhvaća Grad Zabok, Oroslavje i Veliko Trgovišće – cjevovodi Gredice:  

cjevovodi u Industrijskoj zoni (Zabok i Veliko Trgovišće), vrijednost projekta 15 milijuna 800 

kuna, planirani je završetak lipanj slijedeće godine, a radovi dobro napreduju. Treći projekt je 

najveći koji se gradi, a to je vodosprema Zabok (na „Popovom brijegu“). Ovo što je trenutačno 

vidljivo je 50% objekta, još će s lijeve i desne strane doći dio građevine te će to biti, poslije crpne 

stanice Gredice, najveći objekt u sustavu tvrtke, radovi dobro napreduju, a betonski radovi bi 

trebali biti gotovi do Nove godine. U sklopu tog projekta predviđen je vidikovac i šetnica za 

građane. Vrijednost samog objekta je skoro 20 milijuna kuna i izrazito je velik. Prošle godine 

smo završili rekonstrukciju crpne stanice Gredice, i sa ovim cjevovodima koje ćemo izmijeniti, 

slijedećih pedesetak godina mi bi trebali imati poprilično stabilnu distribuciju bez nekih kvarova. 

Žarko Ivančić iznosi da mi u Zaboku moramo biti zadovoljni sa svim navedenim investicijama i 

da u vodoopskrbi nije bilo problema. 
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Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka donijelo je jednoglasno (9 glasova za) slijedeći 

Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Godišnje izvješće o radu i financijska 

izvješća za 2014. godinu društva «Zagorski vodovod» d.o.o. za javnu vodoopskrbu i 

odvodnju, Ulica K. Š. Gjalskog 1 iz Zaboka u kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od   49.199.067,80 Kn  

- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od   49.140.811,07 Kn 

- dobitak prije oporezivanja           58.256,73 Kn 

- dobitak razdoblja               33.996,46 Kn  

          II. Skupština društva Zagorskog vodovoda d.o.o. razmotrila je i prihvatila Godišnje 

izvješće Uprave o poslovanju za 2014. godinu na svojoj godišnjoj Skupštini društva, održanoj 

dana 19. lipnja 2015. godine.  

         III. Odluka Skupštine društva o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju za 

2014. godinu, Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja te Odluka o uporabi dobitka, 

kao i Financijski izvještaji i izvještaji o poslovanju za 2014. godinu nalaze se u prilogu ovog 

Zaključka i čine njegov sastavni dio.  

 

Točka 3. 

Prijedlog polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2015. 

 

Marija Sinković – sukladno zakonskoj regulativi predlaže se usvajanje ovog izvještaja 

zajedno s programima koji su njegov sastavni dio. Prihod od poreza u ovoj godini je otprilike 4% 

manji u odnosu na proteklu godinu, dok su prve procjene bile da će biti manji za otprilike 10%. 

Ako su neke veličine u rashodima neizvršene, to ne znači da radovi nisu izvršeni, već znači da isti 

nisu situirani da bi mogli biti plaćeni. Uz obračun dano je detaljno obrazloženje. Danijel Tuđa - 

navodi da je tijekom ljeta Zabok bio jedno veliko gradilište. Rekonstruirali smo Ulicu 

K.Š.Gjalskog i Ulicu Mladih u Zaboku koji radovi su obuhvaćali izgradnju javne rasvjete, 

telekomunikacijske infrastrukture, izgrađeni su lijevi i desni skretači u Ulici K.Š. Gjalskog i na 

spoju s Ulicom M. Gupca, uređenje i proširenje pješačko-željezničkog prijelaza u razini. 

Završena je cesta s infrastrukturom i javnom rasvjetom u Gospodarskoj zoni – nastavak Ulice 

Ravnice, a projekat obuhvaća izgradnju ceste, javne rasvjete, mosta. Navedeni radovi su 

sufinancirani od strane Ministarstva poduzetništva. Dobra je suradnja s Fondom za zaštitu okoliša 

i energetsku učinkovitost u pogledu provedbe projekata energetske učinkovitosti. Završena je 

prva faza na društvenom domu Zaseka (zamijenjene salonitne ploče na krovu, postavljene solarne 

ploče i rekonstruirala se kotlovnica). Otvorene su ponude za drugu fazu – zamjenu stolarije i 

ugradnju toplinske ovojnice. Proveden je postupak za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, isto 

je nabavljeno i nalazi se u dvorištu Komunalno-Zabok, starom sjedištu tvrtke. Selit će se po 

naseljima sukladno planu kojeg će donijeti Komunalno-Zabok u suradnji s Gradom. Nabavljeni 

su i biokomposteri za biootpad, u postupku nabave su 2 komunalna vozila. Nabavlja se i ICT 

oprema, radi prikupljanja otpada po masi ili volumenu (sukladno zakonskoj regulativi). Pri 

završetku je nogostup u Naselju Tomeki, uređen Trg D. Domjanića i nogostup od semafora 

duljine cca 100 metara u Ulici I. i C. Huis. Valter Siladi - predviđeno 35.000 kuna za ulaganja u 

dječja igrališta, u groblje planirali 80.000, izvršeno 77.000 kuna. Možda bismo trebali dati više 

djeci. Danijel Tuđa – što se tiče groblja to su radovi na grobnim okvirima koji su dovršeni u 

2014. godini, a na naplatu su došli u siječnju ove godine. Dječja igrališta su sva obiđena, 

napravljen popis sprava i potreba te se sprave redovno popravljaju, ali to nije ušlo u izvještaj jer 

nije situirano. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (9 glasova za) donosi Odluku o 

polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2015. 
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Točka 4. 

Izvješća o polugodišnjem izvršenju: 

 -  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015., 

 -  Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.  

 -  Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015., 

 -  Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2015.,  

 -  Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,  

 -  Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015.,  

 -  Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2015., 

 -  Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

    zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015., 

  - Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. 

 

Obrazloženje je dano uz prethodnu točku dnevnog reda. 

Valter Siladi pita da li smo Pučkom otvorenom učilištu donirali u onom dijelu programa kako je 

bilo dogovoreno ili je sve ostalo na proračunom planiranih 125 tisuća kuna. Žarko Ivančić iznosi 

da je sve ostalo na tome, Pučko treba zatražiti dodatno financiranje, ali da će uskoro biti Upravno 

vijeće čije je on član pa će se raspraviti o daljnjim aktivnostima Učilišta. 

Nakon toga Gradsko vijeće Grada  Zaboka jednoglasno (9 glasova za)  usvaja sljedeća Izvješća: 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Gradu Zaboku za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. 

godine,  

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Zaboku za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima 

postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka 

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine. 

- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine. 

II.  

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

 

 

III.   

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije».  
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Točka 5. 

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2015. 

Bez rasprave Gradsko vijeće Zaboka jednoglasno (9 glasova za) je donijelo Zaključak:  

 Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj 

– lipanj 2015. 

 Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića ZIPKICA, Zabok 

Predsjednik upravnog vijeća Renato Ljubić iznosi da je 30 srpnja 2015. godine objavljen javni 

natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DV Zipkica. Upravno vijeće je na svojoj 2. sjednici 

održanoj dana 31. kolovoza 2015. godine donijelo prijedlog za Gradsko vijeće. Na natječaj se 

javilo troje kandidata za ravnatelja. Svi kandidati su se prijavili u roku, dostavili potpunu 

dokumentaciju sukladno natječaju. Po raspravi, Upravno vijeće je predložilo Dijanu Lovinčić 

Crnković za slijedeći mandat. 

 Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (9 glasova za) je donijelo:  

 

Rješenje 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića ZIPKICA  
 

I. Dijanu Lovinčić-Crnković iz Zaboka, Hum Zabočki 29a, imenuje se ravnateljicom 

Dječjeg vrtića Zipkica na vrijeme od 4 (četiri) godine, počevši od 1. studenog 2015. godine. 

 II. Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zipkica sklopiti ugovor o 

radu s Dijanom Lovinčić-Crnković. 

Obrazloženje 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zipkica objavilo je 30. srpnja 2015. godine u Večernjem 

listu javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja te ustanove, s rokom od 15 dana za prijavu na 

natječaj. Uvjeti za imenovanje utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu i ima najmanje 

pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja). 

Po provedenom natječaju Upravno vijeće utvrdilo je da su u otvorenom roku pristigle tri 

prijave, te da sve tri kandidatkinje koje su se prijavile na natječaj: Vlasta Držić, Zaprešić, Jure 

Petrekovića 1, Dijana Čavlek, Varaždin, Irme Gorzo 11 i Dijana Lovinčić-Crnković, Zabok, Hum 

Zabočki 29a,  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.  

Nadalje, Upravno vijeće jednoglasno je na svojoj 2. sjednici, održanoj 31. kolovoza 2015., 

predložilo Gradskom vijeću Grada Zaboka imenovanje Dijane Lovinčić-Crnković ravnateljicom.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka razmotrilo je i prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća te je 

odlučilo kao u izreci. 

Pouka o pravnom lijeku: 

 Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom 

Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. 

 

Točka 7. 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće 

gradonačelnika i  zamjenika gradonačelnika Grada Zaboka 

Obrazloženje je dao Kruno Čačko. Riječ je o tehničkom usklađenju sa Uputom kojom je 

Ministarstvo uprave obavijestilo sve općine, gradove i županije o potrebi usklađenja akata kojima 

se uređuju prava dužnosnika kada isti dužnost obavljaju profesionalno. Navedena uputa rezultat 

je različitog postupanja na terenu i zbog toga je ta Uputa izrađena. Sadašnja Odluka koja je na 
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snazi je u skladu s tom Uputom, međutim, radi terminološkog usklađenja sa Uputom predlaže se 

ova izmjena odluke.  

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (9 glasova za) donosi:  

 

Odluku o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i  

zamjenika gradonačelnika Grada Zaboka 

 

Članak 1. 

 U Odluci o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 11/10.), u 

članku 2. iza riječi „prava iz rada“ dodaju se riječi „(prava iz mirovinskog i zdravstvenog 

osiguranja te pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem 

dužnosti kao što su troškovi prijevoza, dnevnica za službeno putovanje, pravo na korištenje 

službenog automobila i sl.)“. 

Članak 2. 

 Članak 6. Odluke briše se. 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije”. 

 

Točka 8. 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 

Zaboka 

Obrazloženje je dao Danijel Tuđa. U ožujku 2015. godine stupio je na snagu Zakon o 

pogrebničkoj djelatnosti (koji je stavio van snage odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu) 

koji govori da prijevoz pokojnika više nije komunalna djelatnost te u tom smislu Grad mora 

svoju odluku prilagoditi zakonskoj regulativi.  

Ivan Hanžek ističe da nema više koncesije za tu djelatnost. 

 Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (9 glasova za) donosi: 

  

Odluku o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Zaboka 

Članak 1. 

U članku 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Zaboka („Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 21/10.) u točci 7. riječi „i prijevoz pokojnika“ brišu se. 

 

Članak 2. 

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

Krapinsko-zagorske županije“. 

 

Točka 9. 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati  

davanjem koncesije 

Obrazloženje je dao Danijel Tuđa. Budući da prijevoz pokojnika više nije komunalna djelatnost 

potrebno je izvršiti izmjenu Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati davanjem 

koncesije. 
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Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (9 glasova za) donosi: 

  

Odluku o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima  

koje će se obavljati davanjem koncesije 

 

Članak 1. 

 U članku 2. stavku 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati davanjem 

koncesije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 32/13.) alineja 1. briše se. 

Dosadašnje alineje 2. i 3. postaju alineja 1. i 2. 

 U članku 2. stavak 2. briše se. Dosadašnji stavci 3.,4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4. 

 

Članak 2. 

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

Krapinsko-zagorske županije“. 

 

Točka 10. 

 Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb -  izgradnja brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok 

1) Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama u k.o. Špičkovina, 

2) Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama Grada Zaboka, 

Obrazloženje je dao Kruno Čačko. Riječ je o investiciji Hrvatskih cesta brza cesta Popovec-

Marija Bistrica-Zabok, šestoj fazi, o rješavanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu dobivanja 

građevinske dozvole. Grad je dužan prema Zakonu o rješavanju imovinsko pravnih odnosa…  

prenijeti prava vlasništva na nekretninama, radi izgradnje infrastrukturnog objekta (brze ceste). 

Hrvatske ceste su podnijele Gradu Zaboku zahtjev za prijenos prava vlasništva. Napominje da su 

dvije podtočke ove točke dnevnog reda povezane - jednom kad se skine javno dobro s tih 

nekretnina omogućuje se prijenos prava vlasništva nekretnina na Hrvatske ceste. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (9 glasova za) donosi:  

Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama u k.o. Špičkovina  

u svrhu izgradnje brze ceste Popovec - Marija Bistrica – Zabok  

I. Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na: 

- nekretnini oznake kčbr. 2186/3, put, površine 175m² (49 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2286/2, put, površine 32m² (9 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2295/6, put, površine 1056m² (294 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 

k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2295/7, put, površine 885m² (246 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 

k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2295/8, put, površine 52m² (14 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2297/6, put, površine 1137m² (316 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 

k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2297/7, put, površine 860m² (239 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 

k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2297/8, put, površine 49m² (14 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2344/2, put, površine 81m² (23 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2376/3, put, površine 157m² (44 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 
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- nekretnini oznake kčbr. 2388/2, put, površine 84m² (23 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2490/3, put, površine 127m² (35 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2490/4, put, površine 46m² (13 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2490/5, put, površine 90m² (25 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2562/3, put, površine 236m² (66 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2562/4, put, površine 349m² (97 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2562/5, put, površine 149m² (41 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2610/4, put, površine 1568m² (436 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, 

k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, 

- nekretnini oznake kčbr. 2612/3, put, površine 275m² (76 čhv), upisan u z-k.ul. 2058, k.o. 

Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi. 

 

II. Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Zabok, provest će ovu Odluku u 

zemljišnim knjigama, tako da će nekretnine iz točke I. ove Odluke brisati iz postojećeg 

zemljišno-knjižnog uloška broj 2058, k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj uporabi, te iste upisati 

u odgovarajući zemljišnoknjižni uložak kao vlasništvo Grada Zaboka. 

 

III. Obvezuje se investitor izgradnje brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok, 

Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, da osigura zemljište i uredi prikladni put do svih 

katastarskih čestica koje ukidanjem svojstva javnog dobra sukladno ovoj Odluci, više neće imati 

pristup javno-prometnoj površini.  

 

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 

Obrazloženje 

 Utvrđuje se da nekretnine oznake kčbr. 2186/3, put, površine 175m² (49 čhv), kčbr. 

2286/2, put, površine 32m² (9 čhv), kčbr. 2295/6, put, površine 1056m² (294 čhv), kčbr. 2295/7, 

put, površine 885m² (246 čhv), kčbr. 2295/8, put, površine 52m² (14 čhv), kčbr. 2297/6, put, 

površine 1137m² (316 čhv), kčbr. 2297/7, put, površine 860m² (239 čhv), kčbr. 2297/8, put, 

površine 49m² (14 čhv), kčbr. 2344/2, put, površine 81m² (23 čhv), kčbr. 2376/3, put, površine 

157m² (44 čhv), kčbr. 2388/2, put, površine 84m² (23 čhv), kčbr. 2490/3, put, površine 127m² (35 

čhv), kčbr. 2490/4, put, površine 46m² (13 čhv), kčbr. 2490/5, put, površine 90m² (25 čhv), kčbr. 

2562/3, put, površine 236m² (66 čhv), kčbr. 2562/4, put, površine 349m² (97 čhv), kčbr. 2562/5, 

put, površine 149m² (41 čhv), kčbr. 2610/4, put, površine 1568m² (436 čhv), kčbr. 2612/3, put, 

površine 275m² (76 čhv), sve dolaze upisane u z-k.ul. 2058, k.o. Špičkovina, kao javno dobro u 

općoj uporabi. 

 Utvrđuje se da su predmetne nekretnine obuhvaćene trasom brze ceste Popovec - Marija 

Bistrica - Zabok.  

Svojstvo javnog dobra u općoj uporabi skida se sa navedenih nekretnina kako bi iste 

mogle biti predmetom prijenosa prava vlasništva na investitora – Hrvatske ceste d.o.o. iz 

Zagreba, u ime i za račun Republike Hrvatske.  
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Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (9 glasova za) donosi:  

 

Odluku o prijenosu prava vlasništva na nekretninama Grada Zaboka  

za potrebe izgradnje brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok 

I. Utvrđuje se da su Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3 investitor izgradnje 

brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok za koju investiciju je izdana Lokacijska dozvola 

KLASA: UP/I-350-05/07-01/212 URBROJ: 531-06-2-1-08-36 KM, Rješenje o produžetku 

Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/11-01/17 URBROJ: 531-06-2-1-11-2, Izmjena i 

dopuna Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/12-01/232 URBROJ: 531-05-13-14 KM. 

 

II. Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Zaboka donijelo Odluku o ukidanju svojstva 

javnog dobra KLASA: UP/I-943-03/15-01/01 URBROJ: 2197/01-02-15-2  dana 15. rujna 2015. 

godine, na nekretninama oznake kčbr. 2186/3, put, površine 175m² (49 čhv), kčbr. 2286/2, put, 

površine 32m² (9 čhv), kčbr. 2295/6, put, površine 1056m² (294 čhv), kčbr. 2295/7, put, površine 

885m² (246 čhv), kčbr. 2295/8, put, površine 52m² (14 čhv), kčbr. 2297/6, put, površine 1137m² 

(316 čhv), kčbr. 2297/7, put, površine 860m² (239 čhv), kčbr. 2297/8, put, površine 49m² (14 

čhv), kčbr. 2344/2, put, površine 81m² (23 čhv), kčbr. 2376/3, put, površine 157m² (44 čhv), 

kčbr. 2388/2, put, površine 84m² (23 čhv), kčbr. 2490/3, put, površine 127m² (35 čhv), kčbr. 

2490/4, put, površine 46m² (13 čhv), kčbr. 2490/5, put, površine 90m² (25 čhv), kčbr. 2562/3, 

put, površine 236m² (66 čhv), kčbr. 2562/4, put, površine 349m² (97 čhv), kčbr. 2562/5, put, 

površine 149m² (41 čhv), kčbr. 2610/4, put, površine 1568m² (436 čhv), kčbr. 2612/3, put, 

površine 275m² (76 čhv), sve upisane u z-k.ul. 2058, k.o. Špičkovina, javno dobro u općoj 

uporabi. 

Utvrđuje se da su Hrvatske ceste d.o.o. podnijele zahtjev za prijenos prava vlasništva na 

gore navedenim nekretninama te na nekretnini oznake kčbr. 2342/4, livada, površina 46m² 

(13čhv), upisanoj u z.k.ul.br. 992 k.o. Špičkovina kao vlasništvo Grada Zaboka. 

 

III. Sve nekretnine navedene u točki II. ove Odluke, po ukidanju svojstva javnog dobra te 

upisu prava vlasništva Grada Zaboka na istima, prenose se bez naknade investitoru – Hrvatskim 

cestama d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, u svrhu izgradnje infrastrukturne građevine, brze ceste 

Popovec – Marija Bistrica – Zabok. 

IV. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, oec., na sklapanje ugovora s 

Hrvatskim cestama d.o.o. kojim će se urediti pitanje prijenosa prava vlasništva na predmetnim 

nekretninama. 

 

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 

 

Točka 11. 

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1.  

lipnja do 31. kolovoza 2015. 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (9 glasova za) donosi: 

  

Zaključak 

 

I. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o 

korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. lipnja do 31. kolovoza 2015. godine. 

II.  

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



 10 

 

Točka 12. 

Izgradnja sportske dvorane uz Gimnaziju u Zaboku - DIV d.o.o., uvođenje podizvoditelja, 

- Prijedlog zaključka 

Danijel Tuđa - podsjeća da je tvrtka DIV sklopila s Gradom Zabokom ugovor za izgradnju  

sportske dvorane uz građevinu Gimnazije „A.G. Matoš“ u Zaboku i rekonstrukciju kotlovnice. 

Obzirom da se u osnovnom ugovoru tvrtka DIV obvezala da će sve radove izvesti svojim 

kapacitetima, mehanizacijom i ljudstvom sve u skladu s javnom nabavom, oni sada traže 

uvođenje podizvođača s obzirom da svojim kapacitetima ne mogu izvesti sve predviđene radove.  

Zakon im dopušta da mogu do 30% radova dati da im izvede podizvođač ukoliko se grad-

naručitelj suglasi s time.  Fotivec Stjepan – podržava upravu u praćenju izgradnje dvorane te 

posebno pohvaljuje nadzor. Smatra da ovaj uvjet DIV-a nije problem ukoliko se izvrši glavna 

obveza, a to je izgradnja dvorane do kraja ove godine. DIV-u je potrebno dati do znanja, ispred 

Grada, da je gotovo s ustupcima ili popustima prema njima te neka se organiziraju i neka objekat 

naprave u roku do kraja godine.  

Valter Siladi – suglasan je s izlaganjem Stjepana Fotivca. Napominje da nije bio ni za prošli 

aneks, ne vjeruje da će to biti gotovo do kraja godine. Navodi da smo dosad u roku godine i pol 

potpisali tri aneksa ugovoru. Danijel Tuđa -  slaže se s gospodinom Fotivcem i gosp. Siladijem. 

Pojašnjava da je do sklapanja prva dva aneksa došlo radi promjene žiro računa izvođača i 

ugovaranja mogućnosti da Ministarstvo direktno plati izvođaču. Samo trećim aneksom je 

produžen ugovorni rok za izgradnju. Žarko Ivančić moli vijećnike za još malo strpljenja, 

dvorana se dugo čekala, predlaže da damo DIV-u još priliku, da popratimo radove i tempo 

izgradnje u slijedećih mjesec dana, te da nakon toga kao Vijeće uputimo jedan dopis sa 

mišljenjima i očekivanjima, jer još uvijek stignemo reagirati. Mišljenja je da se sad prihvati ovaj 

zaključak o uvođenju podizvoditelja.    

Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 8 glasova za i jednim suzdržanim glasom 

donosi:  

Zaključak 

I. Odobrava se tvrtki DIV d.o.o. iz Samobora, Bobovica 10a, uvođenje podizvoditelja za 

izvršenje Ugovora o javnim radovima za izgradnju sportske dvorane uz građevinu Gimnaziju A. 

G. Matoša u Zaboku i rekonstrukciju kotlovnice u Gimnaziji po načelu „ključ u ruke“.  

Vrijednost sklopljenog ugovora iznosi 29.823.758,95 kuna sa PDV-om.  

 II. Ukupni udio jednog ili više novih podizvoditelja ne smije prijeći 30% vrijednosti 

ugovora o javnoj nabavi iz točke I. ovog Zaključka. 

III. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje aneksa ugovora kojim se 

tvrtki DIV d.o.o. odobrava uvođenje podizvoditelja sukladno ovom zaključku i zakonskim 

propisima. 

Točka 13.  

Vijećnička pitanja i prijedlozi 

Bojana Birač – iznosi pohvale koje dolaze s više strana na izvršene radove vezane za prijelaz 

preko pruge (kod Zivtove upravne zgrade), te postavlja pitanje da li se planira proširenje kod 

DM-a odnosno skretanja s Ulice M. Gupca u Ulicu S. Radića. 

Ivan Hanžek – imovinsko pravno zgrada na navedenom križanju vlasništvo je kupca od  PZ 

Začretja (Ganga d.o.o. Split). Vlasnik objekta je i vlasnik tog komada zemljišta (nogostupa). 

Probat će se uspostaviti kontakt s novim vlasnikom zemljišta. Nažalost, s druge strane ceste je 

problem stare derutne štale za koju nisu uspjeli dosadašnji pregovori s vlasnicima, slaže se da je 

to kritična točka.  

Žarko Ivančić - iznosi da su mu se javljali ljudi koji su bili nestrpljivi radi prometa što se tiče 

radova u Zaboku koji su se odvijali ovog ljeta, ali moramo biti sretni jer drugi bi bili sretni da 

imaju takvu gužvu u prometu zbog radova kao što ima Zabok. Jedini problem je gusti promet u 
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Pavlovcu zbog izgradnje rotora, dosta pritužbi je došlo zbog navedene situacije. Apelira na 

gradske službe da obavijeste policiju da se češće kreću na tom dijelu da više patroliraju.  

Valter Siladi - nadovezuje se na izlaganje Žarka Ivančić na isti problem prometa u Pavlovcu, 

školska godina je počela i sve je dobro dok se ništa ne dogodi. Primjećuje da se autobusi i teški 

kamioni brzo voze kroz tako gusto naseljeni dio grada. Iznosi problem raskrižja - skretanja s 

Ulice M. Gupca prema Grabrovcu, s druge strane (dolazeći iz smjera Grabrovca) nema nikakvog 

znaka. Bilo bi dobro da se na cesti napravi trokut (horizontalna signalizacija). Iznosi problem u 

središtu Zaboka osvjetljenja nekoliko pješačkih prijelaza gdje djeca prelaze cestu da se pojača 

osvjetljenje  

Ivan Hanžek iznosi da će Grad prvo krenuti kod Vatikana sa testnim osvjetljenjem pješačkog 

prijelaza da se vidi da li je to rješenje koje će odgovarati potrebama. 

Petar Vrančić iznosi da su od ove godine prvi i drugi razredi i popodne u školi, tako da smatra 

da će ta svjetlosna signalizacija dobro doći. Iznosi da se isti problem koji je bio gosp. Krajačića u 

Lugu (oko noćnog kluba), događa navečer kod benzinske crpke Lukoila, kod autopraone - 

skupljaju se mladi s automobilima, konzumiraju alkoholna pića, „pale“ gume, trube, a policija ne 

reagira. Sve se događa u ranim večernjim satima. Smatra da bi se sa načelnikom policije trebalo 

porazgovarati i upozoriti na to ponašanje.   

Žarko Ivančić – iznosi da se po tom pitanju ne možemo oslanjati na Policiju, zbog toga što je 

njih premalo. Npr. za vikend je dežurna jedna patrola na cijelom području bivše Općine Zabok. 

Ivan Hanžek - ispred Udruge gradova ja i gradonačelnik Virovitice Kirin dobili smo zadatak 

pripremiti prijedlog zakona o komunalnoj ili gradskoj policiji koji ima cijela Europa. Razlog je 

da policija nema dovoljno kadrova za obavljanje svih dodijeljenih im poslova (pogotovo poslova 

koji nisu strogo kaznene naravi npr. javni red). Gradovi nužno ne traže sankcije i kažnjavanje, 

nego uvođenje reda. Policija je upoznata s tim problemom. 

Ivan Hanžek – na prijedlog Gradske uprave da smanjimo troškove papira i zaštitimo okoliš 

predlaže da se za vijećnike nabave tableti 10'', te da vijećnici elektronskim putem dobivaju  

pozive i materijale uz poziv. 

Žarko Ivančić – iznosi da više općinskih i gradskih vijeća to imaju, nije skupo, manji je trošak,  

predlaže da se pripremi informacija za uvođenje tableta. Poziva vijećnike na Zlatnu jesen 

zabočku 26. rujna 2015. godine. 

Ivan Hanžek – najavljuje isti dan ili, ovisno o vremenskim prilikama, u nedjelju, cjelodnevno 

događanje na aerodromu sa letačkim programima i drugim sadržajima. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u 19,05 sati. Akti donijeti 

na ovoj sjednici su izvršeni, prilažu se ovom Zapisniku te se predlaže verifikacija skraćenog 

zapisnika sa 20. Sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 15. rujna 2015. godine.  

 

 

 

         Zapisničar                                 PREDSJEDNIK 

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

                  Žarko Ivančić, oec. 

 

 


