
  

KLASA: 021-05/16-01/04                                

URBROJ: 2197/01-02-16-2 

SKRAĆENI  ZAPISNIK 

 

sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 2. svibnja 2016. u gradskoj 

vijećnici, s početkom u 19:00 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, Petar Vrančić. Damir Herčko i Željko Hrastinski. 

Sjednici nisu prisutni: Milivoj Gregurić i Željko Belina  

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

Gregurić, Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada, Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela 

za financije, Danijel Tuđa, v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne 

potrebe, Kruno Čačko, samostalni upravi referent u Uredu Grada, Branka Vrbanec, ravnateljica 

Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, Dijana Lovinčić Crnković, ravnateljica DV Zipkica,  Tihomir 

Vrančić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Zabok, Dražen Sinković, ravnatelj Zagorske javne 

vatrogasne postrojbe i predsjednik Vatrogasne zajednice grada Zaboka,  novinarka Zagorskog 

lista Maja Poljak i Manuela Franc, novinarka Radio Zaboka. 

Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 

Žarko Ivančić, predsjednik Gradskog vijeća, otvorio je sjednicu u 19:00 sati, pozdravio sve 

prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Gradskog vijeća (13 od 

15 članova), pa se može pravovaljano odlučivati. 

Gradsko vijeće jednoglasno utvrđuje dnevnog red, kako slijedi:  

 

D n e v n i     r e d 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-15.3.2016., 

2. Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2015., 

3. Dječji vrtić Zipkica, financijski izvještaji za 2015., 

4. Pučko otvoreno učilište Zabok, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2015., 

5. Zagorska javna vatrogasna postrojba, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2015., 

6. Vatrogasna zajednica grada Zabok, izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2015., 

7. Prijedlog odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina, 

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu, 

9. 1) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o.-a PLAVINKA, 

    2) Prijedlog odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLAVINKA 

      - pročišćeni tekst, 

10. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. 3. 2016., 

11.Vijećnička pitanja i prijedlozi. 

 

Prelazi se na rad po dnevnom redu 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 

15. ožujka 2016. 

Bez primjedbi je verificiran Skraćeni zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, 

održane 15. ožujka 2016. 

 

Točka 2. 

Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2015. 

Kratko obrazloženje uz Prijedlog zaključka i izvješća je dala ravnateljica Branka Vrbanec, 

naglasila je štedljivo poslovanje, ažurnu nabavu knjižnog fonda,  te bogat program kulturne  

djelatnosti, kako bi se kulturni sadržaji približili svim korisnicima. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 13. glasova za donosi slijedeći 

Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvaća Izvještaj o radu Gradske knjižnice «Ksaver Šandor 



Gjalski» iz Zaboka, S. Radića 1 za 2015. godinu, te prima na znanje financijske izvještaje za 

2015. godinu u kojima su iskazani:  

 - ukupni prihodi i primici u iznosu od 718.223 Kn 

 - ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 702.769 Kn 

 - ukupni višak prihoda u iznosu od 15.454 Kn 

 II. Izvještaj o radu, te financijski izvještaji Gradske knjižnice «Ksaver Šandor Gjalski» 

za 2015. godinu daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.                              

Točka 3. 

Dječji vrtić Zipkica, financijski izvještaji za 2015. 

Obrazloženje uz Prijedlog zaključka i izvješća dala je ravnateljica Dijana Lovinčić Crnković. 

Napomenula je da su nešto smanjeni prihodi Vrtića s osnove manjem broja upisane djece s 

područja drugih gradova i općina. Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 13. 

glasova za donosi slijedeći Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje financijske izvještaje Dječjeg vrtića 

„Zipkica“ iz Zaboka, Stjepana Radića 15 za 2015. godinu u kojima su iskazani:  

 - ukupni prihodi i primici u iznosu od 5.178.181 Kn 

 - ukupni rashodi i izdaci  u iznosu od 5.122.162 Kn  

 - višak prihoda i primitaka u iznosu od 56.019 Kn  

II. Financijske izvještaje za 2015. godinu utvrdilo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

«Zipkica» na svojoj 05. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2016. godine.  

III. Predmetni izvještaji iz točke I. ovog Zaključka daju se u prilogu ovom Zaključku i 

čine njegov sastavni dio.  

Točka 4. 

Pučko otvoreno učilište Zabok, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2015. 

Obrazloženje uz Prijedlog zaključka i izvješća je dao ravnatelj, Tihomir Vrančić. Posebno je 

napomenuo da je znatno povečan broj kulturnih događanja, te da je u MMC-u puštena novo 

osvjetljenje. Što se prihoda tiče 

 

Točka 5. 

Zagorska javna vatrogasna postrojba, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2015. 

- Prijedlog zaključka s izvještajima smo primili uz poziv, a kratko obrazloženje će dati 

zapovjednik, Dražen Sinković 

- Otvaram raspravu, 

- Dajem  prijedlog  zaključka na glasovanje 

- tko je "za", "protiv" ima li "suzdržanih"?    

- konstatiram da je prijedlog usvojen većinom glasova prisutnih vijećnika (ili jednoglasno) 

Točka 6. 

Vatrogasna zajednica grada Zabok, izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2015. 

- Prijedlog zaključka s izvještajima smo primili uz poziv, a kratko obrazloženje će dati 

predsjednik, Dražen Sinković 

- Otvaram raspravu, 

- Dajem  prijedlog  zaključka na glasovanje 

- tko je "za", "protiv" ima li "suzdržanih"?    

- konstatiram da je prijedlog usvojen većinom glasova prisutnih vijećnika (ili jednoglasno) 

 

Točka 7. 

Prijedlog odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina 

Prijedlog odluke je obrazložila Natalija Gretić, a u raspravi učestvovala Martina Rubil Skitanić 

Nakon toga Gradsko vijeće jednoglasno, sa 13 glasova za, donosi Odluku o raspolaganju, 

upravljanju i stjecanju nekretnina. 

 

Točka 8. 

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 

Obrazloženje je dao Danijel Tuđa, a nakon rasprave u kojoj su učestvovali: Valter Siladi, 

Gradonačelnik, Martina Rubil Skitanić, Nevenka Gregurić, Stjepan Fotivec i Štefanija Keresteš, 



Gradonačelnik kao predlagač prijedloga odluke istu je povukao s dnevnog reda.  

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo prijedlog te se Prijedlog odluke skida s dnevnog reda. 

Novi prijedlog odluke će se pripremiti sukladno vođenoj raspravi.  

 

Točka 9. 

1) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o.-a PLAVINKA, 

2) Prijedlog odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLAVINKA - 

pročišćeni tekst 

Obrazloženje uz Prijedloge odluka  je dala Natalija Gretić, a nakon toga Gradsko vijeće 

jednoglasno sa 13 glasova za, donosi: 

1) Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o.-a PLAVINKA, 

2) Odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLAVINKA - pročišćeni tekst 

 

Točka 10. i 11. su kao nepotrebne ispuštene  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u 19,50  sati. Akti donijeti 

na ovoj sjednici su izvršeni. 

 

 

         Zapisničar                                  PREDSJEDNIK 

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

                             Žarko Ivančić, oec.  

 

 

 

 


