
KLASA:021-05/15-01/10                                

URBROJ:2197/01-02-15-3                            

SKRAĆENI  ZAPISNIK 

 

sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 17. prosinca 2015. 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, Martina Rubil Skitanić, Zoran Krajačić, Ivan Krajačić, 

Valter Siladi, Stjepan Fotivec, Dragutin Tisanić i Petar Vrančić. 

Sjednici nisu prisutni: Višnja Kukolja (opr.), Alen Gerek (opr.), Milivoj Gregurić i Željko 

Belina. 

Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, zamjenica gradonačelnika Nevenka 

Gregurić, Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela za financije, Danijel Tuđa, v.d. 

pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Natalija Gretić, 

pročelnica Ureda Grada, Kruno Čačko, službenik Ureda Grada, Karla Trgovec, predsjednica 

Savjeta mladih, novinarka Zagorskog lista Maja Poljak i Manuela Franc, novinarka Radio 

Zaboka. 

Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 

Prije početka rada odana je počast minutom šutnje umrlom Županu prijateljske Občine 

Puconci gosp. Ernestu Nemecu. 

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 

(11 od 15 članova), pa se može pravovaljano odlučivati. 

Predložio je dopunu dnevnog reda točkama 18. i 19. kako slijedi (a koju su vijećnici primili 

prilikom dolaska na sjednicu):  

Točka 18. Ferrostil mont d.o.o.-subvencioniranje kamata na Poduzetnički kredit, 

Točka 19. Prodaja gradskog stana u zgradi M. Gupca 74 – ponovni natječaj. 

Vijećnička pitanja i prijedlozi postaju točkom 20.  

 

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

 

D N E V N I    R E D 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 26.10.  

     2015., 

2. 1) Prijedlog odluke o I. izmjenama  i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015., 

   2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015., 

    3) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture   

        u Gradu Zaboku za 2015., 

    4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u  

         Gradu Zaboka za 2015., 

    5) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015., 

    6) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,     

    7) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2015., 

    8) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015., 

    9) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspodjele spomeničke rente za 2015., 

   10) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe 2015., 

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., 
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    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., 

4. Savjet mladih Grada Zaboka, Program rada s financijskim planom za 2016., 

5. Prijedlog odluke o obavljanju poslova mobilnog reciklažnog dvorišta, 

6. Prijedlog pravilnika o financiranju i odobravanju nefinancijskih podrška udrugama, 

7. Prijedlog odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog  

    društva, 

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Zaboka i     

    članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Zaboka, 

9. Izmjena Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Gradske knjižnice  

     K. Š. Gjalski, prethodna suglasnost, 

10. Prijedlog odluke o jednokratnoj pomoći umirovljenicima povodom Božića i Nove 2016., 

11. Sportska dvorana uz Gimnaziju u Zaboku, ugovor o javnim radovima, 

12. Javni natječaj za zamjenu nekretnine dkčbr. 125 uz dom za starije i nemoćne u Zaboku,  

13. Mjere civilne zaštitite i spašavanja: 

1) Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2015. godini, 

2) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu s financijskim učincima za 

2016., 2017. i 2018. godinu, 

3) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na području Grada Zaboka 

u razdoblju od 2016. do 2019. godine, 

14. Komunalno-Zabok d.o.o., ugovor o obavljanju poslova tržnice na malo u 2016., 

15. Prijedlog odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti tvrtki PLAVINKA d.o.o.: 

          1) održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,           

          2) poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima,  

16. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad i studeni 2015., 

17. Proširenje bežičnih pristupnih točki internetu na području Zaboka, 

18. Ferrostil mont d.o.o.-subvencioniranje kamata na Poduzetnički kredit, 

19. Prodaja gradskog stana u zgradi M. Gupca 74 – ponovni natječaj, 

20. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 

 

Prelazi se na rad po dnevnom redu. 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane  

26. 10. 2015. 

Bez primjedbi verificiran je Skraćeni zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Zaboka održane 26.10.2015.  

Točka 2. 

2. 1) Prijedlog odluke o I. izmjenama  i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015., 

   2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015., 

    3) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture   

        u Gradu Zaboku za 2015., 

    4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u  

         Gradu Zaboka za 2015., 

    5) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015., 

    6) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,     

    7) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2015., 
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    8) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015., 

    9) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspodjele spomeničke rente za 2015., 

   10) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe 2015. 

 

Obrazloženje je dala Marija Sinković, napomenula je da se najveće smanjenje odnosi na 

nerealizaciju kreditnog zaduženje. Valter Sladi je pohvalio što je prepoznat rad i potrebe Pučkog 

otvorenog učilišta, te rebalansom proračuna realizirano obećanje da će se financijski popratiti rad 

učilišta. U raspravi je još učestvovao Gradonačelnik koji je napomenuo da je potrebno postići 

dogovor s ravnateljem oko pitanja vezanih uz rad učilišta i realizaciju projekata. Spominje da je 

Grad uskočio sa sredstvima u iznosu od 50.000,00 kina za rasvjetu – reflektore za kino dvoranu, 

kad za isto nisu dobili sredstva od Ministarstva kulture. Martina Rubil Skitanić je zatražila više 

informacija i detalja oko izgradnje sportske dvorane, zanimalo ju je  stanje na gradilištu sportske 

dvorane i novi rokovi koji su dani izvođaču, te koje su razloge naveli. Gradonačelnik je iznio da 

je  poznato da s izvođačem radova, DIV – om iz Samobora nismo zadovoljni. Ipak, on je bio 

najpovoljniji ponuđač jer sljedeći nakon njega bio je 6 milijuna skuplji a drugi  i više od toga 

iznosa. Ispalo je da DIV nije logistički dorastao poslu, ali  uz brojne razgovore i dogovore te 

dobar rad Povjerenstva za praćenje investicije i stalnu prisutnost nadzornog inženjera nije se 

dozvolilo odstupanje od projektne dokumentacije, vrste i kvalitete materijala. Jedan od razloga 

kašnjenja je dotok odobrenih sredstava od strane Ministarstva, drugi što je prošla godina bila 

izrazito kišna pa su vremenske prilike usporavale radove. Rok dovršenja je bio 31. 12. 2015., ali 

je s obzirom na tijek radova isti bio upitan, te im je dan rok do 19. 12. da zatvore dvoranu ili će se 

ići na raskid ugovora. Međutim, raskid ugovora  podrazumijeva raspisivanje novog natječaja, 

izradu novog troškovnika za preostale radove, a cijena koju bi mogli postići nije usporediva s 

ugovorenom cijenom s DIV-om, stoga predlaže da se usvoji prijedlog Zaključka dostavljen u 

materijalima za sjednicu.  Dogovoreno je da s 1. 6. 2016. dvorana sa svom opremom mora biti 

gotova. Jedini posao koji se može prolongirati je postavljanje podne podloga sa podnim grijanjem 

s obzirom na eventualnu potrebu dodatnog isušivanja podloge. Napomenuo je da već sada treba 

početi razmišljati o budućem vođenju dvorane. Sugestija je osoba iz Ministarstva i dr. djelatnosti 

da se to realizira kroz glavne nosioce – škole, budući 2/3 dvorane pripadaju programima škola. 

Godišnje održavanje takve dvorane iznos cca. 2 miliona kuna. Potrebno je naći subjekte koji će 

ekonomski voditi korištenje dvorane (sajmovi, koncerti, ugostiteljstvo) i dr. Na Ističe da gosp. 

Brundić, nadzorni inženjer konstantno nadzire izvođenje radova, da ne dozvoljava nikakva 

odstupanja, te ga pohvaljuje. Žarko Ivančić podržava prijedlog zaključka. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi  

1) Odluku o I. izmjenama  i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015., 

2)  Odluku o I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015., 

3) I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture u Gradu 

Zaboku za 2015., 

4) I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Zaboka 

za 2015. 

5) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015., 

6) I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,     

7) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2015., 

8) I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015., 

9) I. izmjene i dopune Programa raspodjele spomeničke rente za 2015., 

10) I. izmjene i dopune Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe 2015., 

 

Točka 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., 
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    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, a u raspravi su učestvovali: Martina Rubil Skitanić, 

Žarko Ivančić, Petar Vrančić, Natalija Gretić, Gradonačelnik, Valter Siladi i Dragutin Tisanić.  

Marija Sinković iznosi da je Grad Zabok planirao prihode i primitke na temelju Zakona o 

proračunu, ostale zakonske regulative te na temelju vlastitih procjena rasta odnosno pada 

pojedinih vrsta prihoda.  Napominje da je promijenjen način iskazivanja planova proračunskih 

korisnika, sada su prihodi istih uključeni u proračun. Konsolidirani prihodi i primici Grada 

Zaboka za 2016. godinu planirani su u iznosu od 48.778.702,00 kuna. U projekcijskim su 

godinama konsolidirani prihodi i primici planirani u iznosu od 34.608.398,00 Kn za 2017. i 

34.608.398,00  Kn za 2018. U okviru istih prihodi i primici proračuna Grada Zaboka u planu 

2016. godine iznose 45.670.800,00 Kn, a vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 

(Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica i Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski) 

izuzeti od uplate u gradski proračun iznose 3.107.902,00 Kn. Nadalje, u projekcijskim godinama 

prihodi i primici proračuna Grada Zaboka iznose 31.800.800,00 Kn u 2017. godini i 

31.800.800,00 kn u 2018. godini, dok vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (Javna 

vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica i Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski) izuzeti od 

uplate u gradski proračun u projekcijskim godinama iznose 2.807.598,00 Kn u 2017. godini i 

2.807.598,00 Kn u 2018. godini. Napominje da se planira dugoročno zaduženje tijekom 2016. za  

financiranje izgradnje športske dvorane i rekonstrukciju kotlovnice u postojećoj zgradi Gimnazije 

u Zaboku Martina Rubil Skitanić pita kako se utvrđuje broj smještajnih kapaciteta, da li se radi 

o broju objekata ili ležajeva. Marija Sinković – radi se o broju ležajeva, a podatke vodi 

Turistička Zajednica Grada Zaboka. Žarko Ivančić napominje da svi koji raspolažu smještajnim 

kapacitetima moraju voditi statistiku o broju noćenja. Petar Vrančića pita  je  li proračun rađen 

prema zahtjevima mjesnih odbora i programima koje su oni pripremili. Natalija Gretić odgovara 

da su zaprimljeni prijedlozi mjesnih odbora obrađeni i uvaženi, dok jedan manji dio nije dostavio 

svoje prijedloge. Martina Rubil Skitanić predlaže da se kod dodjele sredstava za kulturu  

nagradi Limena glazba DVD – a Špičkovina zbog izuzetnih uspjeha na državnoj smotri. Natalija 

Gretić je objasnila da financiranje udruga u novoj godini kreće sukladno novoj zakonskoj 

regulativi. Raspisivat će se javni natječaji na koje će se udruge morati javljati i prijavljivati s 

temeljito pripremljenim programima i projektima, koje će ocijeniti za to imenovana Povjerenstva. 

Napomenula je da će se održati posebna edukacija i pružiti potrebna pomoć predstavnicima 

udruga. Gradonačelnik je dodao kako će najteže biti sportskim udrugama koje novac trebaju za 

natjecanja već u mjesecu siječnju te da će se oni morati snaći na drugi način. Valter Siladi pita 

što se vezano uz  kapitalna ulaganje na groblju planira napraviti, te što je u planu vezano uz 

društveni dom u Grdencima i dom u Pavlovcu i Jakuševcu. Gradonačelnik iznosi da s obzirom 

da je asfaltirana površina između mrtvačnice i centralnog križa mrežno ispucala, nužno je izvesti 

obnovu. Izgradnjom predmetne površine smanjit će se postojeća visinska razlika (kosina) na 

centralnom platou na Gradskog groblju Zabok, te će isti opremiti modernim elementima urbane 

opreme: klupe, košare za smeće i sl., a u planu je i podizanje potpornog zida iza križa. Nadalje, u 

je planu izgradnja društvenog doma - zamjenske građevine u Grdencima, I. faza, a za izvoditelja 
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radova izabran je ETI inženjering d.o.o. Paralelno s izgradnjom novog objekta potrebno je srušiti 

stari. Vezano uz društveni dom u Pavlovcu treba riješiti sanitarni čvor na katu, glazuru i pokrov. 

Vezano uz dom u Jakuševcu Trgocentar planira isti srušiti i izgraditi novi objekt u sklopu kojeg 

se planira i prostor za rad Mjesnog odbora. 

Dragutin Tisanić vezano uz zabočko groblje predlaže da se kod donjeg izlaza sa groblja kod OŠ 

uredi parkiralište, a izvor vode kod kontejnera za otpad sanira zacjevljenjem i kanaliziranje vode. 

Gradonačelnik napominje da su se prvo morali razriješiti imovinsko-pravni odnosi sa OŠ, onda 

sa Poštom. Parkiralište iza pošte je gradsko, ubuduće će se spojiti cesta sa ovim parkiralištem i 

riješiti protok vozila, ne samo za korisnike groblja već i za korisnike Pošte. Dragutin Tisanić  

predlaže da se na gornjem ulazu u groblje jedna od dvije ograde  makne jer je nepotrebna i smeta. 

Zatim ulazeći na groblje s donje strane na lijevoj strani je 8 jednostrukih grobnih mjesta, predlaže 

da se izbaci živica i poveća broj grobnih mjesta, Nadalje, na donjoj strani  je jezičak zemljišta 

kod pruge – predlaže da se proširi, podigne plato i naprave nova jednostruka grobna mjesta. 

Gradonačelnik napominje da je na tom mjestu izvor vode, te ga prvo treba sanirati.    

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi  

   1) Odluku o Proračunu Grada Zaboka za 2016., 

   2) Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2016., 

    3) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016., 

    4) Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016., 

    5) Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2016., 

    6)  Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2016., 

    7) Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2016., 

    8) Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2016., 

    9) Programa utroška sredstava od prodaje stanova za 2016., 

   10) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016., 

   11) Programa raspodjele spomeničke rente za 2016., 

   12)Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

         nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2016., 

    13) Program utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2016. 

 

Točka 4. 

Savjet mladih Grada Zaboka, Program rada s financijskim planom za 2016., 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi sljedeći 

ZAKLJUČAK  o odobravanju programa rada Savjeta mladih Grada Zaboka s 

Financijskim planom za 2016. godinu: 

I. Odobrava se Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskom planom za 

2016. godinu u tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio. 

II. Ovaj zaključak objavit će se na Službenim stranicama Grada Zaboka i stupa na snagu 

danom objave. 

Točka 5. 

Prijedlog odluke o obavljanju poslova mobilnog reciklažnog dvorišta 

 Gradonačelnik navodi kako predlaže da reciklažno dvorište krene s radom od 1. ožujka, 

a ne od 1. siječnja (kao je navedeno u prijedlogu odluke), obzirom na zimsko doba. Iznosi kako 

će mobilno dvorište biti prisutno u svim naseljima po rasporedu koji će se dogovoriti. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi sljedeću 

ODLUKU o obavljanju poslova mobilnog reciklažnog dvorišta: 

I. Zbog obveze da na svom području osigura odvojeno prikupljanje problematičnog 

otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog 

otpada (članak 35. stavak 1. i stavak 2. točka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom), 

Grad Zabok će osigurati funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta, počevši od 1. ožujka 

2016. godine. 
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 II. Na području Grada Zaboka poslove mobilnog reciklažnog dvorišta obavljat će 

Komunalno-Zabok d.o.o. iz Zaboka, ZIVTOV trg 3,  obzirom je navedeno trgovačko društvo na 

području Grada Zaboka davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. 

 III. Poslovi mobilnog reciklažnog dvorišta obavljat će se putem jedne mobilne jedinice, 

kojom će se obuhvatiti sva naselja (16) na području grada Zaboka. Mobilna jedinica nabavljena je 

sufinanciranjem Grada Zaboka (kapitalna donacija Komunalnom- Zabok d.o.o.) i Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je upisana u Očevidnik reciklažnih dvorišta 

Ministarstva zaštite okoliša i prirode (broj upisa REC-42). 

Uvjeti prostornog razmještaja mobilnog reciklažnog dvorišta, način rada, način 

zaprimanja otpada, predaje otpada i vođenja evidencije, način izvješćivanja i obračuna 

opravdanih troškova održavanja i rada reciklažnog dvorišta uredit će se ugovorom, koji će 

sklopiti Komunalno-Zabok d.o.o. i Grad Zabok.  

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka za potpisivanje ugovora. 

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

Krapinsko-zagorske županije. 

Točka 6. 

Prijedlog pravilnika o financiranju i odobravanju nefinancijskih podrška udrugama 

 Natalija Gretić dala je obrazloženje uz ovu točke dnevnog reda prilikom rasprave uz 

donošenje proračuna za 2016. godinu.Valter Siladi iznosi da je u čl 14. Pravilnika utvrđeno da za 

provođenje postupaka javnih natječaja gradonačelnik imenuje odlukom: Povjerenstvo za 

otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i Povjerenstvo za 

ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata, te moli da se u ista imenuju stručne osobe koje će 

dobro napraviti svoj posao. Gradonačelnik iznosi da će se o tome voditi računa. Natalija Gretić 

napominje da za sportske klubove i udruge natječaj provodi Sportska zajednica, a podrška će im 

biti ZARA i Grad. 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi 

PRAVILNIK O FINANCIRANJU I ODOBRAVANJU NEFINANCIJSKIH PODRŠKA 

UDRUGAMA.  

Točka 7. 

Prijedlog odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog  

društva 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi Odluku o 

dodjeli nekretnina grada zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva. 

 

Točka 8. 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Zaboka 

i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Zaboka 
Natalija Gretić obrazlaže da se uslijed smanjenja prihoda na ovaj način predlažu uštede 

na rashodima.  

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi Odluku o 

izmjeni odluke o naknadama članovima gradskog vijeća i članovima radnih tijela gradskog 

vijeća, kako slijedi: 

Članak 1. 

U Odluci o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Zaboka i članovima radnih tijela 

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

članku 4. stavak 1. mijenja se, tako da glasi: 

„Pravo na naknadu član radnog tijela Gradskog vijeća ostvaruje u iznosu od 75,00 kuna 

neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.“ 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016., a prije toga će se objaviti u „Službenom 

glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 
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Točka 9. 

Izmjena Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Gradske knjižnice  

K. Š. Gjalski, prethodna suglasnost 

Natalija Gretić obrazlaže da se uslijed smanjenja prihoda na ovaj način predlažu uštede 

na rashodima, obzirom se plaće radnika knjižnice financiraju iz gradskog proračuna. 

Gradonačelnik nadodaje kako će se plaće u istim iznosu smanjiti i gradskoj upravi, o čemu on 

donosi akt. 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi sljedeću 

ODLUKU: 

Gradskoj knjižnici K. Š. Gjalski daje se prethodna suglasnost na izmjene Pravilnika o 

plaćama i materijalnim pravima radnika, sve sukladno zahtjevu ravnateljice Gradske knjižnice 

dostavljenom 10.12.2015. godine. 

 

Točka 10. 

Prijedlog odluke o jednokratnoj pomoći umirovljenicima povodom Božića i Nove 2016. 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi sljedeću 

ODLUKU: 

1.  Povodom Božića i Nove 2016. godine umirovljenicima s prebivalištem na području Grada 

Zaboka, čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna odobrava se isplata novčane pomoći, 

kako slijedi:  

 - po 300,00 kuna za 40 umirovljenika čija mirovina iznosi do 1.000,00 kuna,  

 - po 200,00 kuna za 868 umirovljenika čija mirovina iznosi od 1.001,00 do 2.000,00 kuna.  

 2. Gradska organizacija umirovljenika Zabok će uz obavijest korisnicima, temeljem ovog 

Zaključka, organizirati uručivanje novčane pomoći u obliku bona za kupnju namirnica po izboru, 

u prodavaonicama «Trgocentra» Zabok. 

 3. Sredstva za provedbu točke 1, 2. i 3. ovog Zaključka u ukupnom iznosu od 185.600,00 

kuna osigurana su u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu kako slijedi: 

 - 185.600,00 kuna za novčanu pomoć umirovljenicima, na stavci jednokratne novčane 

pomoći.  

 4. Stvarno realiziran iznos prema točkama 1. i 2. ovog Zaključka bit će uplaćen na račun 

„Trgocentra” Zabok po ispostavi dokumentiranog računa. 

 5. Gradska organizacija umirovljenika zadužuje se za provedbu odredaba ove Odluke 

sukladno zakonskoj regulativi, dostavu izvješća o provedenom, te dostavu neutrošenih bonova na 

adresu Grada Zaboka, do 31. prosinca 2015. godine. 

 

Točka 11. 

Sportska dvorana uz Gimnaziju u Zaboku, ugovor o javnim radovima 

U raspravi uz ovu točku učestvovali su: Valter Siladi, Gradonačelnik, Danijel Tuđa i Žarko 

Ivančić. Valter Siladi predlaže da seDIV na neki način ipak kazni za kašnjenje. Žarko Ivančić 

podržava mišljenje gradonačelnika i predlaže svima da pogledaju dvoranu.  Gradonačelnik 

obrazlaže da se radi o promilima. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi slijedeću ODLUKU: 

I. Grad Zabok i tvrtka DIV d.o.o. sklopili su 25.7.2013. godine Ugovor o javnim radovima 

KLASA:361-01/13-01/02 URBROJ:2197/01-05/3-13-56, te pripadajući I., II. III. i IV. Aneks 

Ugovoru, a kojima je ugovorena izgradnja sportske dvorane u Zaboku. III. Aneksom Ugovoru o 

javnim radovima tvrtki DIV d.o.o. produljen je rok izgradnje dvorane na sljedeći način: 

- do 31.12.2015. završiti građevinske radove, vanjsko i hortikulturno uređenje i 

- do 1.2.2016. završiti sportsko opremanje dvorane. 

 II. Po razmatranju cjelokupnog predmeta izgradnje sportske dvorane uz građevinu 

Gimnaziju A. G. Matoša u Zaboku i odredbi Ugovora o javnim radovima od 25.7.2013. godine i 
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njegovih pripadajućih I., II. III. i IV. Aneksa, a koje su sklopili Grad Zabok i tvrtka DIV d.o.o., 

utvrđuje se kako iz izvješća nadzornog inženjera Grada Zaboka i dostavljenih privremenih 

situacija DIV-a d.o.o. za izvedene radove očito proizlazi da DIV d.o.o. neće poštivati odnosno 

ispuniti prvi ugovoreni rok izgradnje – 31.12.2015. godine. 

 Međutim, nadalje se utvrđuje da Grad Zabok trenutno nema obvezu niti interes za 

jednostranim raskidom ugovora, obzirom je Gradu cilj je da se radovi u ovoj fazi izgradnje 

dvorane (izvođenje radova na zatvaranju objekta) ne prekidaju, a vremenske prilike za ovo 

zimsko doba su dosta povoljne za izvođenje radova. 

 Stoga Gradsko vijeće Grada Zaboka odlučuje da Grad Zabok neće jednostrano raskinuti 

Ugovor o javnim radovima KLASA:361-01/13-01/02 URBROJ:2197/01-05/3-13-56 od 

25.7.2013. godine i njegove pripadajuće Anekse, uslijed neispunjenja ugovorne obveze 

izvoditelja propuštanjem prvog ugovorenog roka – 31.12.2015. godine. 

III. Gradonačelnik Grada Zaboka postupit će po ovoj Odluci Gradskog vijeća Grada 

Zaboka. 

 IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 12. 

Javni natječaj za zamjenu nekretnine dkčbr. 125 uz dom za starije i nemoćne u Zaboku 

 Natalija Gretić obrazlaže kako je investitoru doma za starije i nemoćne osobe 

lokacijskom dozvolom uvjetovan otkup dijela gradske nekretnine (park ispod starog doma 

zdravlja). Direktna prodaja nije moguće, već treba provesti javni natječaj, kojim će se predvidjeti 

mogućnost zamjene nekretnina. 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi sljedeću 

ODLUKU: 

 I. Grad Zabok  raspisuje javni natječaj za zamjenu građevinskog zemljišta - nekretnine 

oznake dkčbr. 125 (koja odgovara dkčbr. 6322/4 k.o. Zabok), park, površine 594m², upisan u 

zk.ul.br. 204 k.o. Zabok. 

 Utvrđuje se da je predmetna nekretnina formirana Parcelacijskim elaboratom izrađenim 

od strane tvrtke GEO-BT d.o.o. iz Zaboka, Lug Zabočki 10e, potvrđenim od strane Krapinsko-

zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša te od strane 

Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Krapina, Odjela za katastar nekretnina 

Zabok, KLASA: 932-06/15-2/286 URBROJ: 541-11-3/1-15-2 dana 27.11.2015. godine. 

 II. Utvrđuje se da tržišna vrijednost nekretnine iz točke 1. ove Odluke iznosi 150,00 kuna 

po 1m², odnosno ukupno 89.100,00 kuna za 594m² te se isti iznos uzima kao početna vrijednost 

za zamjenu nekretnine. 

 III. Zamjena predmetne nekretnine moguća je za nekretninu ili više nekretnina iste 

površine i vrijednosti kao i gradska, kao i za nekretninu ili više nekretnina koje su po svojoj 

površini manje od gradske, uz plaćanje razlike u vrijednosti, odnosno doplatu kupoprodajne 

cijene. Zamjenske nekretnine moraju biti od interesa za Grad Zabok i u neposrednoj blizini 

gradske nekretnine. 

 IV. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka da imenuje povjerenstvo za provedbu 

natječaja koje će provesti postupak javnog natječaja te ovom Vijeću dostaviti prijedlog za 

zamjenu nekretnine. 

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

Krapinsko-zagorske županije“. 

Točka 13. 

Mjere civilne zaštitite i spašavanja: 

1.Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2015. godini, 

2.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu s financijskim učincima za 2016., 

2017. i 2018. godinu, 
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3.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na području Grada Zaboka u 

razdoblju od 2016. do 2019. godine 

Danijel Tuđa je dao obrazloženje uz prijedloge. Nakon toga Gradsko vijeće Grada 

Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi sljedeće akte:  

1) ZAKLJUČAK o usvajanju Godišnje analize sustava civilne zaštite na području Grada 

Zaboka u 2015. godini 

                                                                      I. 

Usvaja se Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2015. 

godini. 

                        II. 

Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2015. godini 

čini sastavni dio ovog Zaključka. 

                       III. 

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

Krapinsko-zagorske županije". 

 

2) ZAKLJUČAK o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2016. 

godinu s financijskim učincima za 2016., 2017. i 2018. godinu 

                                                                      I. 

Usvaja se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu s financijskim 

učincima za 2016., 2017. i 2018. godinu. 

                        II. 

 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu s financijskim učincima za 

2016., 2017. i 2018. 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". 

                                                                             

3. SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na području Grada 

Zaboka za razdoblju od 2016. do 2019. Godine 

 

Točka 14. 

Komunalno-Zabok d.o.o., ugovor o obavljanju poslova tržnice na malo u 2016. 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi  O D L U K U: 

I. Grad Zabok prihvaća zaključivanje IX. Aneksa Ugovora o obavljanju komunalne 

djelatnosti tržnice na malo s trgovačkim društvom „Komunalno-Zabok d.o.o. za obradu 

otpadaka“ iz Zaboka, Zivtov trg 3. 

Aneks ugovora sklapa se na određeno vrijeme, do 31. prosinca 2016. godine. 

II. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, oec., na zaključivanje i 

potpisivanje Aneksa Ugovora iz točke I. ove Odluke. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 15. 

Prijedlog odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti tvrtki PLAVINKA 

d.o.o.: 1) održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,           

           2) poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi: 

1) ODLUKU, kako slijedi:   

I. Trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Zaboka - PLAVINKA d.o.o. za obavljanje 

komunalnih djelatnosti iz Zaboka, M. Gupca 22 povjerava se obavljanje komunalnih djelatnosti: 

- održavanje javnih zelenih površina 
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- čišćenje javnih površina 

- održavanje groblja. 

 II. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, oec., na potpisivanje ugovora 

za obavljanje komunalnih djelatnosti iz točke I. ove Odluke kojima će se predmetne djelatnosti 

povjeriti na obavljanje tvrtki PLAVINKA d.o.o. na određeno vrijeme, od 1. siječnja 2016. godine 

do 31. prosinca 2016. godine, a u skladu sa planiranim sredstvima u Proračunu Grada Zaboka za 

2016. godinu. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

2) O D L U K U, kako slijedi: 

I. Trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Zaboka - PLAVINKA d.o.o. za obavljanje 

komunalnih djelatnosti iz Zaboka, M. Gupca 22, povjerava se obavljanje komunalnih djelatnosti - 

poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Zaboka. 

 II. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, oec., na potpisivanje ugovora 

za obavljanje komunalne djelatnosti iz točke I. ove Odluke kojima će se predmetna djelatnost 

povjeriti na obavljanje tvrtki PLAVINKA d.o.o. na određeno vrijeme, od 1. siječnja 2016. godine 

do 31. prosinca 2016. godine, pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen  ugovor za 2015. 

godinu. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Točka 16. 

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za 10. i 11. 2015. 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi sljedeći Zaključak: 

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

korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. listopada do 30. studenog  

2015. godine. 

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

 

Točka 17. 

Proširenje bežičnih pristupnih točki internetu na području Zaboka 

Gradonačelnik je dao obrazloženje, a nakon toga , Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno 

(11 od 11) donosi sljedeći Zaključak: 

Gradsko vijeće Grada Zaboka podržava projekt proširenja bežičnih pristupnih točki internetu na 

području Grada Zaboka. 

 Proširenjem obuhvata točki besplatnog pristupa internetu te odabirom gradske Internet 

stranice kao početne stranice za korištenje besplatnog pristupa povećava se razina 

transparentnosti rada Grada Zaboka, otvorenost prema korisnicima gradskih usluga te značajnija 

promidžba kulturnih, umjetničkih, sportskih i ostalih događanja na području grada. 

  

Točka 18. 

Ferrostil mont d.o.o.-subvencioniranje kamata na Poduzetnički kredit 

Gradonačelnik i Marija Sinković su dali obrazloženje, a nakon toga Gradsko vijeće Grada 

Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi sljedeću O D L U K U 

      

         1. Utvrđuje se da je Grad Zabok Zaključkom od dana 16.03.2015. prihvatio sudjelovanje u 

realizaciji Projekta „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“, a u 

čijoj realizaciji, subvencioniranjem kamate, sudjeluju Ministarstvo poduzetništva i obrta i 

Krapinsko-zagorska županija. 

         2. Utvrđuje se da je Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za kreditiranje 

poduzetnika iz programa „Kreditom do uspjeha 2014.“Mjera 1.- „Kreditom do konkurentnosti“ 

sazvalo 7. Sjednicu Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja na kojoj će se 

21.12.2015. razmatrati zahtjev poduzetnika Ferrostil mont d.o.o., po navedenom programu. 
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3.Sudjelovanjem u Projektu iz točke 1. ovog Zaključka Gradsko vijeće Grada Zaboka 

odobrava subvenciju kamate na Poduzetnički kredit u visini jednog postotnog poena za Ferrostil 

mont d.o.o., OIB:72333026791, Zadarska 77, Zagreb, pogon i uredi: Prilaz dr. Franje Tuđmana 

11, Zabok pod uvjetom da Ferrostil mont d.o.o.. do održavanja sjednice Povjerenstva iz točke 2. 

ove Odluke dana 21.12.2015., u potpunosti podmiri dugovanje prema Gradu Zaboku.  

              

Točka 19. 

Prodaja gradskog stana u zgradi M. Gupca 74 – ponovni natječaj 

Gradonačelnik je dao obrazloženje, a nakon toga  Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 

od 11) donosi sljedeći ZAKLJUČAK: 

 I. Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Zaboka Zaključkom KLASA: 944-01/12-01/14 

URBROJ: 2197/01-02-14-11 od 12. svibnja 2014. godine pokrenulo postupak prodaje stana u 

vlasništvu Grada Zaboka, a koji stan se nalazi u zgradi izgrađenoj na nekretnini oznake kčbr. 

1777/7, kuća i dvorište, površine 5478m², upisanoj u z.k.ul.br. 4981 k.o. Zabok. Predmetni stan 

upisan je u poduložak broj 39 navedenog z.k. uloška, etaža 778/44346, a riječ je o dvosobnom 

stanu koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika i lođe u ukupnoj površini od 31,18 

m², uz pripadajući podrum. 

II. Utvrđuje se da je početni iznos kupoprodajne cijene, sukladno procjeni vrijednosti 

nekretnine izrađenoj od strane stalnog sudskog vještaka, iznosio 200.701,81 kune te je navedeni 

iznos uzet kao početna kupoprodajna cijena na javnom natječaju koji je bio otvoren od 20. 

svibnja do 20. kolovoza 2014. godine. 

Obzirom da u otvorenom roku navedenog natječaja nije zaprimljena nijedna ponuda, 

odnosno nije bilo ni usmenih upita za pregled stana, Zaključkom Gradskog vijeća Grada Zaboka 

KLASA: 944-01/12-01/14 URBROJ: 2197/01-02-18 od 18. rujna 2014. godine smanjena je 

početna kupoprodajna cijena za prodaju stana iz točke I. ovog Zaključka za 10% u odnosu na 

vrijednost utvrđenu procjenom sudskog vještaka te ista iznosi 180.631,63 kune. Utvrđuje se da 

na ponovljenom javnom natječaju nije zaprimljena nijedna ponuda. 

 III. Grad Zabok ponavlja javni natječaj za prodaju predmetnog stana po početnoj cijeni u 

iznosu od 180.631,63 kune. 

IV. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju stana u sastavu: 

1. Žarko Ivančić, za predsjednika, 

2. Valter Siladi, za člana i 

3. Ernest Oremuš, za člana. 

V. Rok za zaprimanje ponuda je 15 dana od dana objave javnog natječaja u Zagorskom 

listu.  

 

Točka 20. 

Vijećnička pitanja i prijedlozi 

Vijećničkih pitanja i prijedloga nije bilo 

Predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u 19:50 sati.  

Sve prisutne poziva na Večer Zabočana koja se održava sutra u 18:00 sati u osnovnoj 

školi, te je svima zaželim sretan Božić i novu 2016. godinu, obzirom na nadolazeće blagdane. 

            Gradonačelnik se pridružio čestitkama uz simbolične male poklone. 

Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, prilažu se ovom Zapisniku te se predlaže 

verifikacija skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 17. prosinca 

2015. godine. 

 

  

                            Zapisničar                                PREDSJEDNIK 

                                                                                                        Gradskog vijeća 

   Gordana Dugorepec              Žarko Ivančić, oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                     GRAD ZABOK 

          Gradsko vijeće 

        Mandatna komisija 

                                                    

KLASA: 021-05/15-01/12 

URBROJ: 2197/01-02-16-3  

Zabok, 14. siječnja 2016.               

 

Na temelju članka 5. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka („Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13.) i II. točke Rješenja o izboru Mandatne komisije 

(KLASA: 021-05/13-01/08 URBROJ: 2197/01-02-13-7 od 19. lipnja 2013.), Mandatna komisija, 

nakon svoje 4. sjednice održane dana 14. siječnja 2016. godine, podnosi Gradskom vijeću Grada 

Zaboka sljedeće  

 

 

I Z V J E Š Ć E 

 

 

I. Temeljem članka 80. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 

br. 144/12.) utvrđuje se 

- prestanak mandata članice Gradskog vijeća Grada Zaboka VIŠNJE KUKOLJE, Zabok, 

Martinišće 76, smrću, 26. prosinca 2015. godine.  

II. Temeljem članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima utvrđuje se  

- početak mandata člana Gradskog vijeća Grada Zaboka DAMIRA HERČKA (SDP), 

Zabok, Matije Gupca 134, s danom 30. prosinca 2015. 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“. 

 

 

  

            PREDSJEDNIK  

                    Mandatne komisije  

 Zoran Krajačić 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće Grada Zaboka, ovdje, 

2. Damir Herčko, Zabok, Matije Gupca 134, 

3. Upravni odjel za financije, ovdje, 

4. Za objavu, 

5. Za prilog zapisniku, 

6. Za zbirku akata, 

7. Pismohrana. 

           


