
 

KLASA: 021-05/13-01/15 
URBROJ: 2197/01-02-13-4 
 

 SKRAĆENI  ZAPISNIK 
 

sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada  Zaboka,  održane 13. studenog  2013. u  gradskoj 
vijećnici s početkom u 17,00 sati. 

Sjednici su prisutni: predsjednik Žarko Ivančić,oec., potpredsjednici: Štefanija 
Keresteš i Ernest Oremuš,oec. te članovi: Zoran Krajačić, Stjepan Fotivec, oec., Bojana 
Birač, bacc.oec., Višnja Kukolja i Ivan Krajačić. 

Sjednici nisu prisutni: Alen Gerek, dipl. ing. agroekonomije, Martina Rubil Skitanić, prof., 
Petar Vrančić, dipl. oec.,  Branko Piljek, dipl. oec.,  Milivoj Gregurić, dipl. ing., Valter Siladi 
i Željko Belina, dipl. ing.   

Nadalje, sjednici su prisutni: Gradonačelnik Ivan Hanžek,oec., Nevenka Gregurić, 
zamjenica gradonačelnika, Natalija Gretić, dipl.iur., pročelnica Ureda Grada, Marija Sinković, 
mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za financije, Željko Tomek, dipl. ing., pročelnik 
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Danijel Tuđa, inž. građ. viši 
stručni referent u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Valerija 
Pavlović, mag. oec., volonter u Upravnom odjelu za financije, Dijana Lovinčić-Crnković, 
ravnateljica Dječjeg vrtića, Manuela Franc, novinar Radio Zaboka, Maja Šimunić, novinar 
Zagorskog lista, Sebastijan Fuštin novinar i  Damir Jadan, snimatelj Net TV, Silva Videk, 
dopisnica Večernjeg lista, Senka Susović, novinar Radio Stubice.  

Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
Žarko Ivančić, predsjednik Gradskog vijeća otvorio je sjednicu u 17.00 sati, pozdravlja sve 
prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova (8 od 15) pa se može 
pravovaljano odlučivati, te predlaže dopunu dnevnog reda točkom 10. i 11. koje glase: 
10) Prijedlog odluke o kupoprodaji zemljišta za Izgradnju 1. faze nerazvrstane ceste preko 
potoka Sitnica 
 11)   Prijedlog odluke o   raspisivanju postupka javne nabave za izgradnju nerazvrstane ceste 
sa komunalnom infrastrukturom u gospodarskoj zoni u Zaboku preko potoka Sitnica do izlaza 
na DC1 kod Tifona,                 
Vijećnička pitanja i prijedlozi postaju točkom 12. 
Predložene dopune dnevnog reda su usvojene jednoglasno, a nakon toga jednoglasno je 
usvojen predloženi dnevni red s usvojenim dopunama, kako slijedi: 

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane  
    16. rujna 2013., 
2. Mandatna komisija, izvješće o prestanku mandata i početku mandata gradskog vijećnika, 
3. Zagorski vodovod d.o.o., K.Š.Gjalskog 1, Godišnje izvješće za 2012. godinu, 
4. Dječji vrtić Zipkica, S. Radića 15 
    4.1. Prethodna suglasnost na prijedloge izmjena i dopuna Statuta i Pravilnika o radu, 
    4.2. Izvještaj o radu 2012/2013 i Godišnji plan i program rada 2013/2014, 
5. Prijedlog odluke o prihvaćanju sklapanja Ugovora o neposrednom sufinanciranju nabave     
    komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području     
    Grada Zaboka, 
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 
    građevine, 
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka i  
     nezavisnih vijećnika, 
8. Prijedlog rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih  
    Nepogoda, 
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9. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. rujna  
    do 31. listopada 2013. Godine, 
10.Prijedlog odluke o kupoprodaji zemljišta za Izgradnju 1. faze nerazvrstane ceste preko 
potoka Sitnica 
11. Prijedlog odluke o   raspisivanju postupka javne nabave za izgradnju nerazvrstane ceste sa 
komunalnom infrastrukturom u gospodarskoj zoni u Zaboku preko potoka Sitnica do izlaza na 
DC1 kod Tifona,                 
12. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća  Grada Zaboka održane    
dana 16.  rujna 2013. 
Bez primjedbi verificiran je Skraćeni zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća  Grada Zaboka 
održane  dana 16.  rujna 2013., te se isti može potpisati. 

Točka 2.  
Mandatna komisija, izvješće o prestanku mandata i početku mandata gradskog 
vijećnika 
Žarko Ivančić, oec. napominje  su vijećnici primili Izvješće uz poziv, u tekstu kako slijedi: 
 I. Temeljem članka 80. stavka 1. točke 1. i stavka 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 
novine“ br. 144/12.) utvrđuje se 

- prestanak mandata zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Zaboka SANDRE 
ŠKREBLIN, Zabok, Trg D. Domjanića 5, s danom 23. listopada 2013. godine, zbog 
podnesene ostavke. 

II. Temeljem članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima utvrđuje se 
 - početak mandata zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Zaboka IVANA 
KRAJAČIĆA (SDP), Zabok, Lug Zabočki 85, s danom 25. listopada 2013. godine, 
neizabranog kandidata s kandidacijske liste SDP-HNS-HSS-HSU, u skladu s odredbama 
sporazuma sklopljenog između SDP-HNS-HSS-HSU kao predlagatelja liste. 
 III. Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 
 
Žarko Ivančić  konstatira početak mandata zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Zaboka 
IVANA KRAJAČIĆA s danom 25. listopada 2013., te ga pozvao da potpiše svečanu 
PRISEGU. Nakon predaje potpisane svečane prisege, predsjednik čestita gosp. Krajačiću na 
izboru. 

Točka 3. 
Zagorski vodovod d.o.o., K.Š.Gjalskog 1, Godišnje izvješće za 2012. godinu 
Obrazloženje uz Izvješće je dao Željko Tomek, direktor Zagorskog vodovoda, te najavio 
planove u predstojećem razdoblju. Napominje da su pripremili novi društveni ugovor prema 
kojem će postojati tročlana uprava, iznosi da će Zagorski  vodovod u svoj rad uključiti i 
odvodnju  odnosno preuzeti kanalizaciju, iznosi da su krenuli radovi na izgradnji kolektora 
kod ceste D1, a u idućoj će godini krenuti i obnova vodospreme Zabok. 
Žarko Ivančić napominje da su građani zadovoljni s distribucijom, poslovanje je u plusu, a 
osim toga ide se u izgradnju nove  vodospreme  u Zaboku. 
Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Zaključak, kao slijedi: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Godišnje izvješće o radu i 
financijska izvješća za 2012. godinu društva «Zagorski vodovod» d.o.o. za proizvodnju i 
distribuciju vode, Ulica K. Š. Gjalskog 1 iz Zaboka u kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od   48.501.736 Kn  
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od   47.725.760 Kn 
- dobitak prije oporezivanja         775.976 Kn 
- dobitak razdoblja             639.150 Kn  
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          II. Skupština društva Zagorskog vodovoda d.o.o. razmotrila je i prihvatila Godišnje 
izvješće Uprave o poslovanju za 2012. godinu na svojoj godišnjoj Skupštini društva, održanoj 
dana 28. lipnja 2013. godine.  
         III. Odluka Skupštine društva o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju za 
2012. godinu te Odluka o raspodjeli dobiti, kao i Financijski izvještaji i izvještaji o poslovanju 
za 2012. godinu nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.  

Točka 4. 
Dječji vrtić Zipkica, S. Radića 15 
    1. Prethodna suglasnost na prijedloge izmjena i dopuna Statuta i Pravilnika o radu, 
    2. Izvještaj o radu 2012/2013 i Godišnji plan i program rada 2013/2014 
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz podtočku 1. Posljednjim izmjenama i dopunama 
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (obrazovanju)  dječji vrtić dobiva određene javne 
ovlasti, u kojima je dužan postupati po pravilima propisanima Zakonom o općem upravnom 
postupku (upis i ispis djece, upisivanje podataka o vrtiću i izdavanje potvrda i mišljenja). 
Nadalje, uvode se nacionalni kurikulum i kurikulum dječjeg vrtića (upravno vijeće vrtića ovaj 
je kurikulum dužno donijeti do 30. rujna tekuće godine), uvodi se obvezan program predškole 
za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu od 1. rujna 2014., postroženi su 
uvjeti oko zasnivanja radnih odnosa za osobe osuđena za pojedina kaznena i prekršajna djela,  
odluke o zasnivanju radnih odnosa, na temelju natječaja, sa svim radnicima u vrtiću sada 
donosi upravno vijeće, a ne kao do sada samo za odgojitelje i stručne suradnike (ravnatelj 
samo za zapošljavanje na poslovima koje ne trpe odgodu, ali ne na dulje od 60 dana). 
Dijana Lovinčić-Crnković dala je iscrpno obrazloženje uz Izvještaj o radu 2012/2013. i 
Godišnji plan i program rada 2013/2014.  Između ostalog iznosi da zabočki vrtić Zipkica broji 
260 djece, a da je kroz program predškole u ovoj pedagoškoj godini prošlo njih 67. Česta su 
neplaćanja vrtićke naknade pa su bili primorani slati opomene. Poseban problem je stara 
dotrajala stolarija zbog koje se gubi mnogo energije, te je potrebno istu zamijeniti novom. 
Žarko Ivančić pita iz kojeg razloga su učestala bolovanja. Dijana Lovinčić-Crnković iznosi 
da se radi o odgojiteljicama, majkama malodobne djece i o starijim odgojiteljicama. 
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi 
1) Zaključak o davanju prethodna suglasnost na prijedloge izmjena i dopuna Statuta i 
Pravilnika o radu, kako slijedi: 
 I. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog: 

- statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Zipkica, u tekstu 
utvrđenom na 21. sjednici Upravnog vijeća DV Zipkica, održanoj 22. listopada 2013. godine i 

- pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Zipkica, u 
tekstu utvrđenom na 21. sjednici Upravnog vijeća DV Zipkica, održanoj 22. listopada 2013. 
godine.  

II. Prijedlozi iz točke I. ovog Zaključka daju se u prilogu ovom Zaključku i čine 
njegov sastavni dio. 
 III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 
 
2) Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu 2012/2013. i Godišnjeg plana i programa 
rada 2013/2014., kako slijedi: 
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje:  

 - Godišnji izvještaj o radu Dječjeg vrtića «Zipkica» iz Zaboka za odgojno-
obrazovnu 2012/2013. godinu, kojeg je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Zipkica» 30. 
kolovoza 2013. godine i   

 - Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića «Zipkica» iz Zaboka za odgojno-
obrazovnu 2013/2014. godinu, kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Zipkica» 30. 
rujna 2013. godine   
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II. Predmetni dokumenti iz točke I. ovog Zaključka daju se u prilogu ovom Zaključku i 
čine njegov sastavni dio. 

Točka 5. 
Prijedlog odluke o prihvaćanju sklapanja Ugovora o neposrednom sufinanciranju 
nabave  komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na 
području Grada Zaboka 
Danijel Tuđa  je obrazložio da je Fond odobrio Gradu Zaboku sufinanciranje nabave 
komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada 
Zaboka u iznosu do 40% procijenjene vrijednosti nabave komunalne opreme. Postupak javne 
nabave provelo je Komunalno-Zabok d.o.o. te je nabavljena komunalna oprema -  kante i 
kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada ukupne vrijednosti 323.740,00 kuna.  Od 
navedenog iznosa Fond sufinancira nabavu komunalne opreme u iznosu od 129.496,00 kuna. 
Navedeni iznos Fond će doznačiti Gradu Zaboku koji se obvezuje isti proslijediti kao 
kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Komunalno-Zabok. Gradonačelnik ističe da se radi o 
drugoj kanti u domaćinstvu, kako bi se otpad mogao razvrstavati, a radi se o nabave 3100 
kanti i 1100 kontejnera. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku, kako slijedi: 
I. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvaća sklapanje Ugovora o neposrednom 
sufinanciranju nabave komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog 
otpada na području Grada Zaboka sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
KLASA: 351-04/13-02/51 UR.BROJ: 563-02-01/84-13-10, kojim Fond sudjeluje u 
sufinanciranju sa 40% ukupno opravdanih troškova nabave predmetne komunalne opreme, 
odnosno sa iznosom od 129.496,00 kuna. 

II. 
Odobrava se iz Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu prijenos kapitalne pomoći u 

iznosu od 129.496,00 kune Komunalnom-Zabok d.o.o., za nabavu komunalne opreme – kanti 
i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Zaboka. 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 
građevine 
Natalija Gretić, dipl. iur. daje obrazloženje uz Prijedlog odluke, napominje da se radi o 
usklađenju sa Zakonom. Naime, posljednjim izmjenama Zakona o vodama ukinuta je obveza 
plaćanja naknade za priključenje za podnositelja zahtjeva za priključenje na mrežu za javnu 
vodoopskrbu i javnu odvodnju. Grad time ostaje bez predmetnog prihoda, koji je bio 
namijenjen izgradnji vodoopskrbnih i kanalizacijskih mreža. U izmijenjenom Zakonu više 
nema odredbe o zabrani priključenja za građevine izgrađene bez dozvole za građenje i za 
građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije, Grad više nema ovlaštenje za 
donošenje rješenja kojim obvezuje vlasnika građevine koji nije priključio svoju građevinu na 
mrežu, da isto izvrši. Budući korisnici usluga mogu sudjelovati u financiranju gradnje vodnih 
građevina pod izmijenjenim uvjetima, ako je gradnja mreže planirana programom gradnje 
unutar iduće 3 godine korisnik ima pravo na povrat sredstava, a ako gradnje u planu nema, 
nema pravo na povrat sredstava. 
 Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i 
dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka i  
nezavisnih vijećnika 
Natalija Gretić, dipl. iur. je dala obrazloženje uz prijedlog. Posljednjim izmjenama Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  izmijenjena je terminologija oko 
članova gradskog vijeća koji nisi izabrani s lista političkih stranaka. Naime, Zakon je za te 
članove umjesto dosadašnjeg naziva „nezavisni vijećnik gradskog vijeća“ odredio naziv „član 



 5

gradskog vijeća izabran s liste grupe birača“, te se , predlaže se terminološko usklađenja 
naziva i teksta predmetne Odluke sa Zakonom.  Osim toga predlaže se i brisanje članka 5. 
Odluke, kojim je propisana obveza otvaranja posebnog računa za članove gradskog vijeća i 
povrata sredstava nakon mandata. Brisanje članka predlaže se ne zato jer ove obveze više ne 
postoje, već je izmjenama Zakona znatno proširen opseg obveza članova gradskog vijeća i 
političkih stranaka, koje nema svrhe prepisivati u predmetnu Odluku koja se primarno odnosi 
na raspoređivanje sredstava iz proračuna. 
 Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i 
dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika. 

Točka 8. 
Prijedlog rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda 
Razmotren je prijedlog, te nakon toga bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno 
donosi Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda, kako slijedi: 
I. U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (dalje u tekstu: Gradsko 
povjerenstvo) za područje grada Zaboka imenuju se: 

1. Krešimir Končevski, Zabok, Gredice 2, za predsjednika, 
2. Goran Bartol Herz, Zabok, Matije Gupca 74, za člana,  

      3. Valent Martinec, Zabok, Repovec 35 a, za člana, 
4. Štefica Lovrenčić, Zabok, N. Tesle 4, za člana, 
5. Mladen Loina, Zabok, Martinišće 25, za člana, 
6. Zvonko Trgovec, Zabok, Dubrava Zabočka 28 za člana i  
7. Ivana Belinić, Zabok, Lug Zabočki 66, za člana.                                                      

            Predsjednik i članovi Gradskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 
            II. Gradsko povjerenstvo obavlja poslove koji su mu određeni Zakonom o zaštiti od 
elementarnih nepogoda. 
            III. Gradsko povjerenstvo odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako je na sjednici 
nazočna većina svih članova. 

Gradskom povjerenstvu pripada naknada za rad sukladno Odluci o naknadama članovima 
Gradskog vijeća Grada Zaboka i  članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Zaboka. 
 IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije». 
 V.  Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se izvan snage Rješenje Gradskog vijeća Grada 
Zaboka KLASA:920-11/09-01/01 URBROJ:2197/01-02-09-2 od 15. srpnja 2009. godine. 

Točka 9. 
Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 
rujna do 31. listopada 2013. Godine 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi slijedeći slijedeći 
Zaključak: 
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava 
proračunske zalihe za razdoblje od 01. rujna do 31. listopada 2013. godine.    

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

Točka 10. 
Prijedlog odluke o kupoprodaji zemljišta za Izgradnju 1. faze nerazvrstane ceste preko 
potoka Sitnica 
Gradonačelnik iznosi da je u ovoj fazi potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose s 
vlasnicima, odnosno otkupiti građevinsko zemljište preko kojih prelazi trasa ceste. Procjenom 
vrijednosti nekretnina stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Krešimira Završkog od 
listopada 2013. godine utvrđena je vrijednost građevinskog zemljišta u iznosu od 125,00 kuna 
za 1m², a nalazom i mišljenjem stalnog sudskog vještaka za poljodjelstvo Nenada Kantocija 
od studenog 2013. godine, utvrđene su vrijednosti poljoprivrednih kultura na predmetnim 
zemljištima. Počinje se i s izgradnjom 1. faze nerazvrstane ceste prema potoku Sitnica budući 
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da su ishođene sve lokacijske dozvole i potvrde. Ta prva faza podrazumijeva otkup 
građevinskog zemljišta preko kojih prolazi trasa ceste. Od Ministarstva poduzetništva za 
projekt izgradnje ceste dobili smo 1,4 milijuna kuna, a u sklopu ceste bit će izgrađene 
pješačka i biciklistička staza.  
Žarko Ivančić napominje da Grad želi osigurati  potpun pristup gospodarskoj zoni. 
Nakon toga, Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 

I.Na temelju Lokacijske dozvole (KLASA:UP/I-350-05/08-01/307 URBROJ:2140/01-
07-05-09-15 od 22.04.2009.), Rješenja o produljenju važenja navedene dozvole 
(KLASA:UP/I-350-05/11-01/76 URBROJ: 2140/01-07/5-11-6 od 28.04.2011.) te Izmjene i 
dopune Lokacijske dozvole (KLASA:UP/I-350-05/12-01/259 URBROJ:2140/01-07/5-12-5 
od 19.12.2012.), Grad Zabok kupuje nekretnine - građevinska zemljišta potrebna za izgradnju 
1. faze nerazvrstane ceste – nastavak Ulice Ravnice preko potoka Sitnica do izlaza na DC 1 
kod Tifona, kako slijedi:  

- kčbr. 9330/1 (zkčbr. 4188/1), površine 266 m² 
- kčbr. 9331/1 (zkčbr. 4190/1), površine 217 m² 
- kčbr. 9335/2 (zkčbr. 4194/4), površine 131 m² 
- kčbr. 9335/1 (zkčbr. 4194/3), površine 126 m² 
- kčbr. 9336/1 (zkčbr. 4195/1), površine 301 m² 
- kčbr. 9339/1 (zkčbr. 4196/1), površine 291 m² 
- kčbr. 9340/1 (zkčbr. d zkčbr. 4197/1), površine 129 m²   
- kčbr. 9341/1 (d zkčbr. 4197/1), površine 132 m² 
- kčbr. 9347/1 (zkčbr. 4198/1), površine 597 m² 
- kčbr. 9348 (zkčbr. 4209), površine 1086 m² 

            - kčbr. 9349/1 (zkčbr. 4208/1), površine 334 m² 
            - kčbr. 9328/1 (d zkčbr. 4187/1), površine 216 m² 
            - kčbr. 9327/1 (d zkčbr. 4187/1), površine 83 m² 
            - kčbr. 9326/1 (zkčbr. 4186/1), površine 69 m² 
            - kčbr. 9325/1 (zkčbr. 4185/1), površine 173m²    
            - kčbr. 9324/1 (zkčbr. 4184/1 i zkčbr. 4184/2), površine 160 m²  
            - kčbr. 9322/3 (zkčbr. 4183/1), površine 119 m² 
        - kčbr. 9322/1 (zkčbr. 4182/1), površine 78 m² 
         - kčbr. 9320/1 (zkčbr. 4180/1/), površine 243 m²  
         - kčbr. 9318/1 (zkčbr. 4179/1), površine 230 m²  
       - kčbr. 9313/1 (zkčbr. 4178/1), površine 75 m² 
        - kčbr. 9314/1 (zkčbr. 4177/1, zkčbr. 4176/1, zkčbr. 4175/1), površine 57 m²  
        - kčbr. 9315/1 (zkčbr. 4174/1), površine 45 m²  
         - kčbr. 9316/1 (zkčbr. 4173/1), površine 139 m²  
        - kčbr. 9317/1 (zkčbr. 4171/1), površine 61 m², sve upisane u k.o. Zabok. 

II. Predmetna zemljišta iz točke I. ovog Zaključka kupit će se po kupoprodajnoj cijeni koja je 
utvrđena Procjenom vrijednosti nekretnina stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Krešimira 
Završkog od listopada 2013. godine (125,00 kuna za 1m²) te Nalazom i mišljenjem stalnog sudskog 
vještaka za poljodjelstvo Nenada Kantocija od studenog 2013. godine.  

III. Za nekretnine, čiji vlasnici neće sporazumno, temeljem javnog oglasa objavljenog u 
Zagorskom listu od 12. studenog 2013. godine, s Gradom Zabokom sklopiti kupoprodajne ugovore, 
predložit će se pri nadležnom Uredu državne uprave izvlaštenje u skladu s odredbama Zakona o 
izvlaštenju (“Narodne Novine“ br. 0/94., 35/94., 112/00., 114/01., 79/06., 45/11. i 34/12.). 

IV. Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Ured Grada.  
 

Točka 11. 
Prijedlog odluke o raspisivanju postupka javne nabave za izgradnju nerazvrstane ceste 
sa komunalnom infrastrukturom u gospodarskoj zoni u Zaboku preko potoka Sitnica do 
izlaza na DC1 kod Tifona                 
Obrazloženje je dano pod prethodnom točkom. Stjepan Fotivec pita da li ima novih 
zainteresiranih investitora ili se ide u izgradnju radi postojećih. Gradonačelnik radi se o 
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Šturmanu, kojem nismo izgradili cestu, služe se poljskim putem i dužni smo cestu izgraditi, 
ali važna je za cijelu gospodarsku zonu. 
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi slijedeću Odluku: 

I. Grad Zabok raspisuje otvoreni postupak javne nabave za izgradnju nerazvrstane 
ceste sa komunalnom infrastrukturom u gospodarskoj zoni u Zaboku preko potoka Sitnica do 
izlaza na DC1 kod Tifona, TRASA A dionica: 0+185,26 - 0+857,38, TRASA B dionica: 
0+000,00 - 0+170,58, 1. faza gradnje, sukladno Potvrdi glavnog projekta KLASA: 361-03/12-
01/122 URBROJ: 2140/01-07/5-13-10  od 1. veljače 2013. godine izdanoj od Krapinsko-
zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok. 

II. Planirana vrijednost radova iz točke I. ove Odluke iznosi 4.500.000,00 kuna sa 
PDV-om, od čega je Ministarstvo poduzetništva i obrta odobrilo potporu u iznosu od 
1.400.000,00 kuna, dok će se ostala sredstva osigurati Proračunom Grada Zaboka. 

III. Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada 
Zaboka da provede potrebne radnje za provođenje postupka javne nabave za izgradnju ceste iz 
točke I. ove Odluke. 

Točka 12. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
Žarko Ivančić informira prisutne da je Odlukom Gradonačelnika od 26. rujna 2013. 
Tomislav Končevski iz Zaboka, Gredice Zabočke 2, imenovan članom Upravnog vijeća 
Zagorske javne vatrogasne postrojbe. Nadalje, informira prisutne da  će u ponedjeljak, 18. 11. 
2013. u 18,00 sati  na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara u svim gradovima HR u glavnim 
ulicama ili ulicama koje  nose ime Grada Vukovara, zajedno s predstavnicima braniteljskih 
udruga  biti zapaljene svijeće, u Zaboku će to biti uz Ulicu M. Gupca na Trgu K.Š. Gjalskog, 
pa poziva sve zainteresirane da dođu na trg i priključe se predstavnicima grada i udruga. 
Gradonačelnik iznosi da je jedan od projekata na koji je dobivena suglasnost Fonda za 
energetsku učinkovitost zamjena stolarije na Dječjem vrtiću. Iznosi da je zamjena  starog  
kotla u kotlovnici vrtića sa dva nova, uz sufinanciranje Fonda za energetsku učinkovitost, 
rezultiralo  manjom potrošnjom plina za 30 %. Nova stolarija bi također trebala utjecati na 
smanjenje troškova grijanja, a još važnije je da djeca svakodnevno borave u boljim uvjetima. 
Što se tiče projekta izgradnje nove vodospreme od 1200 kubika na Popovom brijegu 
dobivamo uz dovoljne rezerve vode i lijepi vidikovac s uređenim okolišem i parkiralištem.   
Na kraju najavljuje da će se naredna sjednica na kojoj treba donijeti Proračun za 2014. godinu 
održati  vrlo brzo. Posebno ističe da se po novom bez programa rada iz oblasti sporta i kulture  
neće osiguravati sredstva, potrebno je redovno podnositi financijska izvješća.  
Drugih prijedloga ili pitanja nije bilo, pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić 
zaključuje sjednicu u 18,00 sati.  

Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, te se predlaže verifikacija skraćenog 
zapisnika sa 4. sjednice  Gradskog vijeća Grada Zaboka od 13. studenog 2013.  
 

 
 
         Zapisničar                                PREDSJEDNIK 
  Gordana Dugorepec                                                         G r a d s k o g  v i j e ć a 
                             Žarko Ivančić, oec.  
 


